
jelenő társa, és ez játékstílusában is ki-
fejeződik. De mert szakmájának, hivatá-
sának nagy mestere ő, még a szentimen-
tálisra hangolt jelenetekben is ügyel arra,
hogy ne vigye félre, más irányba a játékot,
hogy a rendező által jól kimért egyensúly
ne billenjen föl, és ne tolódjék el az operett
felé. Ilyenkor elegendő egyetlen kis
szökellés, egy ironikus fin-tor, önmagán is
nevető félre-mozdulat, és máris látnivaló,
hogy ennek a Kabaré-beli Schultz úrnak
nemcsak szíve van, hanem esze is. De mit
tehet róla, ha eszét megcsúfolja a valóság?
Mindezt kedvesen játssza el Feleki Kamill,
erőszakolt kiemelések nélkül, póztalanul.

Helyén van a szereplők nagy többsége
is, Kokas László, Rácz Tibor és Benkó-
czy Zoltán remek pincértriásza, Halász
Aranka a szállásadónő jól megírt szere-
pében, eljátszva benne a mindent túlélni
vágyó, kisszerű, kevés célért élő emberek
jellegzetes típusát. Nagyon jó Harsányi
Frigyes is egy mosolygós, majd mind
veszélyesebbé váló fiatal nácit alakítva.
Ez az Ernst lehet az, akiről könyvében
Isherwood megemlékezik, és Harsányi
Frigyes még a legudvariasabb nevetésé-
be is belerejti azt a jóslatát, hogy a náci
Németországban rövidesen vér fog folyni.
Kovács Zsuzsa is az Operettszínház-nak
azok közé a tagjai közé tartozik, aki-re
egyre inkább figyelni kell. Most egy nem
túlságosan jelentős szerepet alakít, Kost
kisasszonyét, az utcalányéi, de ebben az
epizódban is fenyegető hangsúlyt tud adni
ostoba fölényének a becsületes, de nem
elég jól helyezkedő emberekkel szemben.
Kertész Péter magát az írót játssza el, de
furcsa módon éppen ezt a szerepet a
szerzők alig írták meg, inkább rábízták a
színészre. Kertész Péter becsületesen
vívja küzdelmét a feladattal, és igazán
nem tehet róla, hogy a küzdelemben
lényegében alulmarad.

A Montmartre-i ibolya közreműködői
közül mindenekelőtt Oszvald Marikát
lehet megemlíteni, aki rendkívül kelle-
mes, üde jelenség a szinpadon. Ragyogó-
an énekel, kitűnően mozog, humora, lírája
és igazi színházi légköre van, várható,
hogy tőle még sok kitűnő alakítást
kapunk, ha nem válik modorossá, és nem
elégszik meg pusztán szépségének, egyé-
ni bájának csillogtatásával.

Farkas Bálintról már Az ellopott futár-
ban elismerően írtam, és a Kálmán Imre-
operettben azt bizonyítja, hogy nem igaz,
miszerint ezt a műfajt csak konven-
cionálisan és megszokott patronokkal

lehet a színpadon életre kelteni. Farkas
Bálint megtanulta már a színészi szakmá-
ból azt, ami megtanulható, ehhez hoz-
zátette a maga természetes vidámságát,
iróniára is hajló, férfias egyéniségét, és
mindez jól kamatozott Florimond, a mu-
zsikus bonvivánszerepében. Kovács Jó-
zsefnek inkább rendkívül szép tenor-
hangja érdemel említést, mint játéka, no-ha
Raoulja nincs híján színészi kvalitásoknak.
A bohémhármas harmadik tag-ja, Varga
Tibor hangban és játékban is elmarad
társaitól, csak az együttesekben veszi át a
másik két színész fölszabadult, pajkosan
komédiázó stílusát.

Zsadon Andrea mostani föllépése a
háborgó, hisztérikus, szerelmes prima-
donna primadonnai szerepében nem iga-
zolja a hozzá fűzött reményeket. A Ne-
báncsvirágéhoz hasonló, összetett feladat
ez, és Zsadon Andrea sem hanggal, sem
játékkal, sem egyénisége kisugárzásával
nem érzékelteti ezt a szerep-a-szerepben
jelleget. A lehetőségekből keveset sejtet
meg, inkább csak jelzi, hogy milyen éne-
kesi, táncosi, színészi feladatokat kellene
ellátnia annak a művésznek, akire Ninon
szerepét osztják. Suka Sándor most is el-
ragadóan mulatságos alakot formál meg
Spaghettiből, és a Bozzi úr-beli ehhez
hasonló figurája után úgy látszik, az lesz a
sorsa, hogy „a rideg külső mögött meleg
szív dobog"-típusú hősöket keltsen életre.
Kár volna pedig a színház sémáiba zárni
ennek a kiváló művésznek a tehetségét.
Hadics László ezúttal kissé mesterkélten
kíván természetes lenni egy borissza
mostohaapa szerepében: olyan manírokat
használ, amelyek ma már tőle idegenek, és
amelyektől erős akaratú rendező
segítségével könnyen megszabadul-hat.
Latabár Kálmán most már jelmezével,
egész habitusával vállalja az atyai
örökséget, és a közönség az apát keresi a
fiú játékában. Ez azonban nem könnyen
lelhető meg, mert a külső egyezés nem
eléggé párosul még a mélyről fel-törő
clowni humorral, a belső művészi tartással.
Pagonyi János Rotschild báró-ja ügyes, de
nem túlságosan eredeti alakítás. Az
eredetiség egyébként is hiányzik a

Montmartre-i ibolya együtteséből: néhány jó
színész egy-egy villanása, ötlete, sajátlagos
egyénisége semmiképpen sem kárpótol
érte.

NÁNAY ISTVÁN

S z í n h á z a k a j ö vő n é ző i é r t

Gyermekkoromból három színházi elő-
adásra emlékszem ma is jól. A három
előadás : Latyi Matyi, a furfangos cukrász-
inas, Marsak: A tizenkét hónap és Shakes-
peare: Vízkereszt. A Latyi Matyi volt
életem első színházi előadása, érthető,
hogy mély nyomokat hagyott bennem.
Lehet, hogy a meseszövés nem volt túl
igényes, a mondandó sem túl eredeti, sem
túl mélyenszántó, emlékeimben mégis a
követhető cselekményű, megfelelő erköl-
csi tanulsággal bíró mesedarab prototípu-
saként él. Az előadás jócskán használta az
„aktivizálás" bevált fogásait, a közönség-
nek bőven volt alkalma hangos szóval kó-
rusban biztatnia, eligazítania kedvenc
cukrászinasát (gyanítom persze, hogy első
élmény ide, első élmény oda, főként azért
maradt meg az emlékezetemben ez a
darab, mert Latyi cukrászinas Latabár
Kálmán elbűvölő alakításában olyan
csetlő-botló antihős volt, hogy még inkább
maga mellé állította ifjú nézőit).

A másik két darabot az Ifjúsági és Úttörő
Színházban, a mai Budapesti
Gyermekszínház elődjében láttam. A
Nagymező utcai színházban csodának le-
hettem tanúja, amikor megelevenedtek a
hónapok, s ma már tárgyilagosan
visszaemlékezve nem is annyira a színpadi
eszközök varázsa, sokkal inkább a darab
gyerekeknek szóló írói-művészi ereje
hatott ránk.

S már kamaszodtam, amikor láttam a
Vízkeresztet a Paulay Ede utcai kis szín-
ház parányi színpadán. Sok évvel e szín-
házi élmény után, amikor ismét e színház-
ban jártam, elcsodálkoztam, milyen kicsi
itt minden. Holott a Vízkeresztre úgy
emlékszem, hogy az előadás a fiatal nézők
fantáziájára építve tetszőlegesen nagyra
tágította a szinházat térben és időben.
Ehhez olyanmáig emlékezetes színészek
voltak partnerek, mint Szendrő József,
Rozsos István, Gordon Zsuzsa, Gombos
Katalin, Pethes Sándor, Molnár Tibor,
Kemény László.

Mostanában, hogy egyre gyakrabban
saját gyermekeimmel járok gyerekelő-
adásokra, többször felidéződnek bennem
ezek az előadások, s tűnődöm: vajon
nekik is olyan nagy élmény lenne az az



egykori néhány előadás ? Egy évad gyer-
mekelőadásainak túlnyomó részét láttam,
figyeltem az ifjú közönség hangulatát,
együttjátszását vagy közönyét, s úgy tű-
nik, igencsak állnák a versenyt azok a régi
darabok és előadások.

Mit játszottak a színházak 1976/77-ben
a gyerekeknek, az ifjúságnak ?

Ki mit játszik?

Budapesten a gyerekeknek a Bábszínhá-
zon kívül kizárólag a Budapesti Gyer-
mekszínház tart előadást, a serdülők pedig
a Gyermekszínház úgynevezett ifjú-sági
előadásain kívül megnézhetik az összes
többi színház felnőttelőadásait, akár
ifjúsági előadásként, akár szülői

felügyelettel v a g y anélkül, felnőtt bérle-
tesként vagy bérletszünetben.

A vidéki színházak általában csak a
gyerekeknek tartanak külön előadásokat, a
serdülőknek a felnőtt előadásokból
válogatnak. A gyereklakosság túlnyomó
része egyáltalán nem vagy csak elvétve
jut színházhoz. Az Állami Déryné Szín-
ház nemes hivatásként vállalta a gyerekek
színházzal való megismertetését: évente
több mint 500 gyerekelőadást tartott.
Bármilyen nagy szám ez, mégis elenyé-
szően kevés ahhoz képest, hány község
van Magyarországon.

Békéscsaba az egyetlen város, ahol
tervszerűen foglalkoznak a város és a
környék iskolásainak színházi nevelésé

vel. Például négy előadásból álló bérletet
bocsátottak ki. A műsoron szerepelt a
helyi színház előadásában az Óz, a nagy
varázsló és Heltai: Szépek szépe; Tordon
Ákos Skatulyácska királykisasszonyát a
Déryné, Zelk Zoltán Az ezernevű lány
című játékát a szegedi színház hozta.
Kedves semmiség, mégis érzelmileg sokat
jelent, hogy a bérleteket az életkor
figyelembevételével egy-egy mesehősről
keresztelték el.

A többi színházak is igyekeztek eleget
tenni az igényeknek, és mindenütt bemu-
tattak legalább egy gyerekdarabot. A
szezon slágere a Pinokkió volt. Collodi
művének Litvai Nelli által dramatizált és
három évvel ezelőtt már Kaposvárott
bemutatott verziója idén öt színházban
ment: Szolnokon, Győrben, Debrecen-ben,
Pécsett és Budapesten.

Sok volt a magyar bemutató is. Békés-
csabán Heltai Jenő Szépek szépe, Veszp-
rémben Tersánszky Józsi Jenő Táncos

bárányok, Kaposvárott Schwajda György
Egércirkusz, Miskolcon Benedek András A
garabonciás, Szegeden Zelk Zoltán Az
ezernevű lány, a Déryné Színházban
Tordon Ákos Skatulyácska királykisasszony

valamint Benedek András Firlefranc, a

varázsló című darabját játszották.

A nemzetközi mesekincs legismertebb
művei is szép számmal szerepeltek a szín-
házak műsorán. A Budapesti Gyermek-
színházban igencsak átdolgozott formában
a Csipkerózsika, az elmúlt szezonról a
szintén erősen átdolgozott Hamupipőke,
Andersen meséi vagy a Déryné Szín-házban
egy azerbajdzsán mese, a Négy és fél

rabló vagy Kecskeméten és Békéscsabán
az Óz, a nagy varázsló, Kaposvárott a
közkedvelt Micimackó. Feltűnő, hogy a
környező országok gyerekdarabjai álta-
lában hiányoznak a repertoárból. A len-
gyel, a cseh, a román meserajzfilmeket te-
kintve furcsálható ez, és nehezen hihető,
hogy ahol ilyen kiváló rajzfilmeket készí-
tenek a gyerekeknek, ott ne akadna nálunk
is bemutatható, adaptálható gyerek-darab.
A Budapesti Gyermekszínház viszont
magyar szerzők mellett kizárólag szovjet
darabokat játszik, ami - még ha
méltányoljuk is a szovjet gyermekszín-
házak eredményeit - egyoldalú orientáci-
ónak tűnik. Ebben a szezonban a gyere-
keknek J. Svarc Hókirálynő, N. Satz - V.
Poljakov Varázslatos muzsika, Alekszin
Bátyám és a klarinét című darabjait, a ser-
dülőknek a Három testőr-adaptációt és a
Magányos fehér v i t or lá t - Katajev művéből
- mutatták be.

Pécsett kisgyerekeknek és serdülők-

Collodi-Litvai: Pinokkió (Pécsi Nemzeti Színház) (MTI fotó)



nek egyaránt játszották Molière-től a
Scapin furfangjait, Debrecenben és Mis-
kolcon is volt egy-egy olyan előadás,
amelyet eredetileg nem gyerekeknek
szántak, mégis nekik, illetve serdülőknek
játszották: Debrecenben a Pathlen Péter

prókátor és a Hogyan házasodott meg

Petruska ? című vásári komédiák, Miskol-
con pedig A mi Molière-ünk című össze-
állítás.

Óz és Micimackó

Baum népszerű meseregényét az Ózt
Schwajda György dramatizálta, igen jól. A
regény minden lényeges epizódját
átmentette, ugyanakkor elkerülte az ismert
film naiv szentimentalizmusát, sőt inkább
gazdagította a művet a regényhez képest.
Ugyanis a színpadi változatban Óz
birodalma maga a színház. Á színház és a
művészet az, ahol minden mesebeli csoda
megeshet, és ahol Dorka és barátai-nak
útja is valóságosnak tűnhet. Ez a megoldás
több szempontból telitalálat. Egyrészt
elkerüli a mesejátékok legnagyobb
buktatóját, a nyílt didaktikusságot, hiszen
feloldja a darabot egy önleleplezéssel:
lássátok, mi csak játszottunk. Másrészt
úgy leplezi le a csodát, hogy egy kicsit
meg is hagyja a csoda illúzióját,
pontosabban áthelyezi a csodát a színház
világába, s ezzel minden tételes kifejtésnél
jobban kifejezi a színház lényegét, a
játékot. Latinovits könyvében, a
Ködszurkálóban olvasható: „A színész
minden művészek között a legősibb,
legkezdetlegesebb módon hosszabbítja
meg gyermekkorát. Tovább játszik.
Újratermeli gyermekkori játék-vágyát.

"

Mivel a színész a színházi előadás
„egynemű közege", ez áttételesen magára a
színházra is vonatkozik. S mi más lehet
egy gyermekelőadás célja, mint megtartani
a felnövő gyerekekben a tudatosan játszó
ént?

Ezt nagyon jól szolgálta az Óz, a nagy
varázsló dramatizálása és Babarczy László
kecskeméti rendezése. Nemcsak úgy, hogy
az előadás a végén kitárulkozik: a szerep
és a színész szétválasztása nyílt színen
történik, de úgy is, hogy a szünet-ben a
gyerekek között ott voltak a jelmezes
szereplők, beszélgettek, játszottak a
gyerekek a Szalmabáb -Trokán Péterrel, a
Bádogember-Budai Lászlóval, a Gyáva
oroszlán-Hidvégi Miklóssal, a Totókutya-
Torma Istvánnal, a Dorka-Vándor Évával.

Más szempontból volt kiemelkedő
feldolgozás és előadás a Micimackó. Julian
Slade színpadi változatának ma

gyar szövegét Karinthy Frigyes fordítá-
sának felhasználásával, Bátki Mihály
készítette. Ez a szöveg minden lényeges
epizódot a könyvhöz hűen adott vissza,
nem csapták be a nézőt sem egy szenti-
mentálisra hangolt musicallel, sem egy-
szerű kivonattal. Az utolérhetetlen hu-
morú és a gyerekek nagy része által
kívülről ismert szövegeket is megtar-
tották javarészt. Az évad előadásai közül
ez az egyetlen darab, amelynek nem
lineáris a dramaturgiája. Itt az egyes
epizódok - akárcsak a könyv fejezetei
csak az azonos helyszín és a közös
szereplők révén alkotnak egységet. Ennek
következtében a megszokott értelemben
nincs is konfliktus, hiszen a főhősnek
nem kell különböző akadályokat le-
győznie célja eléréséhez.

Minden jelenet mint önálló egész
hordoz egy-egy különkonfliktust. Ezek
aránylag könnyű megoldása a mese
birodalmának sajátja. De a darab végén
Róbert Gida, aki Micimackó és barátai
számát.: a konfliktusok legtöbbjében
deus ex machina szerepet játszott, kilép
ebből a birodalomból, iskolás lesz. Tehát
nyitott marad a kérdés: mi lesz most,
hogy Róbert Gida kénytelen túllépni
Micimackóék világán? Megtartja-e
barátainak Micimackót, Malackát, Fülest,
Nyuszit és a többieket? Vagy magára
hagyja őket kis konfliktusaikkal ? Vagy
lesz valaki más, aki barátjukul és
védelmezőjükül szegődik? Ezek a kérdé-
sek a gyerekek - a nem túl kicsik -
számára belső konfliktust jelentenek, s e
törvényszerűen fellépő konfliktushelyzet
megfogalmazása miatt tartom sikerült
feldolgozásnak a kaposvárit.

Hogy végül is ez az útravalója az elő-
adásnak, az természetesen nemcsak az át-
dolgozásnak, hanem Asher Tamás remek
rendezésének is köszönhető. Koltai Ró-
bert Micimackója koltaisan karinthys,
Lukács Andor tigrise maga a tűz, Po

gány Judit a szezonban annyi félig meg-
oldott szerep mellett itt magára talált, és
bűbájosan pimasz Malacka volt, Raj-
hona Ádám pedig egy konspiráló, nyüzs-
gő-mozgó, nyughatatlan Nyuszit játszott.
Az egyetlen gyengébb pontja az
előadásnak Kiss Katalin Róbert Gidája, a
színésznő nem mindig tudta érzékeltetni
a figurának ebben a konstrukcióban
elfoglalt kulcsfontosságú szerepét.

Kicsik is, nagyok is?

Szintén a kitűnő megoldások közül való a
pécsi Scapin furfangjai. Erről az előadásról
beszámolt már Mihályi Gábor a
SZÍNHÁZ júliusi számában. Ám az ő
ítéletével több ponton nem értek egyet.
Nem-csak a produkciót látom némiképp
más-ként, de az egész évad - sőt az előző
szezonok -- ismeretében különösen nem
osztom Mihályinak a felnőttelőadások
felől szemlélő álláspontját.

Meggyőződésem, hogy a gyerekszín-
ház legjárhatóbb útja éppen a klasszikusok
nem gügyögő, nem leegyszerűsítő elő-
adása. Olyan, mint Paál István Scapin-
rendezése. (De visszautalhatok arra a
több mint húsz évvel ezelőtti
Ví

zkeresztelőadásra is, amelyet
emlékezetem szerint nemcsak kamaszok
és felnőttek, de a kisebb gyerekek is
élveztek.)

Természetesen úgy kell előadni ezeket
a klasszikusokat, hogy a műben rejlő
számos réteg mindegyike vagy legtöbbje
érvényesüljön, hogy azok is élvezzék,
akik csupán a cselekményt tudják követ-
ni, azok is, akik a mélyebb összefüggé-
seket is meglátják, és azok is, akik a csa-
varásokra, a fintorokra, a szójátékokra,
ha úgy tetszik, az áthallásokra is érzé-
kenyek. A Scapin-előadás lényegében
ilyen volt. Kisiskolásokkal teli nézőtéren
láttam az előadást, de a gyerekek között
jócskán akadt felnőtt néző, nem szülők,
nevelők. Így pontosan lemérhető volt,
hogyan reagál a kétféle nézőréteg. A

Forgács Kálmán, Horváth Ibolya és Bende Ildikó a győri Pinokkióban



szóló darabok azok a komédiák, amelyeket
a debreceni Csokonai Színház Rencz Antal
rendezésében játszott gyermek-
előadásként: a Pathlen Péter prókátor a
Hogyan házasodott meg Petruska?. Mivel
azonban az erős színekkel, hatáselemek-kel
dolgozó vásári komédia tulajdonképpeni
rokonságban van a gyerekek között
köztudottan igen kedvelt cirkuszi
bohócszámokkal, a gyerekek szerették,
néhány rétegét jól értették. Az elő-adás
mindkét darabban a vaskos humor
eszközével élt. A vaskos humornak nagyon
örülnek a gyerekek, de míg sok más
esetben a nyílt didaktikusságot kifo-
gásolom, itt azt, hogy a humor elnyomta a
darabokban kétségtelenül meglevő és a
gyerekekhez szóló tanulságot. Különösen
igaz ez a Petruskánál, mert itt a humor
szintje is elcsúszott. A néma Petruskát
Rajnai László mímes játszotta igen-igen
csekély színészi talentummal. Míg a
színészpartnerek ízlésesen tudtak vaskosak
lenni, Rajnai humorforrásai „csak"
triviálisak voltak.

A „hagyományos" mesék

Hogy miért éppen a Pinokkió lett idén a
legtöbbet és legtöbb helyen játszott darab,
erre őszintén szólva hiába kerestem a
választ. Alighanem a divat, a szereposztási
meggondolások éppen úgy közrejátszottak,
mint a darab kétség-kívül meglevő erényei,
a játékosság, a közismert történet, az
iskoláskorúaknak

Faluhelyi Magda Az ezernevű lány című Zelk-mesejáték szegedi előadásában (Hernádi Oszkár felv. )

szóló aktuális tanulság („aki nem tanul,
pórul jár").

A hagyományosnak mondható mesék
között legfontosabbak az új magyar
művek. Még akkor is, ha sok szempontból
felemásul sikerültek az általam látott
darabok és előadások. Benedek András A
garabonciása a tudás hatalmáról szól, kissé
korszerűsített mese formában. Burkisztán
uralkodója a félnótás Burkus kacsalábon
forgó palotát akar építtetni, s ehhez pénz
kell, azaz a pénzt fialó csodalámpa. Ezt
kell megszereznie a garabonciásnak a
szomszédos és ellenséges Angela
birodalom Debella királynőjétől. Sok
bonyodalom, álomfejtés, próbák kiállása
után természetesen a rosszat sugalló
tanácsosokkal szemben a tudást, az
okosságot képviselő garabonciás lesz a
győztes.

Zelk Zoltán mesejátéka az emberi szó
hatalmáról szóló példabeszéd. A né-ma
lány a gonoszt megtestesítő Kopár-szív
birodalmában él, és csak a fákkal,
madarakkal ért szót. Találkozik Gergővel,
egy szép legénnyel, de nem értik egymást.
Hiába siet segítségükre a természet, a
munka dalát kereső kovács és cipész,
hiába a szeretet, a furfang, a né-ma lány
mindaddig nem szólal meg, míg meg nem
találja az emberiség tudásának kútjában
azt a dalt, amit elénekel, s ezzel
megfosztja erejétől Kopárszivet, meg-
ajándékozza a munka örömével a kovácsot
és a cipészt, és megtalálja társát, Gergőt.
Míg Benedek András erre a mesetípusra
jellemző, jól funkcionáló dramaturgiával
építette fel A garabonciást, Zelk darabja
kevésbé drámai, ám mindkettőnek sajátja,
a gyerekek szem-pontjából rendkívül
fontos nyelvi tisztaság és szépség.

Ez jóval kevésbé mondható el Tordon
Ákos nem a népmese elemeiből építkező,
inkább egy abszurd szituációt kibontó - a
király egy doboz, a lány egy skatulya,
csirizt esznek stb. - darabjáról. Sok for-
dulata hasonlít az előző két mese fordu-
lataihoz, csak némileg modernizálva: a
hagyományos meseelemek mellett meg-
jelennek a modern élet eszközei, fordulatai
(tévé és varázslás, technika és láthatatlanná
tétel). Ez a darabformálás nem egyedi
jelenség; a Budapesti Gyermek-színház jó
pár régebbi és újabb produkciója, valamint
rajzfilmek a példák erre. Ennek a
keveredésnek a hívei leginkább azzal
érvelnek, hogy a gyerekek sok szállal
kötődnek a valósághoz, annak minden
technikai vívmányához, így a

gyerekek a nagy monológok kivételével,
melyet tartalmilag valóban nem tudtak jól
követni, érzékenyen reagáltak, s nem
törték szét a jeleneteket, de még a mono-
lógokat sem izgésükkel-mozgásukkal.
Ebben a felnőttek számára kissé modo-
rosnak, túlzónak tűnő megoldás is segített:
éppen a monológokat mondatta el a
rendező túlmozgatva, a nézőteret is
bevonva a játékba.

A gyerekelőadások sajátságai felől
közelítve nem elégíthet ki Vallai Péter
Scapin-figurája. Vallainál azt méltatták a
kritikusok, a felnőtt nézők, hogy jól
megcsinálta a szolga alakját. De éppen az
volt a baj, hogy a csináltság minduntalan
előtűnt a játékából, és ezt a gyerek-nézők
azonnal érezték és lereagálták. A
csináltság azért is feltűnő volt, mert a
többi szereplő - s ebben teljesen egyet-
értek Mihályi Gáborral - éppen a figurák
lényegét „hozta" őszinte átéléssel.

Még egy kívánnivaló lehet az előadással
kapcsolatban. Az, hogy túlzottan kész,
azaz az adott koncepción belül nem elég
rugalmas. Olyan esetben, amikor nagyon
fiatal és már csaknem felnőtt nézőkhöz
egyaránt szólnia kell az előadásnak,
bizonyos pontokon - ez esetben például a
monológoknál - azonos célú, hatású,
eredményű, de variációs megoldások
kellenének, igazodva a mindenkori
közönségösszetételhez.

Szintén nem „tipikusan" gyerekeknek



mese is csak ezen kötődésen keresztül
juthat el hozzájuk. Ezt a nézetet csak erős
fenntartásokkal lehet elfogadni, mert az
igaz, hogy a technikai eszközök-kel
körülvett gyerekek sok szempontból
másként látják a világot, mint a néhány
korosztállyal korábbiak, mégis, a mesének
éppen az lenne az egyik fő feladata, hogy
a mindennapok valósága fölé emelje a
gyerekeket, segítsen, hogy fantáziájuk
jóvoltából elrugaszkodjanak a hét-
köznapok prakticizmusától. Ennek persze
lehet kiindulópontja a mai technikai
valóság, lehet keresztezője is, de úgy
érzem, hogy sok esetben - így a Skatu-
lyácska királykisasszonyban, néha még A
garabonciásban is - ez csupán divatos, jól
bevált hatáselem.

Az igazsághoz tartozik, hogy az esetek
egy részében nemcsak a darab, de főleg az
előadás az, ami a kétféle síkot ötletszerűen
keveri. Ezeknek a meséknek az előadása
néhány hasonló jelenségre hívja fel a
figyelmünket. Mindenekelőtt a jó és a
rossz ábrázolására. Tendenciának tűnik az
ellentétek szegényítése. Ki az az épeszű
gyerek, aki A garabonciás tökkelütött
Burkusáért harcba küldi Tikát, a főhőst?
Ki veszi komolyan a rossz hagyományokat
folytató romantikus intrikust? Miért szim-
patizálna egyetlen gyerek is azzal a ko-
váccsal és cipésszel, akit a színpadon Göre
Gábor-rokonnak és -utódnak ábrázolnak ?
Nyilván megint egy téveszmével van
dolgunk: a félelmetes ábrázolása ne
sokkírozza a gyerekeket, inkább tegyük
mulatságossá az ellenséget, hiszen a
humor, eszközeivel is ellenszenvessé
tehetők. Ám akkor a darabok dramatur-
giáját, a figurák jellemzését is így kellene
felépíteni.

Az előadásnak a mű szellemétől való
teljes elfordulását a Zelk-darab szegedi
előadása (Jachinek Rudolf rendezése)
példázza. Ez az előadás közel jár az ízlés-
romboláshoz. A műmagyarkodó, ál-népies
előadásmód, a kifelé néző, egy-mással
kapcsolatot nem tartó színészi játék, a
darab konfliktusainak szegényes
kibontása, és sorolhatnám még szakmai és
ízlésbeli kifogásaimat, nem használ a
gyerekeknek. Ez annál inkább sajnálatos,
mert Zelk Zoltán költői szövege, a szö-
vegből és a szituációkból sugárzó tisztaság
és szépség utáni vágy - ennek a műnek a
legfőbb üzenete - megérdemelte volna,
hogy méltóbb, a gyerekeket emberszámba
vevő előadásban szólaljon meg.

Kudarcok
Két alapvetően elhibázott előadással
találkoztam. Az egyik alighanem kisik-
lás, a máskor oly igényes és e téren is út-
törő munkát végző kaposvári színház
Schwajda György Egércirkusz című
művét mutatta be. Amilyen dicséretesen
oldotta meg Schwajda az Óz dramatizá-
lását, olyan sikerületlen művé kerekedett
az Egércirkusz, amelynek lényege: két
egér - hogy ne kelljen iskolába menni --
eltüntet egy percet, megáll az idő. A hét
törpe az eltűnt perc keresésére indul, és
óriási hajsza után meglelik az egereket. A
két tábor különféle ügyességi és erőt
kimutató produkcióban összeméri tudá-
sát, hogy a győztesé legyen a perc. Ter-
mészetesen a perc megkerül, az idő megy
tovább, és az iskola elől nincs menekvés.
Ebben a szegényes történetben számos
bántó mozzanat van, kezdve a sziszte-
matikus oktatásellenességtől a legócs-
kább rendőrviccekig; arról az elvonat-
koztatási képtelenségről nem is beszélve,
hogy a lenyelt perc ketyeg! Á rendezők,
Lengyel Pál és Rajhona Ádám nem tud-

tak mit kezdeni a darabbal, az első rész
egy létrákkal, görgős csúszdával teli
színpadon őrült tempóban megvalósított
hajsza, a második az unalomba fúló,
elnyújtott és emiatt érdektelenné váló
vetélkedő. Nem csoda, ha a gyerekek
önmagukat szórakoztatták az előadás
alatt.

Talán még sikerületlenebb, s ha lehet, a
gyerekek ízlésére még az ürességnél is
veszélyesebb, a Budapesti Gyermekszín-
ház Csipkerózsika-előadása. Romhányi
József átírta a közismert mesét, de sem-
mivel sem gazdagította az eredetihez
képest, ellenkezőleg: bugyutává
silányította. A logikai képtelenségek
tömkelege, a dramaturgiai üresjáratok
túlsúlya, a figurák üressége jellemzi a
darabot. Ezt a semmi művet Both Béla
még könnyebbé tette; Csorba István a
király szerepében kabaréfigurát játszott,
mások többnyire megelégedtek a puszta
szöveg-felmondással. Semmi vidámság,
semmi igazi összeütközés nincs az
előadásban. Minden el van mosva,
kellemesen döcög a színpadi masinéria.
(Ebben a közegben

Harkányi János és Vallai Péter a Scapin furfangjaiban (Pécsi Nemzeti Színház)



szinte idegenül mozog Markaly Gábor
erőteljes bohóca.)

A Budapesti Gyermekszínház többi
produkciójáról sem lehet sok jót mondani.
Úgy tűnik, ez a színház jelenlegi formá-
jában nem találta meg feladatát, helyét a
színházak hierarchiájában. Erre legjobb
példa az ifjúsági darabok szériájának
elhibázottsága. Ugyanis az élet minden
vonatkozásában igényes, sőt másokkal
szemben túl igényes fiataloknak mű-
vészileg, gondolatilag igénytelen műveket
játszott a színház. Az a politikai színházi
törekvés, amely megnyilvánult a Pro Urbe,
a Messe még a holnap, a Magányos fehér
vitorla bemutatásánál, felszínes
politikusságot, a problémák, a társadalmi-
politikai konfliktusok könnyű
feloldhatóságát sugallja, s ez-által éppen a
valódi politikum hiányzott. A gondolati
igénytelenséghez járult a művek művészi
igénytelensége. Barnassin Anna sem nem
dokumentumszerű, sem nem elvont
darabjai, vagy a szív-szorítóan tragikus
Katajev-műből készült zenés kivonat nem
ütik meg a művészet szintjét. A fiatalok
alábecsülése ezeknek a daraboknak a
bemutatása.

Így aztán hiába van változatlanul - de
változó szereposztásban - műsoron Svarc
nagyszerű Hókirálynője Nyilassy Judit kor-
rekt rendezésében és Koós Iván fantáziát
mozgató, a darabbal egyenrangú

díszlet-jelmez együttesében, ez csupán
kivétel a meglehetősen szegényes reper-
toárban, s ily módon kötve hiszem, hogy a
budapesti gyerekek és fiatalok színházi
nevelésében betölti ez a színház a rá
háruló feladatokat.

Zene és látvány
A gyermekszínházi előadások hatása csak
részben függ a darabtól, az elő-adás
színészi-rendezői megoldásától. Két,
ezekkel egyenrangú összetevője van a
hatásnak: a képzőművészeti látvány és a
zene.

Zene nélkül a gyerekeknek szóló elő-
adás aligha képzelhető el. A színházi
előadás ritmusát is leginkább a zenei ré-
szek, betétek ritmusa teszi átélhetővé, a
zene érzelmi hatásáról mint a gyermek-
korban elsődleges közvetítő hatásról nem
is kell bővebben szólni. Így hát nem
mindegy, hogy milyen az előadások zenei
anyaga. Nos, ebből a szempontból
igencsak siralmas az évad előadásainak
összképe. Abban az országban, ahol a
Kodály-módszert több-kevesebb sikerrel
alkalmazzák a gyerekek énektanításában,
ahol a magyar népzene reneszánszát éli,
ahol a táncház, a kórusmozgalom már az
úttörőkorúak körében is kedvelt, ahol
egészen korai életkorban szervezetten
találkozhatnak a gyerekek a komoly
zenével, ott a színházi előadások java

része összefércelt, igénytelen dallam-
világú, elmosott ritmikájú kísérőzenével
rontja hallgatóinak ízlését.

Nem sokkal jobb a helyzet az előadások
látványával. A gyerekekben még megvan
az a képesség, hogy néhány jellegzetes
motívumból kikerekítik a képet, azaz a
megfelelően megválasztott vizuális
kiindulópont segítségével gazdag képi
világot tudnak kialakítani maguknak. Így
azok a díszletek, amelyek erre a
képességre apellálnak, szerencsésebbek
azokkal szemben, amelyek le-zárt képi
világot hoznak létre. Elvileg. Mert ezt a
látványképzési mechanizmust keresztezi
az a magyarországi sajnálatos színházi
gyakorlat, miszerint a díszletek túlnyomó
része nem esztétikus. Nemcsak azokban
az esetekben, amikor ez tudatos törekvés
eredménye, de főleg akkor, amikor a
díszlet szegényessége, össze-hordottsága
rendező-tervezői nemtörődömséget, hozzá
nem értést vagy a költségvetés
szűkösségét takarja. Ez a gyakorlat a
gyermekelőadásoknál is érvényesül,
eléggé el nem ítélhető módon. Hiszen ha
valakinek, a gyerekeknek kellene - akár
jelzett, akár dús, gazdag a díszlet -
élményszerű és főleg esztétikus látványt
nyújtani. Olyat, egyrészt, ami megindítja
fantáziájukat, másrészt, a szépérzéküket is
fejleszti.

E tekintetben Pauer Gyula díszletei és
jelmezei igényelnek különös figyelmet.
Az Óz, a nagy varázslóban meg a
Micimackóban csupán néhány díszletelem
segítségével teremt helyszínt és nyújt
kiindulópontot a jelenetek képi meg-
teremtéséhez. Egy végiggurított sárga
szalag: a sárga út; néhány szál piros virág:
a pipacsmező; a zsinórpadlásról lelógó
hatalmas fekete uszály: függöny-ként
borítja el a színpad elejét, amikor a gonosz
boszorkány végigrohan a szín-padon, és
azon kívül, hogy frappáns, félelmetes
látvány, a jelenetek tagolását is megoldja;
egymással összekötött kisebb-nagyobb
játékmajmok függönye: a szárnyas
majmok jelzése. És sorolhatnánk tovább a
nagyon egyszerű, mégis jellemző,
továbbgondolható, képileg ki-egészíthető
díszletmegoldásokat. Csupán Óz
palotájának összetákoltságát vethetjük a
rendező szemére. Ugyanakkor a figurák
jellemzését is kitűnően szolgálják a
jelmezek.

Ugyanez a tendencia érvényesül a
Micimackónál is. A könyvből jól ismert
térkép az előfüggöny, egy szék és egy
hordozható, kicsi ajtócska jelzi Nyuszi
otthonát, Micimackó állandóan egy
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sámlit cipel, amivel bárhol, bármilyen
helyszínt elő tud varázsolni, egy óriási fa
az állandó díszletelem, amelyre felmászik
Tigris és Zsebibaba. De leginkább az üres
teret játsszák be a színészek úgy, hogy a
legminimálisabb kellék és az előfüggöny
segítségével elképzeli a néző a
helyszíneket. A jelmezek ember-
szabásúak. Fülesnek csak farka van, nagy
füle nincs is, mégis odaképzeljük e
füleket; Nyuszinak hajháló borítja a fejét,
arról kandikál elő valami fülféle;
Micimackó rendetlen fiúnak tűnik leg-
inkább; Malackának pedig hózentróger a
legfőbb jellemzője. Mindkét előadásban
erősen lejt előre a színpad, aminek kettős
hatása van: a gyerekek a nézőtér minden
pontjáról jól látják a színpadi eseménye-
ket, ugyanakkor a színészeket a meredek
sík lendületes mozgásra kényszeríti.

Másfajta díszletet készített Pauer Gyula
az Egércirkuszhoz: óriásira felnagyított egy
szobarészletet, bútorlábak, hatalmas
földön heverő tárgyak népesítik be a teret,
megfelelve az embernagyságú törpék,
egerek méreteinek. A tapsrendnél a
színészek kihozzák ennek a nagyított
szobának a kicsinyített, pár négyzet-
deciméteres makettjét is. A nagyítás és a
kicsinyítés ilyen játéka az egyetlen ér-
demleges momentuma az előadásnak.

Jól sikerült díszletet és jelmezeket ké-
szített Koós Iván a Hókirálynőhöz. Külö-
nösen ötletes a szétszedhető és egy pillanat
alatt eltüntethető házacska, a Hó-királynő
nagyon kifejező, kopár birodalma, viszont
már kevésbé jó a ketté-osztott királyi
udvar vagy a rablótanya képe.

Lényegét tekintve ugyancsak remek
ötlet a Skatulyácska királykisasszonyban
Kállai Judit egészen apró színpadra is
alkalmazható leporello-díszlete. A háttér
úgy hajtogatható ide-oda, ahogy a
leporellók lapjai. Ám az egyes helyszínek
harsány ötletei - nyilván Varsányi Anikó
rendezői elképzeléseivel összhangban --
már az említett modernizálási tendenciát
erősítik, ami látszatgazdagságot teremt a
színpadon.

Egyértelműen elhibázott a Zelk-darab
díszlete (Sándor Lajos) és jelmezei
(Vágvölgyi Ilona). Az emberszereplők
magyaros ruhái, az állatokra nem jellemző
jelmezek, népies házak, túl édesre sikerült
természeti vászondíszlet, amely minden
falevélen külön mosolyog - ezek a
félrecsúszott rendezői elképzelés képi
kifejezői.

A Scapin furfangjai díszlete külön minő-
séget képvisel. Pincehelyi Sándor kora-

beli metszetről készített álperspektivikus
díszletét Mihályi Gábor idézett cikkében
kitűnően elemezte. Ugyanakkor hozzá
kell tennem, hogy a díszletnek általa is
említett játéka valójában csak a felnőt-
tebb, érettebb néző számára nyilvánvaló.

Kiabáljunk vagy ne kiabáljunk?

A gyermekelőadások egyik legkényesebb
problémája az aktivizálás. Egyáltalán, be
kell-e a játékba vonni a nézőket vagy
sem? Az általam látott előadások
legtöbbjében még csak kísérlet sem
történt a gyermekek bevonására, kivéve
az Ózt, ahol erősen építettek arra, hogy a
gyerekek beleszólnak az előadás
menetébe, a mumpicok is a gyerekek
voltak. Ez az eset pontosan megmutatta
ennek a módszernek a hátulütőjét.
Ugyanis könnyű Katát táncba vinni, de
onnan a helyére ültetni annál nehezebb.
Az előadás második részében többször
olyan helyzet állt elő, amelyben kétséges
volt, folytatható-e az előadás. Igaz, ennek
oka nemcsak az aktivizálásban van,
hanem a színészek ilyen irányú
felkészületlenségében, félénkségében is.

A garabonciás Sallós Gábor rendezte
előadásában csupán tétova kísérletek
történtek a gyerekek megszólaltatására,
ám nem mindig jól megválasztott szi-
tuációban, illetve mivel nincs minden
figura egyértelműen jellemezve, egy-egy
kérdés kapcsán a gyerekek eligazodása az
adott helyzetben a szimpatikus és nem
szimpatikus szereplők között bi

zonytalan volt. Lehet az a célja egy
előadásnak, hogy megossza és állásfog-
lalásra késztesse a közönséget, de ehhez
jobban elő kell készíteni a vallató szituá-
ciókat. Ebből az előadásból ez hiányzott.

Az a kérdés, hogy aktivizáljon-e egy
előadás vagy sem, lényegében könnyen
eldönthető. Természetesen minden mű-
nek aktivizálnia kell a nézőt, de elsősor-
ban gondolatilag-érzelmileg.

Mi lesz ezután?

Néhány évvel ezelőtt az Állami Déryné
Színház igazgatója a SZÍNHÁZ-ban
megjelent interjújában arról panaszkodott,
hogy kicsi a gyermekdarab-választék, s
mivel ez a színház látja el az ország
túlnyomó részét gyermekelőadással, rá-
kényszerültek, hogy egy gyermekdara-
bokat író-előkészítő csapatot, hozzanak
létre. Az elmúlt szezon előadásait látva
úgy tűnik, egy „team" összeállításával ez
a gond még egy színház számára sem hoz
megnyugtató megoldást, még kevésbé az
ország valamennyi, gyerekeknek is játszó
színháza számára. Pedig a
gyermekszínház ügyének előbbre moz-
dítása elképzelhetetlen új szerzők felku-
tatása, új darabok íratása nélkül. Leg-
fájóbb az, hogy a roppant gazdag magyar
népmesekincs bartóki értelemben vett
szintetizáló színpadi feldolgozása
érdekében nem sok történik.

Megoldatlan a Budapesti Gyermek-
színház helyzete, jellege, repertoárja.

Csákányi Eszter, Mihályi Győző, Olsavszky Éva, Koltai Róbert és Pogány Judit a kaposvári Micimackóban
(Fábián József felv.)



Ha van kifejezetten a gyerekeknek, ser-
dülőknek játszó színház, akkor annak a
műsoráról nem hiányozhatnak olyan
alapművek, mint a Légy jó mindhalálig, A
Pál utcai fiúk, a Timur és csapata, a legjobb
mesejátékok, Heltai-, Móra-feldolgozások
és így tovább. Évekig-évtizedekig lehet és
kell - ha másként nem megy, többszörösen
váltott szerep-osztásban - játszani ezeket a
műveket, hiszen minden évben új
közönség lép be a színházba.

Általában megoldatlan, hogy mit és
hogyan játsszanak külön-külön a gyere-
keknek és a serdülőknek. E tekintetben a
debreceni színház kezdeményezése
figyelemre méltó: egyik évben a gyere-
keknek, a másikban a serdülőknek akar-nak
egy-egy művet bemutatni. A kérdés ez
esetben persze az, elég-e kétévenként egy
darab az azonos korosztályúaknak. Aligha,
amikor a jelenlegi is kevés.

A múzeumok egyre-másra adnak ott-
hont a gyerekeknek, játékos formában,
tevékenység közben vezetik be őket a
képzőművészeti alkotómunka műhely-
titkaiba, teszik őket fogékonnyá a szép
iránt. Meggondolandó - külföldön jócskán
akad rá példa -, nem kellene-e valamilyen
alkotó módon a legérdeklődőbbeket
bevonni egy-egy színház pártoló körébe, ha
már a felnőttek között jószerivel nincs
ilyen.

Bizonyos szemléleti változásra is szük-
ség lenne. Míg például Kaposvárott,
Miskolcon a színház vezető művészei,
rendezői foglalkoznak a gyerekdarabokkal,
másutt nem így van. Ez eleve jelen-tős
színvonalkülönbséget hoz magával. Pedig a
gyerekeknek még inkább, mint a
felnőtteknek, csak maximálisan igényes,
gondolatilag és művészileg kifogástalan
előadást szabad bemutatni.

Hogy évek múlva, már felnőttként, csak
ilyet igényeljenek.

HORVÁTH TAMÁS

Tragédia az ólban

Dunaújvárosi Bemutatószínpad:
Disznójáték

„Tragikus játék egy hitvány Mangalicza
sertésről, aki rútul visszaélve barátai
jóindulatával, azok rovására különböző
gonosztetteket követett el, mígnem
elnyerte hitvány büntetését." Ez a gúnyos
fintor a darab terjengős alcíme. Jelzi, hogy
ne vegyük komolyan az író óljának hőseit
és a sertéslélek mélyén lappangó
antropomorf vírusokat, melyek oly
szánalmassá, szégyellnivalóvá ala-
csonyítják az egyébként derék röfik
böllérkésbe torkolló sorsát.

Czakó Gábor pocsolyaszagú kaszt-
rendszerében az ártányok butasága más és
más előjelű, meghatározza a szereplők
karakterét. Ahol ennyi stupiditás él és
verseng összezárva, onnan eleve remény-
telen a menekülés. Ennek ellenére még
ilyen vegetatív körülmények közt is
kialakult valamiféle hierarchia. Az ag-
resszív Cornwall és az alamuszi, karrie-
rista Yorkshire egymást túllicitálva kerítik
be és használják ki az őshülye Man-
galiczát, akit bambasága eleve szolgaság-
ra kárhoztat. Amikor ennek az illusztris
társaságnak a tagjai Koca Anyótól meg-
tudják, hogy a „kintiek" disznóvágáshoz
készülődnek, még a csekélyke társadalmi
máz is lefoszlik róluk. A hisztérikus
félelem és kapkodás, a blőd ötletek és az
önsajnálat, az árulásra való készség, a
hiábavaló marakodás és az abszolút önzés
„kiteljesítik" Cornwall és Yorkshire
magatartását. A szituáció megtalálja
bennük a jellemtelenség kicsinyes
kalandját, miközben Mangalicza a maga
agytalan módján, szinte eufóriás boldog-
sággal rádöbben a pofonegyszerű meg-
oldásra: „egy mindenkiért, mindenki
egyért!"

Czakó dramaturgiai érzékét dicséri,
hogy csavarásaival egyre komolyabb
hangsúlyt ad a játéknak, anélkül, hogy a
darab bármit is veszítene fekete humorá-
ból. Az ártányok felbuzdulnak a lázadás
ötletétől, egy pillanatra úgy tűnik, mintha
valamilyen értelem csöppenne közéjük, és
összefogásukkal kivívhatnák a békés,
boldog öregkort hízásuk végső határáig.

Nyilvánvaló tévedésüket saját termé-
szetük, disznóóllétük igazolja. Sertés-

ország királyságáról szőtt álmaik felöltik a
fasizmus torzpofáit, és a szemünk láttára
modellizálják a hatalommal csak
visszaélni tudó koca-emberek rémuralmát.
Ehhez képest a kinti, a „bölléri" rend is
elviselhetőbbnek látszik. A kutya: Kóbor
Blöki dalai jelzik a végkifejletet: Cornwall
és Yorkshire elárulják, feláldozzák
Mangaliczát, ezt a szánalmat nem érdemlő
balekot, majd a ravasz Cornwall tőrbe
csalja Yorkshire-t, ám berepül a kötél, és
kés alá vonszolja az utóljára maradt
ügyeskedőt is.

Iglódi István abból a rendezői alap-
gondolatból indult ki, hogy a szalmában,
ganajban hentergő látszatlét ugyanúgy
végigjárja a maga pocsolyáit, állomásait,
ugyanúgy kiéli törpe szenvedélyeit, ha-
talmi mámorát (akár egy kukoricacsutka
fölött is!), mint ahogy azt a minőség teszi
a maga szintjén. Iglódi pokolian
mulatságos, disznóóli királydrámát szer-
vezett a darabból, mert a mondatokat a
lehetséges gesztusok és a mozgás felől
közelítette meg. A tárgyakat is úgy
játszatja (a székek, a szalma, a motring),
hogy tökéletesen kifejezzék a szereplők
pillanatnyi lelkiállapotát. Mobilja az
utolsó percig eleven, és feszültségben
tartja a nézőket, színészeket egyaránt.
Nem véletlen, hogy a díszletet is ő
tervezte: az ilyen magasfokú színész-
vezetést még a legkisebb térbeli hiba vagy
felesleges tárgy is zavarná.

Á színészek láthatóan sokat köszönhet-
nek Iglódinak, de ez mit sem von le a
teljesítményükből. Bősze György bugyuta
Mangaliczája különleges telitalálat, szinte
belakja, belengi a színpadot naivitásával,
örökös tettrekészségével, alázatával.
Tardy Balázs Cornwall-alakítása hihetővé
teszi a törtető, alapjában véve gyáva, de
mindenkor puccsra kész kispolgár
félelmetes agresszivitását. Nem marad el
mögötte Eszes Sándor sem Yorkshire
megformálásában: az alattomosság, a
haszonlesés, a karrierizmus szinte süt
minden mozdulatából. Papadimitriu
Athina (Kóbor Blöki) érthetően és tisztán
énekli Zászlós Levente szellemes verseit,
Bajcsay Mária Koca Anyó szerepében
maga a megtestesült kötelességtudás s a
valósággal szembeni közöny.

A bemutató sikere ismét igazolta a Bar -
tók Béla Művelődési Központ egyedülálló
vállalkozását: az állandó színtársulat nél-
küli kamaraszínházat, ahol ötödik éve
tartanak ősbemutatókat kísérletező kedvű
fiatal rendezők és színészek.


