
csupa paradoxonnal lehet érzékeltetni e
jelenet fényűző puritanizmusát, ami oly
remekül tükrözi Colette intellektusának
érzékiségét. S Akalaitis nagy elismerést
aratott új rendezése a Public Theaterben, a
Zsákutcagyerekek is csak önellentmondásként
értelmezhető. Ez a produkció
szenvedélyesen emlékeztet rá, hogy
fásultan beletörődtünk a nukleáris háború
lehetőségébe; tehát egy borzalmas és
politikai témát dolgoz föl komikus
felhangokkal, és a legkevésbé sem
naturalista színpadi felfogásban. Sem nem
didaktikus, sem nem „megható", sőt, a
hagyományos színházi közhelyfigurák
(egy bűvész és hét Mefisztó) kollázsával,
továbbá az ironikus dokumentaritással
(felbukkan a darabban Madame Curie,
továbbá egy összeállítás a kormány
propagandafilmjeiből), Akalaitis sutba
dobja a felszínes hatásvadászatot, mélyre, a
gondolatok és emóciók szintjére akar
hatolni. Vagyis a Zsákutcagyerekek éppen
azért válik politikai jelentőségűvé, mert
„megoldások" kínálása nélkül képes
mozgósítani.

„A legtöbb ötletemet filmekből szedem"
- mondja Akalaitis. „Valójában a színház a
látványművészete, még a drámai nyelv is
ezt szolgálja. Számomra az a
leglényegesebb, hogy mindig hű maradjak
hozzájuk." A koncepció szerkezete iránt
való érzékenységnek és vizuális, már-már
építészeti elemekben gondolkodó
kompozíciós készségének következtében
Akalaitis a mai amerikai színház
„leghangulatteremtőbb" egyénisége. Az ő
produkcióiban még az ár-nyékok is
határozott körvonalú jellemekké válnak.

A színházról azért olyan nehéz írni, mert
az ember - köztük e sorok írója is -
kiválaszt egyetlen aspektust, és a többi
rovására azt hangsúlyozza. Amikor a
rendezők mesterségükről be-szélnek,
mindig ugyanazokat a szakkifejezéseket
használják - „húzás", „képi hatás",
„koncepció", „kibontás" -, ám a
leggyakrabban ezt a szót mondják ki:
„csapatmunka". Ha pedig magáról a
rendezésről beszélnek, folyvást metafo-
rákban fejezik ki magukat: „a rendezés a
szerepformálások gyűjtőedénye",
„megelevenedett festmény", „a színészi
tehetség kibontakoztatásának módja". A
legjobb meghatározás talán Elinor
Renfieldtől származik : „A rendező mun-
kájának csúcspontja az előadás, amikor
mindent, a drámaszöveget, az alakításokat,
a közönséget és önmagát egység-be
ötvözi."

CS. SZABÓ ISTVÁN

Gyermek- és ifjúsági
színház az NDK-ban

Német nyelvterületen már a két világhá-
ború között is volt gyermekszínház. A
Német Proletár és Ifjúsági Színház 1933-
ban alakult, a Német Kommunista Párt
hozta létre, de a nácizmus rövidesen el-
tiporta a kezdeményezést. A színház ve-
zetői vagy emigráltak, vagy a lágerek
poklaiban szenvedtek.

Az első hivatásos gyermek- és ifjúsági
színház 1946-ban az NDK-ban, Lipcsében
alakult, majd 1949-ben Drezdában, 195 o-
ben Berlinben, 1952-ben Halléban,
Erfurtban, 1969-ben Magdeburgban,
1973-ban Rostockban hoztak létre gyer-
mek- és ifjúsági színházat. A berlini
Theater der Freundschaft igazgatója 195o-
ben az egykori Proletár és Ifjúsági Színház
egyik volt vezetője lett. Hans Rodenberg a
Moszkvai Gyermekszín-házban dolgozott
emigrációs évei alatt. Haláláig ő volt a
vezetője az NDK-ban működő Ifjúsági
Színházak Központjának is. Ma az a tér,
ahol a Theater der Freundschaft áll, az ő
nevét viseli.

A Theater der Freundschaft az NDK
központi gyermekszínháza. Mindenkori
igazgatója az Ifjúsági Színházak Köz-
pontjának igazgatója is. A jelenlegi in-
tendáns Klaus Urban díszlettervező. Ő
informált színházáról és az NDK gyermek-
és ifjúsági színházi életéről. Az 1950-es
alapítás idején kialakult - és a többi már
működő társulat eredményeit figyelembe
vevő - szerkezeti forma máig szinte
változatlan. A kettőszáz fős társulatból
negyven tag színész, három rendező, két
képzőművész, négy dramaturg, négy pedig
pedagógus. Húsztagú a zenekaruk. A
műszak, az adminisztráció és a kisegítő
személyzet adja ki a teljes létszámot.
Játszási területük Berlin. Műhelyeik
nincsenek. A berlini Maxim Gorkij Drá-
mai Színháznál végeztetik el a szükséges
műhelymunkákat. Évadonként tizenöt
darabot játszanak, ebből négy-öt a be-
mutató. A színház befogadóképessége
négyszáznyolcvan fő. Van egy körülbelül
százszemélyes stúdiószínházuk is.
Évenként háromszázötven előadást
tartanak, száznyolcvanezer néző előtt
játszanak. A jegyek ára két márka (a
kísérő szülőké három). Ez az ár olcsó, és a
színházveze

tők szerint az is marad. A színház éves
dotációja hárommillió márka!

Naponta két-három - házon kívüli mű-
sorral esetleg négy -• előadást játszanak.
Kiterjedt nemzetközi kapcsolatuk van.
Legalább kétévenként külföldi turnén
vesznek részt. Testvérszínházuk a prágai

Wolker Színház és a moszkvai Köz-
ponti Gyermekszínház. Voltak turnén
Svájcban, Olaszországban, Ausztriában,
az NSZK-ban, Nyugat-Berlinben, Romá-
niában, sőt a távoli Mongóliában is. Klaus
Urban úgy véli, nagyon fontos az utazás, a
tapasztalatcsere, más népek kultúrájának
megismerése és a saját kultúra közvetítése.
(A Budapesti Gyermekszínház még hazai
társegyüttessel sem tud kapcsolatot
teremteni, mivel egyetlen ilyen műfajú
önálló hazai szín-ház, külföldi kapcsolatai
alig vannak.) A nyolcvan-száz tagot kitevő
turnécsoportok mellett gyakori náluk a
húsz-harminc személyes cserelátogatás, a
vendégrendezések és a vezetői
munkaprogramok.

Az NDK-ban is nagy probléma az, hogy
mit játszanak a gyermekszínházak. Három
korosztály várja a színvonalas, számára
életélményt nyújtó darabokat: az 5-9, a
1o-14 évesek és a 14 éven felüli fiatalok.
Egy korosztályra alig több mint egy
bemutató jut évadonként. Éppen ezért a
színház vezetői fontosnak tartják és
támogatják a színészek öntevékeny
munkáit. A hivatalos bemutatók mellett
évente több - főleg stúdióban bemutatott-
öntevékenyen létrehozott darabjuk látható.
És ez színházi életükben hagyomány.
Mindhárom korosztály számára készítenek
ilyen produkciót is. Színre visznek
abszurd darabot is. Ottlétemkor próbálták
és nagy közönségsikerrel mutatták be
Fernando Arrabal: Piknik, a csatatéren és
Jura Soyfer: A világvége című
egyfelvonásosokat. A legkisebbek szá-
mára zenekari tagokkal közösen szer-
kesztenek műsorokat, hoznak létre a gye-
rekekkel együtt játszható, úgynevezett
materinkákat. A húsztagú zenekar önálló
hangversenyeket is ad. (A Buda-pesti
Gyermekszínház zenekarát az 1984-es
évad végén oszlatták fel anyagi és fog-
lalkoztatottsági problémák miatt!) Vala-
mennyi önálló kezdeményezés egyben
kísérlet is és nagy próbatétel minden hi-
vatásos színház számára. A társulattá válás
egyik útja az ilyen munkák támogatása,
segítése. Csak az igazi erőket elismerő,
koncepciózus vezetés engedheti meg ma-
gának, hogy ilyen sokoldalú munkát vé-
gezzen egy társulat.



.\ Theater der Freundschaft társulatánál
négy főhivatású pedagógus dolgozik (ez a
szervezeti felállás arányaiban meg-egyezik
az NDK valamennyi hasonló in-
tézményében). Feladatuk sokrétű. Állandó
kapcsolatban vannak az iskolákkal, részt
vesznek a műsorterv elkészítésében, az
iskolai pedagógusokkal együttesen ér-
tékelik a bemutatott darabokat. Kapcso-
latban állnak az Ifjúsági Kérdésekkel
Foglalkozó Kutatóintézettel. (Ez az in-
tézmény hivatott felmérni, hogy mivel
töltik a német fiatalok a szabad idejüket,
mit olvasnak, milyen zenei irányzatok a
legdivatosabbak stb.) A korosztályok
igényeinek változását is figyelik a szín-
házi pedagógusok, a tizenévesek örökké
változó, a családból kiváló, a társadalomba
önállóan beilleszkedni akaró törekvéseit
stb. Az NDK-beli gyerekek korábban
érnek, mint például a magyarok, hamarabb
igyekeznek önállóak lenni. Törekvésüket
segíti az iskolarendszer is. A tizenhat
évesnél idősebb tanulók két-háromszáz
márka összegű ösztön-díjat kapnak
havonta. (Ez nem kis pénz!) A gyerekeket
a színház is egyenrangú partnerként kezeli.
Vannak ennek keményebb
megnyilvánulásai is. A Kokori és barátja, a
majom című mesejáték (rendező: Horst
Hanemann) nézői nyolcévesek voltak. Még
német barátaim is fel-szisszentek egy-egy
erős kiszóláson. A darab egyébként a
felnőttek hazudozó, egymást becsapó,
álmokat kergető világáról szól. Szomorú
realitást tár a gyermekek elé. Ideálokat
rombol, de nem állít helyébe újat.

Szovjet rendező állította színpadra a
Répácska című, ismert népmeséből készült
mesejátékot. A tíz percbe sűríthető
történetet eleven típusokkal és kedves
játékokkal, az emberi kapcsolatok, érzel-
mek alaphelyzeteinek felmutatásával
másfél órásra dúsították fel. A darab
díszlete a térhatású leporellók hangulatát
idézte, meleg színekkel. A Reineke, a róka
című vándormese operaváltozatát is játssza
a színház. (Zene: Ruth Zechlin, szöveg:
Günther Deicke, rendező: joachim
Siebenschuch.) A színpad előterében
felépített fémállványzat a darab állandó
díszlete, mely a hatalom felépítmény-
rendszerét jelzi, tetején az oroszlán tró-
nusával. A színpad mélyén csupán a ho-
rizont kék függönye feszül a földig. A
háttérben játszódnak az utca népének je-
lenetei. (A tervezőt nem zavarta az a tény,
hogy a „nagy felépítménytől" jó néhány
fizető néző alig látja a háttérben zajló
eseményeket.) A színház műsorán

többek között a Winneton színpadi fel-
dolgozása (Helmut Baierl munkája, ren-
dező Frieder Kranz), az Anna Frank nap-
lója, A cattarói matrózok (melyet Alejandro
Quintana chilei származású fiatal
rendező vitt színpadra) szerepel, s a
mese, a romantika, a commedia dell'arte
és a politikus színjátszás mind magas
szinten valósul meg.

A három korosztály közül a tizennégy
éveseket és a náluk alig idősebbeket na-
ponta kell meghódítani az ifjúsági szín-
házaknak. Hiszen miként a hazai, ugyan-
úgy a német színházaknak is az a legna-
gyobb gondja, hogy az önmagát már fel-
nőttnek érző fiatalok érdeklődését mű-
soraik iránt fenntartsa. Ehhez az egyik
mód az, hogy érzékenyen fel kell tárni és
színházi formába kell önteni az adott kor--
osztály örök, de minden korszakban
mégis másképpen jelentkező problémáit.
Dr. Bernd Götz, a magdeburgi Theater
der Zuschauer igazgatója szerint is ennek
a korosztálynak a darabellátása a legna-
gyobb gond. hiszen a felnőttek színházai-
nak nézőterét is zömével fiatalok töltik
meg. Magam is ezt tapasztaltam akár a
Berliner Ensemble előadásain (Brecht:
Háromgarasos opera, Eisler: Johann Faus-
tus), vagy a magdeburgi Grosses Haus
stúdiószínpadon előadott - nagyszerű
naiv, költői groteszkjén (Julie Schrader:
Genovera oder Die weisse Hirsrbkuch. Ren-

dező: K. F. Zimmermann). A tizenöt-
tizenhat éves fiatalok értően reagáltak az
előadásokra, és fegyelmezettek. A szü-
netben négy-öt márka árán pezsgőt és
vodkakoktélt szürcsölgetve füstölték
cigarettáikat, vidáman zajongtak a tár-
salgókban, akár a lépcsőn, akár széken
ülve.

Általában azt figyelhettem meg, hogy
az általam látott német színház színpad--
nézőtér viszonya nem annyira szertar-
tásos, mint nálunk. A Volksbühne színpa-
dán egy díszítő jelentette be, hogy né-
hány perc technikai szünetet tartanak a
Macbeth egyik díszletének meghibáso-
dása miatt. A Theater der Freundschaft
Winnetou-előadásán a songokat kísérő
countryzenekar tagjai még az előző zárt
jelenet alatt bejöttek a színpadra, és a
színész átélése közepette annak rendje és
módja szerint felkészültek, majd mun-
kájuk végeztével kimentek. A legkiseb-
beknek szóló mesében is (Répácska) a
színészek kutyát, vakondot alakítva
gesztusaikban, hangerőben vállalták az
embert: az adott típust jellemző kosz-
tümmel és a többi szereplőhöz kötődő
viszony megmutatásával ábrázolták.

A gyermek színházi kultúrájának szer-
ves része a bábszínház. Sok előadást lát-
tam az Albrecht Delling vezette Berlini
Bábszínházban és a Magdeburgi Báb-
színházban, melynek igazgatója Elke
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Schneider asszony. Mindkét színház
évenként 2 5 0 - 3 0 0 előadást játszik, főleg
saját városában. Sokat turnéznak külföld-
re, látogatják a fesztiválokat. A berlini
együttes tizennyolc tagú, a magdeburgi
tizenegy színészt foglalkoztat. A nagy
előadásszámot úgy érik el, hogy a régi,
hagyományos családi bábjátszási formát
is felújították. Az egy-két személyes Kas-
perl-játékokat is befogadják színházukba,
melyek a műsorterv szerves részévé vál-
tak. A második világháború után a ke-
gyetlen játékairól évszázadokon át is-

mert népi figura, Kasperl egy ideig el-
tűnt. A kulturális vezetés a háború bor-
zalmai után nem támogatta Kasperl lé-
tét. A családi színházak feloszlottak. Ob-
razcovnak az ötvenes években tett
turnéja keltette fel újra az érdeklődést a
műfaj iránt Németországban is. A német
bábművészet színes és sokoldalú. Megta-
lálható műsorrendjükön mind a Faust-
legenda marionettbábbal játszott előadá-
sa, mind a magyar Urbán Gyula: Minden
egér szereti a sajtot című mai témájú báb-
meséje.

BÖJTE JÓZSEF

„Mit akar ez az egy
ember... "

Beszélgetés Novák Ferenc
koreográfussal

- A folklór, a néptánc színházi alkalmazá-
sáról szeretnék beszélgetni, az utóbbi évek-ben
végzett színházi munkáiról. Kezdjük azzal:
hogyan sikerült meghonosítani a szín-házban
a folklórt?
 A generációmon belüliek, mint Szi-

geti Károly, Timár Sándor, Kricskovics
Antal, Györgyfalvai Katalin, Galambos
Tibor, Simon Antal, Orsovszky István,
Pesovár Ernő, akik sokáig, talán a het-
venes évek elejéig úgy érezték, hogy egy-
szándékúak, s akiket úgy emlegetnék,
mint a második koreográfusnemzedékét,
azt a koncepciót vallották, hogy a nép-
tánc is alkalmas dramatikus művek létre-
hozására, alkalmas egy színházi
formanyelv megteremtésére. Közülünk
majd-nem mindenki dramatikus
művekkel kezdett, és ezekre volt
elsősorban büszke. A mi generációnk
számára szerelem volt a színház. A
néptánccal színházat szerettünk volna
csinálni. De ez a lehetőség nem
teremtődött meg. Pedig az akkori
munkáink - Szigetinek a Nép-tánc régi
szeretőkről vagy saját magam Várj reámja
vagy az Iphigenia Auliszban Krics-
kovicstól vagy Györgyfalvai Kati Rondója
- ma is időállóak lennének, s ezek-kel
szándékaink ugyanolyanok voltak, mint
az akkori kortárs filmművészetnek vagy
az akkori irodalomnak. Ugyan-azokról a
dolgokról akartunk mi is szólni, mint a
társművészetek alkotói.
 Ezek az alkotások, amelyeket sorol,

önálló táncművek. Drámai erejű táncok, de
nem színházakban és nem sínházak részére
készültek, hanem amatőr táncegyütteseknél
jöttek létre.
 Igen. Bár azzal, hogy ilyen műveket

csináltunk, és ezek szelleme
tulajdonképpen megegyezett az akkori
színházi törekvésekkel, mi
bebizonyítottuk szerelmünket a színház
iránt. Egyikünk sem kapott viszont
lehetőséget a hivatásos együttesi vagy
színházi munkára. Ha igen, csak későn,
mikor már mindegyikünk közelebb volt
az ötven évéhez, mint a negyvenhez.
Szigeti is túl volt a negyvenen, mikor a
25. Színház rendezőjévé lett. Pedig, hogy
ha akkor és abban a magyar színházi
miliőben vala-
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