
játékszín
vitézlett és új életre támadt grófnő bőré-be.
Ez az ő sokszor húsz éven át tartó
fiatalsága: képessége a mindennapos
újjászületésre." (Pályi András, SZÍNHÁZ,
1983. július)

Nem az utolsó alakítása, mégis mindig
eszünkbe fog jutni róla: Bors néni. Hiszen
megcsodálhattuk e kedves anyóka
szerepében az Egyetemi Színpadon, majd a
tévében, s lemezről is élvezhetjük. „Dajka
Bors nénijét nagyon kell szeretni - írja
Csáki Judit a hanglemez-ről -, hiszen
ismerős, nem holmi légies mesecsoda.
Bors Józsefné Balogh Bor-bála itt lakik a
Báthori utca háromban, van egy Titilla
nevű macskája, aki mindenféle
átalakulásokra képes; van egy kis barátja,
Lackó; futóbabot nevel csodálatos
kertjében, és mesebeli utazásokra vezet
bennünket Talla-Gallába, ami a
megszólalásig hasonlít Bors néni
konyhájára." (Élet és Irodalom, 1984. II.
17.) „S ha már gyönyörködünk, el-

kerülhetetlenül megfogalmazódik bennünk
a kérdés: mik a (rejtett) forrásai Dajka
örökifjú temperamentumának, mitől
csodáljuk meg újra s újra varázslatosságát,
elbűvölő színészi személyiségét? Mitől van
az, hogy ha Dajka Margit belép a
színpadra, egyszerre szinte
kézzelfoghatóan sűrűbb lesz a levegő,
egyszerre úgy érezzük, igazi emberi tör-
ténés tanúi vagyunk, a meséből élet lesz,
azaz valóság." (Pályi András, SZÍNHÁZ,
1981. augusztus)

Itt ér véget ez a korántsem teljes és
minden jeles alakításra kiterjedő szem-
lézés Dajka szerepeiből, melyhez befeje-
zésül ide kívánkozik egy kis részlet a Film
Színház Muzsika egyik 1961-es számának
írásából: „ . . .van egy vissza-visszatérő
játéka. Azt játssza, hogy meg-halt. S
ilyenkor férjével a halott Dajka Margitról
beszélget. Valahogy emigyen:

- Meghalt? Kár érte. Jó színész volt.
Láttam egyszer Szegeden valami ope-
rettben szubrettként. Ejnye, mi is volt a
címe? Mi is? Később Pesten is láttam. Egy
fiatal nőt játszott. Piros sapkában jött be a
színpadra. Kedves volt. És akkor
megszólaltak a szirénák. Ki írta azt a
darabot? Nem emlékszem ..."

Talán komolyan így képzelte az utó-
életét. Akkor a jósszerepkör az egyet-len,
amelyben nem vált be. Mert ennél sokkal-
sokkal többre fogunk emlékezni belőle.

NÁNAY ISTVÁN

Gyerekeknek játszanak

Az 1985-86-os - kissé érdektelen, a
kommercializálódás jeleit mutató - szín-
házi szezonban a gyerekszínjátszás tel-
jesítményét viszonylag jónak lehet minő-
síteni. Nem arról van szó, hogy a pro-
dukciók nagy részében most kevesebb
pedagógiai-pszichológiai vagy művészi
megoldatlanság lenne, mint a régebbi
évadok előadásaiban. S arról sincs szó,
hogy az előadások színvonala, gondola-
tisága, szemlélete ugrásszerűen meg-javult
volna. Ám határozottan jelentős eredmény
az, hogy a gazdaságilag mind nehezebb
szezonokban nem csökkent a
gyerekbemutatók száma - sőt az elmúlt
évadban még nőtt is -, nem volt olyan
fővárosi színház, amely a megelőző
szezonhoz képest idén kevesebbet játszott
volna a gyerekeknek, minden vidéki
színház tartott legalább egy be-mutatót -
Békéscsabán, Kaposvárott, Nyíregyházán
és Zalaegerszegen kettőt-kettőt -, vagy
legalább a tavalyi elő-adását játszotta
tovább (Győr). Ez persze nem azt jelenti,
hogy a gyerekszínházi ellátottság terén az
országban minden rendben lenne, hiszen a
Népszínház, illetve az Állami Bábszínház
utazótársulatai, valamint a vidéki
színházak képtelenek eleget tenni a
gyerekelőadások iránti igényeknek, így az
ország jelen-tős részén a gyerekek nem
találkoznak élő színházzal. S mivel a
kereslet nagyobb a kínálatnál, ezt a
helyzetet azonnal kihasználják a haknizók,
akiknek akár tisztességes szándékúak a
műsoraik, akár leplezetlen üzleti
vállalkozások, egyetlen közös vonásuk az,
hogy létrehozóik és résztvevőik vajmi
keveset értenek a gyerekszínház speciális
követelményeihez, esztétikájához, azaz
szakmailag, mű-vészileg és pedagógiailag
inkább káros, mint hasznos tevékenységet
folytatnak. Ennek a területnek az
ellenőrzése, szabályozása teljesen
hiányzik, de a közel-jövőben aligha lehet
kitérni e feladat megoldása elől.

*

A hivatásos színházak gyerekelőadásai
ebben a szezonban kiegyensúlyozottabb
művészi színvonalúak voltak, mint a

megelőző években. A megszokott és
visszatérő „klasszikus" darabok mellett jó
pár új is színre került, színesedett a műsor,
ugyanakkor az előadások többségében
jóval kevésbé volt tetten érhető az a
színvonalcsökkenés, gondolattalanság,
olcsóság, amit a felnőttek-nek szóló
előadások zöménél tapasztalhattunk.

A bemutatott darabok csaknem negyven
százaléka magyar szerző műve, vagy
közvetlenül, illetve közvetve a magyar
népmesekincs színpadi feldolgozása. A
művek közel hatvan százaléka epikus
alapú, mesék vagy közkedvelt ifjúsági
regények adaptációja (az előzőre a
Hamupipőke, a Pacsuli palota, a Többsincs
királyfi, az utóbbira az Óz, a Micimackó, a
Dzsungel könyve, a Tom Sawyer, a Pán Péter,
az Alice, az Emil és a detektívek stb. a példa).
Az epikus alapú színművek évek óta
hasonló aránya egyértelműen azt mutatja,
hogy elenyésző az eleve a gyerekeknek ké-
szülő drámai művek száma itthon és
külföldön egyaránt. S ez nemcsak abból a
szempontból káros, hogy a színházak-nak
nincs miből választaniuk, hanem amiatt is -
és ez talán a lényegesebb -, hogy az
átdolgozások mindig magukon viselik az
eredeti epikus mű műfaji sajátosságait,
emiatt valódi drámai struktúra nem jöhet
létre az ilyen dramatizálásokban.

Bár a következőkben elsősorban az élő
színházi produkciókról esik szó, a
gyerekszínházi struktúrába szervesen
beletartoznak a bábszínházak is. Az 1985-
86-os szezonban hivatásossá lett az egri
Harlekin bábegyüttes, és a Gárdonyi Géza
Színház tagozataként három bemutatót
tartott. Első évadjuk magán viselte az
átállás jeleit, a hivatásos körülmények
megteremtése közben kellett produkciókat
létrehozniuk, e produkciókat elsősorban a
műfaji és stiláris sokszínűség jellemezte, s
az, hogy a profi működés közben is
érződött az előző amatőr lét számos
pozitívuma, ezért a sorozatelőadások is
átlelkesültebbek voltak, mint mondjuk az
Állami Bábszínház rutinprodukciói.

Különben a sokáig hegemon helyzetet
élvező s szenvedő Állami Bábszínház
működésében határozott válságjelek
észlelhetők: ebben a szezonban csupán egy
eredeti bemutatót tartottak - A csodaszarvas
népét a serdültebbeknek - s három régebbi
produkciójukat - erényeikkel, de főleg
hibáikkal együtt - felújították, erősen
lecsökkent az elő-



adásszámuk, romlik a régóta repertoáron
levő előadásaik színvonala stb. Ez a
színház sokáig versenytárs nélkül, egyedül
volt hivatásos bábszínház az országban,
ám közben megerősödtek az ama-tőr
csoportok, a Bóbita, illetve a Harlekin
együttes hivatásossá válásával igazi
versenyhelyzet alakult ki. Ebben a szi-
tuációban az Állami Bábszínház - úgy
tűnik - egyelőre nem tudott újítani, s régi
- számos vonásában vitatható - stílusát,
szemléletét konzerválta. Ez annál inkább
problematikus, mivel ez a színház a
bábszínészképzés gazdája, ezért szemlélete
többszörösen is érezteti a hatását: az
előadásokon és az új bábos nemzedék
szemléletének alakításában.

A bábszínházak mellett egyedül Le-
vente Péter és kis társulata játszik az
iskolás korúaknál kisebb gyerekeknek. A
Mikroszkóp Színpad gyerekelőadásai
rendkívül fontosak, megalapozói a gye-
rekek rendszeres és értő színháznézésé-
nek, pedagógiailag, pszichológiailag és
művészileg egyaránt átgondoltak, kon-
zekvensek és tiszták. A tulajdonképpeni
gyerekszínjátszásnak - az öttől tizenkét-
tizenhárom éves korúaknak szóló szín-
háznak e két előzményre, a bábszín-
házakra és Leventéék egységes szemléletű
élő színházi, rádiós és televíziós mű-
soraira kellene épülnie. Az egymásra
épülésnek, egy egységes szemlélet érvé-
nyesülésének azonban ma még alig van
nyoma, s ha van, az elsősorban a
budapesti Arany János Színház produk-
cióiban észlelhető.

mindenáron és erőszakosan akar nevel-ni,
nem kíván csak és kizárólag szórakoztatni
- a nézők szellemi aktivitására építve -
játszani akar.

Az 1985-86-os szezonra tervezett öt
bemutatóból hármat tartottak meg ( A két
nyíl című Vologyin-Keleti darabot és az
Oliver-musicalt a következő szezonban
játsszák), de a kieső darabok helyett
Andersen-Keleti Pacsuli palotáját kínálták az
alsó tagozatos nézőiknek.

Az évad első bemutatója Shakespeare A
két veronai nemes című műve volt,
Korcsmáros György , rendezésében (az
előadásról a SZÍNHÁZ 1986/3. számában
írtunk részletesen). A darab igen jó
választásnak bizonyult, egyrészt, mert
hangvételében folytatta az előző évadbeli
Scapin furfangja ival fémjelzett klasszikus
drámavonulatot, másrészt olyan
problémákról szól, amelyek a kis- .

kamaszokat éppen foglalkoztatják, a
szerelemrő l, a barátságról, e kettő össze-
egyeztethetőségéről vagy egymást kizáró
voltáról, az érzelmek változékonyságáról
stb. Ennél a bemutatónál érződött
legjobban az, hogy a társulat és az új
szellemet képviselő rendező között még
nem alakult ki összhang annak ellenére,
hogy Korcsmáros már dolgozott a
színháznál -, így felemás előadás született,
amelyben inkább egy új érték-rend
kialakításának a vágya érződött. Már itt
feltűnt, mennyire elöregedett a társulat,
nincsenek olyan fiatal színészek és
színésznők, akik a fiatal szerepeket
hitelesen és illúziókeltően meg tudnák
jeleníteni, akikkel a nézők azonosulni
tudnának. Márpedig ez ennek a kor-

osztálynak játszó színháznál elengedhe-
tetlen lenne.

Ezt a problémát a színház vezetői is
érzik, s nyilván ezért döntött úgy Keleti
István, hogy az Emil és a detektívek
gyerekszerepeit a színház stúdiósaival
játszatja. Az ötlet telitalálat, ez az elő-adás
szinte maradéktalanul képviselte mindazt,
amit a színház új vezetése fontosnak tart
a gyerekeknek szóló szín-játszásban. A
kitűnő előadásban a látványvilág és a
zenei effektusok éppen úgy hozzájárultak
a sikerhez, mint a kamasz-, illetve az
epizódszerepek alakítóinak teljesítménye.
(Az előadásról a SZÍNHÁZ 1986/7.

számában írtunk.)
Ugyancsak Keleti István rendezte a

maga írta Pacsuli palota című mesejátékot,
amely igen egyszerű történetű (Andersen
A király meztelen című meséjéből készült)
és dramaturgiájú mű . Ezt az egyszerűséget
a rendező a látvány és a zene, valamint a
színészi stilizáció segítségével dúsítja fel.
Pauer Gyula el-ragadó, szép, ugyanakkor
émelyítően édeskés díszlete és jelmezei
adják az alapot és keretet, amely lehetővé
teszi egy erősen stilizált színészi játék
kialakítását. Ez nem mindenkinek megy
egy-formán jól, emiatt az előadás
színészileg meglehetősen vegyes
színvonalú. Ki-tűnő s végig dramaturgiai
funkciójú - hol ellenpontozó, hol meg
erősítő , hol jellemfestő, hol jelenetátkötő
feladatot töltött be a zenei kíséret.

Az évad egyértelműen rossz előadása
az Óz volt, amelyet Orosz György állított
színre. Munkájában nyoma sincs
mindannak, ami a másik három produk-

Mint ismeretes, az 1985-86-os szezon
elején pályázat útján új vezetők kerültek a
Gyermekszínház élére: Keleti István
igazgató és Korcsmáros György
igazgatóhelyettes. Mivel a pályázat le-
zárásának idején még az előző igazgató volt
kénytelen szerződtetni, az új vezetőknek a
szokásosnál is kötöttebb fel-tételek között
kellett műsorkoncepciójukat kialakítaniuk.
Ennek ellenére már az évad műsortervében
s főleg az elő-adások megvalósításában jól
kirajzolódott a színház új szemlélete és
koncepciója. S több mint gesztusértékű
volt az a döntésük, hogy a színházat Arany
Jánosról nevezték el.

Sematikus, didaktikus előadások helyett
az új vezetők valódi színházat igyekeznek
teremteni, olyan színházat, amely csak a
nézők életkorában különbözik a többitő l,
de nem tekinti a gyerekeket csupán
pedagógiai alanynak, nem

Jelenet az Arany János Színház Emil és a detektívek-előadásából. Középen a címszereplő Görög
László f. h. (MTI-Foto)



cióban többé vagy kevésbé megjelent a
színház új törekvéseiből. Átgondolatlan, a
darab dramaturgiai problémáit nem
enyhítő, sőt felerősítő, enyhén szólva
vitatható ízlésvilágú rendezés, a csiricsáré
látvány, az operettes zenei betétek, a
költőietlen dalszövegek, a tévé-reklámok
színvonalán történő aktualizálás, a
színészek korszerűtlen, kifelé beszélő,
egymással kontaktust nem tartó,
túlhangsúlyozó játékmódja, az epizó-
doknak, a szereplők cselekvéseinek belső
logikátlansága mintha egy több évvel
ezelőtti gyermekszínházi állapotot idéz-
ne.

Egészében véve mégis biztató az új
vezetésű színház elmúlt évadja, erre az
alapra építve - egy fokozatosan meg-újuló
társulattal - a következő évadokban még
teljesebb eredmények érhetők el, s talán a
színház szakmán belüli rang-ja, presztízse
is megváltozhat lassan.

Az Arany János Színháznak - s minden
gyerekeknek játszó színháznak - az egyik
legégetőbb gondja a korosztályok

összemosódása, illetve az, hogy a felső
tagozatosok nem járnak színházba. Ez
egyrészt szervezési kérdés, mert a szer-
vezők a legegyszerűbb módon igyekez-
nek telt házat biztosítani, s a
legkönnyebben az alsó tagozatosok
mozgósít-hatók, így azok nézik a nem
nekik, ha-nem a felsősöknek szánt
előadásokat is. Másrészt viszont olyan
objektív helyzet, amelyhez a
színházaknak kellene igazodniuk. A
felsősök - érthetően - nem szívesen
mennek a gyerekszínházba (még ha nem
is úgy hívják már) vagy a gye-
rekelőadásokra. De nem is tudnak a
szokásos délutáni előadásokra elmenni,
mert a legtöbbjüknek annyi iskolán kívüli
elfoglaltsága van, hogy ez az idő-pont
számukra teljességgel alkalmatlan. Éppen
ezért meggondolandó, hogy a felső
tagozatos korúaknak szánt elő-adásokat
nem kellene-e késő délután vagy a többi
színházéval azonos kezdési időpontban
tartani. Amúgy is kérdés, hogy ennek a
korosztálynak nem inkább az úgynevezett
„felnőtt" színházakba

kellene-e járniuk, hiszen azok a roman-
tikus és klasszikus előadások, amelyek
ezeknek a színházaknak a műsorán meg-
találhatók, korban nekik szólnának, s
számos színházban ezeknek a darabok-nak
a tényleges közönsége - főleg vidéken -
úgyis a kamaszkorúakból tevő-
dik ki.

*

A szezon minden előadásáról nem óhaj-
tok írni, csak azokról, amelyek vala-
milyen szempontból általános érvényű
tanulsággal bírnak. A fővárosi előadások
közül a József Attila Színház A kis
hercegéről, illetve a Gropius Együttes
Többsincs királyfijáról már írtunk.
(SZÍNHÁZ, 1986/3.) Míg az előbbi a
meg-oldatlanságaival bosszantotta a
nézőket, az utóbbi a népi színjátszó
hagyományok, a commedia dell'arte és a
báb-színház elemeinek ötvözésével
kialakított játékstílusával, a lírai és a
groteszk részeket ellenpontozó
technikájával, gondolati tisztaságával, a
tökéletesen ki-dolgozott, mégis
improvizatívnak tűnő, fergeteges tempójú,
idézőjelbe tett, de nem elidegenített
színészi megnyilvánulásaival, az álarcok
kitűnő használatával emelkedett ki a
gyerekszínházi előadások sorából.

A Népszínház három bemutatója - Zelk
Zoltán Az ezernevű lány, Csukás István
Gyalogcsillag és A. Fauques-Tamássy
Zdenkó-Vargha Balázs Toronyóra lánccal -
közül az utóbbi érdemel figyelmet
igényessége, határozott stílusa miatt.
Meczner János erős kézzel tömörítette a
kissé terjengős és igen csekély drámai
feszültséggel rendelkező zenés darabot.
Az ökonomikusabb szerkezet felerősítette
a mű drámaiságát, a dalok kevésbé állítják
meg a cselekményt, illetve a dalok egy
részét sikerült szituációba helyezni. Az
előadás látvány-világa érdekes: a díszlet
óriási építő-kockákból állítható össze, az
elemek könnyen variálhatók, ami
praktikus, de egyben a gyerekek
fantáziáját is meg-mozgató megoldás. A
színészek élénk színű pamutparókát
hordanak, mozgásuk kicsit szögletes,
bábszerű, a figurák egy-egy
jellemvonásukat felerősítve polarizáltak,
mindez együtt kiküszöböli a darab
didaktikusságát és szentimentalizmusát. A
színészek fegyelmezetten s többnyire a
stílust érezve vagy tanulva, a rossz ízű
gyerekszínjátszó sablonok csábításainak
általában ellen-állva játszanak.

A szintén megújult vezetésű Radnóti

Simorjay Emese és Peczkay Endre a Pacsuli palota című előadásban (Arany János Színház) (Farkas
Tamás felv.)



Miklós Színpad változatlanul tart gye-
rekbemutatót. Novák János ezúttal
Tamkó Sirató Károly verseiből, írásaiból
állította össze és rendezte a Mesélő kert

című „zenés happeninget". Ez a
happening valóban nem drámai mű, de
nem is színházat tagadó látványosság. A
versek összeszerkesztésének nincs ki-
tapintható belső rendje, az előadásnak alig
követhető a meséje, a gyerekek nehezen
igazodnak ki a színészek szerep-váltásai
okozta zűrzavarban, nem tudnak a
főszereplő Tengerecki Pállal azonosulni,
mert nem lehet kikövetkeztetni: mit akar
a főhős. A gyerekek által jól ismert
verseket áttételesebb, szürreális
költemények, sőt röpirat- és kiáltvány-
szövegek is követik, s a nézők hol együtt
mondják vagy szeretnék mondani -- a
színészekkel az ismerős strófákat -- vagy
csupán a szétszedett versek összevissza
dobált sorait hol pedig teljes
értetlenséggel hallgatják a számukra
felfoghatatlan szövegeket. A szituációk
csak önmagukban élnek, nem
kapcsolódnak össze színpadi folyamattá.
A színjátékmű hiányát külsődleges esz-
közökkel igyekszik a rendező-író-zene-
szerző ellensúlyozni. A közönség egy
labirintuson s a színpadon elhelyezett
játszótéri csúszdán keresztül érkezik a
nézőtérre, a labirintusban az előadás
egyes helyszínei vannak jelezve, itt kez-
dődik el az „együtt játszás", ami ez eset-
ben azt jelenti, hogy az egyes helyszíne-
ken levő színészek bugyuta kérdéseket
tesznek fel a gyerekeknek, s az előadás
folyamán majd felhangzó dalrészleteket,
mondókákat ismertetnek velük. A labi-
rintus szegényes kiállítása, valamint a
zsúfoltság, a színészek improvizációs
készségének hiánya még a jó elképzelést is
tönkreteszi, nem jön létre az a csoda, ami
ezt a megoldást indokolhatná, s ami
átvezethet az előadásba. Az előadáson
számos formában bevonják a gyerekeket
együtt kiabálás, együtt éneklés, néhány
gyerek konkrét feladatot kap vagy a
nézőtéren, vagy a színpadon aminek
eredménye tolakodás, az elő adás élvezete
helyett rossz értelmű versenyhelyzet
kialakulása, a csalódás azért, mert nem
jutott valaki szerephez, nem kapott egy-egy
megőrzendő tárgyat vagy ajándékot, vagy
azért, mert kiderül a gyerekek számára is,
hogy álcselekvésekhez kérték a
részvételüket. Az akciók az előadást
szétszabdalják, leállítják, alkalmazásuk az
adott keretek között (beszorítva a szűk
széksorok és a felnőttek közé) s a választott
didaktikus mó-

don semmiképpen sem helyes megoldás. A
belső aktivizálás helyett az álaktivitás a
gyerekszínházi problémák megkerülését
jelenti. Egy számítógépes video-program
amit különben egy gyerek készített -- sem
teszi korszerűbbé és el-fogadhatóbbá a
produkciót. A színház-nak komolyan végig
kellene gondolnia, hogy érdemes-e ilyen
körülmények között gyerekelőadásokat
tartani.

Különben Novák János metódusának
másutt is megvannak a problémái.
Miskolcon az elmúlt két évben a Dzsungel

könyvét és A farkas szempilláit rendezte
Novák - a szokott s az előbb is-mertetett
módon. Idén Balogh Gábor korrekt
rendezésében Maeterlinck A kék madár

című drámáját játszották, s azon kívül,
hogy maga a mű csak bizonyos
megszorításokkal nevezhető gyerek-
darabnak, az előadás legfőbb problémája
az volt, hogy az állandó aktivitásra
szoktatott gyerekek nem tudtak mit
kezdeni a hagyományos meséjű művel, azt
is szétkiabálták, szétmozogták.

Az évad legriasztóbb és félreértett
gyerekelőadása a szolnoki Cinóber volt,
amelyet Zoltán Gábor rendezett. E. T. A.
Hoffmann írásából Kárpáti Péter készí-
tette a darabot, amely gyerekek számára
szinte teljesen követhetetlen cselekményű
rémtörténet lett, tele borzalmakkal,
kegyetlenséggel és főleg csúfsággal. A
klasszikus mesék is bővelkednek kegyetlen
szituációkban, de azok végül mindig
feloldódnak, így jöhet létre egy mesén
belül egyszerre a gyerekek szorongásainak
kivetítése és a megnyugvás. Ha azonban a
színműben csak kegyet-

A mesélő kert csúszdája (Radnóti Miklós Színpad) (M
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enség és rútság kap helyet, s a happy end
em boldog vég, akkor a szorongások
elerősödnek vagy agresszióba csap-nak
t, így az ilyen előadás egyértelműen
áros. A darab súlyos hibáit a rendezés
atványozottan felerősítette. Fertelmesen
öld, rossz tértagolású díszletben fo ly t a
áték, minden rémséget naturalísta
űséggel prezentáltak, s az a paradox
elyzet állt elő, hogy minél jobban

gyekezett egy színész teljesíteni a ren-
ezés által rárótt feladatot, annál nagyobb
ombolást vitt végbe a gyerekek érzelmi
letében. A nézők nem tudták, miről szól

darab, csupán a halmozott és
álogatottan gusztustalan effektusokat
élvezhették". Nem volt egyetlen olyan
zereplő, akivel szimpatizálhattak volna,
miatt kívülről, elidegenítetten nézték az
lőadást. Érthetetlen hogyan maradhatott
űsoron ez a kártékony, antihumanista

lőadás!
Nyíregyházán új szerzőt avattak. Gabnai
atalin több magyar népmese elemeinek

elhasználásával írt egy szép darabot. A

üskerózsa legfőbb erénye gyönyörű, ízes
yelve, valamint a szituációk olyan
rtelmű elmélyítése, amely a darabot
ttételesebbé teszi, nemcsak gyerekeknek,
anem felnőtteknek szólóvá is.
ramaturgiailag tiszta szerkezetű a darab,

ár az intrikus szerepe meglehetősen
örvonalazatlan. A színházat dicséri, hogy
elfedezte a mű erényeit, ám az cseppet
em válik dicsőségére, hogy a darab
endezésével Bárány Frigyes színészt
ízták meg, akinek semmiféle affinitása
TI Fotó)

em volt sem a darab stílusához, sem



Így az előadás minősíthetetlenül más lett,
mint a darab. A mű szépségeiből nem sok
mutatkozott meg a színpadon, a színészek
- többnyire a színház másod-
harmadvonalában levő tagjai - a szöveget
torzítva, egyszerűsítve, rossz hang-
súlyokkal, magyartalan hanglejtéssel in-
terpretálták, ami ennél a népköltészeti
anyagnál különösen zavaró. A látvány
szedett-vedettsége, a szituációk kidolgo-
zatlansága, a figurák értelmezetlensége, a
rendező ízlésficamai bántó produkcióvá
tették a jobb sorsra érdemes darab
előadását. Ma már egyre ritkább az, hogy
a gyerekelőadásokat olyan mellékes
feladatnak tekintsék, amelyet az éppen
nem foglalkoztatott színészekkel,
segédszínészekkel s nem rendező irá-
nyításával adhatnak elő. Éppen ezért
érthetetlen, hogy a máskor és másban
igényes nyíregyházi színház ez esetben
miért így tett?

Sok szempontból vitatható produkció a
kaposváriak Pán Péter-előadása, amelyet
Pártos Géza rendezett - többnyire szintén
a színház fiatal színészeivel, gya-
korlatosaival, de egy stúdiómunka záró-

akkordjaként. Az előadásról már közöl-
tünk kritikát (SZÍNHÁZ, 1986/3.), még-is
röviden érdemes rá visszatérni. A regény
adaptációja a családi viszonyok és
kapcsolatok gyerekekre ható nyomasztó
élményeit fogalmazza drámává. Az adap-
táció erénye az, hogy a főszereplő gye-
rekek mindennapos problémái úgy vetí-
tődnek egy furcsa álomvilágba s egy még
furcsább figura, a gyermeki szabadság-
vágy megtestesítője, Pán Péter köré, hogy
e gondok és szorongások nem válnak
tragikussá, inkább egy költői, szürreális
világba emelődnek át. Ennek az az ára,
hogy gyengül az eredeti történet
fantasztikuma, és felerősödik benne a
parabolajelleg. Az előadásnak ugyan van
cselekménye, meséje, mégis ennél
fontosabbak a látszólag önálló vagy csak
egymáshoz lazán kapcsolódó álomszerű
epizódok, amelyek mind egy-egy erős
hangulat, érzelmi vagy indulati reakció
megnyilvánulását, különböző vágyak
megfogalmazását teszik lehetővé. Nem
hagyományos szerkezetű és jellegű tehát
az előadás, többek között ezért is
bizonytalanodott el sok néző, no meg

azért, mert egy kicsit kiábrándítóbb,
komorabb lett a színpadi világ, mint amit a
gyerekek ebben a korban elfogadnak.

*

Ugyancsak nem szokványos mesetörté-
netek színpadra alkalmazására vállalkozik
Jeney István, akinek az Alice
Csodaországban című pécsi előadásáról a
SZÍNHÁZ 1986/3. számában írtunk, s aki
az idei Agria Játékokon Tankred Dorst
Amálka című darabját mutatta be. Az Alice
is, meg az Amálka is vándorlástörténet,
azaz a főszereplő képzeletbeli vagy igazi
vándorlása az a szervezőerő, amely a
különböző egymással alig összefüggő
epizódokat összetartja. Az ilyen szerkezetű
darabok jócskán eltérnek a nálunk
legáltalánosabb mesejátékoktól, de ezek a
halmaz vagy körkörös struktúrájú művek
éppen úgy befogadhatók a gyerekek által,
mint a lineáris cselekményű mesék.
Csupán kell egy nagyon biztos
cselekményváz - akárcsak az
improvizációknál -, hogy az ehhez tartozó
szituációk közötti asszociációs
kapcsolatokat a gyerekek pontosan
követhessék. A vándorlásmotívum lehet
ilyen váz, ám Jeney két rendezésében
eltérően működik ez a megoldás, ennek
megfelelően eltérő hatású a két előadás. Az
Alice-ben a főszereplőnek mintegy
álmában jelennek meg a történet szereplői,
és ragadják valahová. De ez a vándorlás
csupán egyik helyzetből a másikba való
átmenetek formájában valósul meg, emiatt
nem különülnek el egymástól az eltérő
helyszínű és jellegű epizódok, a történet
kibogozhatatlan lesz. Ennek nemcsak
dramaturgiai okai van-nak, hanem
elsősorban szcenikaiak és rendezőiek. A
játék a közönség által három oldalról
körülült, lényegében üres téren folyik,
amelyben egy-két tárgyon, egy
felfüggesztett kötélen kívül az egyetlen
hangsúlyos elem Alice széke, melyen a
lány elaludt, s amelyen a keretjáték
lezárásaként az előadás végén fel-ébred, s
ami a két epizód közötti jelenetekben a
legkülönbözőbb funkciót tölti be. A
tizenhét szerepet nyolcan játsszák,
minimális külső vagy belső átalakulással,
ezért szinte megkülönböztethetetlenek a
figurák. Sem a helyszínek, sem a
karakterek nem adnak tehát fogódzót az
epizódok, az álombeli utazás stációinak
szétválasztásához, azaz a váz nem
funkcionál megfelelően. A történet hang-
vétele is módosult, a regény fanyar humora
a dramatizációban eltűnt, helyét

Lukáts Andor és lgó Éva a kaposvári színház Pán Péter-előadásában (Fábián József felv.)



egyértelműen a szorongató, agresszív
események foglalták el. Ez bizonyos
szempontból érthető , hiszen ebben a
felfogásban Alice akár egy mai lány is le-
hetne, akinek mindennapi problémái,
szüleivel, a világgal való kapcsolatának
megoldatlanságai jelennek meg mint-egy
rémálomként - a különböző epizódokban.
De ez a racionális megközelítés szinte
mellékessé teszi a szöveget - amely
különben alig érthető , részben mert
halandzsának tűnik, részben mert az erős
fizikai aktivitást kívánó színészi
munkában az akciók elnyomják a beszé-
det -, és csaknem kizárólagosan az in-
tenzív színészi jelenlétre bízza a darab
közvetítését. Rendkívül erős, gyerekelő-
adásokon szokatlanul intenzív a színészi
játék és jelenlét, azt is mondhatni, hogy
agresszívek a színészek megnyilvánulásai,
szinte lerohanják a közönséget, amely a
kis térben fenyegetett állapotban érzi
magát. Részben nyilván ez is a rendező
célja, hogy ezáltal is létre-hozza annak a
világnak a művészi lenyomatát, amelyben
a néző gyerekek is élnek. A vízió
vitathatatlanul hatásos, összetevő i a
gyerekek számára is ismerősek, mégis az
agresszió, az események követ-
hetetlensége a gyerekek elsősorban
magukat az akciókat, a különböző tárgya-
kat, a történést élvezik, s nem élik meg a
drámát, mert a részletek nem állnak össze
egésszé, i l letve csak utólag, a keretjáték
lezárásakor lehet visszamenő leg rendet
teremteni, de ez az epika, és nem a
színjáték befogadástechnikája, a
nyomasztó álom utáni feloldás, felsza-
badítás elmaradása problematikussá teszi
a különben igen szimpatikus kezde-
ményezést.

Sokkal jobban sikerült az Amálka
színpadra áll ítása, holott a rendezőelv
változatlan. Dorst egy hagyományos me-
seszerkezetet lazított : fel egyrészt külön-
böző furcsa figurák szerepeltetésével -
Érett körte, Tök , másrészt a reális-
irreális határ időnkénti elmosásával. A
történet lényegében egy Hamupipőke-
variáció, amelyben a mostoha és a lánya
elküldi a sötét erdőbe Amálkát, mézszer-
zés ürügyével, hogy így tartsák távol őt
egy király várható látogatásától. A lány
útközben találkozik a már említett Érett
körtével, Tökkel meg a Hóddal, Bagossal,
a kutyával és mindenekelőtt
Zavarkirállyal, akit tulajdonképpen a
mostoháék várnak. Ezek a szereplők ter-
mészetesen ember módjára viselkednek -
az Érett körte kívánatos nőszemély, a
Hód félszeg férfi , Bagos mindig peches,

szerencsétlen ember stb. -, s szövegük
állandóan kétértelmű , egyszerre értendő a
tényleges és az antropomorf lényükre. A
darabnak tehát vékony cselekménye van,
annál több benne az elmélkedés, a vágyak
és a lehetőségek közötti vívódás. Jeney a
szabadtér követelményeinek megfelelően
az akciókat erősítette fel, de meghagyta a
filozofálgató részeket is, a kettő
összhangját, arányait sikerült
megteremtenie. Az előadás a Népkert kis
tava körül játszódott, amelynek partján
egy stégszínpad szolgált a legtöbb jelenet
helyszínéül, de bejátszották a színészek az
egész belátható parkot. Távolabb egy kis
faház volt a mostoháék lakhelye, messze
a bokrok közül tűnt elő a Vízitündér aki
érthetetlen módon irtózott a víztől - , egy
kőhíd alól, a vízbő l emelkedett ki viszont
a Zavar-királyt követő Tanácsos;
oldalkocsis motoron száguldoztak a
miniszterek, s valahol a távolban egy
szemét pislogta-tó, egyszerre mulatságos
és rémisztő óriásbáb volt a legyőzendő
Bagoly. A szereplők az előadást
végigrohangálják, hol egymást kergetik,
hol vala-kik elő l szaladnak. Ha nem
futkároz-nak, akkor az előszínpadon
tartózkodnak, amelynek a különböző
helyszíneket kellene jelentenie, de az csak
egy deszkastég. A jelenetek közötti
körbe-futás nem elegendő színházi jel a
vándorlás érzékeltetésére, a gyerekek úgy
érzik, a szereplők mindig ugyanoda ér-
keznek vissza, a történet egy helyen
játszódik, s ez a hely nem lényegül át a
darab semmilyen helyszínévé, megmarad
reális valójában. A vázolt fizikai

Nagy Sándor Tamás mint Zavarkirály az Amálkában
(Agria Játékszín) (MTI Fotó - Ilovszky Béla felv. )

cselekvések közben nemigen van mód
arra, hogy a színészek különösképpen jel-
lemezzék figuráikat, bár egy-egy jellem-
vonás kiemelésével határozott karaktert
adnak a szerepeknek. Nagy Sándor Ta-
más Zavarkirálya, Sipos László Hódja,
Újvári Zoltán Bagosa, Németh János
Tökje és Máhr Ági Érett körtéje jól
egyensúlyoz a darab megkívánta két já-
tékforma határán, míg Kiss Andrea a
címszerepben természetes és erős jelen-
létével hat.

A gyerekszínjátszás elmúlt évadjáról
végül összegzésként elmondható, hogy a
darabválasztás elsősorban biztonságra
törekvő , ugyanakkor esetleges (máshol
már játszott darabokat mutatnak be, a
bemutatók semmilyen koncepció szerint
nem épülnek egymásra); a színházak
dramaturgiai munkájában nem vagy alig
érvényesülnek a gyerekszínházi speciális
szempontok; a szűkös anyagi lehető-
ségek a gyerekelőadásokon is éreztetik
hatásukat: a látványvilág egyre szegénye-
sebb; a többségében hagyományos elő-
adások mellett feltűntek az új hangot ke-
reső, ám esetenként szemléletükben vagy
megvalósításukban problematikus
előadások.

Az Arany János Színház megújulása és
az évadban látott néhány kitűnő elő-adás

(Többsincs k i rá ly f i , Emil és a detektívek)
vagy figyelemre méltó produkció (Pacsuli
palota, Toronyóra lánccal, Pán Péter, Alice,
Amálka) mégis bizakodással töltheti el a
gyerekszínjátszást figyelőket: változóban
van a színház e gyakran mostohaként
kezelt ága.


