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S Z Í N H Á Z  M E G A L A P Í T Ó I  L E N G Y E L O R S Z Á G B A N   

( A  J Á T É K  S Z Í N H Á Z A )

A színház egyidős az emberiséggel,1 írta Margot 
Berthold Színháztörténetében. A játék régebbi, mint 
a kultúra2 – kezdi Johan Huizinga Homo ludens 
című könyvét. A színház és a játék vetélytársaknak 
tűnnek. Mindenekelőtt azonban az ember kísérőtársai 
ők – a kezdetektől. Az ellentétpáros sorrendje fel-
cserélhető; a játék korábbinak tűnhet, hiszen már 
a kultúra előtt létezett. Huizinga szerint: az állatok 
azonban nem vártak arra, hogy az ember tanítsa 
meg őket a játékra.3 A színház pedig a kultúrához 
kapcsolódik, kultúrát teremt. 
A játék és a színház közötti összefüggés szoros és 
egyértelmű; ha a játék természetét Huizingához ha-
sonlóan értelmezzük, arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a színház a játék egy formája, pontosabban 
a játékból emelkedik ki. Nem meglepő tehát, hogy 
színház és játék egyesíthetőek, összeötvözhetőek. 
Lengyel kontextusban Jan Dorman, a játék színházának 
nevezett színházi mozgalom megalapítója fedezte 
fel, majd ültette gyakorlatba ezt. 
Jan Dorman (1912–1986) pedagógusnak tanult, 
pályafutását vidéki tanítóként kezdte Lengyelország 
keleti területén. A tanítás mellett festett, kórust 
szervezett és színházat működtetett, ami fáradhatatlan 
művészi jelleméről, valamint keresési szenvedélyéről 
tanúskodik. Később Krakkóba költözött, ahol 1938-
ban felvételt nyert a Képzőművészeti Akadémiára. 
A munkával ekkor sem hagyott fel, előbb egy 
katonai egység kórusát vezette, majd nevelőként 

dolgozott a Villamosvezetők Családi Otthonában 
(Dom Rodzinny Tramwajarzy). Ebben az időszakban 
alkalma nyílt megfigyelni a gyermekek játékát, 
amely nem csupán elbűvölte, de színházzal kap-
csolatos elképzeléseit is inspirálta. Képes volt 
játékokat kezdeményezni, amelyek a játékosok 
számára váratlanul színházzá alakultak. Gyermekekkel 
szerzett tapasztalatát a Sosnowieci Iskolaközi Gyer-
mekszínházban (Międzyszkolny Teatr Dziecka w 
Sosnowcu) használta fel, melyet a második világ-
háború után alapított. Az itt elkezdett tevékenységnek 
Dorman a színházat játszó gyermekek nevet adta. 
Gyerekekkel folytatott munkájában elutasította a pro-
fesszionális színház utánzásának metódusát. Bízott 
a gyerekek színészi ösztönében és játékuknak 
színpadi erejében. Különböző kifejezési formákat 
vegyített: népdalokat, gyermekjátékokat, kiszámolókat, 
újító módon mutatva be és értelmezve őket. A színház 
szerinte mindenhol jelen van körülöttünk. Csak fel 
kell fedeznünk, létre hívnunk és másokkal is meg-
osztanunk. Az 1947-ben alapított Bányászok Szak-
szervezetének Kísérleti Gyermekszínháza (Ekspery-
mentalny Teatr Dziecka Związku Zawodowego Gór-
ników – ZZG) különösen fontos szerepet játszott 
Dorman kreatív fejlődésében. Újító kezdeményezés 
volt a gyermekek (amatőr) színházát a professzionális 
színházzal összekötni. 
A színház két arca a színházat játszó gyermekeké, 
azaz az expresszió színházáé, és a gyermekeknek 

1 Margot Berthold: Historia Teatru (Színháztörténet). Fordította: D. Żmij-Zielinska. Wydawnictwo Artystyczne I Filmowe, 
Warszawa, 1980. 

2 Johan Huizinga: Homo ludens – Zabawa jako źródło kultury (Homo ludens. Kísérlet a kultúra játék-elemeinek meghatá-
rozására). Fordította: M. Kurecka és W. Wirpsza. (A magyar nyelvű idézetek Máthé Klára fordításából származnak.) 
Czytelnik, Warszawa 1985. 
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A történet úszott, mint légy  
a levesben, 1947.  
Jan Dorman Archívum. 
Színházi Intézet, Varsó

Szentivánéji álom, 1965.  
Jan Dorman Archívum. 
Színházi Intézet, Varsó 

Prot szabóról, s a korsóról 
a palánkban, 1947.  

Jan Dorman Archívum. 
Színházi Intézet, Varsó 
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játszó színészek alakításáé, azaz az impresszió 
színházáé.4 Dorman itt minden valószínűség szerint 
arra gondolt, ahogy ez a kétféle színházi világ köl-
csönösen inspirálhatja egymást, az első a játék 
örömét, hitelességét, az asszociációk frissességét 
és a gyermeki metaforák felfedező erejét, míg 
a második a színészi vállalkozás művészi formáját 
biztosítva. Az a színház, amely igazán érdekel 
engem, a gyermekek játszóterében gyökerezik. 
A való világ inspirált hozzá – a gyermeki játék 
világa.5 Dorman elképzelése még a mi jelenlegi 
perspektívánkból nézve is figyelemre méltó volt, 
úttörő, már-már utópisztikus. 
Ebben az értelemben Dorman művészi fejlődésének 
első szakasza, Henryk Jurkowski szavaival élve, ta-
nonckodás volt a gyermeki világban6, fontos lecke 
a konvenciókról, a gyermeki játékkal való megis-
merkedés, a megfigyelések és tapasztalatok szín-
házzá alakítása. Dorman minden jel szerint kiváló 
tanonc lehetett, minthogy a színházat, melyet lét-
rehozott, a későbbiekben a gyermeki játék meta-
foráinak ábécéjeként7 írták le. 
Dorman művészi útjának következő állomását 
a Zagłębiei Gyermekszínház (Teatr Dzieci Zagłębia 
– TDZ) megalapítása jelentette Będzinben. Ez 
az időszak mindenekelőtt a kísérletezés és a pro-
fesszionális bábszínház különböző formáival való 
viaskodás időszaka volt. 
A következő lépést a saját színházi stílus, a művészi 
nyelv és a színpadi konvenciók kialakítása jelentette. 
 
Milyen volt Dorman színháza? 
A dormani színház nem volt realista és nem meg-
határozott narrációkra alapult. Vezető elve a színhá-
ziasság volt. A színház a színpadon történik, a nézők 
szeme előtt. Minden mechanizmusát felfedi. A tér, 
a kellékek, a díszletek – mind váltogatják a funkcióikat, 
komplexebbé téve a színháziasság dimenzióját.8 

Talán ez az oka, hogy gyakran élt a „színház a szín-
házban” konvenciójával. A Szentivánéji álom (1965) 
előadásáról ezt írta: Shakespeare több munkájában 
is megtalálni a színház a színházban motívumát, és 
mi hatalmas hangsúlyt is fektetünk erre előadásaink 
során. A „mesterek” nálunk nemcsak az „udvar” szá-
mára játszanak – ők játsszák az udvart is, amely 
számára játszanak.9 

Tulajdonképpen minden konvenció: a gesztusok, 
lépések, testtartás, kosztümök és beszéd konvenciója 
lenyűgözte Dormant. A játékot gesztusok és mimikák 
repertoárjaként értelmezte, a cselekvés sajátos rit-
musaként, egy évszázadok során kidolgozott szer-
tartásként – porba írt alakzatok, játékszabályok be-
tartásához elengedhetetlen fontosságú lépések, 
veszélyt elhárító mágikus pózok szertartásaként. 
Színpadi munkáiban Dorman ezeket a konvenciókat 
a „színháziasítás elvének” megfelelően kötötte 
össze. Oscar Wilde A boldog hercegének adaptáci-
ójáról (1967) ezt írta: Három világ. Három konvenció. 
Az első világ a nézőkhöz legközelebb eső, a brechti 
színház. Az ebben a világban játszó színészek 
egyenesen egy-egy lengyelországi Brecht-előadásból 
érkeztek. Az első színész sejthetően a Háromgarasos 
opera egyik szereplőjét alakítja, míg a második 
a Kurázsi mamából származó kosztümben lépett 
színpadra. A második világ színészei Beckett szín-
házával hozandók kapcsolatba. Egy magatehetetlen, 
béna ember és a színpad padlójába vágott négyszögű 
nyílásra korlátozott tér. A harmadik világ színészei 
saját témáikat játsszák végig a gyermekjátékok 
színházi konvenciója szerint.10 

Hasonló okokból érdeklődött Dorman a népi tradíció 
iránt is, amely munkájának második legfontosabb 
ihletforrásává vált. Gyerekkorától elragadtatottan 
figyelte a szertartásokat – a vallásos szertartásokat 
is beleértve –, a népi szokásokat és a néphagyo-
mányt. Ahogy a gyermeki játékot a gyermekek 

04 H. Jurkowski: bevezető J. Dorman: Zabawa dzieci w teatr (Színházat játszó gyerekek) könyvéhez. COK, Warszawa, 1981. 
05 Jan Dorman: A bábu a színpadi játékban (Lalka w inscenizacji). Teatr Lalek, 1968. no.1-2. 
06 H. Jurkowski: Dorman színházi módszere (Metoda Teatru Dormana). Teatr Lalek, 1987. no.1-2. 
07 K. Miłobędzka: A játék megértése (Zrozumieć zabawę). Teatr Lalek, 1996. no.1 
08 H. Jurkowski: Dorman színházi módszere (Metoda Teatru Dormana). Teatr Lalek, 1987. no.1-2, p. 25. 
09 J. Dorman: Shakespeare v mojom divadle, Umelecke Slovo, 1967. no. 6, p. 232. 
10 A boldog herceg c. előadás dokumentációja, TDZ, Będzin 1972.
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A kacsa és Hamlet, 1968. Jan Dorman Archívum. Színházi Intézet, Varsó (Fotó: Kempa Zdisław)

Hány óra?, 1964. Jan Dorman Archívum. Színházi Intézet, Varsó (Fotó: Kempa Zdisław)
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számára – ha nem is mindig és nem teljes mér-
tékben érthető, de – ismerős és felismerhető kon-
venciókként értelmezte, úgy közelített a népha-
gyomány és a vallásos rituálék felé is. Ugyanazt 
a struktúrát használta fel, azonban új értelmet ru-
házott rá. Drámái megkívánták az intellektuális 
erőfeszítést a nézőközönségtől, így nem mindenki 
számára voltak teljesen követhetőek. 
Szigorúan konvencionalizált színpadi mozdulatokból 
építkezett: rituális gesztusok, körmenet, tánc, me-
chanikus és spontán mozdulatsorok tűnnek fel 
előadásaiban. Ez érvényes arra is, ahogy a színészek 
mondják el a szerepüket: ütemesen beszélnek, 
az értelmezés hiánya eltörli a szavak jelentését, 
egy lélegzetre mondják el a szövegüket, vagy túl-
értelmezik, suttognak, énekelnek, eksztatikusan, 
kórusban szólalnak meg. A ritmus az expresszió fő 
eszköze, a dráma alapja. 
Nem meglepő, hogy Dorman színjátékainak szereplői 
nem voltak igazán egyénítettek. Ennek köszönhetően 
egyetlen színész több szerepet is eljátszhatott 
ugyanabban az előadásban – az egyik előadás 
szereplői pedig feltűnhettek egy teljesen más elő-
adásban is. 
Az ilyen színháziasító vállalkozásoknak különleges 
szövegre van szükségük. Dorman szövegkönyveit 
irodalmi kollázsok formájában építette fel, melyekben 
többek közt epikai szövegeket, filozófiai meséket, 
lírai alkotásokat, népi rímeket, kiszámolókat, dalokat 
ütköztetett egymással. A kis póniló (Konik, 1975) 
című előadás a Hamlet szavaival indul, majd népi 
szövegekkel, gyermekdalokkal fonódik össze, néhány 
mondattal Andersentől és Gałczyńskitől, részletekkel 
Voltaire Candide-jából, A boldog hercegből származó 
dallal a fecskéről, és más, nem mindig könnyen 
felismerhető idézetekkel. Legtöbb darabjában hasonló 
eljárást alkalmazott. Ennek a foszlányokból összeálló 
kollázsnak új ötleteket, új érzelmi tapasztalatokat, 

a világról szóló új dormani ítéleteket kellett létrehoznia. 
És meg is tette.11 
Dorman a színházat bábszínházzal vegyíti, bár 
a bábokat gyakran használja kellékként, illetve 
tárgyként. A szokványos funkciójuknak megfelelően 
használt kellékek mellett, amelyek a kosztümök 
vagy a díszlet részét képezik, Dorman produkcióiban 
a színészek szavak helyett is használnak kellékeket, 
mint például A boldog hercegben a léggömböket. 
Abban a pillanatban, amikor tűvel kiszúrják, a lég-
gömb persona dramatis-szá lényegül. A kellék, 
amelyet a színész egyszer megszólít, persona dra-
matis lesz, szerepet játszik – csakúgy, mint amikor 
eltaszítottá válik, amikor a színész megválik tőle 
(pl. a porcelán gyermekfigurák, melyeket a háború 
ellen tüntető színészek hordoznak magukkal, majd 
tesznek le a színpadon olyan helyzetben, hogy 
bármikor eltiporhatják őket).12 
A különböző valóságokból származó elemek az időkeret 
és a bemutatott szöveg műfajának meghatározása 

11 H. Jurkowski: Dorman színházi módszere (Metoda Teatru Dormana). Teatr Lalek, 1987. no.1-2, p. 26. 
12 K. Miłobędzka: Kozmogónia és mese a gyermekek színházában (Kosmogonia i fabuła w teatrze dla dzieci). In Művészet 

a gyermekért – elmélet – recepció – hatás (Sztuka dla dziecka – teoria – recepcja – oddziaływanie). Poznań, 1977.

A kacsa és Hamlet, 1968. Jan Dorman Archívum.  
Színházi Intézet, Varsó (Fotó: Kempa Zdisław) 
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nélkül építik fel a színpadi teret. Ez általában egy 
ház belseje. Érdemes megjegyezni, hogy a kellékek 
és látványelemek többsége a nem-színházi realitásból 
származik – egy emlékművet helyettesítő kalaptartó 
állvány, szekrény egy épület helyett, egy asztal, 
egy ágy, székek, zongora vagy söröshordók, amelyek 
a Hány óra? (Która godzina, 1964) című darab 
díszleteinek fő elemei voltak. Kétségtelen, hogy 
az anyagi források hiánya is a legolcsóbb megoldások 
kiválasztására kényszerítette Dormant. Megoldásait 
mindazonáltal sikerült értékessé tennie: …a színpadra 
helyezett hordók mindenféle lehetséges átváltozást 
jelképezhetnek – úgy spirituális, mint materiális át-
változásokat. (…) Egy művész ezt írja a hordóra: 
„Hadsereg”, a hordó pedig, bár még mindig üres, 
az írásnak köszönhetően értelemmel telik meg. 
Mindnyájunkban változás következett be. Mostantól, 
ha hordót látunk a színpadon, az jut eszünkbe: 
lőpor van benne, mert a hordó megváltoztatta 
funkcióját, már másképpen használják. A színpadon 
álló hordó többé nem közönséges: szimbólummá 
vált. Összefoglalva: a hordó kezdetben a békét, 
később viszont már a háborút szolgálja. És most 
a színpadon ötletszerűen elhelyezett hordók 
lesznek az előadás fő kellékei. A segítségükkel 
a rendező színre vitt egy légitámadást (színészek 
papírmasé-sisakkal fedték be a hordókat, ami lé-
gitámadásra engedett következtetni). A hordóknak 

13 J. Dorman: Színházat játszó gyerekek (Zabawa dzieci w teatr). COK, Warszawa, 1981.

köszönhetően a színpadi mozgás problémája 
szintén megoldódott. Görgetni lehet őket, felállítani, 
székként használni.13 Ezek a tárgyak, a kellékek, 
a metafora forrásaivá váltak. 
Dorman munkáiban a színházi tér túlnyúlik a színpad 
határain, ki egészen az oldalhajókba, vagy akár 
a színház területén kívülre. A kisgyermekeknek 
szánt A kis póniló (Konik, 1975) című darabnak 
például, Dorman leírása szerint, több szakaszra 
kellett tagolódnia. Az első a tulajdonképpeni 

A kis póniló, 1975. Jan Dorman Archívum.  
Színházi Intézet, Varsó (Fotó: Panorama) 

A kis póniló, 1975. Jan Dorman Archívum. Színházi Intézet, Varsó (Fotó: Musiał Waldemar)
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előadás volt. A második szakaszra elsősorban 
a színház előcsarnokában került sor, ahol a darab 
megtekintése után a gyerekek egy óriási, az egész 
előcsarnokot megtöltő lovat találtak. Majd, ahogy 
a színházat elhagyták, az utcán megpillantották 
ugyanazt a hatalmas lovat, egy fához kikötve.14 
A harmadik szakasznak néhány nappal ezután 
kellett bekövetkeznie; lovak sorakoztak fel az óvoda 
előtt, és tűntek el a délutáni alvásidő után.15 
Az előadás negyedik szakaszában, még pár nappal 
később – amikor lehullott a hó – ló-emberek 
csapata galoppozott be az óvoda játszóterére.16 
Dorman hasonló megoldással élt A kacsa és Hamlet 
(Kaczka i Hamlet, 1968) című előadásban is: A két 
színpadi kellék: kerekeken guruló, nagy kacsák – egy 
kék és egy sárga, amelyeket színészek szállítottak el 
két óvodába. A gyerekek számára ezek egy másik 
világ kellékei voltak, kicsit titokzatosak és furcsák, de 
nagyon érdekesek. A kacsák két hetet maradtak 
náluk. Ez idő alatt a gyerekek saját kezdeményezésükből 
köszöntgették a kacsákat, játszottak velük és elmesélték 
nekik egy-két személyes történetüket, gyakran mint 
titkot suttogva el. (…) Végül, látogatásuk tizenötödik 
napján a kacsák eltűntek. Ugyanazon a napon a gye-
rekek színházba mentek, ahol a színpadon, az előadás 
részeként látták viszont a madaraikat.17 Ily módon 
valami – egy kacsa – a színház különös, idegen vilá-
gából hirtelen értelmet nyert a gyerekek számára, 
a saját valóságuk részévé vált. Minél nagyobb 
a távolság köztünk és a játék között, az annál több 
fejtörést okoz nekünk, annál inkább a sajátunkká 
alakítjuk. Minden törékeny benne, már-már érintetlen. 
Az egyik színész úgy teszi a társa vállára a kezét, 
mintha gyermeket ébresztene álmából. Ennek a já-
téknak, ennek a finom utalásokkal, a gyermekkorból 

érkező hangokkal és suttogásokkal teli színháznak 
nincsenek határai. És egyáltalán nem az a fontos, 
hogy mit mondanak a színpadon, hanem az, hogyan 
mondják. A színészek lágy hangon beszélnek, (…) 
úgyhogy a szöveg, amelyet többször elismételnek, 
a kifulladás hatását kelti túl gyors futás után.18 
Dorman színjátékait belső kettősség jellemezte. Elő-
adásainak szereplői mindig két csoportot alkottak: a fel-
nőttek világát megjelenítő színészek és kellékek elkü-
lönültek a gyerekek világát megjelenítőktől. Amellett 
azonban, hogy, ami kifejezésmódjukat illeti, a két 
csoport határozottan különbözött, a létezésük alapelvét 
jelentő konvenció közös volt bennük. Volt ugyanakkor 
valami, ami e között a két világ között létezett. Krystyna 
Miłobędzka „a társadalom számkivetettjének”, „csoda-
bogárnak” nevezte ezt a „másképpen”, szokatlanul vi-
selkedő szereplőt. Ez a valaki egyik világba sem illett 
bele. Megkockáztatható a felvetés, hogy helyzete a leg-
kisebb gyermekek helyzetének felelt meg. A gyerekek 
tisztában vannak azzal, hogy képtelenek az őket 
körülvevő világot annak teljességében felfogni. Mégis 
elengedhetetlenül fontos számukra, hogy az általuk 
csak félig-meddig értett világtöredékekből egységes 
rendet teremtsenek. Krystyna Miłobędzka véleménye 
szerint Dorman munkáiban ismételten felfedezhető 
a gyermek megértés felé tett útjának motívuma; ennek 
nyomán egy egész, összefüggő történet emelkedik ki 
a káoszból. A káosz renddé válik és értelmet nyer. 
A közönség részvétele az előadás megalkotásában 
a fentiekkel szorosan összekapcsolódott. Ezt ter-
mészetesen nem a gyermekek drámában való el-
helyezése határozta meg, hanem – intellektuális 
képességeik és érzékenységük igénybe vételével 
– bevonásuk a cselekmény kialakításába, képze-
lőerejük működésbe hozása és ennek a folyamatnak 

14 A kis póniló (Konik) gépelt kézirata, Jan Dorman, Będzin, 1974. 
15 Uo. 
16 Ez a Żywiec régiójára jellemző karácsonyi szokásokkal hozható összefüggésbe: kosztümös emberek sétálnak végig 

a falvakon, néhányuk Heródesnek öltözve, különleges fejfedőben, vállukon ló-ruhával. 
17 E. Tomaszewska: Jan Dorman, Jan Dorman-módra (Jan Dorman, własną drogą.). Katowice, 2012. p. 244. 
18 K. Miłobędzka: Az én Dorman-kacsám (Moja kaczka Dormana). Ismertető, amely J. Dorman: Zabawa dzieci w teatr 

(Színházat játszó gyerekek) c. könyvében jelent meg.
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az interaktív jellege. Dorman elképzelései ily módon 
a közösségi színházhoz közelítettek.19 
Szabad szerkezetű színjátékokról volt szó. Richard 
Schechner a következőképpen definiálta az ilyen 
előadást: Magvát az élet ritmusa képezi – 
az evés, lélegzés, álmodás-ébrenlét, nappal-éj-
szaka, az évszakok, a hold fázisai stb. Amíg 
ezek az ütemek nem nyilvánulnak meg az élet-
útban, a forma kezdet, közép és vég nélkül 
marad. Egy teljes ütem egy teljes kört jelenít 
meg; de egy adott kör csak annak érdekében ér 
véget, hogy egy újabb vehesse kezdetét; soha 
nem bomlik fel.20 Kijelenthetjük, hogy minden 

színjáték, amely struktúráját a gyermeki játékból 
vezeti le, szabad szerkezetű lesz. 
Dorman munkáinak mindezek a jellemzői azt mu-
tatják, hogy komplex, a közönségtől nagy intellektuális 
erőfeszítést megkívánó színházzal van dolgunk. 
Ha a gyerekek számára meglehetősen egyszerű is 
volt, a felnőtteknek annál nehezebbnek bizonyult. 
Dorman szavaival: …Nem félek érthetetlen, csakis 
képekből és asszociációkból felépülő előadásokat 
színre vinni. Elvem, hogy a színháznak sosem 
szabad magyaráznia, csupán sugallnia. A színház 
arra való, hogy érzékenyebbé tegye az embereket! 
Én nem engedem a nézőimet tétlenül nézni 
az előadást, állandó éberségre, aktív munkára, 
gondolkodásra kényszerítem őket.21 
Jan Dorman kísérleteit Krystyna Miłobędzka 
folytatta és fejlesztette tovább, olyan művészekkel 
együttműködésben, mint Leokadia Serafinowicz, 
Wojciech Wieczorkiewicz és Jan Berdyszak. Dorman 
munkáját elemezve Krystyna Miłobędzka pontosan 
leírta a gyermekek színházának funkcióját és 
formáját. Tézisét, melyet saját vizsgálódásaira, ta-
pasztalataira és megfigyeléseire alapozott, Jean 
Piaget szimbolikus gyermekjátékokkal foglalkozó 
munkája, de Janusz Korczak és más kortárs peda-
gógusok életműve is inspirálta. Miłobędzka a me-
tafora létrejöttének folyamatára fókuszált, a gesztusok 
és szavak nyelvére, a játékkonstrukciókra – úgy 
a „szabad” és közvetlen, kitalált narratívával nem 
rendelkező részvételi színház, mint a gyermeki 
játék esetében. Sikerült Jan Dorman munkáját 
elméleti síkon szintetizálnia és irányelveket kidol-
goznia egy új, gyermekeknek szóló színház meg-
alkotói számára, melyben a gyerekek partnerek és 
az alkotói folyamat résztvevői. De mindenekelőtt 
a színház gyerekek életében betöltött szerepére 

A boldog herceg, 1967. Jan Dorman Archívum. Színházi Intézet, Varsó

 
19 Közösségi színház (Teatr wspólnoty, Kraków 1972) című könyvében Kazimierz Braun a következőképpen írja le 

a közösségi színház jelenségét: A színházi előadás a kölcsönös összetartozás tapasztalatának tartós társadalmi 
folyamata lenne. A közös alkotás (…) folyamata. Szélsőséges, de logikus következménye ez a színháznak időhöz 
kötött művészi folyamatként és társadalmi jelenségként való értelmezésének. Világos, hogy az így meghatározott 
színház végső fokon teljesen szakít a színészek által a közönség kedvéért bemutatott játékkal. Együtt létrehozott 
színházat jelent. Nem „a kedvükért”, hanem együtt, „velük”. 

20 Idézi Ewa Serafinowska in: Dráma, játék és mulatság a bábszínházban (Dramat, gra i zabawa w teatrze lalek). Poznań, 
1972. 

21 Jan Dorman: Az én színházam (Mój teatr). Teatr Lalek, 1968. no.1-2.
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koncentrált. Ezt tartotta a színház legfontosabb 
nevelői küldetésének. 
Miłobędzka életműve már azért is felbecsülhetetlenül 
fontos, mivel létrehozott egy specifikus irodalmat, 
amelyre így most hivatkozhatunk. Jan Dorman nem 
hagyott hátra egyetlen teljes drámai munkát sem, 
ő előadásokban gondolkodott. A Dorman tapaszta-
latain alapuló drámairodalmat Miłobędzka teremtette 
meg. Érdekes lenne a Haza (Ojczyzna) című elő-
adással szemléltetni szövegalkotó metódusát az új 
gyerekszínház, a játék színháza számára. Miłobędzka 
azt mondta erről: A Haza az én kísérletem a látásra, 
a párbeszédre és a haza szó jelentésének meg-
magyarázására. A leglényegesebb, hogy építési fo-
lyamatról van szó, a fogalomnak úgy az anyagi, 
mint a szellemi jelentésében. Három, a művészet 
formális felosztását jelképező konstrukció jelzi lassan 
és egészen pontosan az elmozdulást a fogalom 
egysége felé – a beszélni tanulástól a játékon és 
konfliktuson át a visszaemlékezésig, hogy mi 
mindent jelentett és jelent ez a főszereplőknek.22 
Az ehhez a darabhoz felhasznált legalapvetőbb 
kellékek éppen ezért építőkockák, amelyek, mint 
a gyerekek játékában, tárgyakat, sőt akár fogalmakat 
is helyettesítenek. A játékkockákból építeni lehet, 
játszani velük; jól ismert tárgyak a gyermekek szá-
mára. A közönség számára ismerős, kedves formákat 
és szabályokat, illetve a dolgok multifunkcionalitását 
alapul vevő előadásban Dorman gondolkodás-
módjára ismerhetünk. 
A Haza lublini bemutatója során a gyerekek még 
el is vettek néhány (a színészek által pillanatnyilag 
éppen nem használt) építőkockát, és hozzáláttak, 
hogy megépítsék belőlük a saját alakzataikat. A szí-
nészeknek integrálniuk kellett ezt a játékot az elő-
adásba. Ez a színház fogékony a közönségére, 
helyet ad a közönségi részvételnek és a színpadi 
improvizációnak. 

Az öt szerepet játszó öt színész: Építőkocka, Ház, Út, 
Hadsereg Úr és Beszéd a legegyszerűbb helyzeteket, 
a legegyszerűbb konfliktusokat használják ki, amelyek 
a legfiatalabb nézők számára is érthetőek. Egy épí-
tőkockákból felhúzott épület összeomlik és megüti 
az egyik szereplőt – Építőkockát. A kézenfekvő 
reakció erre a kiáltás, Aaaahhh!23 A többi szereplő 
természetesen kacagni kezd: Ha, ha, ha, ha, ha! Út 
újraépíti a házat és büszkén rámutat, Oh! oh! oh! 
A többiek álmélkodnak, Óóó… Minden gyerek 
megérti az ilyen helyzeteket, hiszen a saját életéből 
ismeri őket. Otthon vagy az óvodában mindennap 
történik valami ehhez hasonló. Az egész darab 
ilyen végtelenül egyszerű eseményeken alapul. 
Később a színjátékban más játékok tűnnek fel: 
– szójátékok (sorozatok, amelyekben az első 
három szó értelmes, a következő néhány viszont 
már játék a hangokkal, halandzsa: ház, mama, 
papa, popo, jojo, juju); 
– szóasszociációs játékok; 
– játékok a szavak hangjaival, amelyek a színpadi 
tevékenység közben nyernek értelmet; pl. az egyik 
színész eldob egy építőkockát, miközben azt kiáltja: 
„fény”, „nehéz” vagy „tűz”; a másik szereplőnek 
úgy kell elkapnia a kockát, hogy közben a kimondott 
szóra válaszol valamiképpen; 
– „színleléses” játékok – esküvősdi, „kinn a bárány, 
benn a farkas” stb. 
Az összekötő narrációt nélkülöző események, ame-
lyekkel itt dolgunk van, az előadás teljes ideje alatt 
egy adott üzenetet közvetítenek. Ennek az elvnek 
a célja bemutatni a folyamatot, amely során 
komplex (elsősorban lelki- és testi) állapotok 
alakulnak ki – azaz az állam és a társadalom fej-
lődését; a személy fejlődését gyermekkortól érett-
ségig, izolációtól családig, családtól nemzetig.24 
A nézők a darab kezdetétől a legegyszerűbb helyzetek 
tanúi, ez pedig egyfajta közösséggé kovácsolja őket. 

22 Beszélgetés Krystyna Miłobędzkával: Szabad tér a képzeletnek (Wolne miejsca dla wyobraźni). Megjelentette a Sziléziai 
Egyetem Cieszyni Karának hivatalos folyóirata, a Filia, 1995. no.25. 

23 Az idézett részlet K. Miłobędzka Siała baba mak. Szójátékok a színházban (Siała baba mak. Gry słowne dla teatru) című 
könyvéből származik (Wydawnictwo A, Wrocław, 1995.). 

24 Az idézet a következő darab kéziratához csatolt jegyzetekből származik: Haza (Ojczyzna), K. Miłobędzka.
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K. Miłobedzka: Haza, 2019. R: A. Błaszczak, T: J. Kubik, Z: P. Rychert. Banialuka Bábszínház. J. Zitmana Bielsko-Bialában
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Az előadás cselekményét szükségtelen lenne ma-
gyarázni (és a szerzői szándékkal is ellenkezne). 
A színjáték értelme sokkal inkább érzésekből és be-
nyomásokból bontakozik ki, mint intellektuális refle-
xióból; a gyermek érzékenységéhez és képzelőerejéhez 
folyamodik. Az előadást néző gyerek a Haza címben 
megjelenő közösség érzetét tapasztalja meg, nem 
a fogalom definíciójával kerül tisztába. 
Miłobędzka szövegeiben egy hatalmas nyílt tér, 
a szerző szavaival élve „a képzelet tere” tárul, be-
töltésre várva, a rendező és a színház elé. Új meg-
közelítése ez a gyermekek drámairodalmának. 
Összességében kijelenthetjük tehát, hogy Jan Dorman, 
később pedig Krystyna Miłobędzka, valamint a poz-
nańi Marcinek Bábszínház művészi csoportjának 
(Leokadia Serafinowicz, Wojciech Wieczorkiewicz 
és Jan Berdyszak) színházi kísérletei úttörő jelentő-

ségűek voltak a gyermekeknek szóló új színház ki-
alakításában. Ez a játék színháza néven ismert 
színház a saját játékszabályainak és gyermekjátékok 
szabályainak megfelelően működik. Rugalmas szer-
kezete a közönséget képező gyermekekkel való 
közvetlen kapcsolat során alakul ki. Az előadás, 
amely ily módon megszületik, nélkülözi a cselekményt, 
vagy sok történetrészletből áll össze, színházi 
mozaikot alkotva. Ez a színház a színházi módszerek 
szintézise, a képzelet, a metafora színháza. Célja, 
hogy ösztönözze és fejlessze a képzelőerőt, hogy 
gondolkodásra késztessen, és hogy megmutassa 
a világot annak teljes összetettségében, veszély- 
és örömforrásaival együtt, így segítve a fiatal nézőket 
az életben való boldogulásban. 
 

Fordította Papp-Zakor Ilka

The connection between play and theater is close and unambiguous; theater is a form of play, 
more precisely, it emerges from play. It is not surprising, then, that theater and play can be united 
and blended. In the Polish theater, Jan Dorman, founder of a theatrical movement called the 
theater of play, developed this idea and put it into practice.  
The author of this article analyzes in detail Dorman’s artistic career and the characteristics of his 
work. The most important stop on Dorman's artistic journey was the founding of the Children's 
Theater in Zagłębia (TDZ) in Będzin. Characteristic of Dorman’s theater work is a complexity that 
requires a great deal of intellectual effort from the audience. Even when it was relatively easy for 
children, it proved more difficult for adults. In Dorman’s words: “I’m not afraid to stage performances 
that are incomprehensible, made up only of images and associations. My principle is that the 
theater should never explain, just suggest. Theater is about making people more sensitive! I do 
not let my spectators watch the performance idly, I force them to be constantly alert, to work 
actively, to think.” Jan Dorman's experiments were continued and further developed by Krystyna 
Miłobędzka. We can state that the theatrical experiments of Jan Dorman and later Krystyna 
Miłobędzka and the artistic ensemble of the Marcinek Puppet Theater in Poznań were pioneering 
in the design of a new theater for children. This theater, known as the Theater of Play, operates 
according to its own rules which often embody the rules of children’s games. Its flexible structure 
develops through direct contact with children. The performance, which is born in this way, lacks 
plot but is composed of many story details which form a theatrical mosaic. This theater is 
a synthesis of theatrical methods, a theater of imagination, of metaphor. It aims to stimulate and 
develop the imagination, to make you think, and to show the world in its full complexity, along 
with its sources of danger and joy, thus helping young audience members to thrive in life.
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