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A bemutatók és felújítások adatai bizta-
tóak: a Budapesti Gyermekszínház jól
teljesíti feladatát. Az elmúlt szezonban az
egészen kicsinyek mesesorozatot kaptak
Meséről mesére címmel, bemutattak szá-
mukra egy népies hangvételű, Csudakari-
kás című mesejátékot, és felújították a
Hamupipőkét. A kisiskolásoknak a
Pinokkiót, valamint ugyancsak felújításként
a Muzsikus Pétert adták elő, a 10-14 évesek
a Mi, szemüvegesek című darabot láthatták, a
középiskolások pedig a Pro Urbe című
dokumentumjátékot. A leltár tehát
kielégítőnek mondható, mert egyetlen
évad alatt is valamennyi ifjúsági réteghez
szólni tudott a színház. Hogy valóban
mindig jól szólt-e, és hogy a nézőtér
visszhangja minden esetben megfelelőnek
mondható-e, erről a továbbiakban
szeretném néhány észrevételemet kifej-
teni. Tapasztalataimat öt bemutatóra kor-
látozom, mert nem láttam a két felújítást
és a Meséről mesére című műsort.

Politika
A Budapesti Gyermekszínház szemérmes
és elnézést kérő mosoly nélkül, őszintén és
nyíltan vállalja egyik legfőbb feladatának
a politizálást. Tiszteletreméltó az az
elhatározás, ahogyan vállalt feladatához
darabokat és formát keres a színház, és
amilyen becsülettel végzi is munkáját a
társulat. A politikus színház persze nem
ennek az együttesnek a szabadalma, de
alighanem ez a két korosztály - a 10-14 és
a 14-18 évesek nemzedéke - az, amelyek
számára talán a legnehezebb megtalálni a
megfelelő hangot, szót érteni velük a
politika síkján is. Ha a megoldás csak
részben felel is meg a várakozásoknak és
az elképzeléseknek, akkor is őszinte elis-
merést érdemel ez a változatlanul nehéz
körülmények között működő, anyagiakkal
és színészekkel nem a legjobban ellátott
gyermekszínház.

A tudatosan politizáló műsortervben
megkülönböztetett hely illeti meg a Pro
Urbe című darabot, Barnassin Anna és
Gonda János úgynevezett jazz-musicaljét.
A történet hiteles és dokutnentumértékű:
1944 telén, nem sokkal azelőtt, hogy a
szovjet hadsereg már teljes gyűrűt

vont Budapest köré, a fasiszta német csa-
patok fel akarják robbantani az újpesti
vízműveket, hogy ezzel az aljas tettükkel -
amely most már kizárólag csak a polgári
lakosság elpusztításához vezetne - még
néhány napot nyerjenek. Harc indul meg a
vízmű és ezzel a lakosság életének
megmentéséért, és ebben a titkos háború-
ban a harcot tudatosan vállaló partizánok
és a pusztán emberségük által ellenállóvá
lett, korábban apolitikus emberek egy-
aránt részt vesznek.

Talán ebből a rövid ismertetésből is ki-
tetszik, hogy a Pro Urbe, amely a fasizmus
feletti győzelem és Budapest felsza-
badulásának 30. évfordulóján különleges
hangsúlyt kapott, nemcsak fontos mon-
danivalót hordoz, hanem izgalmas, cse-
lekményes játékra is jó alkalmat kínál. Az
ifjúság körében olyan jogosan meg-kívánt
romantika itt összetalálkozhat végre a
legvegytisztább politikai, antifasiszta,
háborúellenes gondolatokkal; példát adhat
- megváltozott körülmények között - ma is
a cselekvésre. Ha ehhez hozzáteszem,
hogy a színház a Pro Urbéval folytatni
kívánta a korábbi, Várj egy órát és Férjikor
című produkciókkal megkezdett,
szocialista avantgarde stílusú sorozatát,
akkor csak örömmel lehet üdvözölni ezt a
darabot. Örömünk azonban sajnálatosan
lelohad, amikor nem egy stílus szerencsés
folytatásának, hanem inkább
megrekedésének vagyunk tanúi. Nem
állítom, hogy az előbb felsorolt két
darabban nem voltak vitatható formai és
tartalmi mozzanatok, de legalább az
alaptörténet összhangban állt a lírát, a
romantikát, a direkt politikát, a polbeatet
ügyesen ötvöző ének-tánc-játékstílussal. A
Pro Urbéban ezek a formai elemek
azonban - Gonda János kiváló, dallamos,
a színpadi szituációkhoz is általában jól
alkalmazkodó, agitatív erejű beatzenéje
ellenére - gyakran leválnak a darab
testéről, és önálló életet élnek. Zene és
cselekmény olykor nem találják meg
egymással a kapcsolatot, és ebben nem a
muzsika, hanem a szöveg a hibás.

Barnassin Anna ugyanis egyszerre akart
dokumentumjátékot és cselekményes
drámát írni, és ez a kettő nem szer-
veződött egységes színpadi művé. Fel-
villant egyéni sorsokat, méghozzá érde-
kes, izgalmas és külön drámában is el-
mondható emberi történeteket, de egy-egy
rövid epizód után az író nyomban elejti a
fonalat, abbahagyja a történet folytatását,
hogy egy újabb életrajz írásába kezdjen. A
jó dokumentumelemek

mellett a cselekményes rész torzóban ma-
rad, széttöredezik, és emiatt néhányszor az
előadás hatásfoka is csökken. Az is egyik
fogyatékossága a Pro Urbénak, hogy
szerzője néhány, egyébként nagyon
fontos, napjainkban is továbbgondolható
kérdésről - mint például a helytállás, a
bátorság, az áldozatvállalás, a parancs
végrehajtása vagy megtagadása, a má-
sokért való önfeláldozás vagy önmagunk
életének megmenekítése - csupán sebtében
odavetett mondatokban szól. Noha a
szándék tiszta, becsületes és világos : a mai
fiataloknak úgy akar beszélni a múltról,
hogy azzal napjaink kérdéseire is vála-
szoljon, a várt hatást mégsem sikerül tel-
jesen elérni.

Politikailag' is fontos, a gyermekek
képzeletvilágához is nagyon közelálló
témát foglalt színpadi keretbe Fehér Klára,
amikor megírta Mi, szemüvegesek című
darabját. Azt a szerves drámai egységet,
amit a Pro Urbéban hiányoltam, ebben a
darabban sokkal eredményesebben meg
lehet találni. Szereplői mai iskolások, egy
általános iskola hetedik osztályos
növendékei, akik közé az év elején egy
szemüveges kislány, Szabó Zsuzsi került.
Az osztály, elsősorban a kegyet-len,
kíméletlen, nagyhangú Hajagos-ikerpár
hatására gúnyolni kezdi a kis-lányt, és
ezzel megindul a konfliktusok sorozata.
Évi ugyanis, akiből nem veszett ki a
részvét és a megértés az elesettek, a
szánandók, a támogatásra szorulók iránt,
és aki szíve szerint szemüveges padszom-
szédját védelmezné, egy idő múlva szintén
válaszút előtt áll. Szemüvegre szorul
ugyanis, és ha vállalja a pápaszemet, ezzel
ő is a megbélyegzettek közé tartozik.
Amivel együtt jár az is, hogy óhatatlanul
az osztály perifériájára és a kicsúfolt Hu-
huval egy táborba kerül. Világos a képlet:
vagy vállalja a közösséget Zsuzsival, vagy
eltitkolja eme testi fogyatékosságát.

Vitatkozni lehetne ugyan a szerzővel,
hogy vajon a szemüveg - amelynek kü-
lönlegessége egy osztály életében nem is
annyira nyilvánvaló - valóban megfelelő
jelképe-e a megbélyegzésnek és a kire-
kesztettségnek, de ennek a kérdésnek a
vizsgálata tulajdonképpen már nem ennek
a cikknek a feladata. Sokkal fontosabb az,
amit Fehér Klára Évi alakjával, valamint a
képzeletbeli két világoskék játszótárs, a
bohóc és az oroszlán -- a lelkiismereti
vívódást színpadra kivetítő ügyes
szimbólumok - segítségével mondani akar.
Ez pedig nagyon közérthető és fontos:
Fehér Klára ezzel az egyszerű történettel -
amelyben természetesen a
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táborba szerveződésnek hitelesebb meg-
rajzolása. Olykor a szólamszerűség és a
szimplifikálás veszélye is megkísérti a
szerzőt, aki megteremtett ugyan néhány
igaz és valóságos figurát, de sorsukat nem
sikerül a nézőkkel teljesen átéletni. Oly
sok sematikus és már-már bántó pe-
dagógusábrázolással szemben azonban
Fehér Klára végre megalkotott egy kedves
tanárnőt, aki nem mentes az öniróniától
sem, fogékony a gyermeki lélek iránt, és
aki kinyilatkoztatás helyett emberi nyelven
szól a gyerekekhez. Ilyen vonásokat
szeretnénk fölfedezni a többi felnőtt
ábrázolásában is, de sajnos, ők

kissé magasról tekintenek le a fiatalokra,
és ezzel mondataik is jórészt hatásukat
vesztik.

Romantika

A Budapesti Gyermekszínház sokszínű-
ségét jellemzi és egyben a megfelelő já-
tékstílus kialakításának nehézségeire is
utal, hogy az avantgarde meg a folklór
mellett - amely utóbbiról még később
szólok - futja erejéből a romantikára is.
Ezt az irányzatot az elmúlt szezonban az
egyik legnagyobb romantikus ifjúsági író,
Verne Gyula neve fémjelezte. Az előbbi
két, eredetileg is színpadra készült mű
mellett A tizenötéves kapitány Csemer Géza
talpraesett, ügyes, hangulatos szín-padi
adaptációja a közismert Verne-regényből.
Az átdolgozó a regény cselekményét még
tovább bonyolította a hajó fiatal
potyautasával, Lucyvel, aki Afrikában
eltűnt tudós-nagybátyja keresésére indul,
és ehhez a tervéhez az ifjú lány jó
szövetségeseket talál a matrózokban. Ez a
motívum csak növelte a játék regényes-
ségét, izgalmait, és jótékonyan gazdagí-
totta a cselekményt is. Igazi Verne-légkör
uralkodik a színpadon, a gyors váltások,
hirtelen és váratlan fordulatok állandó
feszültséget biztosítanak a játéknak. Az
évadnak valószínűleg ez a legegységesebb
produkciója, amely nemcsak szórakoztató,
képzeletgazdag történetet tár elénk, hanem
erőszakoltság nélkül szervezi meg a
nézőket a jó és az igaz ügy melletti
küzdelem számára is. Ez az a romantika,
amelyet egy időben bizonyos esztétikai
szűkkeblűség mereven elvetett és lenézett,
de amire múlhatatlanul szüksége van
ennek a korosztálynak meg a többieknek
is. Tudom, nem ez az egyet-len és egyedül
üdvözítő út a nézővé neve-lés és általában
a művészeti nevelés felé, de ne sajnáljuk a
gyermekektől a regényes játékot sem. Ez a
kérdés azonban már tovább vezet,
mindenekelőtt Jókaihoz, annak korszerűbb
és előítélet-mentesebb értékeléséhez; úgy
hiszem, hogy csak nyernének vele a
gyermekek - és nyerne a színház is sok új
nézőt -, ha néhány Jókai-regény is újból
színpadot kapna. Nem akarom
abszolutizálni a romantikát, ahogyan a
szocialista avantgarde-ot sem szükséges;
akkor tölti be feladatát igazán jól a
gyermekszínház, ha többféle stílust és
irányzatot is ugyanazzal a szeretettel,
gonddal pártfogol, és ha egyiket sem
kiáltja ki egyeduralkodónak, hanem a
tartalomhoz mindig megkeresi a megfelelő
formát.

népmesékhez hasonlóan végül diadalmas-
kodik az igazság - belopja az érzést ifjú
nézői szívébe, hogy mindenféle diszkri-
mináció, legyen az faji, nemzeti, vallási
jellegű, alapuljon valódi vagy vélt testi
fogyatékosságon, gyöngeségen, az feltét-
lenül káros, veszélyes, olykor pedig tra-
gikus következményekhez is vezethet.
Kár, hogy ehhez a nagyon szép, nemes és
bátor eszméhez nem társul elég drámaian
a színpadi történet és a szöveg. Néhány
cselekményszál elvarratlanul, és csak a
verbális közlés szintjén marad, hiányzik a
darabból a mélyebb motiváció, a diák-
csínyek, gazságok indítékainak, a közös



Mese

A két mesedarab közül, amelyet láttam, a
népszerű Collodi-regényből készült át-
dolgozás, a Pinokkió tetszett jobban. Az
előadás történetéhez tartozik, hogy ere-
detileg Kaposvárott mutatták be: a Ka-
posvári Csiky Gergely Színház drama-
turgja, Litvai Nelly írta színpadra a játé-
kot, Székely Iván komponált hozzá zenét,
Ascher Tamás rendezte, díszleteit és jel-
mezeit Pauer Gyula tervezte. Ezt az elő-
adást egy alkalommal Budapestre hozták,
és a Budapesti Gyermekszínház igazga-
tójának, Kazán Istvánnak annyira meg-
tetszett a produkció, hogy csaknem vál-
tozatlanul átvette a kaposváriak munkáját.
Azért említem ezt meg, mert mostanában,
amikor sajnálatosan ismét kiéleződnek az
ellentétek a vidéki és fővárosi színházak
között, példamutató tett a
gyermekszínháztól, hogy lényeges vál-
toztatás nélkül vállalta egy vidéki pro-
dukció színrevitelét. A Pinokkiónak a s z ó

jó értelmében bájosan meseszerű a han-
gulata, és ha az átdolgozás természetesen
belesűrítette is a cselekményt néhány
epizódba, tanulsága a regényhez hasonlóan
jól követhető. Sőt, az adaptáció még
előbbre is jutott az eredeti műnek
leplezetlenül didaktikus szándékán, és azt
a gondolatot, hogy a csavargás, a nap-
lopás helyett a tisztességes, dolgos élet, a
tanulás a járhatóbb, a megbízhatóbb út,
nem publicisztikai fogásokkal, hanem a
cselekményen át fejezi ki. Csorbát csak a
tündér egyénisége szenvedett: a Collodi-
regénynek ez a kedves, jószívű, megértő
és már-már idealizált nőalakja, aki Pinok-
kió számára a z édesanyát pótolja, a szín-
padon olykor rideggé, ellenszenvessé, más
kor komikussá válik, nem függetlenül
persze a rendezői felfogástól és a téves
színészi játéktól. Kitűnő viszont a Róka és
a Macska színrevitele; van egy jelenetük,
amely valósággal Brechtet idézi
emlékezetünkbe, mindenféle utánérzés
nélkül, inkább csak a stílus lényegébe
hatolva.

A Csudakarikás - szerzője: Benedek
András - több népmesei elemet fűzött
egybe, és ezeknek középpontjában a ki-
rálylány és egy parasztlegény, János sze-
relme, valamint az ördöggel cimboráló
gonosz mostoha, a király új felesége áll.
Gondjaink itt is abból adódnak, hogy a
különböző mesés motívumokat nagyon
lazán kötötte csokorba a szerző, olykor
megsértve nemcsak a dramaturgia, ha-nem
a népmesék tiszta logikáját is. A va-
rázslatokat, a kapcsolatok alakulását és az
átváltozásokat nem mindig könnyű kő-

vetniük a gyerekeknek, mert a darab
megfeledkezni látszik az életkor pszicho-
lógiai sajátosságairól, arról, hogy bizo-
nyos fogalmakat nem lehet csak sebtében,
alaposabb kimunkálás, drámai magyarázat
nélkül fölvázolni a színpadra. Erénye
viszont a mesejátéknak, hogy nagyon jól
kapcsolja be a mesébe a gyerekeket, mes-
terkéltség nélkül aktivizálja őket - ez
egyébként a Pinokkióra is vonatkozik - az
igazság győzelme érdekében. Még egy
érdeme van a Csudakarikásnak: sok-sok
népdal, regölős versike hangzik el az elő-
adáson, beleépülve a játékba, és a darab-
nak ezt a tulajdonságát a z é r t emelem ki,
mert a gyermekszínház végre visszatalált
a bartóki tiszta forráshoz, a folklórhoz.
Igaz, néhány előadott népdal és néptánc
nem mentes a hamis népieskedéstől sem,
de ez már inkább a rendezés területét
érinti.

Stílus

Már a darabok vázlatos ismertetésénél is
utaltam arra, hogy az általam látott öt
előadáson különféle színpadi
stílusirányzatoknak és formáknak
igyekezett teret biztosítani a színház.
Olykor ez a törekvés sikerrel járt, például
A tizenötéves kapitány és a Pinokkió
esetében, máskor viszont visszaesést
tapasztaltam a rendezői és színészi munka
színvonalában. Sőt, egy olyan veszélyre is
fölfigyeltem, amire nem árt időben
figyelmeztetni a mindenképpen
rokonszenves szándékú társulatot és
vezetőségét. Ez pedig a szájbarágós
modorú, mindent megmagyarázó és
agyonmagyarázó játék, amely keveset bíz
a gyermekek képzeletére, ezért megbék-
lyózza a fantáziát. A legfeltűnőbben a Mi ,

szemüvegesekben tapasztalható ez. Both
Béla rendezése nyomán a szereplők, kü-
lönösen a felnőttek alakítói, de a gyer-
mekek megszemélyesítői is szinte mindent
valamilyen különleges, erőszakolt
hangsúllyal mondanak el, és gesztusokkal,
hanghordozással, állóképpé merevedéssel
mindazt még aláhúzzák, ami a gyermekek
számára e nélkül is érthető volna. Azért
figyelmeztetek erre a veszélyre - amitől
Kazán István rendezésében a P r o Urbe
sem teljesen mentes -, mert a szín-házi
életnek egy olyan szakaszában, amelyben
a kihagyásos szerkesztés és drámai
építkezés, a természetes és puritán játék, a
továbbgondolkodásra serkentő színpadi
megfogalmazás kezd uralkodóvá lenni, ott
megtévesztő lehet az ilyen előadás a
fiatalok számára. Innen csak kerülőkkel
vezet út a felnőtt előadások felé, mert egy
agyonmagyarázott

gyermekelőadás után a modernebb
színpadi forma az ifjúság értetlenségével
találkozhat.

A P r o Urbéban Kazán Istvánnak ezúttal
nem sikerült továbbfejleszteni azt a
szocialista avantgarde-ot, amelyet koráb-
ban nagyon helyesen és méltányolhatóan
működésének, zászlajára írt. Néhány jól
kimunkált és feszes jelenet mellett - mint
például a németek és a főmérnök, vala-
mint a főmérnök és helyettesének össze-
csapása, az ínséges sorban tengődő embe-
rek életének néhány epizódja - gyakori a
rendezésben a szólamszerűség és a vázla-
tosság. A tánc, a pantomim, a beatzene
nem kötődik eléggé a cselekményhez, a
rendezőnek nem mindig sikerült megta-
lálnia a formák közötti átmenetet és össz-
hangot. Kazan láthatóan nagy gondot
fordított a csoportos mozgásra, és emiatt
figyelmét elkerülte a jellemek egyénítése,
a megfelelő színészvezetés.

Egységesebb elképzelésről tanúskodik A

tizenötéves kapitány színpada. Nyilassy
Judit megtalálta a kulcsot a Verne-regény
ízléses, jó hangvételű illusztrálásához.
Szereplőit természetesen mozgatja, anél-
kül, hogy száműzné a regényességet a já-
tékból, és ezért az egész előadás ritmusa
rendkívül gyors, mozgalmas, élvezetes.
Egy-két operettszerű alakítás marad csak
ezen a körön kívül, valószínűleg azzal
összefüggésben, hogy a próbákra fordít-
ható idő nem túlságosan sok ebben a
színházban sem. A Pinokkiót Ascher
Tamás rendezte sok találékonysággal, ere-
deti és kedves ötletek segítségével, na-
gyon szórakoztató és lebilincselő stí-
lusban; főleg az ő rendezésében vehető
észre az a szándék, hogy a színpad egybe-
épüljön a nézőtérrel, és hogy az ifjú kö-
zönség is tevékeny résztvevője, alakítója,
formálója legyen a cselekménynek.
Ascher Tamás szemmel láthatóan nem-
csak szereti, hanem tiszteli is a gyereke-
ket, megtiszteli például azzal a bizalom-
mal, hogy játszótársként kezeli őket. Ez
olyan lényeges alkotóeleme a rendezés-
nek, ami a színház számára is további
tanulsággal szolgál.

Noha a még főiskolás Rencz Antalnak
nagyon jól sikerült rendezéseit is láthattuk
már vizsgaelőadásként a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán, ez a munkája, a
Csudakarikás bemutatója a rendezői rutin
és bizonyos színpadi ismeretek hiányáról
árulkodik. Lehetséges, sőt biztos, hogy
helyes elképzelések vezették a színpadi
munka közben, de akaratát nem tudta
maradéktalanul elfogadtatni a sze-
replőkkel. Ezért a színészek szinte annyi-



féleképpen játszanak, ahányan jelen van-
nak a színpadon, túlzásokkal, egyénieske-
déssel, és darabokra tördelik az amúgy
sem túlságosan egyenletes ívű történetet.
Nagyon helyes az előlegezett bizalom a
fiatal művészek számára - éljen is ezzel
gyakran a színház -, de ez csak bizonyos
szakszerű kontroll mellett vezethet ered-
ményre. Nem Rencz Antal képességeit
vonom kétségbe, hanem azt a színpadi
gyakorlatot kérem tőle számon, ami nél-
kül éppen az ilyen több rétegű és sok mo-
tívumból összeszőtt darab nehezen áll
meg a saját lábán.

Játék
A Budapesti Gyermekszínháznak az
utóbbi időben önálló társulata alakult ki,
elsősorban pályakezdő fiatal színészekből.
Természetesen helyes, hogy belőlük áll a
színház törzsgárdája, de erősen vitatható,
hogy a társulatban nincs olyan nagy gya-
korlattal rendelkező jelentős színészi
egyéniség - akár csak vendégszereplő-
ként is -, aki részben rangot adhatna a
színháznak, részben pedig előrelendítené
az előadásokat. Sajnos, az idősebb színész-
generáció képviselői a társulaton belül
általában nem rendelkeznek ilyen külön-
leges tulajdonságokkal - tisztelet a kivé-
telnek! - és úgy tűnik, hogy közreműkö-
désük olykor csak szorgalmas, becsületes
jelenlét és nem művészi többlet a játék-
hoz. Talán megengedhető, hogy ezúttal ne
soroljak föl neveket; nem óvatosságból
tartózkodom ettől, hanem annak tu-

datában, hogy a jelentős színészi teljesít-
ményt nagyon sokszor különféle objek-
tív, tőlük független körülmény befolyá-
solja, nem utolsósorban a megfelelő sze-
repformálás lehetőségének hiánya.

Helyesebbnek látszik, ha a teljesség
igénye nélkül inkább néhány pozitív pél-
dát említek a színház elmúlt évadjából.
Közülük mindenekelőtt Szabados Zsuzsát
emelem ki, aki különösképpen Pi-
nokkióként elragadóan bájos, feladata
szerint tuskószerűen mozgó kölyök, a
Csudakarikásban pedig ő az, aki a nép-
mesék üde világát hozza be a színpadra.
Uri István, a Pro Urbe főmérnökeként
színészi eszköztárának gazdagodásáról ta-
núskodik; igaz, hogy a szerző valójában
csak az ő szerepét írta meg részletesen, de
a színész ezt a lehetőséget jól föl is hasz-
nálta egy hiteles és érdekesen egyéni sors
részletes kidolgozására. Sipeki Tibor is a
társulat tehetséges tagjai közé tartozik;
noha A tizenötéves kapitányban
fölöslegesen tetézi meg a bogaras
professzor amúgy is komikus figuráját
újabb hangos gesztusokkal, a Pro Urbéban
és a Pinokkióban viszont találóan és
ötletesen formál meg egy-egy érdekes
szerepet. Újlaky Károly, Székhelyi
József, Ivánka Csaba, Á tiZenötéves
kapitány kitűnő címszereplőjeként pedig a
még főiskolás Rácz Tibor érdemli meg a
külön figyelmet a nézőktől és a színház
vezetőségétől. Detre Annamáriának - akit
a Hamupipőkében csak régebben láttam,
és akkor nagyon tetszett alakítása - az
idei szezonban nem

sikerült tanúsítania korábban már igazolt
tehetségét. Az a rutin, amit másoknál
hiányolok, nála néha fölösleges mennyi-
ségben van jelen a színpadon; nem volt
különösebben jó a Mi, szemüvegesekben
sem, de a Pinokkióban kifejezetten félre-
értelmezte és rosszul fogta föl a tündér
szerepét - persze nem függetlenül a ren-
dezéstől.

Sok mindenről lehetne még szólni a
Gyermekszínházzal kapcsolatban, például
az általában nagyon tetszetős és pél-
damutatóan korszerű színpadi kivitelről,
néhány kitűnő díszletről - jó példa erre
Koós Iván, Pauer Gyula és Wegenast
Róbert egy-egy színpadképe -, valamint a
legtöbbször sikeres koreográfiákról.
Javult a zenei színvonal - noha egyszer
érdemes volna vitatkozni azon, hogy
szükséges-e minden színdarabhoz a zenei
betét, és nem állja-e meg a helyét bizo-
nyos esetekben tánc és dalolás nélkül is a
dráma -, kezdenek megtanulni énekelni a
színészek, de bajok vannak olykor a
szövegmondással; néha gondolkodóba ejt,
hogy nem kellene-e továbbképzésük-kel
komolyabban és erőteljesebben fog-
lalkozni. Ez egyébként megjavítaná az
összjátékot, és feltétlenül emelné az elő-
adások színvonalát is, amivel - úgy hi-
szem, ez az előbbiekből már kiderült - az
elmúlt évadban nem lehettünk mara-
déktalanul megelégedettek.

Végül néhány szót a színház nevéről.
Budapesti Gyermekszínház - ez a név
olyan semmitmondó és annyira méltatlan
a színház törekvéseihez, hogy jó volna
végre megfelelőbbet találni számára. Va-
lószínűleg semmi sem állja útját annak,
hogy a színház Bartók helyett - amelyet
elvettek tőle - új nevet kapjon. Talán jó
megoldásnak kínálkozik Móra Ferenc
neve; az ő munkássága, humanizmusa
fémjelezhetné mindazt, amit programja
szerint ez a színház nézőivel közölni sze-
retne.
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