
genség. Sztanyiszlavszkij keverve Lee
Strasberggel. Improvizáció felsőfokon.
Bravúros részegségi jelenet alkalmi ütő-
hangszerekkel kísérve, és legalább két-
perces néma csönd, alig-fénynél, cigaret-
tázgatva. Most is irigykedtem a techniká-
ra, de nem az elektronikaira, hanem a
színészire. Nagy különbség. Es hatalmas
siker.

Azért volt olasz siker is. Az Accademia
Perduta nevű társulat teljesen hagyomá-
nyos „brum-brum-macis" előadása. Volt
itt szállongó szappanbuborék, kettényíló
fal, beatzenére táncoló varázsló, nézők
közé menekülő királyfi, „Nem láttátok,
hol van a boszorkány? De igen, ott van
mögötted!" - és boldogan sikoltozó kis-
gyerekek, akik mindent felfogtak ebből
az előadásból, csak azt nem, hogy ízlé-
süknek felnőtt bácsik adtak egy jókora
pofont. Az olasz házigazdák ezúttal is el-
szivárogtak a nézőtérről, és az előcsar-
nokban a szovjet előadások hatását ele-
mezték széles mozdulatokkal.

A moszkvai Gyermekszínház Ander-
sen meséjéből, a Császár csalogányából
csinált nagyszerű politikai hiperbolát,
feltehetőleg a gyerekek számára is élvez-
hetőt. A hatalom és a művészet viszonya
talán nehezen emészthető, de a játékstílus
és az előadás formája minden korosztály
számára magával ragadó és szórakoztató.
A színészek minden pillanata hiteles, még
a ripacsos momentumokban is. Pantomim
és ritmusjáték, többszólamú éneklés,
felosztott hadarómonológ húsz emberre,
újabb és újabb rendezői-színészi
remeklések sorozata. Es politika, politika
mindenütt.

Láttam még múzeumba illő Anna Frank
naplóját (a torinói színháztól), mozgásra
és világítási effektusokon alapuló experi-
mentumot a Teatro Gioco Vita előadá-
sában, de a fesztivál végére egyöntetű lett
a vélemény: színházat csak a szovjet pro-
dukciók jelentettek. Teher alatt nő a pál-
ma? Igen. De az se baj, ha leveszik róla a
terhet, mert teljes pompájában és szép-
ségében akkor mutatkozhat meg.

Es még valami: egy gyerekszínházi
fesztivál is jelenthet színházi élményt, ha
az illető színházak feladatukat elmélyült-
séggel, szakmai komolysággal és mindent
kifejezni akarással valósítják meg. Ennyit
a kérdőjelekről és a vastagon aláhúzott
előítéletekről.

TAKÁCS ISTVÁN

Hét nap gyerekvilág

RITEJ Lyonban

A motelpanelokból összerakott pavilon a
város legnagyobb terének, a Place Belle-
cournak a keleti sarkában állott. Úgy
alakították ki, hogy az előcsarnokból egy
zárt, átriumszerű térségbe jutottunk, ezen
túl pedig hatalmas, cirkuszi sátorhoz
hasonló csarnok következett. Az átrium
körül helyezkedtek el a kicsiny, de min-
den szükséges berendezéssel felszerelt
irodák - természetesen komputerekkel,
fénymásolókkal, villanyírógépekkel, adat-
tárolókkal. A színes zászlókkal díszített
bejárat mellett hatalmas táblán virított a
RITEJ plakátja: a betűszó J betűjéről el-
rugaszkodó fura, nagy orrú, köpenyes-
kardos figura, amint éppen elröppen egy
nagy sárga folt (a hold?) felé. A pavilon-
ban állandóan jelen volt a lyoni televízió-
sok egy csoportja, rádióriporterek dol-
goztak. Az egész szervezést talán tíz em-
ber végezte. Minden azt jelezte: az ese-
mény jelen van. a város életében.

A RITEJ (Rencontre Internationale du
Théâtre et des Jeunes Spectatures - A
színház és a fiatal nézők nemzetközi ta-
lálkozója) május 29. és június 10. között
rendezte meg bemutató- és vitasorozatát
Lyonban. A francia nagyváros - a „kis
Párizs", ahogy gyakran emlegetik - nagy
összeggel segítette a rendezvényt. A má-
sik támogató a francia kulturális minisz-
térium volt, de rajtuk kívül főszerepet
játszott a szervezésben is a lyoni, épp
húszesztendős Théâtre des Jeunes An-
nées, amelynek igazgatója, Maurice
Yendt egyben a találkozó művészi veze-
tője is. Patronálta a rendezvényt az ASSI-
TEJ (Assotiation Internationale du Thé-
âtre de l'Enfance et de la Jeunesse),
amelynek magyar tagozatát képviseltem
Lyonban. De támogatta a fesztivált még
további vagy harminc különböző intéz-
mény és szervezet, vállalat, bank és kiadó.

Nyolc országból

A találkozóra nyolc országból érkeztek
csoportok és előadók. A házigazda fran-
ciák hét produkciót mutattak be, a többit
az Ausztráliából, Guatemalából, Kana-
dából, Mexikóból, az NDK-ból, az NSZK-
ból, Olaszországból és a Szovjetunióból
jött vendégektől láthatta a közönség és a
szakma sok országból jelen levő képvise-
lője. Az előadásokat kilenc különböző
helyszínen mutatták be. Ez két okból volt

érdekes. Egyfelől nagyon jól választották
meg, melyik produkció hová illik, milyen
színpad, nézőtér a legmegfelelőbb hozzá,
másfelől - mivel ezek a helyszínek a nagy
kiterjedésű város legkülönbözőbb pont-
jain voltak - az utazás a külvárostól a vá-
rosközpontig felért egy városnéző sétá-
val. (Mellesleg: a RITEJ-en résztvevők
ingyenes utazásra jogosító igazolványt
kaptak, a lyoni közlekedési vállalat ily
módon szponzorált...)

A meghívott produkciók nyilvánvalóan
azért kerültek a programba, hogy minél
szélesebb skálát mutassanak be arról,
amit manapság a világ különböző tájain
gyerek- és ifjúsági színháznak neveznek
(vagy ami annak nevezhető).

A Lyonban töltött egy hét alatt nyolc
előadást láttam, a produkciók felét. Nem
tudom, ekkora „mentés" alapján lehet-e
általános tanulságokat levonni, de való-
színű, hogy valamennyi előadás ismere-
tében sem lenne sokkal több alapom a
konklúziók leszűrésére. Azt hiszem, a
különböző tanácskozások, viták - minden
napra jutott belőlük több is - inkább csak
állapotrajzot adtak, valamiféle hely-
zetjelentést: hol tart ma a gyerekeknek és
a fiataloknak játszó színház. A stílusok,
témák, eszközök, tradíciók, kultúrák és
civilizációk tekintetében e tizenhat elő-
adás alapján is fantasztikus szóródás re-
gisztrálható, s a szakma alighanem csak
abban érthetett egyet, hogy a gyerekek és
a fiatal nézők számára gyakorlatilag min-
dent lehet játszani, és mindenféleképp,
minden eszközzel és stílusban.

Az ismeretterjesztés mint színház

Esetleg fordítva: a színház mint ismeret-
terjesztő fórum. Illetve: ha ismeretter-
jesztő célzatú egy előadás, akkor színház-e
még vagy már?

Lyonban két produkciónál merültek fel
ezek a kérdések. Az egyik egy ausztrál
bennszülött csoport Az álmok ideje
(Dreamtime) című produkciója volt. Eb-
ben nyolc, az őslakos tjapukai (esőerdei
emberek) törzsből származó férfi egy
dramatikus játék keretében idézte fel a
kőkorszakbeli emberek életét, a civilizá-
ció első vívmányainak megjelenését.

Vagy talán nem is dramatikus játék volt
ez, hanem ősi rituális tevékenységek
felidézése? (Esetleg épp ettől vált a mi
európai szemünkben dramatikussá?) Az
ágyékkötőre szorítkozó jelmezt előttünk,
a színpadon egészítették ki arc- és test-
festéssel; a tűz, a vadászat, a harc ünne-
pére készülődtek; ellenséges törzsbelit
fogtak el és vetettek alá kínzásoknak, pró-
báknak, miközben a legtermészetesebb
módon, pálcapörgetős módszerrel tüzet



csiholtak, ágakból, kövekből fegyvert
eszkábáltak; áldozatokat mutattak be;
zeneeszközöket faragtak, és egészen fan-
tasztikus technikai megoldásokkal (leg-
alábbis nekünk annak tűnt a kettős han-
gon való éneklés, a dallam közbeni folya-
matos levegővétel s a hasonló „trükkök")
zenéltek, illetve énekeltek. S miközben
nyomon követhettük a kőkorszaki ember
életének fontos mozzanatait, a primitív
civilizáció kialakulásának rítusát, a sze-
replők magyarázták is, amit csináltak,
amit láttunk. A túlnyomórészt gyerekek-
ből álló közönség (a szervezők ügyeltek
arra, hogy lehetőleg a produkciókhoz illő
korú nézőket ültessenek be a nézőterek-
re) ámulattal figyelte a színpadot, s bár az
angol magyarázatokat talán nem teljesen
értették, mindent pontosan követni tud-
tak. Egy talán ötvenezer éves civilizáció
ködbe vesző múltját idézték meg a színé-
szek (szereplők? „Őserdei emberek"?) - s
ezért nagyon kiábrándító volt, hogy a
körülbelül egyórás produkció végén pe-
netráns, amerikai show-műsorra emlé-
keztető finálét biggyesztettek, pop-dalla-
mokkal, diszkó-koreográfiával.

A másik ismeretterjesztő jellegű pro-
dukció egy különleges, egyszemélyes
színház volt. A téma: hogyan jutott el a
francia társadalom arra a pontra, amikor a
forradalom már elkerülhetetlenné vált,
hogyan festett ekkora társadalom külön-
böző osztályainak helyzete, milyen szin-
ten volt az ipar, a kereskedelem, a mező-
gazdaság és a tudomány? Ez így, elsorol-
va unalmas és száraz tanórai feladatmeg-
oldásra engedne következtetni. Ám a ha-
talmas ismeretanyagot remekül kitalált
formába sikerült önteni. Az előadás egy
szűk óvárosi utca régi, talán XVI. századi
házában, egy emeleti, hatalmas, sokszo-
bás, de üresen álló lakásban „játszódott",
mégpedig úgy, hogy a nézők - egyszerre
talán harmincan - végigkísérték a szobá-
kon a színészt, aki ezt az ismeretter-
jesztést prezentálta. Mindegyik szobában
más mozzanatokra tért ki a szöveg és a
játék. Állva figyeltük, mint mutatja be a
már nem fiatal André Geyre például a
háború következményeit egy kis halom
föld és néhány legó-házacska segítségé-
vel, vagy miként érzékelteti a társadalmi
különbségeket azzal, hogy pillanatok alatt
egy főúri, egy polgári és egy paraszti
asztalt terít meg, s pusztán az asztalnemű
kiáltó másságával fejezi ki a társadalmi és
vagyoni különbségeket. Máskor körbeül-
tük a színteret, s figyeltük, hogyan dolgo-
zott a nyomdász, a kereskedő, vagy ho-
gyan alkotott írópultjánál a felvilágoso-
dásnak ez vagy az a nagysága. Az isme-
retanyagot közlő, kitűnően szerkesztett
szöveghez nagyon jól megválogatott kel-

lékeket párosított a művész. Ugyanakkor
színészi alakítás is született, hiszen Gayre-
nek mindent el kellett játszania, elő kel-
lett adnia, alakokat, foglalkozásokat kel-

A mexikói produkció egyik látványos figurája

lett megszemélyesítenie. Ráadásul az
alap egy angol utazó élménybeszámolója,
tehát a színész egyszerre volt az angol
szerző, meg az a színész, aki a tíz-valahány

Jelenet az ausztrálok előadásából



helyszínen megjeleníti a szöveget. A
megfelelő pillanatokban a színész a kö-
zönséget is bevonta a játékba, főleg a
gyerekeket. A bő másfél órás produkció
komplex módon valósított meg valami
nagyon nehezet és bonyolultat: gondol-
kodva és gondolkodásra késztetve vezet-
te el a nézőket-résztvevőket egy nagy
korszak számos fontos összetevőjének és
jellemzőjének a megismeréséhez. Nem
merném azt mondani, hogy ez nem volt
gyerekszínházi teljesítmény, mint
ahogyan az ausztrálokéról sem állítható,
hogy nincs helye egy ilyen találkozón.

Latin-Amerika sebei

Szélsőségeket mutatott a Latin-Ameri-
kából választott két előadás is. Az egyik
egyszemélyes produkció volt, a Teatro
Vivo nevű guatemalai „csoport" elő-
adásában. Az Ixok című játék hősnője egy
guatemalai asszony, akinek a sorsát,
szenvedéseit, kevés örömét és még keve-
sebb boldogságát mutatta be a színésznő,
a kicsiny és törékeny Carmen Samoyoa.
Mellette csak a zenét is szolgáltató és a
szövegválogatásban is segítő Edgar Flo-
res volt a játék résztvevője.

Ez a monodráma csak úgy volt meg-
ítélhető, ha megpróbáltunk belehelyez-
kedni a guatemalai körülményekbe, abba
a közegbe, amelyben a játék létrejött és
amelyre hatni kívánt. Így mindjárt köny-
nyebb volt elfogadni azt a hol túlédesített,
hol túldramatizált, szenvedélyes, de
gyakran csak szenvelgő játékstílust,
amelylyel e hétköznapi asszony sorsát a
sorstragédiák szintjére próbálta emelni az
elő-adás. A játékban, gesztusokban, arcjá-
tékban, dinamikában mi túl sok külsőle-
gességet, erőltetettséget és naivitást érez-
tünk. De ha arra gondoltam, hogyan játsz-
hat a színésznő egy guatemalai falu asszo-
nyai előtt, másképp kellett értékelnem ezt
a végső soron tisztességes és becsülendő
indulatokkal teli játékot.

Más formában szólt a latin-amerikai
fájdalmakról és sebekről a mexikóiak já-
téka. A Teatro y Danza Nahuatl látványos
pantomimjátékot mutatott be a spanyol
hódítás korából. Szép testű táncosok dús
aranyozású, szép fejdíszekkel, kosz-
tümökben, esztétikus mozgással, nem
kevés pátosszal és teatralitással adták elő
azt, hogy az ősi mexikói királyság hogyan
pusztult el a gaz spanyol hódítók kegyet-
len csapásai alatt. S hogy ne csak a tragi-
kus pusztulás élményét vigye magával a
néző, egy mesés reinkarnáció adja tud-
tunkra: Tenochtitlan meghalt ugyan, de
szelleme él, s a nép ősi szabadságvágya
elpusztíthatatlan.

Kissé ironizálva mondtam mindezt,

mert a játékban bizony sok volt a modern
latin-amerikai népi együttesek stílusából, s
ellentétben az ausztrálok spontaneitásával
- itt világosan láthattuk: ez egy színpadi
produkció, talán idegenforgalmi célokra is
használható „mexikói specialitás". De
egy-egy pillanatra még ezen a „mexikói
gyöngyös bokrétán" is áttörtek az ősi
kultúra különleges értékei, meg a
tiszteletre méltó szándék: az idegen meg-
szállók elleni harc szükségességének a
hangsúlyozása.

Forradalmi képeskönyv

Kézenfekvő volt, hogy a franciák a forra-
dalom 200. évfordulójára is emlékeznek
bemutatóikkal. Az egyszemélyes pro-
dukció mellett ezt egy látványosabb, sok-
jelenetes nagyszínházi előadással is meg-
tették. A Valmy dobjai című darabot a
lyoni Théâtre des Jeunes Années igaz-
gatója írta és rendezte. Valmynál zajlott
le az első jelentős - és győztes - csata a
forradalmi erők és az idegen segítséget is
igénybe vevő forradalomellenes csapa-
tok között. A történet több párhuzamos
szálból fonódik: arisztokrata összeeskü-
vők, parasztok, párizsi kereskedők, a ki-
rály és környezete jelennek meg a gyor-
san pergő rövid jelenetekben. A játék
célja kettős: meglehetősen széles társa-
dalmi körképet akar adni az 1791-es esz-
tendő viszonyairól, s meg akarja mutatni
azt, hogy miként kapcsolódik be a vidék-
ről Párizsba feltóduló parasztok két kép-
viselője a forradalmi eseményekbe, ho-
gyan értik meg lassan azt, mi is egyáltalán
a forradalom, azaz milyen ellentmondá-
sok és buktatók során át „tudatosod-nak".

De az előadás nem tudott igazán érde-
kes eseménysorrá összeállni, drámáról
pedig szó sem volt, jobbára csak nem túl
eredeti illusztrációkat kaptunk szöveg-
ben, játékban, szituációkban. Ráadásul ez
a fiataloknak elképzelt előadás a sok apró
jelenet ellenére is unalmas és vontatott
volt.

Két hivatásos társulat - „Keletről"

Ötven-valahány hivatásos ifjúsági színház
működik a Szovjetunióban, amelyek az
Ifjú Nézők Színháza gyűjtőnév alatt is-
mertek. Az NDK-ban négy ilyen főhiva-
tású ifjúsági színház található. A Szovjet-
unióból a Don menti Rosztov társulata, az
NDK-ból a drezdai Theater der Jungen
Generation mutatott be egy-egy elő-adást.

A rosztovi előadás egy raktárból átala-
kított ifjúsági szórakoztatóközpont óriási
csarnokában, nem színpadon, hanem egy

rockzenekarok által használt nagy do-
bogón kapott helyet. Nem véletlenül. A
Kutyák című rock-musical pontosan ide
illett. S a rögtönzöttnek ható nézőtéren
helyet foglaló tizen- és huszonévesek na-
gyon természetesnek is vették ezt a hely-
színt.

A darab tulajdonképpen laza cselek-
ményfonálra fűzött, inkább számokból és
táncokból összeálló rock-dráma, amely a
kutyák társadalmában játszódik. Ám ezek
a kutyák feltűnően ember jellegűek, s bár a
különböző típusok jól elkülöníthetően
viselnek kutyavonásokat is, senki nem
hiszi, hogy valóban kutyákról van szó. Ez
a kutyatársadalom éppoly tagolt,
konfliktusoktól tépett, ellentétektől fe-
szülő, mint bármely mai ifjúsági közös-
ség. Megvan a maga gondja-baja, benne
az erősek agresszívek, a gyöngék félnek,
az ügyeskedők ügyeskednek, a bátor szí-
vűek merészek. De van valami, ami külö-
nösen nyomasztó: az ember, noha szemé-
lyesen meg sem jelenik, rátelepszik erre a
kutyavilágra, és elnyomja, megfélemlíti,
kizsákmányolja, beléfojtja a szót és a
gondolatot, behatárolja mozgáskörét.
Ettől ez a fiatal közösség lassan tönkre-
megy, felbomlik, saját konfliktusait még
tragikusabban éli át, és végül a felsőbb-
rendű, elnyomó hatalom képviselői, a
sintérrendőrök az egész kutyabandát egy
óriási, félelmetesen undorító, véres PVC-
zsákba dobálják.

Kemény következtetésekre késztető
kemény játék, bár tagadhatatlanul sok
benne a naivitás és a kezdetleges drama-
turgiai és színi megoldás. De az nyilván-
való, hogy a mű a rosztovi viszonyok kö-
zött nagy-nagy lázadás. (A darabot sokáig
nem is engedték bemutatni!) Ami a
rendezést illeti, az bőven él a nálunk an-
nak idején az Evitában feltűnt PVC-fóliák-
kal, a színes fényekkel, a kemény, olykor
agresszív mozgásanyagú táncokkal, az
akrobatikával. A fiatal színészek jól mo-
zognak és énekelnek, megfelelő a zene is
(amelyben a Hair motívumai éppen úgy
kimutathatók, mint a Ribnyikov már-már
klasszikusnak számító műveiéi, a Joaquin
Murietáé és a Junó és Avoszé, mint ahogy
a Zaharov-féle rendezői megoldások is
felismerhetőek).

A közönség nagyon jól fogadta az elő-
adást; pontosan megérezte, hogy a ku-
tyaság itt csak álca, s a játék lényege egy
nagyon is aktuális politikai-társadalmi
szituáció felvázolása, bizonyos elemzése
és drámai kiélezése. (El tudnám képzel-
ni, hogy ez az együttes hozzánk is elláto-
gasson.) Jól menedzselték magukat:
francia és angol nyelvű műsorfüzetet
hoztak, melyben a darabról s a színházról
minden fontos tudnivaló benne volt.



Jelenet a Valmy dobjai című francia előadásból

Egészen másfajta képet nyújtott a drez-
dai előadás. Ők egy Hamlet-parafrázissal
érkeztek, mely A kis dán herceg címet
kapta. Sajátos ötletekkel dúsították fel a
dán királyfi történetét. A kis Hamlet her-
ceg például egy deviáns és némileg debil
kamaszra hasonlított, aki az első jelenet-
ben fojtogatósdit játszik a bugyuta, gyer-
mekded, semmit sem értő, riadt és meg-
félemlített Ophéliával. Claudius, a trón-
bitorló úgy fest, mint az Ármány és szere-
lem Wurmjából és egy mai szemüveges
apparatcsikból egybegyúrt, főnöki elő-
szobában lapuló intrikus és főmegfúró.
Hamlet, a királyi atya kerouaci csavargó-
kat idéző szerelésben eleven valóságában
is feltűnik, és túlkoros hippikére emlé-
keztető hangnemben tárgyalásokba bo-
csátkozik Claudiusszal. Ophéliát a fiúk -
azaz Hamlet - helyett a babái érdeklik
(ami egy ilyen Hamlet esetében nem is
csoda), Hamlet olykor úgy viselkedik,
hogy az Arany János által Osrickra kita-
lált jelző, a pőcsik illik rá... Az effajta
modernkedésnek semmi értelme, a Ham-
letet ezzel nem lehet „eladni" a fiatalok-
nak - akik az előadást már az első rész
közben is nagy tömegben otthagyták.
Holott itt is volt rockzene, tánc, és színes
fények is pörögtek.

Hamupipőke, a madarak lánya

A Rhône-parti szép és gondozott óvárosi
negyed egyik picike terén két öreg ház egy-
bekapcsolásával született meg a Théâtre
les Ateliers, amelynek kétszáz személyes
„nagytermében" láthattunk egy Hamu-
pipőke-feldolgozást; a Grimm-mese
alapján készített A madarak lányát a
Théâtre du Pélican nevű félamatőr együt-
tes játszotta, amely egy Clermont-Ferrand
melletti kisvárosból érkezett. A társulat
mindössze hat színészből áll, köztük csak
kettő férfi. Sok hasonló kis csoport
működik Franciaországban, de a legtöbb

nyugati országban is. Egyszerű körülmé-
nyek között, elsősorban a játékra kon-
centrálva, a gyerekek' iránti nagy-nagy
szeretettel játszanak. Támogatást a
községi, városi szervektől kapnak, s
ebből meg a bevételükből szerényen
megélnek. Akik e társulatokban játszanak,
komolyan gondolják, hogy küldetést
teljesítenek. Kitűnő felkészültségű,
sokoldalú színészek; egy-egy előadásban
öt-hat szerepet is játszanak, díszleteznek,
világítanak, igazi színházi mindenesek.

Ez az előadás azzal tűnt ki a többi kö-
zül, hogy az untig ismert mese szellemes,
ironikus, gyerekfantáziára építő, franciá-
san könnyed variációja. Megtalálhattuk
benne a gyerekek számára készülő rajz-
filmek persziflázsát és az édeskés mese
elegáns kifigurázását is. A díszletek a me-
sekönyvek kedvesen irreális illusztrációit
idézték, egyszersmind elmés praktikus-
sággal lehetett őket mozgatni, s így a sze-
replők játék és szöveg közben szinte ész-
revétlenül átdíszleteztek. Bátran éltek a
gyerekek közismerten kiváló asszociációs
érzékére alapozott megoldásokkal. Nem
gügyögtek, és nem vélték, hogy a gyerek
eleve primitív. A játék, a mozgások, a
gesztusrendszer, a hanggal való ka-
rakterizálás olykor kicsit bábszínházias
volt, máskor nem kevés csipkelődéssel a
rajzfilmsorozatok ismert ötleteire utalt.
Jó, bár nem új ötlet volt, hogy a játékot
végigkísérte két varjúfigura: egy lány és
egy fiú. A lány cserfes, duzzogó, kotnye-
les, szeleburdi, türelmetlen, butuska és
nagyszájú, a fiú morgós, nehézkes, böl-
cselkedő, fölényeskedésre hajlamos, vaj-
szívű, gáláns és melankolikus - de még
százfélék. Ok irányították a cselekményt,
kommentálták a fordulatokat, biztatták a
szereplőket, mindenről volt véleményük,
és időnként hajba is kaptak, majd kibé-
kültek. S hogy a játék még inkább játék
legyen, villámgyors átöltözésekkel a lány-
varjú játszotta Hamupipőke egyik gonosz

mostohanővérét, a fiúvarjú meg a hófehér
paripán érkező királyfit. De voltak ők
ajtónállók, szolgák és bálozó „tömeg" is.
A nézők - öt és tizenöt év közöttiek - ön-
feledten követték ezt a pompás játékot,
amelyből sugárzott: a színészek is élve-
zik. A látott előadások közül ezt egyedül
ebben lehetett érzékelni.

Tanulságok (talán)

Négy megjegyzést kockáztatnék meg:
Egy: a látott produkciók - bár külön-

bözőképp, más és más szinten, eltérő in-
tenzitással - valamilyen módon, de jól
érzékelhetően tükrözték azt a társadalmi
közeget, amelyben létrejöttek. A Kutyák
vagy A kis dán herceg éppúgy megmuta-
tott valamit a szovjet vagy az NDK-beli
valóságból, mint mondjuk a guatemalai
játék a magukéból.

Kettő: a fentiekből fakad, hogy több,

előadás nagyon világosan hozzá is szól
ahhoz a valósághoz, amelyben létrejött.
Véleményt mond, kritizál, tiltakozik,
vagy éppen azt mondja: minden jól van.
Tehát ez is lehet egy ifjúsági és gye-
rekszínház feladata.

Három: meg kell szoknunk, hogy ma-
napság Európában és a világban a gyerek-
és ifjúsági színház fogalma sokkal tágabb,
mint azt itthon sokan gondolják.
Tematikában, formákban, stílusokban.
szervezetileg szinte végtelenek a lehető-
ségek, s ugyanilyen sokfélék az igények
és a törekvések is. Nincs egyetlen főirány.,
csak különböző irányok léteznek, és ezek
között rengeteg a rokonszenves, okos és
valóban gyerekcentrikus.

Négy: ehhez a műfajhoz egy kis gyerek-
és ifjúságlélektani, szociológiai meg
pedagógiai és politikai felkészültség és
képzettség, valamint nagy-nagy áldozat-
készség és hivatástudat kell. Nem is be-
szélve a szakmai tudásról és a tehetség-.

ről!


