
erősödnek fel, hanem az érzelmi, értelmi
elemek! Ötletek, jóslatok, a cselekmény-
szál további, még nem érzékelhető, de
sejthető veszélyeit megfogalmazó félel-
mek! Ezek a reagálási formák nem a da-
rab jelenével, az éppen látott, hallott
hatásokkal állnak összefüggésben, hanem
egy magasabb rendű élményszerveződési
szinttel. Ha úgy tetszik, az érzelmi bele-
élést, ha úgy tetszik, az értelmi jellegű
gondolkodási stratégiát működtetik, és
ennek fonalán kijuthatunk a labirintusból.

Amennyiben az óvodás-kisiskolás kor-
osztály eredendő aktivitásából indulunk
ki, és a külső élményszerveződési for-
máktól lassan, fokozatosan haladunk a
belsővé válás folyamata felé, akkor nem
kell szükségszerűen szembe találnunk
magunkat a serdülőkori rendbontás vál-
tozatos formáival, és felesleges a fel-
ügyelet erejében bíznunk. A kommuni-
kációra épülő produkció érzelmi motivá-
cióját az aktivitás megadja, így a követhe-
tőség nem a figyelemkoncentráción mú-
lik. Legfőbb veszély a cselekményszál
értelmi feldolgozásának kérdéskörében
rejlik. Ha az előadás, áttételei folytán, a
célzott korosztály számára nehezen
követhető, akkor nem jöhet létre érzelmi
átélés, azonosulás sem. A mások helyze-
tébe való beleélés képessége, lássuk be,
nézőpontváltás, egy nagyon komoly ér-
telmi teljesítmény! Ha ez túlzott erőfe-
szítést igényel, akkor közönségünk egy
alacsonyabb szintű, kizárólag látvány-
centrikus és egocentrikus nézőpontnak
engedelmeskedik.

A látvány elemeiben megmarad, de
nem lesz miértje. A közönség nem fog
másra emlékezni, mint arra, hogy a fióka
beverte a gorilla fejét!

Fesztivál után...

Az országos gyerekszínházi
találkozóról

Először volt Budapesten - de nem ez volt
az első - országos gyerekszínházi feszti-
vál. (Ha csak az utóbbi évtizedre emlék-
szünk vissza, fel kell idéznünk az 1979-
ben Kaposvárott rendezett nemzeti és
nemzetközi találkozót.) Az, hogy éppen
most és az országos (felnőtt) színházi
fesztivállal lényegében azonos módon és
azonos feltételekkel zajlott le ez a mos-
tani, a gyerekszínházi pozíciók megerő-
södését látszik igazolni.

Az utóbbi néhány évben összehangolt
kísérlet történt annak érdekében, hogy a
színházművészet sokáig mostohagyerek-
ként kezelt - s máig sem teljesen egyen-
rangúnak tekintett - ágának elméleti, dra-
maturgiai alapjait és jellegzetességeit,
pedagógiai-pszichológiai motivációit és
meghatározóit tisztázzák, összegezzék.
Ez idő alatt az előadások művészi színvo-
nala is sokat változott, nemcsak a gyerek-
produkciók száma nőtt meg és a gyerek-
színházi tevékenység vált rendszeressé.

Mindazok, akik szívügyüknek tekin-
tették a gyerekeknek és a fiataloknak
szóló színház ügyét, régóta sürgették,
hogy e változások függvényében meg-
mérettessék és eredményei szerint elis-
mertessék a színházművészet ezen ága is.
Úgy látszik, most értek meg a feltételek
ahhoz, hogy ez a megmérettetés meg-
történjék.

Szerény körülmények között, s még
szerényebb sajtóvisszhangtól kísérve ti-
zenegy fővárosi és nyolc vidéki színház
mutatta be november végén a gyerek- és
ifjúsági előadásait. (Hogy Szolnok, Deb-
recen és Kecskemét miért maradt távol,
azt nem tudni, pedig mindegyiknek volt
nevezhető produkciója.) A „felnőtt" szín-
házak országos találkozójához hasonlóan
a színházak maguk dönthették el: részt
vesznek-e a találkozón, s ha igen, milyen
produkcióval. Semmiféle előválogatás,
minőségi vagy tematikus szűrés nem volt
tehát, s mivel a találkozó ebben a nemben
és formában az első volt, nem-csak
egyetlen évad legfrissebb előadásait
nevezték - nevezhették - a színházak. Így
a találkozón kirajzolódó helyzetkép nem
egészen egy adott pillanat állapotát
rögzíti, hisz volt jó néhány éve futó s
bizony fáradt produkció is a választék-

ban, meg már lefutott, de erre az alka-
lomra hirtelenében felújított előadás is.
Mégis többé-kevésbé hiteles kép
rajzolód-hatott ki a nézőben a jelenlegi
gyerekszín-házi tendenciákról,
törekvésekről, mű-sorstruktúráról,
művészi problémákról.

A fesztiválon látott produkciók mind-
egyikéről nincs értelme részletesen be-
számolni, mert egy részükről már írtunk,
s egy másik részükről művészi színvona-
luk, megoldatlanságuk miatt nem érde-
mes hosszabb elemzést készíteni.

Két előadás szólt közvetlenül a leg-
kisebbeknek: Sólyom Kati Csipkefája
(amely a pécsi színházat is képviselte) és
a Banyatanya (Mikroszkóp Színpad);
nyolc darab a nyolc-tizenkét éveseknek:
a Pinokkió (Zalaegerszeg és
Nyíregyháza), Tamkó Sirató Károly
Mesélő kertje (Radnóti Miklós Színpad),
Békés József Sándor, József, Benedekje
(Békéscsaba), Petrov-Genkov
Tengerkékje (Győr), Köves József
Nyakigláb, Csupaháj, Málészája
(Népszínház), Sármándi Pál Peti és a
rókája (Hököm Színpad) és a Mesebalet-
tek (Fővárosi Operettszínház); valamint
kilenc az idősebbeknek: a Légy jó mind-
halálig (Nemzeti Színház), Szigeti József
A vén bakancsos és fia, a huszárja (Játék-
szín), az Oliver! és az Emil és a detektívek
(Arany János Színház), A kis herceg (Jó-
zsef Attila Színház), A kék madár (Thália
Színház), a Koldus és királyfi (Szeged),
Juhász István Az unokaöcsém nagy csi-
bésze (Veszprém) és Gozzi A varázssüte-
ménye (Kaposvár).

Mintha időben egy évtizeddel visszalép-
tünk volna, a Hököm Színpadon Csong-
rádi Mária rendezése a gyerekszínjátszás
minden kárhoztatott hibáját együtt mu-
tatta be. Sármándi Pál darabja sem gon-
dolatilag, sem dramaturgiailag nem üti
meg ma már a bemutathatóság szintjét,
didakszisa, cselekménytelensége, rossz
dialógusai, konfliktusmentessége, árnya-
latlan figurái, gyenge dalszövegei egy-
aránt ezt igazolják. Dénes Margit zenéje a
darab színvonalához igazodik. A rende-
zőnő még a darabban fellelhető lehető-
ségeket sem volt képes kiaknázni, Lekvár
Peti megleckéztetésének történetéből
minden színpadi logika hiányzik, az elő-
adás látványvilága csúnya, tere nem
funkcionál, a színészek unottan és rutin-
ból felmondják a szöveget, sem egymás-
sal, sem a közönséggel valós kapcsolatot
nem tartanak, játékmódjukban a rutinon
kívül a legrosszabb gyerekszínházi szte-
reotípiák - édeskésség, mindent hang-



Szabados Zsuzsa (Nancy), Pasqualetti Gergő (Oliver) és Perlaki István (Fagin)
az Arany János Színház Oliver!-előadásában

lenségig eltorzított (vagy átírt?) volt. A
máskülönben igényességre törekvő zala-
egerszegi színházhoz méltatlan egy ilyen
bemutató.

Ezzel szemben Nyíregyházán ugyan-
csak a Pinokkió igen jó, együttes munkán
alapuló előadása született meg. A ren-
dező, Schlanger András színvonalas gye-
rekelőadást hozott létre, amely egy pon-
ton mélyebb, áttételesebb lett, mint a
darab szokásos bemutatói. Az első rész a
játékország-jelenettel zárul, s ugyanez az
epizód indítja a másodikat. Az előadás
minden közreműködője - beleértve a
rendezőt is - egy-egy játék kezelője vagy
valamilyen árus lesz, és a vidám, színes
díszlet, jelmezek, kellékek derűt, bol-
dogságot sugallnak. A játékosok benépe-
sítik a színházat, a színpadon és a nézőté-
ren, a földszinten és az emeleten kínálják
portékájukat, játékaikat. De a játékor-
szági dalt énekelve mindegyikükből vala-
mi mély szomorúság árad. A dal, a lát-
vány vidámsága és a színészek szomorú-
sága a vágyképek és a beteljesedő valóság
tragikus kettősségét fejezi ki, és igazi
színházi pillanatokkal ajándékozza meg a
gyerek és felnőtt nézőket.

Magyar népmeséből Köves József írta a
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című
darabot, amelyet a Népszínház egyik
utazó társulata Beke Sándor rendezésé-
ben játszik. A magyar népmese színpadi
megjelenítése mindig a mese zártságának
föloldásával jár, így történt ez eset-ben
is, s ezt Balázs Árpádnak a Baranyi
Ferenc verseire készített betétdalai to-
vább fokozták. Beke Sándor érdekes meg-
oldásként a bábozást és az élő színházat
vegyítette az előadásban, a meseszituá-
ciókat, a csodákat bábok segítségével, a
zárt jeleneteket élő színészekkel játszatta.
De a két műfaj egymásra épülése, belső
konzekvenciája, a váltások rendje nem
mindig tűnt kellően megindokolt-nak, s a
színpadszéles paraván eleve le-szűkítette
a játékteret, az előszínpadra
kényszerítette s ezáltal kifelé játszásra
késztette a színészeket. Az utazó trupp
adott létszámú és összetételű, ebből a
kényszerű tényből súlyos szereposztási
megalkuvás következett: a férfiszerepek
egy részét, ráadásul a címszereplők közül
kettőt, nők alakítottak. A színészek egyéb-
ként harsány, külsődleges eszközökkel
játszanak, az igen szegényes és gyenge dia-
lógusokat nem ritkán a közönségességig
vagy a bugyutaságig torzítva közvetítik.

A nagyobbaknak szól Juhász István
darabja, Az unokaöcsém nagy csibész,
amely mai történet, s amelyet a veszp-
rémi színház Kolos István rendezésében
mutatott be. A darabnak alig van cselek-
ménye, viszont annál több didaktikus ta-
nítása. A helyzetek kimódoltak, naivak, a
dialógusok földhöz ragadtak, a figurák
sematikusak. A mű egyetlen pozitívuma:
három gyerekszerepet kínál, s e szerepe-
ket valóban gyerekek alakították a gyerek
nézők nagy örömére. A mai alaphelyzet
természetesen ismerős a közönségnek, és
érezhetően a gyerek szereplők és a nézők
közötti rokonszenv és együttérzés
következménye a felnőtt szereplők iránti
felfokozott érzelmi viszony kialakulása:
a bogaras nagymamát - akit amúgy is a
kelleténél szenilisebbre vagy más szóval
komikusabbra hangolt a színésznő és a
rendező - kárörömmel kinevették, ugyan-
akkor a két elvált ember érzelmi tétova-
ságát rokonszenvvel figyelték. A darab-
nak és az előadásnak azonban nincs tétje,
csupán egy felszínes, leegyszerűsített, ez-
által hazug életképet ad, s ez megenged-
hetetlen a színházban (is).

A zenés darabok három típusa is lát-
ható volt a találkozón. A Fővárosi Ope-
rettszínház Mesebalettek címmel Prokof-
jev két művét, a Péter és a farkast, illetve

súlyozás, funkciótlan kérdezgetés, gü-
gyögés, külsődlegesség stb. - fordultak
elő. (A legérzékletesebben Bajor Imre
szereplése jelzi e színháztípus képtelen-
ségét: a színész Róka-alakítása
elviselhetetlen ripacskodás és a
megtestesült külsődlegesség egyvelege
volt, míg a Játékszín gyerekelőadásában
kitűnő, túlzó eszközeivel együtt is
stílusos és figurát jellemző teljesítményt
nyújtott.)

Nem volt sokkal ízlésesebb, magasabb
színvonalú a zalaegerszegi Pinokkió sem,
amelyet vendégként Petrik József rende-
zett. Nem lehet tudni, ki volt, aki Litvai
Nelli jól felépített, a maga nemében kivé-
telesen jól sikerült adaptációját szinte az
érthetetlenségig átalakította, meghúzta,
megcsonkította, aktualizálta. Ebben a
formában az előadás leginkább olyan
szín-padi képregénynek hatott,
amelyben a szituációknak csupán a
körvonalai jelentek meg, és amelyben
színészi alakításról alig beszélhetünk.
Langmár András díszlete ronda és
játékra alkalmatlan teret képez,
nehézkes váltásaival minduntalan
leállítja az előadást. Laczó Henriett ruhái
- különösen a Kék tündéré - ízléstele-
nek, Székely Iván zenéje a felismerhetet-



a Hamupipőkét mutatta be. Nem beszélve
a technikai problémákról (például a zene
nem jó minőségű hangszalagról szól,
ráadásul a Péter és a farkas esetében a
mesélő szövegeit úgy vágták ki, hogy a
zenerészek bántóan nem kapcsolódnak), a
zene tömörítése, a koreográfiához al-
kalmazása (!) s maga a koreográfia (mind-
ez Géczy Éva munkája) meglehetősen
vitatható. A Péter és a farkasnál különösen
feltűnő, hogy a zenét a tánctechnikai
megoldhatóságnak rendelték alá, s hogy a
koreográfia csak a zene illusztrálására
képes. A Hamupipőkénél sem a zenei
anyag szabta meg a zenei tömörítést, de
még így sem igen sikerült egyensúlyba
hozni a szigorúan vett történetet és a szí-
nező részleteket (például báli jelenet).

Győrben egy bolgár darabot, illetve
előadást igyekeztek magyar színpadra
átültetni. A mesemusicalnek titulált Ten-
gerkék című darab Szófiában a Drámai
Színházban számos díjat hozó nagy siker.
Ám a szófiai és a győri adottságok,
körülmények, a gyerekszínházról, annak
szükségességéről és milyenségéről vallott
nézetek - úgy látszik - nagyon is elté-

Kerekes Éva (Nyilas Misi) a Légy jó mindhalálig
nemzeti színházbeli előadásában (Iklády
László felvételei)

rőek. A vérszegény történetből - egy kis-
lány telefonmesét hallgat egy tengeri
lényről, majd telefonfülkéstül a tengerbe
merül, találkozik a meselénnyel, és kü-
lönböző bonyodalmakat él át - és az eszt-
rádzenei hatásokat mutató muzsikából
Győrben nem született átütő erejű elő-
adás. Annak ellenére sem, hogy a lát-
ványtervező és a rendező ugyanaz volt,
mint Szófiában. Az önmagában tetszetős,
de nem igazán funkcionáló díszlet és az
ötletes jelmezek jó keretet adhattak
volna a játéknak, de az óriási színpadot
alig tudták bejátszani-betáncolni a sze-
replők, a színészek többsége nem tudta
megoldani sem a hétköznapi figurák
improvizálást követelő megjelenítését,
sem a tengeri lények absztraháló igényű
megformálását. Szereposztási problémák
miatt sem jöhetett létre a két főszereplő, az
öregedő tengeri lény és a gyerek magá-
nyosságának, pillanatokra szóló találko-
zásának és elválásának finom drámája.

Szegeden Mark Twain Koldus és ki-
rályfiját Sándor János rendezte. Az alap-
jaiban jó dramatizálást, amelyhez erede-
tileg is - mintegy két évtizede - Daróczi
Bárdos Tamás írt zenét, most musicallé

változtatták, szinte több benne az ének,
mint a próza. Ezek a zenei részletek
dramaturgiailag szétzilálják az előadást,
amely ízlésvilágában finoman szólva ek-
lektikus. A modern operai igényű részle-
tektől a cigánytáncig és a diszkós hangvé-
telű betétig sokféle stílusú és színvonalú
muzsika szólal meg, s közben alig követ-
hető a történet. Régi és visszatérő prob-
léma: a két főszereplőt itt is színésznők
játsszák, ami mindenképpen rossz kon-
venció. Az előadás egésze ugyanúgy
eklektikusnak mondható, mint a zenei
anyag.

Azok az előadások, amelyekről már
írtunk e folyóirat hasábjain, részben átér-
tékelődtek a fesztivál mezőnyében, rész-
ben ezúttal is igazolták hibáikat éppen
úgy, mint erényeiket. A Thália színház-
beli A kék madár most is az egyik leg-
problematikusabb előadásnak bizonyult
szemléletében és kivitelében egyaránt,
és színházidegennek a József Attila Szín-
ház A kis hercege, amelynek előadása rá-
adásul feltűnően fegyelmezetlennek tűnt.

A Mesélő kert - minden részproblémája
ellenére - a szándékában tisztességes,
megoldásában új lehetőségeket ke-

Pregitzer Fruzsina (Lidi) és Bajor Imre (Frici) Szigeti József népszínművében (Játékszín)



reső, éppen ezért a fesztiválon a figyel-
met érdemlő produkciók közé sorolható
előadásnak bizonyult.

Az Arany János Színház két beneve-
zett produkciója - Emil és a detektívek,
Oliver! - a maga módján és a maga mű-
fajában a fesztiválon a legjobbak közé
tartozott.

Sólyom Kati Csipkefa című népköl-
tészeti műsora ma is kivételes élmény,
nemcsak a kitűnő szerkesztés, hanem a
színésznő egyszerre szuggesztív és érzé-
keny előadásmódja miatt is, amelynek a
művészi élménynyújtás és a gyerekekkel
való együtt játszás szintézise az ered-
ménye.

Meglepetést okozott, hogy Szigeti Jó-
zsef népszínműve, A vén bakancsos és fia,
a huszára Játékszínben milyen kitűnően
szól - a gyerekeknek. Mára ez a nép-
színmű olyan, mint egy szép mese, s ezt
Berényi Gábor rendező jól ismerte fel.
De nem eleve gyerekelőadást rendezett,
azaz nem egyszerűsítette le a történetet,
nem vonta ki belőle a szerelmi szálat,
nem szállította le a művészi szintet. Ha
akarom, „felnőtt" előadás született, maxi-
mális igényességgel, éppen ezért a gyere-
keknek nemcsak a könnyen átélhető
mese, hanem az őket egyenrangú part-
nernek tekintő művészi attitűd is mara-
dandó élményt adott. Bakó József régi
hagyományokat idéző díszlete, Füzy Sári
ízléses jelmezei jó képi keretet szolgál-
tattak az előadáshoz, amelyben igen jó
alakítások születtek (főleg Kaszás Atti-
láé, Dégi Istváné, Pregitzer Fruzsináé,
Peremartoni Krisztináé, de kisebb meg-

szorításokkal Kiss Jenőé és Paláncz Fe-
rencé is), és ezúttal a betétdalok sem
zavartak, hiszen egyrészt ezek a műfaj
szerves részét képezik, másrészt a Méta
együttes kíséretében igen szépen szólal-
tak meg.

A Nemzeti Színház nemigen szokott
kifejezetten gyerekeknek játszani. A Légy
jó mindhalálig sem par excellence gye-
rekdarab és -előadás, de természetesen
zömmel mégis a kisebb-nagyobb gyere-
kek, kamaszok nézik - többnyire felnőt-
tek, tanárok, szülők kíséretében. A Bene-
dek András dramaturgiai közreműködé-
sével és Békés András rendezésében meg-
valósult előadás szerkezete feleslegesen
túlbonyolított - flash back-technikával
mintegy utólag pergetteti vissza Nyilas
Misi életét a rendező -, de művészi meg-
oldása példátlanul igényes. A felnőtteket
játszó színészek ugyanolyan komolyan ve-
szik feladatukat, mintha Shakespeare-t
játszanának, és jó karaktereket mutat be
Sinkovits Imre, Agárdi Gábor, Csákányi
László. A diákokat kisebb-nagyobb szín-
játszó gyakorlattal rendelkező gyerekek
játsszák - kitűnően. Nyilas Misi nehéz -
az előadás egész terhét viselő - szerepét
Kerekes Éva f. h. alakítja, s bár elvileg
helyesebb lenne, ha fiút fiú vagy fiatal
színész játszana, a színésznő kisebb ma-
nírok ellenére is emlékezetesen formálja
meg figuráját.

A legkisebbeknek szól Döbrentei Il-
dikó Banyatanya című színházi játéka a
Mikroszkóp Színpadon. Az előadás lelke
ezúttal is Levente Péter és Gryllus Vil-
mos. A játék első része - hagyományosan

- a színház előcsarnokiban játszódik, s a
kisgyerekek színházba invitálásának, a
beavatásnak egészen kitűnő és megkapó
szertartása. Maga a színpadon zajló játék,
illetve mese némi dramaturgiai döcce-
nőkkel terhes, ami nyilván abból is adó-
dik, hogy a darab eredetileg bábos tech-
nikára íródott, de végül is élő színészek
adják elő. A banyák különböző prakti-
káin azonban a gyerekekkel közösen
győznek a főszereplők, és a madárrá
varázsolt királyfi meg a banyanyává
változtatott királylány - akiket az
előjátékban Levente és Gryllus egy-egy
tárgy átlényegítésével hozott létre, majd
a szín-házban váltak élő figurákká -
visszanyerik eredeti alakjukat, és
bekövetkezik a boldog vég.

Az előadás magán viseli annak nyo-
mát, hogy sem a rendező, Sík Ferenc,
sem a színészek nem ismerik azokat az
alapszabályokat, amelyeket Leventéék
évek óta tartó munkájuk során fedeztek
fel és sajátítottak el, így a produkció sok
pontján felemás lett. Ennek ellenére vi-
tathatatlan, hogy mindenekelőtt Leven-te
és Gryllus olyan bensőséges és mély
kapcsolatot tudnak kialakítani a gyere-
kekkel, amely tudományosan is, esztéti-
kailag is minden elemében átgondolt és
megalapozott, s amely ideális alapot jelent-
het a gyerekek későbbi színházi élmé-
nyeihez.

Ugyancsak sok szempontból felemás,
mégis rendkívüli hatású a kaposváriak
Gozzi-bemutatója. Czeizel Gábor ren-
dezte az igen nehéz, filozófiai mondan-
dójú s nem éppen felhőtlen boldogságot
ígérő művet, A varázssütemény, avagy
Nella szerelmét. A Szindbád, a fekete
mágia tudora és Abdullah főpap között
Babilonban zajló élethalál-küzdelem -
amelyben Nella, Szindbád sokadik fele-
ségének sorsa a tét - a csodák és a varázs-
latok, az átváltozások keretében folyik, s
a főszereplők a pokol bugyraihoz ha-
sonló helyszínekkel is kénytelenek meg-
ismerkedni. A nyolc éven felüli nézők
egy meglehetősen bonyolult mesét lát-
nak, amelyben főleg az akusztikus és lát-
ványelemek kápráztatják el és borzaszt-
ják el őket, míg végül győz a főpap, a
gonosz Szindbádot kentaurrá változtatja,
de Nella így is a férjét szereti.

Czeizel főleg a látványteremtésben, a
színpadi cselekvések bonyolításában je-
leskedik, kevésbé a szituációmegoldós-
ban és a színészvezetésben (igaz, a szere-
peket nem éppen a színház vezető művé-
szei játsszák!). Menczel Róbert monu-
mentális, szép díszletei, Tordai Hajnal
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játékszín

fantasztikusan gazdag és szép jelmezei
igényességükkel, kidolgozottságukkal ki-
emelkednek a gyerekszínházaknál látott
és megszokott látványegyüttesek közül. A
rendező hátborzongató és szürreális víziót
teremt a feleségek barlangjában, és
lenyűgöz például a vízesés, a tűzkeltés, a
süteménykészítés varázslataival. Melis
László zenéje a látvánnyal egyenrangú és
erősségű hatáselem.

Félelemkeltés és feloldó humor, izga-
lom és líra, fájdalom és felszabadító bol-
dogság együtt jelenik meg az előadásban,
amely akkor lenne igazán kitűnő, ha né-
hány effektus hatásmechanizmusát pon-
tosabban ismernék az alkotók (szokatlan
látvány megjelenítésekor például nem
lehet fontos információt közölni, az erős
hatásoknak lecsengési időt kell hagyni
stb.), illetve ha kidolgozottabb lenne a
figurák viszonyrendszere és a színészi
játék. Igy is ez volta legígéretesebb, a leg-
komplexebb gyerek- és ifjúsági színházi
előadás a találkozón.

Az elmondottakból egyértelmű: a
fesztivál átlagszínvonala igen alacsony
volt. Sok produkciónál tapasztalhattuk,
hogy sem a színház, sem az alkotók nem
elég igényesek, illetve nincsenek
tisztában a gyerekszínjátszás
alaptudnivalóival. Nagyon sivár és
szegényes általában az elő-adások
látványvilága. Többnyire súlyos
dramaturgiai hibákkal terhesek a darabok.

A fesztivál mégis fontos és hasznos
volt. Átfogó képet adott a gyerekszínját-
szás pillanatnyi állapotáról, ugyanakkor
az összehasonlítás következtében kiraj-
zolódott, mik a legfőbb s általános hibák,
melyek a visszatérő problémák, illetve
milyen jó és követendő minták, tenden-
ciák tapasztalhatók.

Feltétlenül szükség van arra, hogy a
jövőben rendszeressé váljon ez a be-
mutatkozási lehetőség, de semmiképpen
nem ebben a formában. A jelentkezéses, a
színházak előválogatás nélküli részvétele
a következőkben nem sok haszonnal
járna. Hiszen az így lebonyolított feszti-
vál elnyújtott időtartama miatt is csak
igen keveseknek teszi lehetővé azt, hogy
végig figyelemmel kísérhessék az elő-
adásokat.

Sokkal hasznosabb - s alighanem gaz-
daságosabb is - lenne, ha szigorú mű-
vészi szempontú előválogatás után csupán
négy-öt előadás kerülne egy bemutató
fórum műsorára, de ezen a fórumon

minden színházból jelen kellene lenni
mindenkinek, aki gyerekszínházi pro-
dukciókkal foglalkozik. Ezeket az elő-
adásokat - sőt még a struktúrán kívül
született érdekes produkciókat is - alapos
elemzés és szakmai vita kísérné,
amelyből az érdekelt alkotók és a többi
művész egyaránt profitálhatna. A gye-
rekszínházi munka jelenlegi stádiumában
feltétlenül egy ilyen vagy ilyen elven
működő fesztivállebonyolítás lenne cél-
szerű.

Az idei fesztiválon különben az öttagú
zsűri az alábbi díjakat ítélte oda, s a díja-
zással az adott műveket, az azokban tet-
ten érhető tendenciákat preferálta:

Fődíj:
Banyatanya (Mikroszkóp Színpad)
Emil és a detektívek (Arany János
Színház)

A legjobb rendezés:
Keleti István (Emil és a detektívek,
Arany János Színház)

A legjobb női alakítás:
Kerekes Éva (Légy jó mindhalálig,
Nemzeti Színház)

A legjobb férfialakítás:
Levente Péter (Banyatanya, Mikrosz-
kóp Színpad)

A legjobb női mellékszereplő:
Pregitzer Fruzsina (A vén bakancsos és
fia, a huszár, Játékszín)

A legjobb férfi mellékszereplő:
Kaszás Attila (A vén bakancsos és fia, a
huszár, Játékszín)

A legjobb díszlet:
Menczel Róbert (A varázssütemény,
Kaposvár)

A legjobb jelmez:
Tordai Hajnal (A varázssütemény,
Kaposvár)

Különdíjak:
Sólyom Kati (Csipkefa, Pécs), Czeizel
Gábor (A varázssütemény, Kaposvár),
Szabados Zsuzsa (Oliver!, Arany János
Színház)

(Az összeállítást szerkesztette és az
összefoglalókat írta: Nánay István.)

CSÁKI JUDIT

Utóvizsga

Csurka István drámája
a Pesti Színházban

Verseny van. Össznépi Ki mit tud. De
hogy ki mit tud, az tulajdonképpen nem
érdekel senkit.

A versenynek vannak résztvevői. Ők a
nép - az „istenadta". Nem látjuk őket -
két kivételtől eltekintve nem szerepel-
nek ebben a drámában. Illetve dehogy-
nem - szerepük annyi, hogy csinos kis
show-műsort, színes esztrádegyveleget
adnak a végén...

A versenynek van zsűrije. Tekintélyes
bírálóbizottság. De hát vannak helyzetek,
amikor egy bírálóbizottságnak éppen
tekintélye nincsen. Tekintélye sincsen.

Van viszont - főnöksége. A főnökség a
Ki mit tuddal nem foglalkozik - a főnök-
ség a zsűrivel foglalkozik. Meg saját
magával. A főnökséget - akárcsak a zsűrit
- nem érdekli az „istenadta".

Zajlik a verseny. Igazságtalan eredmé-
nyek születnek, önmentő akciók folynak a
túlélés reményében, azokban a hajdani
kastélytermekben, amelyek lepusztuló
állapotukban, az örök renoválás stádiu-
mában, a szocreál egynémely jegyével
feldíszítve alkalmasak a „döntőre".

Képtelenség, hamis illúzió, hogy Csurka
István Vizsgák és fegyelmik című drámája
önmagában, a saját színvonalán méressék
meg. Bizonytalan kísérlet erre az
értékelésre csak akkor tehető, ha előtte
megpróbálunk túljutni a zavaró körül-
ményeken. Például a szilenciumügyön.

Csurka István drámáit - esztétikán,
művészeten kívüli okok miatt - másfél
évvel ezelőtt levették a színházak műso-
ráról. Például a Pesti Színházban nyolc
éve sikerrel és telt házakkal futó Deficitet is.

A Vizsgák és fegyelmik, amelyet a szi-
lencium feloldása után elsőként, mint-egy
a feloldást demonstrálandó, bemutattak -
ugyancsak a Pesti Színházban -, készen
volt már a büntetés előtt.

Csurka István jó néhány olyan művet
tett már le a dramaturgiák asztalára, amely
tendenciát és mértékegységet szab a fel-
szabadulás utáni magyar drámairodalom-
ban. A Versenynap, a Ki lesz a bálanya?, a
Deficit, a Házmestersirató olyan drámák,
amelyek hosszan és mesterségesen nem
hiányozhatnak a színházakból.


