
nevetgél, vissza-visszaesik a régi hibákba.
Mérhetően hosszabbak az ő találkozásai a
régi ismerősökkel az „újjá-születés" után:
a poénok, az egyes mon-
datok több hangsúlyt, aprólékosabb ki-
dolgozást kapnak.

Zenthe szinte csak játékból rossz, és siet,
hogy kiderüljön, hipp-hopp, már
meg is javult. Kétségkívül a gyerekek
körében méltán megérdemelt népszerű-
sége is serkenti, hogy mielőbb elűzze a
komor árnyat.

Peczkay Endre és Dóczi János egy-egy
emlékezetes figurával ajándékozza

meg a gyerekeket. A fiatalok közül
Balogh Bodor Attila jókedvű unoka-öccse,
lendületes természetessége hihe-
tővé varázsolja a valószerűtlent: a család
szelíd megértéssel viseli a bácsi
rigolyáit. Párja a természetes vidámságban
Sinkovits Mariann. Megbízható alakítás
Lelkes Dalmáé és Kassai Ilo-
náé. Ambrus Asma „kicsi" Timje, sánta
kisfiúja átélt, értékes szerepformálás. Nála
figyelhető meg a ritka erény: végig
benne van a jelenetben, szövege elhang-
zásával sem szűnik meg „lelkes lény"
maradni. Egy röpke villanás is kedvező
benyomást hagyott Gömöri V. István-
ról. Mulatságos Kautzky Ervin és Rindt
Rudolf kettőse.

Értetlenül állok viszont Detre Anna-
mária nyafogós, kelletlen alakítása előtt. A
megnyerő ifjúkori szerelem inkább egy
finnyás porcelán babához hasonlít.
A szerep karakterének meghatározásában
alighanem a rendező is ludas, erre utal a
múlt felidézésének jelenetsorában a
fölösleges és a szituációt túlmagyarázó
pantomimes betét. Ez ugyanis szájbarágós
ismétlése mindannak, amit már
régen megértettünk : Viktória nem sze-
retheti tovább a kulimunka monotóniájába
süppedő Scrooge-ot. Kirí ez a
pantomimes jelenet a játék pedáns reali-
tásából.

Charles Dickens: Karácsonyi ének (Budapesti
Gyermekszínház)

Rendező: Bohák György. Zeneszerző:
András Béla. Versek: Szabó Miklós. Drama-
turg: Juhász István. Díszlet- és jelmez-tervező:
Piros Sándor. Mozgás: Pethő László.

Szereplők: Zenthe Ferenc m. v. - Bíró
József, Újlaky Károly, Balogh Bodor Attila,
Harkányi János, Balogh Zsuzsa, Peczkay
Endre, Detre Annamária, Dóczi János,
Sinkovits Mariann, Barlay Vali, Sárosi
Gábor, Kassai Ilona, Szánthó Lajos, Lelkes
Dalma, Ambrus Asma, Szilágyi Imre, Deme
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möri V. István, Szilágyi Imre, Puskás
Tivadar, Bittera Judit, Bata János, Marschek
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BARABÁS JUDIT

A csodálatos jávorfák

Jevgenyij Svarc mesejátéka

Mostanában a gyermekszínház ügye,
feladata, az előadások színvonala gyakran
vitatéma. Ám mintha a vitát eleve
eldöntöttnek tekintenék - lemondó kéz-
legyintés kíséri a véleményeket. Éppen
ezért különösen fontos azoknak az elő-
adásoknak a szerepe, amelyek - egye-lőre
kivételes módon - értékesek, hiszen
igazolni tudják, hogy a jó gyerek-színház
nem valamiféle misztikus és reménytelen
ábránd. Ezek az előadások ugyanolyan
létfeltételeket igényelnek, mint bármely
egyéb jó színházi produkció,
természetesen a közönség élet-kori és
pszichológiai sajátosságainak
figyelembevételével. Ami mindezt meg-
nehezíti, az jórészt a rossz beidegződé-
sekből és tradíciókból fakad.

Mindehhez viszont olyan segítséget
kapnak az alkotók, amely - ha jól hasz-
nálják fel - megkönnyíti a dolgukat,
ugyanakkor minősíti is a kész előadást. Ez
a segítség a gyerekek reagálása, ami
érzékeny műszerként azonnal jelez min-
denfajta üresjáratot, hamis vagy hazug
felhangot - olyan ösztönös és hibátlan
kvalitásérzék megnyilvánulásaként, amit
az idősebb korosztályoknál az illem és
fegyelmezés visszaszorít, később teljesen
meg is szüntethet.

A gyerekelőadás sorsa félig-meddig a
mű kiválasztásával eldől. Az egyik leg-
alapvetőbb hiba, ha a gyerek kívül marad
a látottakon. Ez klasszikus mesék
hagyományos színrevitelekor vagy „tan-
mesék" esetében majdnem törvényszerű.
A gyerek is a megváltozott valóságot éli -
közömbös marad számára az a történet,
ahol „nem ismerhet magára", a világára.

Svarc darabja, bár igen sok elemet
tartalmaz a mesék világából, mégis mo-
dern. A meglevő és részben fel is használt
sémákat teszi maivá, ezzel hidat teremt
mese és valóság között. Ugyan-ezzel a
módszerrel sikerül a didaktikus tartalmat
is elviselhetővé és „fogyaszt-hatóvá"
tennie. A klisék elkerülését, illetve
átalakítását a gyerekek azonnal
észreveszik, örömmel reagálnak rá. A
darab világa alapvetően emberi, ezáltal
nemcsak könnyebben lesz megköze

líthető és befogadható, de pedagógiai
tartalmat is jobban közvetít.

Például a rossz megtestesítője, a bo-
szorkány nem elsősorban gonosz, ha-nem
rettentően hiú és önző. Ezen tulajdonságai
időnként tehetetlen dühöngéssel és
varázslói ügyetlenséggel is párosulnak -
ennyi bőven elegendő ahhoz, hogy
nevetségessé váljék; ez a nevetés pedig
megsemmisítő erejű. De éppen, mert a
boszorkány inkább emberien gyarló, mint
földöntúlian gonosz vagy félelmetes, a
nagy nevetés után mindenki bőségesen
elegendő büntetésnek érzi, hogy a
„győztes" hősök magukkal viszik és
megtanítják dolgozni, mivel éktelenül
lusta is. Hiányzik a mesék megszokott és
meglehetősen dehumanizáló motívuma, a
bosszú.

Az előadásnak ez az emberarcú bo-
szorkány lesz az egyik legizgalmasabb
figurája. Kopetty Lia alakítása, bár-
mennyire bizarr is a jelző, alapvetően
„nőies", felvonultatja mindazokat a
negatívumokat, amelyeket nemével kap-
csolatban emlegetni szoktak: a már em-
lített hiúságon és önimádaton kívül még
hisztérikus, toporzékoló és következet-len.
A színésznő ezeket a tulajdonságokat
mozgásával, groteszk és paradicsom-
madárszerű jelmezével - amit jól ki-
használ - is aláhúzza. Ezt a boszorkányt
jólesően ki kell nevetni, de megbocsátani
és időnként még sajnálni is lehet. Gyűlölni
nem, szerencsére.

A rossz megtestesítőjével szemben áll-
nak a jók - ezek, mint általában lenni
szokott, a darab leghalványabb szerepei -
a két, fává varázsolt testvér és az őket
megszabadítani akaró anyjuk. Alakí-
tóiknak nem sok lehetőségük van eleven
lények ábrázolására.

Állatokat színpadon megszemélyesíteni
mindig hálás feladat, éppen ezért gyakran
rutinná is válik. Sirkó László Macsek
Ivanovicsként kikerül minden bevett
módszert; a könnyebb megoldás, a külső
jegyek kézenfekvő utánzása helyett ő a
kandúr „lelkét" ábrázolja, stilizált
mozgása ehhez járul kiegészítésként.
Elegáns, simulékony, hízelgő -
szeretnivalóan az, a gyerekek szeretik is.
A színész eléri a maximumot: az állat, a
macska szépségét és gráciáját hiteti el. Az
ő jelmeze szintén telitalálat, még a
„szibériai fajtát" is képes érzékeltetni.

A mindent megoldó főhős ezúttal,
formabontó módon, egy igen eleven, a
köznyelv szerint rossz kisfiú, aki a
közönség legnagyobb gyönyörűségére utál
mosakodni. Viszont csúzlijával és



sípjával játszi könnyedséggel teszi bo-
londdá a boszorkányt. Andai Kati be-
mutatja ebben a szerepben azt, amit a
gyerekeknek szóló színjátszás magas-
iskolájának lehet nevezni. Állandó kon-
taktusban van közönségével, be is fo-
gadják, nem „játszik rá" szerepére, és
főleg: vállalja a játékot ugyanúgy ko-
molynak, ahogy a. gyerekek. (Ha a szí-
nész kívülállása vagy akár leheletnyi és
önkéntelen fölénye érződik, azonnal vége
a kontaktusnak. Talán ezt a legnehezebb
elkerülni.)

A rendező, Balázs Ádám főiskolai
hallgató tisztában van azzal, hogy a darab
dinamikájának és tempójának pillanatnyi
esése is azonnali unalmat eredményez.
Szerencsére ilyen „esések" csak
pillanatokra fordulnak elő. (A felvonás-
záró altatódal ilyen például -- jelzi is
rögtön a közönség.) Állandó mozgást
létesít a színpadon, de a két fává változ-
tatott testvér számára más megoldást
kellett volna kitalálnia -- hajladozásuk a
szélben a rájuk aggatott zöld szalagokkal
kimódoltnak és oda nem illőnek hat az
egyébként jól „bejátszott" térben.

Létrejött tehát egy fantáziával és ötle-
tekkel teli előadás, amely hasonlókra
inspirálhat, mert sok mindenre megtanít.
Többek között arra, hogy nyugodtan lehet
építeni a gyerek igazságérzetére és
ítélőképességére, nem szükséges eről-
tetett didaxissal irányítani; valamint arra,
hogy a gyerekeknek szánt szín-játszás
rossz manírjai - a túlzott és „szájbarágós"

artikuláció, az indokolatlanul felfokozott
gesztikulálás elhagyandók, a színésznek
ugyanúgy önmagát kell fölvállalnia a
mindenkori játékban, mint bármely egyéb
színházi előadás esetében - hiszen saját
magának i s neveli a majdani közönséget.

Jevgenyij Svarc: A csodálatos jávorfák ! Buda-
pesti Gyermekszínház)

Fordította: Bojtár Endre. A verseket
fordította: Tótfalusi István. Rendező: Balázs
Ádám f. h. Zeneszerző: Balogh Bodor
Attila. Jelmevtervező: Piros Sándor. D í s z -
lettervező: Répászky Ernő. Koreográfus:
Kopetty Lia. Játékmester: Kóra Ilona.

S z e r e plők: Andai Kati, Papp Ibolya,
Sinkovits Mariann, Besztercei Zsuzsa, Rovó
Terézia, Kopetty Lia, Cs. Szabó István,
Sirkó László, Puskás Tivadar.

„Aktív nézőről
álmodunk..."

Az alábbiakban színházi szakembereket
szólaltatunk m e g azzal a céllal, hogy
egyrészt a gyerekszínházak témájában
tágabb kitekintéssel szolgáljunk, más-részt
a különböző vélemények konfrontációjával
elősegítsük a magyar gyerek-színjátszással
kapcsolatos nézetek tisztázását. Az
interjúkat Bánkúti G á b o r , Bella Anna és
Osgyáni Csaba készítette.

Lázár Ervin
- Ha gyerekirolalomról van szó, az elsők között
gondolunk az utóbbi évek legsikeresebb
mesejátékaira, a Hétfejű tündérre m e g a
Berzsián és Didekire. L á z á r Ervin szerint
hogyan kell a gyerekeknek síndarabot írni?

Nem tudom. Soha nem gondolok arra,
hogy gyerekeknek vagy felnőttek-nek írok-
e. Nem foglalkozom mese-elmélettel. De
az ember szeret játszani, és játékossággal
közelít meg sok dolgot az életben. A
gyerekek fantáziája pedig egyenesen
óriási. A gyerek tanulja a világot, és
amikor életében először lát meg valamit,
azt egészen biztosan másképp észleli, mint
ahogy akkor fogja látni, amikor már tudja,
mi az, és a különleges dolgokat már n e m

v e s z i észre benne, mert már megszokta. És
a nyelvvel is így bánik, ezért születnek
csodálatos nyelvi bakugrások. Tulajdon-
képpen az a titka az egésznek, hogy akik
gyerekdarabokat, jó gyerekdarabokat
írnak, azok a legteljesebb mértékben
kihasználják a gyerek fantáziáját, és a játék
nemcsak a színpadon folyik, hanem a
gyerek fantáziájában is.

Oleg Tabakov
- Mi a véleménye a gyerekszínházról
- Jaj, ez nagyon bonyolult kérdés. A
gyerekszínház egyike azoknak a súlyos
gondoknak, amelyek megoldásra várnak.
Nyugodtan fogalmazhatnék úgy is, hogy a
gyermekszínház tehetségekre vár. Olyan
emberekre, akik nem mellék-üzemágnak,
átmeneti elfoglaltságnak te-kintik, hanem
az életüket teszik rá.

És... lesznek ilyenek?
- Nézze, nálunk, Oroszországban voltak

már. És ma is akadnak. Ott van például a
leningrádi gyermekszínház,

Andai Kati és Kopetty Lia Svarc mesejátékában (MTI fotó - Petrovits László felv.)


