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A gnózis fogalma sokjelentésű, és magának a je-
lenségnek rendkívül gazdag az irodalma. Úgy tűn-
het, hogy alkalmazása a gyermekszínház területén
túlságosan kockázatos. És mégis, a legjobban hasz-
nálható a 20. századi íróknak és drámaíróknak
a világ tökéletlensége miatti tiltakozása leírásához,
amellyel a fiatalok egyre újabb és újabb nemze-
dékeinek is meg kell küzdenie. A gnózis több mint
kétezer éve létező, bonyolult filozófiai rendszer,
amely folyamatosan érdeklődést kelt. Bennünket
a zsidó-keresztény hagyománnyal szembeni ellen-
zékisége miatt érdekel. Ugyanis teljes egészében
elfogadja a kozmikus rendet, benne a földit, amelyet
a bibliai Isten teremtett. Ez az Isten teremtette a vilá -
got és az embert. Tette ezt pedig a saját tökéletes-
ségéről való meggyőződéssel, ahogy a Gene  zis
Könyve rámutat. És látá Isten, hogy minden a mit
teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel,
hatodik nap. (MÓZES I. KÖNYVE 1. 2. 31.) A teremtés
aktusa elvégeztetett. 
Ezután következtek a számunkra ismert történetek
Ádám és Éva utódairól, akik nem mindig voltak jók
és boldogok. Természetesen, emlékszünk, hogy
minden rossz okozója a Sátán volt, és nem felejtjük
el azt sem, hogy ő is a Teremtő Isten keze alól
került ki. Ez az ellentmondás volt az alapja az Isten
természetére és teremtésére vonatkozó mérlege-
léseknek. Vajon a világ teremtése valóban sikerült?
Lehet, hogy a jó Isten nem uralta teljes egészében
a világ teremtését, valóra válását. Talán ez a mi vi-
lágunk egyáltalán nem is tökéletes, meg kell ta-
gadni, és azt az utat kell keresni, amely elvezet
a tökéletesebb világhoz, a tiszta, tökéletes szelle-
miséggel sugárzó világhoz, amely mentes a mate-
riális terhektől. A gnózis aspektusainak egyike ép-
pen a mi anyagi világunk elvetése. A világ
el uta sításának témája a gyermekirodalomban nagy

kifejezőerővel a 20. század elején jelenik meg. Ne-
héz lenne megmondani, hogy ennek a jelenségnek
filozófiai vagy vallásos alapjai voltak-e. De legalábbis
új tendenciaként megkülönböztethető. A gyermek-
színház addig a pillanatig a korszakok óta megál-
lapodott irodalmi kánonból merített, amely főként
a nemzedékről nemzedékre átörökített meséket,
regéket foglalta magában. 
A mesekutatók felfogásában ez a mítosz folytatása
és a világ rendjéről szól. A világot olyannak mutatja,
amilyen valójában, és egyáltalán nem utasítja el.
Felfedi a rosszat, annak létezését a maga valósá-
gában, de csak azért, hogy megmondja, hogyan
kell harcolni a rossz ellen, vagy hogyan kell elkerülni
azt. Bár a mítoszok és a mesék alapvetően pogány
forrásokból erednek, pozitív világszemléletet, a vi-
lághoz való pozitív viszonyulást fejeznek ki, amely
egyezik a keresztény kultúra szellemiségével.
Az ilyenfajta mesét a pedagógusok nagyobbik része
elfogadta, azok, akik értékelik a gyermek lelkivilá-
gának fejlődésében betöltött szerepét, jelentőségét.
A mesében megszerzett tapasztalatok után a gyer-
mek fel van készítve arra, hogy megbékéljen a való
világban lévő rosszal. A világ lehet szép, ha képesek
leszünk legyőzni vagy elkerülni a csapdáit. Ezért
meg kell szereznünk a szükséges tudást, és meg-
felelően kell formálnunk a jellemünket. 
Ez akkor lesz lehetséges, amikor a gyermek majd
használni akarja az élettől és a tanítóitól megszer-
zett tudást. Ezt a gondolkodásmódot megerősítette
egy modern didaktikus mese, amelyet Carlo Collodi
írt 1883-ban, s amelynek címe: Pinokkió avagy Egy
fabáb kalandjai1. És íme, a fabáb Pinokkió számos
kaland és tapasztalat után valódi kisfiúvá változik.
Nem szükséges elmesélnünk a kis báb közismert,
főleg negatív élettapasztalatait. Végül ő maga vágyik
arra, hogy megváltozzon, és visszatérjen a Papához,

Henryk Jurkowski

A  GNÓZ I S  A  GYERMEKSZ ÍNHÁZBAN

1 A mesekönyv teljes szövege magyarul 1940-ben jelent meg Gáspár Margit fordításában. 1967 óta Rónay György átdol-
gozásában olvasható, ezért az idézetek az 1996-os lengyel kiadásból valók. (A szerk.)
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meg hogy a gondját viselő Tündér elégedett legyen
vele. Amikor kiszabadul a fogságból, ezt mondja:
Mennyi baj, szerencsétlenség ért engem… Igaz,
rászolgáltam, mert csökönyös és tolakodó fabáb
vagyok, és mindig annak kell lennie, amit én akarok,
és közben nem hallgatok azokra, akik engem sze-
retnek és százszor okosabbak nálam!… De elha-
tároztam, hogy mostantól megváltozom és szófo-
gadó, jó fiú leszek.2

És valóban, az élettől kapott lecke nem megy ve-
szendőbe. Pinokkió teljesen megváltozik. És meg-
változik a világ is, amelyben él. És most képzeljétek
el a meglepetését, amikor felébredve észrevette,
hogy már nem fabáb többé, hanem igazi kisfiú,
olyan, mint a többiek. Körbenézett, és a kunyhó szal-
mából font falai helyett egy takaros szobácskát látott,
ízléses bútorokkal és egyszerűen berendezve… Az-
után megnézte magát a tükörben, de úgy találta,
hogy az valaki más. A megszokott fabáb helyett vi-
dám és okos, , gesztenyebarna hajú, kék szemű,
mosolygó, pirospozsgás arcocskájú fiúcskát látott.3

Pinokkió esélyt kapott arra, hogy ígéretes fiatalem-
berré, majd felelős emberré váljon. És ezt ki is hasz-
nálta. Ebben a gyermekeknek szóló moralitásban
a középkori Akárki szerepét játszotta, aki megküzd
a világgal, és a küzdelmekből győztesen kerül ki. 
Collodi könyve nagy siker volt, és nagy lelkesedést
váltott ki szinte minden pedagógusból és nevelőből.
Pinokkió a gyermekszínház és a gyermekfilm hősévé
vált. Egy sor új mű született, hozzá hasonló hősökkel.
De nem mindegyikben volt szó azok átvál tozásáról
vagy megváltozásáról. Inkább a mesterséges em-
berke életre keltéséről volt szó. Doktor Frankenstein
régi eszméjét infantilizálták és jelentősen leegysze-
rűsítették. Íme a Carlo Papa mintájára megformált
különféle alakok, akik a magány pillanatában, vagy
egyszerűen alkohol hatására képzeletben megpró-
bálnak maguknak mesterséges társat teremteni. 

Janina Porazińska: Agyaggyúró mester Hapcija4 című
regényében a kissé spicces Simon fazekasmester,
miután hazatér, leül a műhelyében, és keze között
egy kisfiú formálódik ki: Rettentően elfogta a vágy,
hogy összeragasszon egy épp akkorka kisfiút, mint
az a tökmag, akit ma Świderkiék Kordula Igiełko-
wával, a komaasszonyával együtt keresztvíz alá
tartott… Belekezdett a fej megformázásába – el-
készítette a szemeket, hát azok az örömtől annyira
kacagnak, hogy arany fényecskék csillognak ben-
nük! A fej tetejére hajacskát ragaszott, s azok a pi-
hécskék a feje búbján úgy hullámzanak, mintha
tíz pár táncos forogna! Elkészítette a szájacskát,
az meg nevetésre húzódik, egészen a füléig ér!5

Hapci kezdettől jó tulajdonságokkal rendelkezik.
Még azt is javasolja Simon mesternek, hogy meg-
felelően nagy szívet adjon neki. Családias hajlamai
vannak, szomorkodik mestere magányán, ezért
összeházasítja Simont egykori szerelmével, Petro-
nellával. Tökéletes házasságközvetítő. 
Ennél sokkal ambiciózusabb funkciókat talált ki
a maga mesterséges fiúcskájának Alekszej Tolsztoj,
amikor Aranykulcsocska című meséjét 1935-ben
megírta. Csak látszólag ismétli meg Pinokkió törté-
netét, mert a figura dilemmái lényegében egyetlen
kérdésbe sűríthetők össze: az iskola vagy a színház
felé vegye útját? Természetesen a színházba megy,
ahol a commedia dell’artéból származó bábokkal
találkozik. Kiderül azonban, hogy azok mind a ször-
nyűséges igazgató, Karabarabás markában vannak.
Mindegyikük nagy vágya, hogy visszaszerezzék
szabadságukat. Erre szolgál az aranykulcsocska,
amely Burattino tulajdonában van. Így valójában
az egész bábtársulat Burattino segítségével választ -
hatja a színházi szabadság útját.6

Pinokkió, Hapci, Burattino mind elfogadják a vilá-
got, amelyben élnek. Idővel megjavulnak (mint Pi-
nokkió), vagy kiigazítják a helyzeteket, amelyekbe

2 Carlo Collodi, Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. Fordította Zofia Jachimecka, Oficyna Wydawnicza GMP – Poznań
1996, 80. oldal [XX. fejezet]

3 U.o. , 171–172. oldal
4 Kichuś Majstra Lepigliny, Varsó, 1981, 
5 U.o., 8. oldal.
6 V. ö.: H. Jurkowski, Ku teatrowi prawdy… Jakiej? (Az igazság – milyen – színháza felé?) Teatr Lalek, 80. évfolyam,

2005/1. szám, 121–122. oldal. 
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Korczak könyvének lengyel és magyar kiadása

belecsöppentek (mint Hapci, Burattino), de soha
nem kérdőjelezik meg a fennálló rendet. 
A 20. század elején azonban megjelentek olyan
írók, akiket a gyermekkor védelmezőinek nevez-
hetnénk. Közülük az első James M. Barrie volt, skót
író, drámaíró, a Pán Péter szerzője. Ez a történet
egy olyan fiúról szól, aki a fantázia világában él, és
soha nem akart felnőni. Ennek okait a Péter és
Wendy (1911) című történet elején ismerjük meg,
amikor Pán Péter új barátnője kérdésére, hogy hány
éves, így válaszol: Nem tudom – hangzott a kellet-
len válasz –, de még egészen gyerek vagyok.
Én már a születésem napján elkerültem hazulról,
megszöktem, mert meghallottam, amint a papa
meg a mama arról beszélt, mi lesz belőlem, ha
felnövök. Nem akarok felnőni! – tört ki Péter. –
Kisfiú akarok maradni örökké, hogy játszhassak.

Ezért hát elszöktem a Kensington Parkba, és hosszú,
hosszú ideig éltem tündérek között.7

Ismerjük Pán Péter játékait. Részt vesz bennük a kis
Wendy és bátyjai, meg egy sor más fiú is. Találkoz-
nak az indiánokkal és más könyvalakokkal, de
a legismertebb epizód a konfliktus a kalózokkal,
amely Péter Hook kapitány fölött aratott teljes győ-
zelmével ér véget. A gyerekek nagy részének ez
csak közjáték a felnőtté válás folyamatában, de
Péternek nem. Amikor Wendy mamája, Darling néni
a többiekhez hasonlóan örökbe akarja fogadni, Pé-
ter így válaszol: 
Nem akarok iskolába járni, és ünnepélyes dolgokat
tanulni! Nem akarok felnőtt lenni. Nem akarok úgy fel-
ébredni, hogy érezzem, szakállam nőtt! – Péter –
mondta Wendy vigasztalóan – nagyon tetszenél ne-
kem szakállal. – És Darling néni feléje nyújtotta a karját.

7 James M. Barrie, Piotruś Pan. Opowiadanie o Piotrusiu i Wendy. Przekład M. Słomczyński, Nasza Ksiegarnia, Warszawa
1958, s. 30 (J M B) Peter Pan. Elbeszélés Peterről és Wendyről. Fordította M. Słomczyński. Nasza Księgarnia, Warszawa,
1958, 30. oldal.)
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De Péter ellökte. – Lépjen hátrább a néni. Senki sem
fog meg engem, és nem csinál belőlem felnőttet.8

Így hát Pán Péter az örök gyermekkor, a gyermeki
kalandok és a felelősség hiánya iránti vágyakozás
szimbóluma maradt. Másszóval az elveszett gyer-
meki édenkert példája, ahová nincs visszatérés,
ahogy ezt Wendy sorsa mutatja. 
Egy kissé másként közelítette meg a problémát Ja-
nusz Korczak.9 Számára a gyerekkor időszaka nem
annyira a gondtalanság és a felelőtlenség kora
volt, hanem olyan időszak, amikor minden gyermek
összehasonlítja magát az őt körülvevő világgal és
az ebből fakadó kötelezettségekkel. 
Korczak bízik a gyerekekben, és egy kísérletet hajt
végre. Azon gondolkodik el, hogy a gyerekek kép-
zelőereje és elvárásai hogyan hathatnak a felnőttek
világára. Ezt az Első Matykó király című, 1923-ban

írott regényében vizsgálja.10 Felejthetetlen apja halála
után Matykó lesz a király. Még nincs tizenkét éves,
de kötelességét úgy szeretné teljesíteni, hogy apja
eljárásai szolgáljanak mintául. A Bús Király is erre
biztatja, és rábeszéli, hogy olyan király legyen, aki re-
formokat vezet be.. Ezt így indokolja: – Tudod, Matykó,
mindig rosszul tettük, hogy a reformokat a felnőttekre
bíztuk. Te próbáld meg a gyerekek oldaláról, talán
neked sikerül…11

8 U. o., 165. oldal.
9 Janusz Korczak (1878–1942) lengyel író, pedagógus, orvos., a varsói Zsidó Árvaház alapítója. Az árvaház deportált gyer-

mekeivel önként ment a treblinkai gázkamrába. Gyermekkönyveit költőiség és humanizmus jellemzi.
10 Król Maciuś pierwszy. Magyarul 1969-ben jelent meg Sebők Éva fordításában.
11 Janusz Korczak, Król Maciuś pierwszy, Beskidzka Oficyna Wydawnicza, Bielsko-Biała 1992, . 82. o.

Teremthetek-e világot? Opolski Teatr, 2001

Josef Krofta: Pinokkió. DRAK Színház, 1992
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A reform gondolata tehát a felnőttől, a Bús Királytól
származik. De a reformok terve már a gyerekek ál-
mai szerint készül. Sőt, úgy látszik, azokat meg is
lehet valósítani, mert Matykó anyagi segítséget kap
afrikai barátjától, Bum-Drum királytól. Íme Matykó
király tervei: 
Tehát minden gyerek kap nyárra két labdát, télre
pedig korcsolyát. Minden gyerek az iskola után
minden nap kap egy cukorkát és egy édes cukrás-
zsüteményt. A lányok minden évben kapnak majd
babát, a fiúk pedig bicskát. Minden iskolában kö-
telezően legyen hinta meg ringlispil. Ezen kívül
a boltokban minden könyvbe és minden irkába
kötelező betenni szép színes képeket. Ez csak a
kezdet, mert még sok más reformot is be akarok
vezetni.12

Természetesen ezek az első lépések nagyon naivak,
de a következők már az állam struktúráját érintik.
Matykó ugyanis nemcsak a felnőtteknek engedi meg
a parlamentet, hanem a gyerekeknek is. Ez általános
zűrzavarral végződik, amikor a gyerekek elfoglalják
szüleik helyét a munkahelyeken, a felnőtteket pedig
visszaküldik az iskolába. Még a Bús Király is óva inti
Matykót tettei következményétől: 
Matykó, mit műveltél? – mondta a Bús Király. –
Matykó, térj észre, mert nagy veszedelem fenyeget.
Kár lenne, ha elvesznél. Azért jöttem, hogy figyel-
meztesselek. Félek, hogy túl későn érkeztem. Már
egy héttel hamarabb jöttem volna, de amióta
a gyerekek vezetik a vonatokat, a vasútjaitok fa-
batkát se érnek.13

Matykó erre visszavonja az intézkedéseit, de nem
kerülheti el a háborút azokkal az országokkal,
amelyek a gyermekek forradalma miatt veszélybe
kerültek. Sőt, saját népe végül lemondatja, a had-
bíróság pedig egy lakatlan szigetre száműzi. A kí-
sérlet nem sikerült, ami a kiváló pedagógusnak
a létező valóság kényszerítő erejével szembeni
tanácstalanságát fejezi ki. A gyermeki vágyak naiv
világa szenvedett itt vereséget a felnőttek kegyet-

len, önző, és még inkább képmutató világával
szemben. A világ tökéletlenségéről és gyerekekkel
szembeni kegyetlenségéről szóló mementót más
művészek is megőrizték.
Josef Krofta cseh rendező ebben a szellemben mu-
tatta be 1992-ben saját Pinokkió-verzióját. Az elő-
adásban önzéssel, durvasággal és brutalitással teli
„felnőtt” világot teremtett. Szegény Pinokkió, aki en-
nek a világnak a fogaskerekei között találja magát,
segítségért kiált, és megpróbál elmenekülni a sorsa
elől. Ilyen világban nem akar ember lenni, mert ez
egyáltalán „nem hangzik büszkén”14.
Két évvel később a finn Johanna Enckell vállalta fel
ezt a témát, a gyermekek viszonyát a felnőttek vi-
lágához. A Noé Kalapja, avagy Így forog a világ
(1994) című darabjában a kis Zsuzsi elhatározza,
hogy véghezviszi a világ nagy átalakítását. Szülei
állandó veszekedéseitől kimerülve úgy dönt, hogy
megismétli a világ teremtésének aktusát. Egész
szívét beleadja, de tevékenységének eredménye
ugyanolyan tökéletlenre sikerül, mint a bibliai Terem -
tő világa – tele agresszióval és erőszakkal. 
Az új világ teremtésének ötletéből Krystian Kobyłka
és Zbigniew Bitka is merített. Czy mogę stworzyć
świat? (Teremthetek-e világot? 2001) címmel, Pierre
Gripari: A szemfüles kismalac című elbeszélése
alapján, kidolgozták egy előadás forgatókönyvét.
A világot egy szokványos Kisfiú teremti, mond-
hatnánk „családi okokból”, ahogy arról Maria
Schejbal írt: 
Az előadás egy gyerekszoba belsejében kezdődik,
aminek a határait szimbolikusan három magányos
miniatűr fal jelöli ki. Karácsony szenteste van –
a Kisfiú betlehemet készít. A feje fölött cikáznak
szülei veszekedő, haragos szavai, akiket mester-
séges, természetellenes szobrok pózában ábrázol -
nak. Akkor a Kisfiú új játékot talál ki – teremtővé
válik –, a szoba falai a színfalak mögé vándorolnak.
Az üres színpad lesz a képzelet alkotó erőihez
szükséges tevékenység színhelye.15

12 Ugyanott, 105. oldal. 
13 Ugyanott, 194. oldal.
14 A szerző Szatyin szavaira utal Gorkij Éjjeli menedékhely című drámájában.
15 Maria Schejbal: Stwarzanie świata (A világ teremtése), Teatr Lalek, 2001/2, .34. o.
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Van tehát mintha-világunk, a színház világa, habár
létrehozóját ugyanaz motiválja – a megtalált való-
ság miatti gyermeki kétségbeesés. 
A dolog azonban nem olyan egyszerű, hogy azt
lehetne mondani: minden gyermeki szomorúság
okozói a felnőttek. Természetes, hogy a gyermek
pozitív érzelmeket kelt bennünk, de nem holmi
külön, izolált teremtményként. Beletartozik abba
a világba, amelyet annak teremtője hozott létre,
legyen az bárki, a bibliai Isten, vagy a gnosztikusok
Demiurgosza. A gyermek a génjeiben hordozza fel-
nőttségének csíráit. 
Ezt próbálta meg ábrázolni Peter Brook A legyek
ura (1963) című filmjében, amelyet William Golding
regénye alapján készített. Ez a film eloszlatja a gyer-
mek nemességére és jóságára vonatkozó illúziókat.

Az úgynevezett jó családból való gyerekeket mutatja
be, akik baleset miatt egy lakatlan szigeten találják
magukat. Kényszerből önálló, felnőttek nélküli életet
élnek. Mini társadalomba szerveződnek. Tevékeny-
ségük folyamán azonban minden emberi társada-
lom kegyetlenségből és intoleranciából eredő hibáit,
bűneit elkövetik. 
A felnőttek világát elutasítva természetesen eluta-
síthatnánk a gyerekek által teremtett világot is. De
mi értelme lenne? Nem áll másik világ a rendelke-
zésünkre. Bizonyára megpróbálhatnánk kijavítani
azt, amely a miénk, de mint tudjuk, eddigi próbál-
kozásaink nem voltak túlságosan sikeresek. 

Hamberger Judit fordítása
A szerző jegyzeteit kiegészítette: Balogh Géza

A legyek ura, Peter Brook filmje, 1963
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The concept of gnosis has many interpretations, one of which entails rejection of the material
world. This aspect was much in evidence in children’s theatre in the 20th century when writers
and dramatists protested the imperfection of the world, and thus created a problem with which
young generations still have to deal. 
The theme of the rejection of the world appeared in children’s literature at the beginning of the
20th century. Until that time, the narratives in the children’s theatre drew on a conventional canon,
which was mainly comprised of stories and tales handed down from generation to generation. 
Researchers believe that fundamentally these folk tales are concerned with the continuation of
myth and world order. They shows the world as it really is and do not condemn it. They reveal
evil and its existence in one’s own truth, but they only do so in order to tell how to fight against
wrong or how to avoid it. 
The majority of teachers have accepted the validity of this kind of story. After having gained ex-
perience in the story, the child is prepared to deal with evil in the real world. The world can be
beautiful if we are able to overcome or avoid its pitfalls. That is possible if the child wants to use
the knowledge gleaned from life and his or her preceptors. Therefore, we first need to obtain the
necessary knowledge. This mindset has been confirmed by a number of modern fairy tales, which
are presented and analyzed by the author of this article.

G N O S I S  I N  C H I L D R E N ’ S  T H E AT R E

A legyek ura, Peter Brook filmje, 1963


