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Előadások-gyerekeknek

Egy híján harminc bemutatót tartottak a
gyerekeknek a fővárosi és a vidéki szín-
házak az elmúlt szezonban. Az új darabok
mellett t íz tavaly bemutatott előadás is
műsoron volt még, így - fő leg Budapes-
ten - viszonylag nagy választék állt a né-
zők rendelkezésére. A Budapesti Gyer-
mekszínház négy bemutatója mellett hat
régebbi előadás szerepelt műsoron, a
Józsefvárosi Színházban négy premiert
tartottak, a fővárosban még hat új és
ugyanannyi régebbi előadás volt látható,
Békéscsabán, Debrecenben, Kaposvárott
és Kecskeméten két-két bemutató volt,
Zalaegerszegen egy sem de két beavató
színházi produkciót nézhettek meg a
középiskolások -, Szolnokon az elmúlt

szezon legvégén bemutatott Hovámész
című előadást idén játszották sorozatban,
a többi színházban csak egy-egy darabot
tűztek műsorra. Pécsett a színház
tagozataként működő Bóbita Bábegyüttes
két új és számos régebbi produkciója,
valamint az új kezdeményezésként ebben
a szezonban beindult iskolaszínházi
akció tette teljessé a gyerekeknek szóló
színházi programot.

Több vagy kevesebb bemutató?

Ha az adatokat nézzük, úgy tűnik, nincs
semmi baj a gyerekszínházi tevékenység
körül, hiszen idén valamivel még több
bemutató is volt , mint tavaly, te-hát
változatlanul konjunktúrája van a

gyerekeknek szóló színháznak. Am ha a
számokat jobban vallatóra fogjuk,
néhány fontos és nem mindenben meg-
nyugtató összefüggésre bukkanhatunk. A
bemutatószám-növekedést két okra
vezethetjük vissza: egyrészt azok az
együttesek - például a Mikroszkóp és a
Reflektor Színpad -, amelyek egy-egy
produkciót hosszú ideig, évekig ját-
szanak, tavaly nem, de idén tartottak
bemutatót. Másrészt két olyan városban,
ahol tavaly egyáltalán nem volt
gyerekelőadás, idén lehetőséget találtak
gyerekdarab bemutatására. Győrött a
színházépület túlterheltsége, i lletve a dél-
utáni előadásokra alkalmatlan volta miatt
azóta nem tudtak gyerekelőadást játszani,
amióta a kamaraszínházat be-

zárták. Ebben a szezonban vállalkozási
formában hoztak létre egy kevés szerep-

lős előadást (Turián György: Az
aranyhajú királyfi), amelyet részben az
úttörő-házban, részben tájelőadásokon
játszottak, s amely csak félig-meddig volt
a színház produkciója. (Meghatározott
elő-adást a társulat a színház műsoraként
tartott annak fejében, hogy bizonyos
anyagi és tárgyi feltételeket a színház
biztosított , a többi előadás viszont már a
résztvevők zsebére-hasznára ment.)

Debrecenben is vállalkozási formát
találtak a gyerekelőadásokhoz, ám ez-
úttal még lazább lett a színház és a be-
mutatókra vállalkozók közötti kapcsolat.
Molnár Andrea Három kecskék és Csukás

István Ágacska című darabját a megyei
KlSZ, il letve a megyei Művelődési
Központ felkérésére és támogatásával,
szervezésével játszotta egy-egy brigád.

A vállalkozási forma e két példája arra
figyelmeztet, hogy vannak olyan
színházak, amelyek objektív vagy szub-
jektív okokból nem tudják vagy nem
akarják repertoárjuk részeként vállalni a
gyerekelőadásokat, de élnek a torvény
adta új lehetőségekkel, s ezzel járulnak
hozzá ahhoz, hogy városuk és vonzás-
körük gyerekközönsége mégis láthasson
színházi előadásokat. Ugyanakkor ez a
megoldás határozott minőségi vissza-
lépést jelent, hiszen könnyű belátni: egy
olyan produkció, amelynél az elsődleges
és szinte kizárólagos szempont az, hogy
könnyen lehessen utaztatni, azaz kevés
szereplős legyen a darab, könnyű és
összecsomagolható a díszlet, minimális a
ruha és a kellék, sem művészi színvonal,
sem a látvány és a zenei effektusok szem-

pontjából nem vetekedhet egy nagy-
színházi előadás lehetőségeivel.

Bár a bemutatószámok némi emelke-
dést mutattak, ténylegesen- ha nem is
nagymértékben-csökkent egy-egy szín-
ház premierjeinek mennyisége. A Buda-
pesti Gyermekszínház és a Népszínház
egyaránt kevesebb bemutat-őt tartott
ebben a szezonban, mint az előzőben, de a
vidéki színházak közül is néhány a terve-
zett kettő vagy három helyett csak egyet
tartott (Szeged, Szolnok, Debrecen). A
jelek szerint a gyerekbemutatók szá-
mának csökkenésére a jövőben egyre
inkább számítani lehet. Erre utal az,
hogy az ötnapos munkahét bevezetése, a
rendkívül megnehezedett gazdasági
helyzet, a gazdálkodás új szabályozásá-
ból adódó növekvő önállóság és a
bevételorientáltság előtérbe kerülése
miatt a színházak általában kénytelenek
csökkenteni bemutatóik számát, s ez a
jelenség természetesen a
gyerekelőadásokra is vonatkozik. Ehhez
még az is hozzájárul, hogy egy-egy
produkcióra mind kevesebb pénz jut, ám
az egyes előadásokat nem egyformán
érinti a költségvetési megszorítás, s ha
az eddigi tendenciák érvényesülnek - a
gyerekelőadásokra eddig is viszonylag
kevesebb anyagi eszköz jutott -, akkor a
takarékosság az elviselhetőnél is jobban
fogja sújtani a gyerekprodukciókat, s
ezáltal olyan mérvű minőségromlás
következhet be, amely a gyerekszínházi
előadások értelmét is megkérdő jelezheti .
A gyerekelőadásokkal kapcsolatos egyik
alapelv az, hogy ezeknek a
produkcióknak a lehető legmagasabb
művészi színvonalat kell képviselniük,
különösen akkor, ha va-

A Diótörő a kaposvári Csiky Gergely Színházban (Fábián József felv.)



lamilyen okból egy színház csak évente
egy előadást tud létrehozni, hiszen ezzel
az eggyel kell megteremtenie a színház
varázsát. Am ha az az egy előadás nem
megfelelő kivitelű és színvonalú, akkor az
előadással több kárt okoz a színház, mint
hasznot, a gyerekeket nem színház-
szeretővé, hanem a színházzal szemben
közömbössé vagy ellenségessé neveli.

Alighanem a gazdasági helyzet romlá-
sára vezethető vissza - legalábbis rész-ben
- az , hogy a fővárosi színházi vállal-
kozások, amelyek az elmúlt két évben
fellendülőben voltak, megtorpantak, s
vagy a régi előadásokat játsszák hosszú
szériákban, vagy egyáltalán nem tartanak
bemutatót. De azt is látni kell, hogy
nemcsak a színházak anyagi helyzete lett
ingatag, de a családok legtöbbje is kényte-
len jobban megnézni, mire ad ki pénzt, s a
két tendencia együtt hosszú távon
mindenképpen éreztetni fogja hatását.

A darabválasztás gondjai

A repertoárt vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy a huszonkilenc bemutatóból tíz volt
külföldi szerző műve vagy művének
átdolgozása, tehát a darabok csaknem
kétharmada magyar író alkotása. Egy
klasszikusnak számító daljáték (Kodály
Zoltán: Háry János - Kecskemét), egy
népmesefeldolgozás (Illyés Gyula: Szél-
kötő Kalamona - Békéscsaba), egy nép-
mesetorzítás (Lúdas Matyi - Magyar
Színkör), illetve egy sajátos, az óvodások-
nak készült darab (Motoszka - Mikroszkóp
Színpad) kivételével a darabok két-
harmada ma is élő szerző műve, s egy-
harmada olyan íróktól való, akik a gye-
rekszínjátszás hőskorában, a hatvanas
években egy ígéretes fejlődés első vállal-
kozói voltak - ki azért, mert előtte hosszú
ideig nem publikálhatott, ki azért, mert
éppen akkor beszűkültek megjelenési
lehetőségei -, s nagyon fontos szerepet
játszottak azzal, hogy az akkor gyerekci-
pőben járó gyerekszínjátszást kvalitásos
írói munkákkal segítették. Am számuk-ra
a gyerekszínház nyújtotta lehetőség a
legtöbb esetben csupán átmeneti írói
foglalatosságot jelentett, s amikor a szer-
zők abbahagyták a gyerekdarabok írását,
nem voltak olyan követőik, akik
ugyanolyan színvonalon, de a műfaj kö-
vetelményeit még az elődöknél is jobban
ismerve lettek volna képesek írni a gye-
rekeknek. Ez a folyamat máig tart: az
úgynevezett mai vagy fiatal írók legtöbbje
sem művészi értékben, sem szakmai
hozzáértésben nem tudja felülmúlni az
olyan „nagy öregeket", mint Képes

Géza, Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Ter-
sánszky Józsi Jenő és mások, akiknek írói
és ízlésvilága azonban nagyon is egy adott
korhoz kötött volt. Mivel a darabok
legtöbbje nem vált klasszikus értékké,
mára ezek alaposan vesztettek fényükből,
s mivel a gyerekek vagy a klasszikus
értékekre, vagy a nagyon is mai, a modern
életet kifejező pillanatnyi értékekre tudnak
leginkább figyelni, a köztes értékmező,
amelybe az említett írók művei is
tartoznak, kiesik érzékenységük köréből.
Amikor tehát a színházak a közelmúlt
jeles darabjait újítják fel, az egykori
sikerre emlékezve klasszikusokhoz illő
érzelmekkel közelítenek a művekhez, ám
azokról kiderül, hogy ma már nem bírnak
a feltételezett tulajdonságokkal, így
óhatatlanul egy biztonságos és konzervatív
művészeti jelenséget táplálnak.

Súlyosbítja ezt a helyzetet az, hogy nem
születnek a mai gyerekszínházi
állapotokat megújító, felkavaró művek,
ugyanakkor hiányoznak a műsorból a
klasszikus nagy mesék feldolgozásai
éppen úgy, mint az ifjúság számára szóló
jelentős művek, legyenek azok a roman-
tikus regények adaptációi vagy a dráma-
irodalom örökéletű alkotásai (az előbbi
kategóriába A kőszívűember fiaitól a Lát-
hatatlan emberen, a Pál utcai fiúkon át a
Légy jó mindhaláligig, az utóbbiba Shakes-
peare, Moliére, Goldoni, Schiller,
Kisfaludy, Szigligeti - hogy csak néhány
nevet említsek - drámái tartozhatnának).

Amikor mai magyar szerzőkről mint
gyűjtőfogalomról beszélünk, akkor ter-
mészetesen sem stiláris, sem tematikai,
sem kvalitásbeli megkülönböztető szem-
pontokat nem érvényesítünk. A valóság
az, hogy ahány szerző, annyi skatulyát
kellene teremteni, annyira nincs
semmiféle közös vonás a mai magyar
gyerekszínmű-irodalomban. Lázár Ervin
és Csukás István - más-más írói esz-
közökkel, de egyként - a mai kor meséjét
írják, a rájuk jellemző igényességgel és
kitűnő színvonalon (műveik színpadi élete
mindazonáltal jóval ellentmondásosabb,
mint könyvbeli létük); mai suli-komédiát
írt Pavlovits Miklós (Giling-galang rejtélye
- Szeged) és lakótelepi életképbe ágyazott
modern mesét Békés Pál, a regénysikert
gyorsan kamatoztatva ( A kétbalkezes
varázsló - Játékszín). Ez utóbbi azonban -
bár kimutathatóan Lázár Ervin-i ihletésű -
csupán egy stílus formai elemeinek
utánzása, minden, ami az eredetiben a
valóság és a költészet egymásba
olvadásából keletkezett,

az Békésnél a legsekélyesebb tévékabarék
komikumába fullad, így nemhogy a mese
nem születik meg, de a valósághoz sincs
semmi köze.

A klasszikusnak látszó mesék eseté-ben
is szemléletbeli és írói szélsőségek-kel
találkozunk. Turián György Az aranyhajú
királyfija népmesei elemek zavaros és
leegyszerűsített elegye; Szekernyés László
Trón alatt a király (Népszín-ház) egy
képtelen helyzet (egérré változtatják
gonosz alattvalói a macskák királyát),
drámaiatlan, sem a mese, sem a krimi
sajátosságaival nem rendelkező mese-
krimi; Páskándi Géza az előbbinél nem
kevésbé kifacsart alapötletű A király-lány
bajusza című meséje (Népszínház) már
egyenesen úgy hat, mintha a mese-játék
paródiáját készítette volna el az író.
Ezekkel szemben Kiss Anna Bolondmalom
című darabja a mesék szürreális rétegét
bontja ki, s teremt lehetőséget egy érdekes
előadásra (kár, hogy a Buda-pesti
Gyermekszínház nem tudott ezzel a
lehetőséggel igazán élni!). A mai magyar
valóság egyik égető problémáját, a
fiatalok társadalmi beilleszkedési ne-
hézségeit tárgyalja Polgár András fiata-
loknak szóló darabja (Családi fénykép -
Budapesti Gyermekszínház), ám megle-
hetősen leegyszerűsítve, publicisztikus
eszközökkel.

Az elmúlt szezon magyar darabjainak
többsége szemléletét, írói kidolgozott-
ságát, dramaturgiai szerkezetét tekintve
problematikusnak tűnik, mivel ezek
alapján a színházak darabválasztása a leg-
több esetben esetleges, művészi kocká-
zatot nem vállaló, a már egyszer bevált és
langyos sikert aratott művekre építő, a
középszerűséget előnyben részesítő. Ezt a
jelenséget még inkább fel lehet fedezni a
külföldi szerzők darabjainál. A Buda-pesti
Gyermekszínház nem a Pinokkiót mutatta
be, hanem a jóval gyengébb Tolsztoj-mese
adaptációját, az Arany-kulcsocskát. A
Népszínház a hatvanas évek elején
sorozatban játszott, de ma már szinte
elviselhetetlenül érzelgős és didaktikus
Charpantier-darabot, a Varázshegedűt
játssza. A máskülönben igényes miskolci
Nemzeti Színház a biztos sikert ígérő, de
minden szempontból elhibázott Maugli-
adaptációt vette át a budapesti Játékszín
műsorából. A Reflektor Színpad a
legismertebb Grimm-mesék egyikét, a
Hamupipőkét választotta - s ez jó is lett
volna, ha a mese vázát is alig érzékelhető
zenés játékká nem alakítják. A Thália
Színház Maeterlinck A kék madár című
drámáját musicalesí-



tette, aktualizálta, nem bízva eléggé a
költői játék erejében, Nyíregyházán egy
operalibrettóból próbáltak darabot
varázsolni (A hűvös fuvola), ám az eredmény:
se hús, se hal. Csupán négy olyan
darabválasztással találkozhattunk, amely
vagy egy színház stílusjegyeit, színház- és
világszemléletét tükrözi (Dió-törő -
Kaposvár), vagy a választott darabokkal új,
eddig nálunk kevéssé ismert
gyerekszínházi szemléletet képvisel (A
hatalmas színrabló Egyetemi Színpad, A
farkas szempillái - Radnóti Miklós Színpad,
Fehér szerecsen - Békéscsaba).
Igénytelenség és illusztrálás

A jól-rosszul kiválasztott darabok leg-
többje ráadásul súlyos dramaturgiai
következetlenségekkel került színpadra, a
speciálisan gyerekszínházi dramaturgiai
szemlélet érvényesítése, a cselekmény
logikus felépítése, a részletek alá-
rendelése a fő cselekményszálnak, az
egész darabot mozgató konfliktus kö-
vetkezetes kidolgozása, a művek több-
rétegűségének megteremtése olyan ritka,
mint a fehér holló. Részben írói-dra-
maturgiai, részben már megvalósításbeli
probléma az előadások komikumának
milyensége. A gyerekelőadások egyik
alaphibája az, hogy a hősökkel, a legki-
sebb fiúkkal, a szegényekkel szemben
általában fajsúlytalan, komolyan nem
vehető, komikus ellenfelek állnak. Ez
eleve kizárja azt, hogy drámai konfliktus
jöjjön létre a darabokban. Különösen
akkor, ha a figurák, a helyzetek komiku-
ma olyan sekélyes, hogy ezáltal nemcsak
a darabok igazsága kérdőjeleződik meg,
hanem esztétikai és ízlésbeli szempontból
is kifogásolhatóvá válnak az előadások.
Ennek a sekélyes komikumnak az egyik
legjellemzőbb megnyilvánulása az
úgynevezett mókás, beszélő nevek hasz-
nálata. A gyerekkorban természetes je-
lenség - az ismeretlennek tűnő szavak
ismert hangzásúvá alakítása, a nevek ki-
forgatása - öncélúvá válik, s egy nyelvi
patron válik a humor legfőbb forrásává.
Míg például Lázár Ervinnél a Ló Szerafin,
a Zsebenci Klopédia, a Dideki és a többi
név a viselőjének jellemére, tu-
lajdonságaira utal, vagy valamilyen nyelvi
játéknak az eredménye, addig mondjuk A
kétbalkezes varázslóban a Fitzhuber Dongó,
Éliás Tóbiás, Drótorján, Badar, vagy A
királylány bajuszában a Taknyóczy Póci,
Csámpai Csempő, Emfátinagyzol
nevekben csupán a furcsa hangzásból
eredő olcsó komikum dominál.
Egyértelműen kabaréhatásról árulkod-

nak ezek a nevek, mint ahogy a gyerek-
darabok nyelvi világában, poénjaiban,
utalásrendszerében is egyértelműen ki-
mutatható a tévékabarék, hirdetések,
szlogenek rendkívül alacsony színvonalú,
nemegyszer ízléstelen szövegeinek hatása.

Ahogy a darabválasztásban, a drama-
turgiai munkában tetten érhető az igény-
telenség, úgy az előadások megvalósításá-
ban is ez tapasztalható. Az előadások
művészi összképe a tavalyi állapothoz
képest, ha lehet, még némileg vissza is
fejlődött. Kevesebb volt az idén a kiemel-
kedő előadás, és több a sikerületlen. A
gazdasági nehézségek mindenekelőtt az
előadások látványvilágának szegényes-
ségében éreztették hatásukat. A Buda-
pesti Gyermekszínházban éppen úgy,
mint a Népszínházban vagy Győrött és
másutt, fantáziátlan, leegyszerűsített, sem
színekben, sem térformálásban nem kielé-
gítő díszletek között, esetlegesen össze-
válogatott jelmezekben játszották az elő-
adások nagyobb részét. Az utazó társula-
toknál sem méltányolható az a mentege-
tőzés, hogy a látványvilág kialakítását
alapvetően a mostoha körülmények kö-
zötti fellépés szabja meg, mert az egy-
szerűségnek nem kell feltétlenül az
igénytelenséggel, a rúttal, a szedett-ve-
dettel egyenlőnek lennie, de teljesen el-
fogadhatatlan a kényszerű körülményekre
való hivatkozás a többi társulat-nál. A
Budapesti Gyermekszínház stú-
dióprodukciójának fantáziátlan, sematikus
berendezése, zavaros tere, az Arany-
kulcsocska stilizációra és naturalista meg-
jelenítésre törekvő ábrázolásmódjának
keveredése, a nyíregyházi A bűvös fuvola
stilizációra hajló, ám a helyszíneket sem
eléggé jellemző díszlete, az előadás alul-
világítása és illúzióromboló jelmezei,
kifejezéstelen, sőt megtévesztő maszkjai
(a papot a gyerekek kecskének nézték!), a
Játékszín-beli előadás rosszul funkcio-

háló és csúnya díszlete, szedett-vedett
jelmezei - hogy csak néhány példát ra-
gadjak ki a sok közül - semmivel sem
menthető igénytelenségről árulkodnak.
Ezekkel a példákkal szemben a kaposvári
Diótörő egész képi világa, a Radnóti
Miklós Színpad produkciójának egyszer-
re helyszínt és szituációt jellemző, a sze-
replőket minősítő látványvilága, vagy
egészen más módon a Thália-beli A kék
madár a már-már az öncélú látványosságba
hajló, de önmagában konzekvens, diszkós
ízlésű színpadképe és jelmez-együttese, a
szolnokiak Hovámész című
látványosságának rafinált figurái, a szín-
ház egészét bejátszó előadásformából
adódó, pillanatonként változó és érdekes,
valódi és konstruált helyszínei, a Reflektor
Színpad Hamupipőkjének ön-magában
külön-külön szép-bár együtt már
ellentmondásos stílusú - díszlete és
jelmezei azt jelzik, hogy lehet esztétikusan
is látványkeretet létrehozni.

Az évad gyerekelőadásait talán leg-
inkább az illusztratív játékstílus jelle-
mezte. Ez hol jobban, hol kevésbé üt-
között ki az előadásokból, de
mindenképpen bántó és elidegenítő hatást
váltott ki. A legriasztóbb az illusztrálás
azokban az előadásokban, amelyeket a
már említett kabaréhumor jellemez (A
kétbalkezes varázsló, Trón alatt a király,
Hamupipőke, A harmadik fiú Népszín-ház,
Aranykulcsocska, Mese a halászláyyról
Budapesti Gyermekszínház, Családi
fénykép stb.). Csak elvétve akadt olyan
előadás, amelyben új, az eddigi megszo-
kásoktól eltérő stílussal találkozhattunk
(Fehér szerecsen, Diótörő, A kisfiú és az
oroszlánok Kaposvár, A farkas szem-pillái).
Az illusztráció elsősorban azért
kárhoztatandó, mert hazugságra épül és
hazugságot sugall. Az illusztrativitás
mindig együtt jár egyfelől a szájbarágós
didakszissal, másfelől a giccsbe hajló
érzelgősséggel, s mindezt kiegészíti a

J e le ne t a Me se a ha lá s z l án yr ó l c í mű me s e já té kb ó l ( Bu d a p e s t i G ye r me k s z ín há z)



mindenáron nevetést kicsikaró olcsó
komikum. Ez a szemlélet és játékmód
egyrészt abból a közönségszervezői gya-
korlatból következik, amely az iskolán-
ként színházba terelt gyereksereget te-
kinti homogén közönségnek - s mint az
közismert, az ilyen nézősereg féken tar-
tása rendkívül nehéz, ilyenkor nem ritkán
még az aránylag tisztességes produkciók-
ban is bekövetkezhet a direktebb eszkö-
zök használata -, másrészt viszont annak a
művészi nézőpontnak a következménye,
amely szerint a gyerek nem tekinthető
teljes értékű nézőnek, tehát nem lehet a
színház élményét a művészet áttételesebb
nyelvén eljuttatni ehhez a közönséghez.
Mindkét szemléletmód meg-változtatása
elengedhetetlen lenne a gyerekszínházi
munka új alapokra helyezéséhez, de ez
csak nagyon hosszú folyamat eredménye
lehetne. Am ennek a folyamatnak nem
kedvez az, hogy a gyerek-produkciókat
többnyire olyan rendezők viszik színre,
akik vagy belefásultak ebbe a munkába,
vagy csupán egyszeri - gyakran nem is
jószántukból vállalt - feladatuknak
tekintik a rendezést.

A dramaturgiai-rendezői felületesség,
igénytelenség természetesen lecsapódik a
színészi játékban is, amely leginkább
hordozza az illusztrativitást. A gyerek-

színházi játékstílus ugyan sokat fejlődött
az évek során, de igazából csak azokban a
színházakban történt döntő változás,
amelyekben a gyerekeknek szóló pro-
dukciók rangja és fontossága ugyanak-
kora, mint a felnőtteknek szólóké, mert
ezekben a társulatokban következik csak
be az a követendő gyakorlat, miszerint az
együttesek vezető és nem vezető színészei
egyforma lelkesedéssel és szakmai
odaadással dolgoznak a gyerekeknek.
(Kaposvár, Szolnok, Veszprém, Békés-
csaba, zalaegerszegi beavató színház).

Az idei szezon előadásaiban lényegesen
kevesebbszer fordult elő az a fajta
aktivizálás, amely a gyerekek megszólí-
tásából, kérdezgetéséből vagy látszólagos
feladatokkal való ellátásából, a szín-padra
felhívásából adódik. Ez főleg a
Népszínház előadásainál volt tapasztal-
ható - bár ott is volt olyan törekvés, hogy
a gyerekek bevonását játékszituáción
keresztül érjék el ( A királylány bajusza) -
és Novák János rendezéseiben (Maugli - az
abszolút rossz példa, és A farkas szempillái
- átgondoltabban alkalmazva a módszert).
Ez a megoldás egyrészt arra szolgál, hogy
elleplezze az előadás alapjául szolgáló írói
anyag hézagosságát, epizodikusságát,
másrészt abból a hamis meggondolásból
táplálkozik,

hogy a gyerekeket állandó külső impul-
zusokkal kell a szó szoros és átvitt értel-
mében mozgásban tartani. Az első dra-
maturgiai probléma, a második pszicho-
lógiai. Á gyerekek belső aktivitására kell
az előadásoknak építeni, nem zárva ki
persze azokat a lehetőségeket sem, amikor
a játszók és a nézők együttes aktivitásából
születhet közös produkció, ám erre a jelen
színházi körülmények között nincs mód és
alkalom.

A gyerekelőadások egyik alapvető
hatáseleme a zene. E téren gyakorlatilag
nincs semmi előbbrelépés, az előadások
zenei kísérete változatlanul igénytelen. Á
legtöbb esetben a divatos beates, slá-
gerzenei hangvétel jellemzi az előadáso-
kat, s ezen belül is gyakran hiányzik az
egyes számokból a minimális művészi
invenció. Ez a zenei anyag két szempont-
ból kérdőjelezhető meg: egyrészt az
azonos hangzású, egymástól alig megkü-
lönböztethető zenei kíséretek uniformi-
zálják az előadásokat, a zene nem a dara-
bok lényegét, hangulatát festi alá, hanem
egy mechanikus dramaturgiai módszer
szerint két jelenet közé vagy a monológok
feloldására szólal meg az egyenzene, s
ezáltal a zenei anyag diktálja az előadások
ritmizálását, és ráül a darabra, ahelyett,
hogy szolgálná azt. Másrészt az igénytelen
dallamvilágú és ritmusképlet-variációjú
zene - ahogy a televízióban és a rádióban -
a színházban is rombolja a gyerekek zenei
ízlésvilágát. Néhány előadás zenei kísérete
különösen bántó volt. A kék madár diszkó-
és slágerbetétei, A kétbalkezes varázsló

invenciótlan kísérete és betétdalai, A

harmadik fiú nép-dalainak esztrádosítása,
cigánydalokkal, nótákkal való keverése, a

Mauglinak a darabhoz nem illő,
könnyűzenei hangzásvilágú dalai egyaránt
riasztó példák. Ezekkel ellentétben a
Diótörő sokszínű, idézetekre épülő,
perszifláló, a zenei humor eszközeivel élő,
a darab szituációiból következő s azokat
továbbvivő, önálló dramaturgiai
funkcióval bíró muzsikája, Az ezernevű lány

(Veszprém) kodályi ihletésű, de modern
zenei hangzásokat is feldolgozó
kísérőzenéje a Csalóka Péter (Kecskemét)
funkcionális kísérete, A farkas

szempilláinak hol keleties hangzásokat
idéző, hol mai beates hangvételű, vagy a
helyzeteket, vagy a figurákat jellemző
dalai és kísérete azt bizonyítja, hogy lehet
zeneileg jól és jót nyújtani a
gyerekszínházban.

Fazekas István A farkas szempilláiban (Radnóti Miklós Színpad) (Keleti Éva felv.)



Lelkesítő és elszomorító élmények

A gyerekszínházi problémák általános
felvázolása mellett néhány előadásról
külön is szólni kell, azokról, amelyek
maradéktalanul nagy élményt nyújtottak, s
azokról, amelyek valamilyen szempontból
fontosak vagy elhibázottak voltak.

Két előadás jelentett számomra, s azok
számára is, akiknek valójában a produk-
ciók szóltak, kiemelkedő élményt. A
Mikroszkóp Színpadon Levente Péter és
maroknyi társulata folytatja a Zűrhajóval
elkezdett művészi utat, s újabb bemutató-
juk, a Motoszka, szintén a négy-hét éve-
seknek szól. Az előadás dramaturgiai,
pedagógiai-pszichológiai felépítése, a tiszta
értékek megmutatásának igénye, a zenei és
szöveges részek aránya és egy-beszövése,
az élő zenei kíséret, a gyerekek és a
színészek közötti partnerkapcsolat mind-
mind fontossá, a gyerekek számára mélyen
emlékezetessé, a szak-ember felnőttek
számára pedig tanulságossá teszik a
magyar gyerekszínjátszásban különleges
helyet elfoglaló produkciót.

A másik darab a kaposvári Diótörő,
amely E. T. A. Hoffmann meséje alapján
készült, s lényegében véve musical. De
míg például a hasonló műfajú s a hason-
lóképpen a gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt játszott A kék madár esetében a
zene és a történet élesen szétvált, az
egyikből nem következett a másik, addig a
Diótörőben szétválaszthatatlanul fonódott
össze a kétféle alkotóelem, hogy végül új
minőséget eredményezzen. Selmeczi
György zenéje magas színvonalú,
szellemes és sokszínű. A Gothár Péter
rendezte Diótörőben megvalósul az, ami oly
ritkán történik meg: az előadást mindenki,
felnőtt és gyerek, vájtfülű és a színházba
először látogató egyaránt élvezheti, oly
sokrétűek a szituációk, a zenei elemek,
hogy mindenki a maga ráhangoltsága
alapján szűrheti ki az egészből azt, ami őt
megfogja, amit be-fogad, amire rezonál.
Színházi szemlélet tükröződik az előadás
minden egyes pillanatából, ritkán látható
együttes játékból válnak ki a sziporkázó
színészi alakítások. A félelmetes és a lírai,
az érzelmes és a komikus elemek úgy válta-
koznak a produkcióban, hogy a nézőt
állandó szellemi és érzelmi aktivitásban
tartja. Az előadás az egyik szélsőségből a
másikba ringatja, meríti meg a gyerekeket
és a felnőtteket egyaránt. A Dió-törő azért
az évad legjobb gyerekelőadása, mert színházi
előadásnak kitűnő.

Néhány előadás csupán valamilyen

szempontból érdemel a többinél nagyobb
figyelmet. A farkas s e m pillái (rendező:
Novák János) egy nem szokványos
mesevilággal ismerteti meg a közönséget.
A társulat arra törekszik, hogy
ténylegesen bevonja a játékba a gyereke-
ket, akik már az előadás előtt, az elő-
csarnokban megismerkedhetnek a szín-
ház varázsával, amikor végignézhetik,
hogyan készítik ki magukat a színészek.
Az együtt éneklések, a színpadi feladat-
vállaltatás ebben az előadásban - bár
elvileg nem kívánatos - jól funkcionál,
mert egyrészt az aktivizáló momentu-
mokat igyekeznek szituációba helyezni,
másrészt Fazekas István személyében
olyan játékmester-főszereplő irányítja az
előadást, aki természetesen és könnyedén

tud szót érteni a gyerekekkel. Az úgy-
nevezett aktivizáló epizódok azonban
fölöslegesen elnyújtják és szétzilálják az
előadást. A japán mesékből összeállított
történet; túlbonyolítottságával szem-ben
az előadás következetes képi és akusztikus
világa áll, a produkció sok részeredménye
ellenére is elsősorban mint kísérleti
előadás fontos.

Román mese román művészek irányí-
tásával elevenedett meg Békéscsabán: Ion
Creanga Fehér sz erecsen című meséjét
Florian Harasin díszlet- és jelmeztervező
segítségével Dinulescu Radu vitte színre.
A. nagyon egyszerű játéktérben előadott
kissé túlbonyolított történet elsősorban a
mozgás és a látvány segítségével fogal-
mazódott meg. Egy másik nép költésze-

Sirkó László és Maróth Gábor a Bolondmalom című előadásban (Budapesti Gyermekszínház) (Farkas

Tamás felv.)



téről, egy másik ország színi kultúrájáról
kaphatott képet a békéscsabai gyerek-
közönség, s ez már az ő számukra is fontos
szemlélettágító hatással járhat.

A svéd gyerekirodalom szemlélet-
módján fogalmazódott meg az Egyetemi
Színpad előadása: a Grópius együttes
Katona Imre rendezésében mutatta be Tor
Bringsvaerd: A hatalmas színrabló című
darabját, amelyet a szerző és a társulat 4-
től 94 éves korú gyerekeknek ajánl. Az
erős hatásokra épülő, társadalmi
mondandóval is bíró darab ugyan nem
kevés didaktikus elemet is tartalmaz,
egészében azonban valóban olyan, hogy
kicsiknek és nagyoknak egyaránt szól, és
mindenki megtalálhatja benne a számára
leginkább feldolgozható részértéket. A
társulat elsősorban a sokkoló hatások
kidolgozásában nyújtott jó teljesítményt,
az előadás ritmusát, ívét nem sikerült
maradéktalanul megteremteni.

A Budapesti Gyermekszínház Kiss
Anna-bemutatója (Bolondmalom) is azok
közé az előadások közé tartozik, amelyek
valami új hangot ütnek meg a gyerek-
színházi játékban. A szürrealisztikus és
népi elemeket ötvöző, lazán kapcsolódó
epizódokból felépülő, indázó szerkezetű
darab lehetőséget kínál egy hagyomá-
nyostól eltérő, nem szigorúan lineáris
szerkesztésű, látványt és zenét a szóval
egyenrangú eszközként kezelő előadás
létrehozására. Nagyon fontos, hogy az
alapjában véve konzervatív ízlésvilágú
Gyermekszínházban vállalkoztak ennek a
darabnak a színre vitelére, még akkor is,
ha az eredmény alatta marad a lehe-
tőségeknek. Sem a Nyilassy Judit vezette
alkotógárda, sem a gyerekek nincsenek
kellően felkészülve egy ilyen szimultán
eseményeket bemutató, az eseményeket
meg-megszakító, az élőszóval elmondott
mese logikájához közel álló darab elő-
adásához, de egy esetleges színházszem-
léleti megújhodás szempontjából elen-
gedhetetlenek az ehhez hasonló kísérle-
tek.

Szintén a jó kezdeményezések közé kell
sorolni a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház immár második éve tartó be-
avató színházi sorozatát. Ebben az évad-
ban Katona József Bánk bánját Halasi
Imre, Moliére Fösvényét Hegyi Árpád
Jutocsa rendezte. (Az utóbbiról a SZÍN-
HÁZ 1984. júliusi számában írtunk.) Á
beavató színház célja - mint azt Ruszt
József, a színház főrendezője többször
elmondta - az, hogy a serdülő ifjúságot
megismertessék nemcsak a drámairoda-
lom alapvető műveivel, hanem magával

a színházzal, a színházi alkotás leglényege-
sebb ismérveivel is. Ebből a szempontból
inkább a Moliére-előadás volt a sze-
rencsésebb, mert ezen egy-egy epizódot
különböző felfogásban is eljátszottak a
színészek, így összehasonlítás kínálkozott
az eltérő stílusú jelenetek között. A Bánk
bán interpretációja megmaradt szolid
műismertetésnek, a társulat össze-tételéből
és az önálló rendezői darabértelmezés
hiányából adódóan Katona drámája nem
lett élő színházi élmény. viszont közelebb
hozhatta a diákokhoz a „kötelező"

irodalom egyik lényeges művét.
A jó előadásokkal szemben meglehe-

tősen sok azoknak a száma, amelyek
valamilyen szempontból elhibázottak, de
azoké is, amelyek szemléletükben,
ízlésvilágukban, színházi megvalósítá-
sukban teljes egészében tévesek, sőt
károsak. Az első kategóriába tartoznak a
Mese a halászlányról, az Aranykulcsocska, a
Családi fénykép (Budapesti Gyermekszín-
ház), a Trón alatt a király, A harmadik fiú

(Népszínház), A kék madár (Thália
Színház), a Hamupipőke (Reflektor Szín-
pad), A bűvös fuvola (Nyíregyháza).

Az utóbbiba a Lúdas Matyi (Magyar
Színkör), A kétbalkezes varázsló (Játék-
szín), a Maugli (Miskolc) és a Háry János
(Kecskemét). A Lúdas Matyi ízléstelen-
ségéről, igénytelen zenei kíséretéről,
hevenyészett előadásáról a magyar saj-
tóban éppen elég híradás látott napvilágot,
a Magyar Színkör a felháborodott hangok
nyomán a darabot egy idő után már
gyerekeknek nem is játszotta, csupán a
felnőtteknek szóló variációt tartotta
műsorán. A kétbalkezes varázslóról már az
eddigiekben, a részletproblémákról szólva
is több elhibázott megoldásra utaltam, az
egész az írói-tervezői-rendezői és színészi
felületesség riasztó példája. Ennek az
előadásnak a létrehozói nem tekintették
egyenrangú partnerük-nek ifjú nézőiket, s
ebben a legkevésbé a színészek
hibáztathatók, hiszen a ki-tűnő társulat
jobb ügyhöz méltó buzgalommal
igyekezett lelket lehelni a képtelenül
bárgyú történet kiagyalt és papirosízű, bár
mainak szánt figuráiba.

A Maugli Miskolcon a budapesti Já-
tékszínben színre vitt és ma is játszott
előadás mása. Már egy évvel ezelőtt szól-
tam az előadás számos bajáról, a pedagó-
giailag-pszichikailag elhibázott gyerek-
aktivizálástól a darab megíratlanságáig, a
zene igénytelenségétől a szereplők illúziót
nem keltő alakításáig (például itt is, ott is
színésznővel játszatják a lé

nyege szerint fiú főszereplőt!), a gyere-
keket méltatlan helyzetbe hozó rendezői
ötletektől a látvány szegényességéig. Az
akkor tett kifogások lényegében
változatlanul fennálltak a miskolci elő-
adásban is, még ha a színészek sokkal
odaadóbban, hitelesebben is játszottak,
mint pesti kollégáik. Az előadás a szak-
mai képtelenségeken és következetlen-
ségeken túl azért elítélendő, mert egy-
részt azt sugallja, hogy mindent csak
erőszakkal lehet elintézni, másrészt olyan
feladatokra készteti a gyerekeket (például
Maugli elrablásához nyújtott segítség
vagy falazás), amire ők maguktól nem
vállalkoznának, s amiért később
szégyenkezniük kell.

A Háry János kecskeméti előadása
gyerekekkel készült - mint ez köztudott.
Ebből fakadnak ellenérzéseim. A gyerek-
szereplők ugyanis olyan szerepekbe van-
nak kényszerítve, amelyek idegenek a
lényüktől, utánozniuk kell a felnőtt sze-
replőket, olyan helyzeteket kell ábrázol-
niuk, amelyekhez semmi közük, tehát a
legrosszabb fajta illusztrálásra kénysze-
rülnek, ezáltal produkciójuk nem több,
mint egy idomítás rossz eredménye. A
gyerekek a szólamokat nem tudják le-
énekelni, a zenekar a kíséretet Kodály
Zoltánhoz méltatlanul tudja csak meg-
szólaltatni, tehát a daljáték zeneileg is
rendkívül alacsony színvonalú. Az elő-
adás látványvilága népszínműves, her-
cigeskedő, a díszlet és a különböző jel-
legű jelmezek stílusa nem illeszkedik, a
díszlet rosszul funkcionál. Az a hosszú
küzdelem, ami a gyerekek színjátszásában
a szerepjátszásra késztető mesedarabok
helyett a gyerekek életkori sajátosságait
figyelembe vevő, a gyerekek
kreativitására és improvizálóképességére
alapozó játékokat honosított meg, lát-
ványos pofont kapott a kecskeméti Háry-
előadással. Ez az előadás nem a mű-vészi
élményt nyújtással, hanem a gyerekek
szerepeltetésével hat, s ezáltal a
legrosszabb műkedvelés szintjére degra-

dálódott a színház.
Az 1983-84-es szezon gyerekelőadásai

nem mutattak tehát lényeges tartalmi és
művészi eltérést az előző évadok pro-
dukcióitól. A nehezedő gazdasági kö-
rülmények között nehezebben, nagyobb
kompromisszumok árán születnek meg a
gyerekelőadások, és ez intő jel: a jövőben
még nagyobb körültekintésre, át-
gondoltságra lenne szükség a színház e
fontos, de fontosságához képest még
mindig nem eléggé elismert ágának élet-
ben maradásához.


