
Ha kapcsolódnak is, nem a reprodukció,
hanem a gondolkodtatás a lényeg. Ját-
szottunk például különböző szóelemző
játékokat. Azután a gyerekek megeleve-
níthették egy-egy vers, strófa vagy sor
tartalmát és hangulatát. Volt, aki kézzel,
lábbal, gesztusokkal mutatta, egy másik
egyszerűen lerajzolta. De a gyerek minden
esetben maga kereste meg a tartalom
közvetítésének formáját. Különösen a
saját, megélt életszituációk eljátszása
szerzett sokuknak örömet. Az egyik meg-
elevenítendő szituáció például egy gyógy-
szertárban játszódott, járványos időben. A
felnőttek közt sortálló gyereknek először
azt mondtam: játszd el a vásárlást úgy,
hogy a pénztáros néninek ma jó napja van.
Azután fordítottam a helyzeten, és a
játékosok rögtön felfogták, hogyan
változik meg a szituáció, ha a
pénztárosnak történetesen rossz napja van,
hogyan nyilvánul meg egy-egy ilyen
hétköznapi szituációban a gyerek
kiszolgáltatottsága. Az első játékok után
továbbfejlesztettük a foglalkozást, és kü-
lönböző művelődéstörténeti eseményeket
és szituációkat elevenítettünk meg.
Eljátszottuk például Szent Gellért, az-után
Antigoné drámáját, elképzeltük a tarpaiak
látogatását Rákóczi Ferencnél. Nem
állítom, hogy a dramatikus játékok
nyomán különösen megnőtt volna a
gyerekek intelligenciája. Még azzal sem
mernék hencegni, hogy a felhasznált is-
meretanyagot valóban birtokba vették. De
tény, hogy az élet, a történelem ilyen fajta
átélése megváltoztatta az osztály
szellemét. Viszonylag gyorsan kinyíltak a
gyerekek, élénkebb, pezsgőbb, a szó
minden értelmében kreatívabb lett az
osztály.

- Olvastam erről szóló tanulmányát a
Valóságban. De vajon van-e ennek a Bogáncs
utcai kísérletnek folytatása ?

- Az igazság az, hogy a dramatikus
játékokkal még partizán módra kezdtem el
foglalkozni. Valójában elsősorban az
ingerszegény környezetből érkező, ver-
bálisan szegény vagy elmaradott gyerekek
nevelése, a retardáltság felszámolásának
lehetősége érdekelt. Ehhez a munkához
már szervezett keretet, hozzáértő csapatot
is találtam. Kreatív beszédtréning című,
most készülő könyvem is csak egy
komplex nevelési tevékenység egyik
szálára szorítkozik. A Tudományos Aka-
démia anyanyelvi nevelési kísérletének
keretében kommunikációs szerepjátékokat
tanítunk.

- Megtudhatnék erről valami közelebbit is ? -

Talán ismét egy példát mondanék.

Hogy a kísérletre kíválasztott gyerekek-
nek fontos és nem is olyan könnyű fel-
adat megtanulni például telefonálni. Mert
a városi gyerekek egy részének a telefon
magától értetődő közlési eszköz. De sok
falusi, tanyai gyerek szinte csak a tévéből
ismeri. Márpedig a telefon a használatban
sajátos kommunikációs esz-köznek
bizonyul: a célszerű igénybevétel
megköveteli, hogy a telefonáló először
átgondolja a maga mondanivalóját, képes
legyen a közölnivaló lényegét tömören
előadni. A telefon megköveteli a világos
és szabatos stílust. Mióta nem szerepel az
általános iskolai tantervben a mi időnk
„beszéd- és értelemgyakorlata",
kimaradnak az anyagból olyan elenged-
hetetlen hétköznapi tudnivalók, mint
például az, hogyan kell információt kér-
ni. A kísérletünk során természetesen
széthúzódik a mezőny. A hátrányos
helyzetük következtében lemaradt gyere-
kek nagyobbik részét viszonylag hamar
fel lehet zárkóztatni az átlaghoz, de ki-
derül az is, hogy kik azok az averbális
gyerekek, akiken más, speciális - esetleg
gyógypedagógiai - eszközökkel kell se-
gíteni. Az iskolai módszerek, amelyek-kel
kísérletezünk, természetesen átadhatók,
megtanulhatók. Igazán eredményes csak
akkor lesz ez a munka, ha akadnak
pedagógusok, méghozzá minél nagyobb
számban, akik az ország különböző terü-
letein és iskoláiban részt kérnek belőle.

Mezei Éva huszonöt éves rendezői
pályafutását nem kísérték zajos, látványos
sikerek. De sokoldalú tevékenysége,
kezdeményező kedve, kitartása, elméleti,
dramaturgiai felkészültsége és gyakorlati
pedagógiai érzéke figyelemre és követésre
méltó. Kevesen tettek nála többet a holnap
közönségének nevelésé-ért. Most titkait,
eredményeit közkinccsé teszi. A Móra
Kiadó kiadásában rövidesen megjelenő
kötetének címe: Játsszunk sínházat!

GÁBOR ISTVÁN

Hosszú távú álmodozás

Beszélgetés Nyilassy Judittal,
a Budapesti Gyermekszínház
igazgatójával

Az 1977/78-as évad elején, szeptember
15-én, új igazgatót neveztek ki a Buda-
pesti Gyermekszínház élére: Nyilassy
Juditot. Az ismert rendező, aki korábban
Miskolcon működött, a helyzet termé-
szeténél fogva kész műsortervet vett át
elődjétől, adott társulattal és munkatár-
sakkal. Miután elképzelései emiatt első-
sorban nem az első évadra vonatkozhattak,
inkább a későbbiekre, ezért beszél-
getésünk az elmúlt szezonról a későbbi
évek elképzeléseit is tartalmazza. Ez a
kettősség: jelen és jövő, végigvonul te-hát
a Nyilassy Judittal készített évad végi
interjúban.
 Amikor fölhívtam telefonon, hogy a mai

randevút megbeszéltük, nehezen tudtunk idő-
pontot egyeztetni. Arra hivatkozott, hogy még
most is sok az elfoglaltsága. Tréfásan
megkérdeztem : és megéri? Most komolyan
kérdezem ugyanezt.

- Fontosnak tartom azt az ügyet, amelyet
rám bíztak, és amelyre ez az intézmény
hivatott. Előzőleg 14 évig Miskolcon
voltam rendező, és ott nem hogy
gyerekdarabot nem rendeztem, de még
nem is láttam. Amikor tizennégy év in-
gázás után a hetvenes évek elején ide
szerződtem, a Budapesti Gyermekszín-
házhoz, magam sem tudtam, hogy képes
vagyok-e ezt csinálni, van-e érdeklődésem
a gyermekszínház iránt. Ha nem -
határoztam el -, akkor változtatni fogok
helyzetemen. Megnéztem néhány
előadást, és nem is magát a színpadot fi-
gyeltem elsősorban, hanem a közönséget.
A fiatalokat nézve döbbentem rá arra,
hogy milyen nagy művészi lehetőség
rejlik egy ilyen színház arculatának
kialakításában.
 Első kérdésemre tehát választ kaptam :

érdemes csinálni. De mire gondolt, amikor a
nézőteret figyelte ?
 Arra, hogy a közönségre ezután is

nagy gondot kell fordítani, de a továb-
biakban nem elegendő a szubjektív „rá-
figyelés", hanem ezt objektívebbé kell
tenni. Kezdeti lépésként összeállítottunk
egy kérdőívet. Detre Annamária elvégezte
a pszichológia szakot is, és ezt a tudását
kamatoztatni szeretné annak érdekében,
hogy a közönség megfigyelé-



sét, a hatásvizsgálatot módszeresebbé te-
gyük, hogy nézőinkkel intenzívebb kap-
csolat jöjjön létre. Nem hiszem, hogy ki-
zárólag kérdőíven múlik ez, de első lé-
pésként elfogadható.

Miről tanúskodnak a kérdőívek ?
A megválaszolás csak az évad végén

kezdődött, sok iskola még nem küldte
vissza az íveket, így hát az értékelésről
nem tudok számot adni. A kérdések min-
denesetre arra kerestek választ, hogy ki
választja meg a darabot: a gyerek, a szülő
vagy az iskola? Előkészít-e a szülői ház
vagy az iskola a színházi élményre? Mikor
volt a gyerek először színházban, mit
tapasztalt, mi a véleménye, mit szeretne
még látni nálunk stb. Mindez tehát az
alapvető tájékozódásra korlátozódik. A
továbbiakban a kapcsolat más formáit is
tervezzük. Például azt, hogy kiteszünk egy
urnát az előcsarnokba, azt kérve, hogy a
gyerekek a legfrissebb élmény alapján
mondjanak véleményt a látottakról. Az
alsóbb korosztálynál arra is gondoltunk,
hogy a falakra üres rajzlapokat szegezünk,
ezeken a gyerekek a szünetben
véleményüket rajzban fogalmazhatják
meg. Ez azonban csak terv, mert a le-
bonyolítás módja meglehetősen korlá-
tozott a színházépület adottságai miatt.

 Gondolom, ezzel a tervvel a közönséghez
fűződő kapcsolat nem merül ki, ez folyamatos
művészi munkát is föltételez.
 Egy színház egésze sohasem lehet

készen, és különösen nem a gyermek-
színház. Ez az intézmény mindig a leg-
fiatalabbaknak játszik, ezért ennek a szín-
háznak kell a leginkább megújítania ön-
magát. A befejezettséget sohasem lehet
elérni, és talán ebben a munkában éppen
ez a szép. Mi egyébként sem tartunk még
ott, hogy egy tökéletesen körvonalazott
arculatot tudjunk fölmutatni. Munkál-
kodunk ezen, és remélem, hogy a követ-
kező évad előadásai már jelezni fogják azt
a művészi utat, amelyen mi színház
módjára a fiatalokhoz akarunk szólni. Itt
föltétlenül létre kell jönnie a komp-
lexitásnak is, amit azért sem könnyű el-
érni, mert a színház - ezzel persze nem
mondok újat nagyon sok társművészet
ötvözete, és a színészektől sokféle
ismeretet követel meg. A jelenlegi ered-
ményeinkben talán már benne van a szép
művészi beszéd, a muzikalitás, a jó moz-
gáskészség, de nem mindig együttesen. A
különböző színésznemzedékek jelen-léte
is gondok forrása, ráadásul a mi
társulatunk még nem teljesen összeforrott
együttes.
 Ezek szerint az igazgató kezdeti mun

kája gyorsan fölszaporodott, és figyelme nem-
csak a közönségre terjedt ki, hanem a társu-
latra is. Mit tett annak érdekében, hogy ez a
társulat művészileg jobban összekovácsolód-
jék?

- Már ebben a csonka évadban is, amióta
a színházat a gondjaimra bízták, lépéseket
tettem - igaz, csak kis lépéseket - egyfajta
műhelymunka kialakítására. Mindezt
annak a célnak a jegyében határoztuk el,
hogy megfelelően tudjuk képviselni
törekvéseinket, és hogy meghatározzuk:
milyen módon szeretnénk az előadásokat
megvalósítani. Erre egy-egy produkció
felkészítési időszaka nem elegendő. Ezért
a mozgáskultúra fejlesztésében előbbre
léptünk, és megkértük Pethő Lászlót, hogy
foglalkozzék a társulattal. A következő
évadban ebből a szempontból
valószínűleg megosztjuk a színészeket, és
a balettművész a mozgáskultúrának
különböző fejlettségi fokán álló
művészekkel differenciáltan foglalkozik
majd. Az idei évadban Raskó Magda
vállalkozott az önként jelentkező
színészek hangi fejlesztésére, ezt a jövő
évadban szeretnénk kiszélesíteni. Négy-
szer tartottunk színészszekció-értekezletet,
melyen a társulat művészei vettek részt.
Most még jobbára elméletben be-
szélgettünk a továbbfejlesztésről, de na-
gyon lényeges, hogy ennek szükséges-
ségét a társulat már fontosnak tartja.
Starthelyzetbe kerültünk, most sok min-
den a színészek aktivitásán múlik. Hiszek
abban, hogy a színpadi gyakorlatban
nagymértékben hasznosítható lesz az
odafigyelés és a gondolkodás, de ennél is
fontosabb újra fölfedezni ennek a hiva-
tásnak a szépségét - és nehézségét. Az élet
hajszoltsága és a színészek roppant nagy
elfoglaltsága is oka annak, hogy
rendkívüli mértékben beletörődőek va-
gyunk. Pedig ennek a társulatnak türel-
metlenebbnek kell lennie önmagával
szemben, mert ez a színház a következő
évszázad felnőttjei számára játszik. Ez
nem jól hangzó frázis, hanem élő valóság.
Ha erre gondolok, nem titkolhatom el,
hogy ebből a szempontból nagyon kor-
szerűtlen az épület.

- Érthető, hogy a közismerten rossz körül-
mények, a közönséget kiszolgáló helyiségek
szűkössége olykor csüggesztően hat a társulat-
ra. Ugyanakkor eddig a hivatás, és külön a
gyermekszínházi hivatás szépségeiről beszél-
gettünk. Feloldható-e ez az ellentmondás?

- Egy színház távlatában igyekszem
gondolkodni, belekapaszkodom a távlati
lehetőségekbe, hogy megküzdjem a napi
nehézségek kel. Művészi, pedagógiai,

tudományos intézménnyé kellene alakítani
ezt a színházat. Tudom, ennek nin-csenek
meg még a feltételei, de legalább
jeleznünk kell az igényt. Ezzel a szín-
házzal kapcsolatban egyébként is szinte
kötelező a hosszú távú álmodozás, mert
különben beleesünk a nehézségek és rossz
adottságok csapdájába.
 Bevezetőben szó esett már arról, hogy

csonka évadot vett át, hiszen a már elfogadott
műsorterv időszakában került ide. Saját el-
képzeléseiből mégis mit sikerült megvalósíta-
nia?

- Néhány olyan munkatársat szer-
ződtettem a színházhoz, akikkel - úgy
érzem - a munka távlati tervezése meg-
oldható. Vezető dramaturgként hozzánk
szerződött Szűts Bernát író, aki fiatal-
ember még, és ezt a színházat óhajtja
hosszú időn át szolgálni. Fontosnak tartom
ugyanis, hogy társulatunkat ne
trambulinnak tekintse valaki, ahonnan
tovább lehet ugrani.

-- Ez az igazgatóra is vonatkozik ?
 Talán az előzőekből is következik,

hogy igen.
- További lépései?
- Szcenikai vezetőt szerződtettünk Ré-

pászky Ernő személyében. Minden tár-
sulatnál nagy szükség van ilyen színházi
szakemberre, nálunk különösképpen, de
sajnos, egyre kevesebben vannak. A kö-
vetkező évadtól Piros Sándor is hozzánk
kerül díszlet- és jelmeztervezőként. Már
dolgoztam vele ebben a színházban, és
úgy érzem, hogy tüzes fantáziája jól ta-
lálkozik a színház arculatával. Ugyancsak
a következő szezontól hozzánk jön Bohák
György rendező. Ebben az a törekvés is
fölfedezhető, hogy a kulcsfontosságú
feladatköröket fiatalokkal töltsem be.
Vallom ugyan, hogy a „fiatalság" nem kor
kérdése, de mégsem teljesen független
attól.
 Ha megengedi, ennyi bevezetés, jelen és

jövő elképzeléseinek ismertetése után
folytassuk a beszélgetést a múlt szezon
produkcióival. Elsőként szeptember derekán

egy bolgár mesemusicalt mutattak be, A
farkas és a hét gida címmel. Rendezője,
díszlet- és jelmeztervezője, koreográfusa
bolgár művész volt. Szükségszerű-e vendégek
meghívása egy mesejáték létrehozására? A
társulatban nem találtak meg felelő
szakembereket erre, vagy pusztán valamilyen
udvarias gesztusnak tekinthető?

- Kész helyzet elé kerültem. Elődöm,
Kazán István Szófiában látta ezt az elő-
adást, és meghívta hozzánk a bolgár al-
kotóművészek együttesét. Egyébként a
vendégeket is meglepetés érte, mert új



vezetővel találkoztak. Mindez mit sem
változtat azon, hogy a bolgár művészek és
a társulat között színvonalas és szerencsés
kapcsolat létesült.

- E z az egyébként igényes bolgár zenei
anyag magnószalagról szólt, és nem zene-kar
adta elő. Híve az ilyen megoldásnak ?

 Kétórás zenei anyagot kaptunk, en-
nek áthangszerelését a színház kisebb
létszámú zenekarára nehéz lett volna
megoldani, és hosszabb próbaidőt is vett
volna igénybe. Egyébként a rendező,
Liljana Todorova is azt kérte, hogy
magnóról szóljon a zene. Én az élő szín-
ház híve vagyok, élő muzsikával, mert az
hozzátartozik a színház varázsához. A
magnószalagnak színészi szempontból
rendkívül nagy fegyelmező ereje van, eb-
ben rejlik egyik előnye, de ezt inkább a
gyakorlatokon helyes alkalmazni, és nem
az előadásokon.

 Most egy kényesebb kérdés következik,
miután a téma is kényesebb. Borisz Rabkin
Halhatatlan őrjárat című színművére, a szín-
ház második bemutatójára gondolok, amely
bizony elég sok problémát vetett fel számom-ra.
Es valószínűleg nemcsak én találtam mind a
darabot, mind a megvalósítást megoldatlan-
nak. Beszélgetésünk kezdetén arról szólt, hogy
eleinte főként a közönséget figyelte az elő-
adásokon. Gondolom, ezt a jó szokását később

is megtartotta. Márpedig, ha a Halhatatlan
őrjárat nézőterét figyelte, akkor észre kellett
vennie, hogy a fiatalok bizony gyakorta
unatkoztak, főként a darab vontatottsága,
szólamszerűsége, rendkívül tömény informá-
ciómennyisége és nem utolsósorban a színpadi
megvalósítás fogyatékosságai miatt. Mi a vé-
leménye erről?
 Egészében véve jó szándékú produk-

ció volt. Az igazsághoz azonban hozzá-
tartozik, hogy nem tartom szerencsésnek a
szövegkönyvet, éppen az ön által em-
lítettek miatt. Valóban sok volt a szö-
vegben a nehezen megemészthető infor-
máció, gyakorta vontatottá és unalmassá
vált az előadás. Ehhez hozzájárult az ora-
torikus színpadra állítás, amely nem tudta
gördülékenyebbé tenni a statikus hely-
zeteket, inkább a darab ünnepélyes jellegét
hangsúlyozta. A szerepek és a jellemek
sem voltak eléggé kidolgozva. De erre a
darabra is az vonatkozik, hogy ami-kor
bemutatójára sor került, már kész helyzet
előtt álltam.

- A z előadás láttán olykor úgy éreztem,
hogy a színészek egy azóta régen túlhaladott,
rossz „gyermekszínházi" stílust képviseltek.

- Egy ilyen oratorikus előadás mindig
magában hordozza azt a veszélyt, hogy a

színész nem érzi eléggé biztonságban
magát, és keresi a kiutat egy újabb kife-
jezési forma felé. Ez is előidézheti, hogy a
nézőtéren úgy érezni, mindenki mást
játszik.

- Tapasztaltam és többektől is hallottam,
hogy a közönség bizony meglehetősen rosszul

fogadta. Hibáztatható ezért a néző?

Az ifjúság őszinte közönség. Ami a
színpadon unalmas, mindig mérhető a
nézőtéren. A felnőttek a társadalmi kon-
venciók, illemszabályok, mondjuk úgy:
mázak miatt ezt nem mutatják ki. Mégis,
legyünk igazságosak: ennek az előadás-
nak a pozitívumait is érzékeltem a kö-
zönségen át. Á nézők együtt éreztek a
mondanivaló lényegével, a főhős sorsával.
Az alapgondolatot, hogy Grisa a
forradalom képviselője, megérezték, és ezt
minden előadás végén le lehetett mérni.
Hatásában tehát a produkció mégsem
tévesztett célt.

- A z t hiszem, ebben nincs teljes egyetértés
köztünk, de további polémia helyett térjünk át
biztonságosabb területre, ahol véleményünk
bizonyára nem tér el lényegesen egymástól. A z

Óz, a nagy varázsló című produkcióra gon-
dolok, Schwajda György átdolgozásában. E z t
az előadást egészében véve jól megoldottnak
tartom, és az is kevéssé zavart, amit több kri-
tika a színház szemére vetett, hogy a befejezés
a maga elidegenítő effektusaival meg fosztja a
gyermekeket a színház varázsától, fölöslegesen
távolítja el őket magától a mesétől. Ön hogyan
értékelte ezt?

- Többé-kevésbé egyetértettem az el-
marasztalással, ezért módosítottam vala-
mennyit a befejezésen. Nem sokat, mert
tiszteletben tartottam a rendező, Csiszár
Imre elgondolását. Az egész előadás az
első pillanattól kezdve arra épül, hogy a
történet ötvöződik a színházcsinálás
szépségeivel és fordulataival, és ebbe be-
lekapcsolja a nézőket. A végén azonban -
a szónak nem érdemi értelmében - el-
idegenedett, elszürkült az előadás. Ezért
sűrítettem a befejezést, szövegmódosítás
nélkül, és megmaradt a szándék, hogy a
gyerekek érezzék: a színház most a csodák
világáról vall. Ennek érdekében
megszüntettem a színpad sivárságát, és
igyekeztem megteremteni a színház va-
rázslatát. Mindez a gyerekeket nem ked-
vetlenítette el, és ez ismét csak az elő-
adáson volt mérhető. Úgy érzem, alap-
jában véve szépen megkomponált elő-adás
jött létre. A megvalósítást nehezítette,
hogy menet közben néhány színészt
szerződtettünk. Mivel nem akartam, hogy
feladat nélkül maradjanak, már az új
színdarabba bevontam őket. A nem

teljes összeszokottságot a produkció oly-
kor megsínylette.

- A z évad negyedik, egyben utolsó produk-

ciója Az aranyember színpadi változata volt.
Véleményét az előadásról bizonyára
megnehezíti, hogy a Jókai-adaptációnak egy-
ben rendezője is volt.

- A z aranyember két évvel ezelőtt már a
színház műsorán szerepelt, de most há-
rom főszerep és egy epizódfeladat új
színészhez került. Többi pontján ugyan
lényegében a szereposztás változatlan ma-
radt, mégsem tekintem az előadást fel-
újításnak, mások sem érezték annak. Meg
kell jegyeznem, hogy rendezői mun-
kámban nem volt még példa arra, hogy
egyvalamit kétszer csináltam volna meg.
Ez volt az első. Noha két évvel ezelőtt
sem tartottam értéktelennek az előadást,
több szempontból mégis hiányérzetem
támadt, és kíváncsi voltam, hogy másod-
szori nekifutásra hogyan lehetne ezt a
hiányérzetemet megszüntetni. A szöveg
kialakításában is igyekeztem érvényesí-
teni a rendezői elgondolást, és Jókai élet-
művében fölmutatni azt a sajátosságot,
hogy itt a realista író szólal meg. Érzé-
keltetni akartam a cselekménynek ezt a
korszerűségét, hogy egy meghatározott
társadalmi közegben Tímár Mihály kar-
riertörténetét írta meg Jókai. Nem hiszem,
hogy tökéletes az adaptáció, de úgy
vélem, hogy a fölfogás és a színpadra
vitel igyekezett hangsúlyossá tenni ezt a
gondolatot.

-- A z t tapasztaltam, hogy nem minden
szereplő tudott egyforma színvonalon bekap-
csolódni ebbe az ön által meghatározott gon-
dolatkörbe. Utalok itt például Brazovich
Athanáz alakítójára, Peczkay Endrére, akit jó
művésznek tartok, de ezúttal mintha operettes
megoldást választott volna.
 Peczkay Endrével először dolgoztam

együtt, és úgy éreztem, eredményesen.
Mivel azonban a szerep rendkívül sűrített,
ezért a váratlan nagy indulat miatt hamar
megbillenthet a túlzás felé. Itt a színész
tudatos önfegyelmére van szükség, amit
Peczkay hajlandó elfogadni, ha olykor ez
meglazul is. A lényegesnek mégis azt
tartom, hogy szándékaimmal a színész
egyetértett, és azt maximálisan próbálta
kifejezni.
 A színész önfegyelmének, és persze mű-

vészi képességeinek kérdése fölveti a társulat
színvonalának helyzetét. Erről nem teljesen
egységes kép alakult ki a kritikusok körében,
de ez így udvarias megfogalmazás. A z t is
mondhatnám, hogy képességek tekintetében
meglehetős egyenetlenségek tapasztalhatók.

- Már beszéltem arról, hogy belső



műhelymunkával kívánjuk az egyetértést
elérni a művészi közvetítési módokban.
Ehhez azonban a társulatnak is jobban
össze kell ötvöződnie. Úgy látom ezt a
magam számára csonka szezont, hogy
otrombaság, ízléstelenség, súlyos hiba
nem fordult elő a színpadon. Ez persze
kevés, és a következő évadban lépéseket
kell tenni az egységesebb játékmód felé.
Oda szeretnénk eljutni, hogy az alap-vető
művészi felfogásban ne legyen akkora
különbség, mint amilyen ebben a
szezonban volt. Ez természetesen a ren-
dezőn is múlik, rajtunk, akik munkássá-
gunkat itt fejtjük ki. A későbbiekben je-
lentős rendezőegyéniségeket is meg aka-
runk hívni a színházba.

- Jelentős színészegyéniségek meghívására
nem gondoltak ? Hiszen ennek jó hagyományai
vannak ebben a színházban.

- Nyilvánvalóan adódhat olyan helyzet,
amikor egy-egy darab fontos szerepére
vendégművészt szeretnénk meghívni.
Hangsúlyozom, hogy ez nem anyagi
kérdés. Inkább a délutáni játék-rend a
gond, a z ezzel kapcsolatos egyeztetés.
Amikor mi játszunk, a színészek más
irányú elfoglaltságot vállalnak. Sajnos,
azok, akik nálunk működnek, ugyanakkor
lemondanak egyéb feladatokról. Ha erre az
illetékesek jobban figyelnének, nem
hiszem, hogy nem lehetne megoldani. De
hozzáteszem, hogy ennek a színháznak a
feladatai, a munkakörülményei
speciálisak.

- És ezek a munkakörülmények rosszak

i s , nem?
- Valóban rosszak, de a mi színházunk

valamiféle rendkívüli lehetőséget is
képvisel. Ez ma még beváltatlan ugyan, de
abban rejlik, hogy három korosztálynak
játszunk, és ez sok mindent meghatároz.
Ma már ott tartunk, hogy ezt a lehetőséget
a társulat tagjai is érzik. Jó volna, ha erre a
színházra - az előbb említettek miatt is - a
szakmai és kritikai közvélemény nagyobb
gondot fordítana. Nem hiszem, hogy a
teljes közöny állapotában bárhol és
bármilyen produkció is eredményesen
létrejöhet. Színházunk szerencsére túljutott
már azon a nézeten, hogy „nem baj, ha
van", de most ennél többre volna
szükségünk. Mégis optimista vagyok, mert
sok minden, például az ifjúsági törvény,
jövőre a nemzetközi gyermekév abba az
irányba munkál, hogy az intézmény
létének fontossága ne legyen vitatott.
Nagy reményeket fűzök az országos
gyermek- és ifjúsági drámapályázathoz is.

- Vajon az épület léte, állapota nem vita-
tott?

A z épület olyan, amilyen, a lényeges
benne mégis az, hogy színházunk ön-álló
otthonra talált. Kétségtelen, hogy mostani
állapotában az épület nem egy-szer gátja a
közönség jó közérzetének, az élmény
teljességének. Köztudott azonban, hogy a
színház rekonstrukció előtt áll, és ezt a
felettes hatóságok a legnagyobb
körültekintéssel készítik elő.

- Nincs okom kételkedni a felettes hatóságok
jó szándékában és körültekintésében, annál
inkább félek az ismeretes „objektív" okoktól,
amelyek a Budapesti Gyermekszínházénál
nagyobb újjáépítések és rekonstrukciók
esetében is fennállnak, mint például a Vigadó
vagy az Operaház. De osztozzunk az Ön
bizakodásában, és ennek alapján hadd kér-
dezzem meg a jövő évad terveiről.

- Az évadot Mark Twain Tom Sawyer-
adaptációjával kezdjük, ennek rendezője
Bohák György, zeneszerzője Darvas
Ferenc, a díszleteket és a jelmezeket Piros
Sándor tervezi. A múlt évad végén
előkészítettük, és a szezon kezdetén be-
fejezzük a Varázspálca című mesejáték
munkálatait. Ez úgynevezett „mozgó"

produkció lenne; rendkívül nagy igény
mutatkozik ugyanis arra, hogy nagy üze-
mek művelődési házai fogadni tudják
társulatunkat. Ehhez viszont kamarajel-
legű, könnyen hordozható díszletekkel
megoldott produkcióra van szükség, azzal
együtt, hogy az élmény és a színvonal
mindenütt azonos maradjon. Turián
György mesefeldolgozása, amelyet ő is
rendez, erre alkalmasnak kínálkozik. A
tizennégy év feletti ifjúság számára esti
előadást tervezünk, ez még a szöveg-
könyv előkészítésének stádiumában van.
Mielőtt rendező lettem, néprajzos voltam,
és ez is indokolja, hogy nagyra becsülöm a
népi kultúraihlető erejét. Ennek
megfelelően régóta keresem azt a műfajt,
amelyben ez a népi kultúra ön-törvényű
színpadi alkotásként megjelenhetnék. Ez
rendkívül nehéz vállalkozás, sok
összetevőnek kell együtt munkálnia
ahhoz, hogy ilyen produkció létrejöjjön,
de erősíti elhatározásunkat az ifjúság ro-
konszenves vonzódása például a tánc-
házakhoz. A munkát Szűts Bernát vállalta,
az első rész teljesen kész, a második részen
még dolgozik. Megvan az előzetes cím is:
Gyöngyben gyökeredzett. Én szeretném
rendezni.

- A. tíz-tizennégy éves korosztály
számára a másik bemutató a Dzsomárt
szőnyege lesz, ezt a régi Úttörő Színház

játszotta már. Mi ezt a kazah népmondai
feldolgozást Örkény István fordításában
adjuk elő. A művet abból az elgondolásból
kiindulva mutatjuk be, hogy e kor-osztály
számára is meg kell találni azt a költői
anyagot, amelynek témavilága hozzájuk
szól. Márciusban a hat-tíz éveseknek két
egyrészes műből tartunk ős-bemutatót. A
két darab: Horgas Béla Ciki, te boszorkány,
valamint Janikovszky Éva A málnaszörp és
a szalmaszál című könyvéből írt színpadi
kompozíció. Horgas Béláé már készen van,
Janikovszky Éva most írja. Ez a produkció
azért is érdekesnek ígérkezik, mert a
magyar színházi életből sajnálatosan
hiányzik az egyfelvonásos; létezik olyan
babona is, hogy a közönségnek nem kell.
A mi nézőink szerencsére előítéletektől
mentesek, így hát rajtuk majd az is
lemérhető, hogyan fogadnak két különböző
jellegű darabot ugyanazon az előadáson.
Ami a távolabbi terveket illeti, ismét csak
azt mondhatom: remélem, hogy a követke-
ző évadok kialakítását sokban segíti majd a
gyermek- és ifjúsági drámapályázat
eredménye.

Sok szép szándékról, érdekes, sőt izgalmas
tervről számolt be, amelyek megvalósítását
őszinte érdeklődéssel várjuk. Engedje meg,
hogy a következő szezon végén egy újabb
beszélgetésben a szándékokat már az eredmé-
nyekkel szembesítsük.

- Örömmel.
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