
mélyiségfejlesztés eszközeként használják
a színjátszást, akik a művészetre művé-
szettel nevelés elve alapján ismertetik meg
tanulóikkal a drámát, a színházat, a
színjátszást.

A könyvnek mintegy megelevenítése a
Pinceszínház előadása, amely három „fel-
vonásból" áll. Az első részben a társulat
tagjai bemutatják egy előadás létrehozá-
sának legfőbb fázisait, példának a második
részben előadandó Brecht-egyfelvonásost
választva. A nézők megismerhetik a
mozgástréningeket, a beszédgyakorlatokat,
a különböző próbafázisokat, szituációs
etűdöket, egy-egy epizód variációit, a
térképzés, a látvány megteremtését.
Mindezt pergőn, sok humorral, de
célratörően, alig érezhető ismeretterjesztő
ízzel. Ezután következik a darab, amely
egy kispolgári esküvői vacsora eseményeit
mutatja be. Különböző típusok vonulnak
fel, általában jól jellemezve, családi viták,
egy-egy konfliktus-helyzetnek a szereplők
egyéniségéből fakadó eltérő megoldási
kísérletei, azaz számos olyan drámai
élethelyzet, amellyel vagy amihez
hasonlóval a fiatalok is találkoznak, tehát a
brechti tandráma és a nézők
valóságismerete kiegészíti egy-mást.
Általában erről tanúskodik a harmadik
rész, ami nem más, mint kötetlen
beszélgetés alkotók és nézők között, azaz
az élmény közös feldolgozása. Elgondo-
lásában és - kisebb-nagyobb döccenőket
leszámítva - megvalósításában mintaszerű
ez az ismeretterjesztő forma.

Az ismeretterjesztés nyilvánvalóan nem
feladata a színházaknak. De ha a tervezett
oktatási reform, a drámai isme-retek
oktatása a nem is olyan távoli jövőben
megvalósul, a gyerekszínházak tevé-
kenysége is „reformra" szorul. Ebbe az
irányba mutat például a Magyar Televízió
sorozatnak tervezett műsora is, amelynek
első adásában Ruszt József egy előadás
kialakítását, fontos összetevőit a Romeo és

Júlia sűrített próbafolyamatában igyekezett
bemutatni.

Alighogy kialakult a gyerekszínházak
rendszere, máris a gyerekszínjátszás cél-
jának, lehetőségeinek átértékelése kerül
napirendre. Remélhetőleg az októberi
kaposvári nemzetközi gyerekszínházi ta-
lálkozó bemutatói és megbeszélései ezt az
átértékelési tendenciát fogják elősegíteni.

BŐGEL JÓZSEF

Az országos
gyermek- és ifjúsági
drámapályázatról

Az elmúlt év közepén a Kulturális Mi-
nisztérium - a Magyar Úttörőszövetség, az
Állami Ifjúsági Bizottság, a Magyar Írók
Szövetsége, a Magyar Színházművészeti
Szövetség, az ASSITEJ Magyar Központja
- elvi-erkölcsi és gyakorlati támogatásával
- gyermek- és ifjúsági drámapályázatot
hirdetett meg a nemzet-közi gyermekév
tiszteletére. A pálya-művek elkészültek, s
egy többlépcsős értékelő tevékenység
alapján megszületett a döntés: tizenöt író
(illetve darabja) részesült díjban,
jutalomban.

A pályázat egyik fontos célkitűzése az
volt, hogy a mai magyar írótársadalom
széles köreit mozgassa meg a műfaj (jobb
kifejezést erre nem találunk) gazdagítása
érdekében, hogy a gyermek- és ifjúsági
darabok írói ne csak egy szűk, erre spe-
cializálódó alkotókörből kerüljenek ki. Ezt
a célt sikerült megvalósítani; mind a
résztvevők nagy száma (kilencvennyolc
elfogadott jelentkező volt, s nyolcvan-
heten adtak be pályaművet) és széles köre,
mind a díjazásra-jutalmazásra kivá-
lasztottak összetétele ezt bizonyítja.

A díjazottak között éppúgy megtalál-
ható a műfaj néhány gyakorlottabb mű-
velője - Török Tamás (Sihaha Sebestyén
füstölgései), Kárpáthy Gyula (Törvénylátó)
 , mint az inkább felnőtteknek írók -
Békés József (Császárok), Radványi Ervin
(Siker és szerelem, e kettő kell nekem !)
 vagy a gyermek-, és ifjúsági irodalom
más műfajaiban alkotók, de itt is kiemel-
kedő eredményt elérők: Horgas Béla
(Alomjáték), Vidor Miklós (Nyári játékok).
Örvendetes, hogy a közelmúltban feltűnt
fiatal drámaírói csoport három tagja is az
eredményes pályázók közé tartozik: Juhász
István (Egy szívdobbanás fele), Spiró
György (Hajrá, Samu!) és Schwajda
György (Dávid és az egerek). Feltűnő egy
fiatalabb költői-írói nemzedék helytállása
ebben a műfajban: Kiss Anna
(Dömötörkor), Mezei Katalin ( K é t
egyforma királyfi), Marsall László (Szi-
porka és a sárkány) és Szepesi Attila (Fu-
rulyás Palkó lakodalma) említendő meg e
körből. Néhány új név is akad, mint a
novellistaként közelmúltban elindult
Horváth Péteré (Kamarambo, a senki fia),

a fiatal drámaírók csoportjánál mostaná-
ban jelentkezett Kolin Péteré (Unalmia).
Az új, a friss gyermek- és ifjúsági drá-
maíró-tehetségek a nyertesek jóval több
mint felét teszik ki, s a pályázat ebből a
szempontból föltétlenül sikeresnek
mondható. Mindez nem azt jelenti, hogy
egyfelől a zsüri - elfogultan és tudatosan -
törekedett erre az „eredményre", más-felől
szembe kellene állítani a különböző
írócsoportokat egyik vagy másik rovására.
Am a cél mindig új értékek, új tehetségek
felkutatása is, s jó, hogy az eredmény
objektíve ilyen lett.

A pályázók három korosztály számára
alkothattak műveket: a hat-tíz éves, a tíz-
tizennégy éves és a tizennégy-húsz éves
nézők részére. E határok koránt-sem
merevek; az akceleráció (mint világszerte
megnyilvánuló tendencia) és a fejlődési
folyamatok bonyolultsága, dif-
ferenciáltsága következtében kiváltképpen
nem lehetnek ilyenek. Az ilyen cso-
portosítások inkább csak eligazító jelle-
gűek az alkotók és a színházművészek,
valamint a közönségszervezők és peda-
gógusok számára. Mind a pályázók, mind a
bírálók zavarba is jöttek olykor, hogy
kinek is szánják a műveket, a díjazásra
jelölt alkotásokat? Több műről kiderült:
igazában felnőttek is megnézhetnék elő-
adásaikat (Horgas Béla, Spiró György,
Vidor Miklós vagy Radványi Ervin
darabja esetében), vagy felbonthatók a
merev korhatárok két szomszédos korosz-
tály között (ismét Horgas vagy Spiró
esetében). A csoportosítás mégis elvé-
gezhető, s megállapítható, hogy az első
korosztály számára hét, a második részé-
re kettő, a harmadik számára hat művet
tudott a zsüri kiemelni.

Ez az arány nagyjából megfelel az egész
pályázat belső arányainak, s mind-ebből
az is következik, hogy a két szélső
korosztály számára viszonylag könnyebb,
a középső számára a legnehezebb értékes,
színpadra kerülő művet alkotni. Ennek
objektív és szubjektív okai közismertek: a
legkisebbek számára írók előtt sok-sok
klasszikus és mai példa állt, a
legidősebbeknek alkotók „felnőtt" drámák
özönére támaszkodhatnak. Az írók
többsége szívesebben merült alá a mese-
világba (különböző nosztalgiáktól is
hajtva), vagy közelebb állt - lélekben - a
kamaszkorhoz, a fél-felnőtt korhoz.
Művészileg, pedagógiai és pszichológiai
szempontból a legnehezebb periódus a
már nem kisgyermekek, de még nem is
egészen kamaszgyerekek világa; nehéz az
alkotók számára e területen a frontáttö-



rés. Sajnálatos ez, mert a legtöbb „elválás"

a színháztól ebben a korban történhet, s a
felmérések szerint történik is. A pályázat
eme hiányossága fokozottabb előkészítő
tevékenységet, dramaturgiai segítséget
tesz szükségessé a későbbiek - például
hasonló pályázatok lebonyolítása - során.

A díjazott művek eszmeileg-temati-
kailag igen érdekesek, olykor újszerűek.
Például erős törekvés tapasztalható a
klasszikus mesevilág átértékelésére, sőt
pótlására. Amolyan „istenek alkonya"
zajlik le néhány műben, például Horváth
Péterében, Kolin Péterében és Szepesi
Attiláéban. Érzik, tudják, tapasztalják,
hogy a mai legifjabb nemzedék már új
mesékre (is) vágyik. Szereti, ha e mesék,
mesefigurák, szituációk saját életének tü-
körképei. A trónfosztás olykor keveredik
klasszikus magyar vagy külföldi (például
keleti) meseelemekkel - például Horgas
Bélánál, Mezei Katalinnál, de így is fel-
ismerhető az újat teremtés szándéka.

Az újfajta mesedarabokban többnyire
ott bujkál valamilyen parabolisztikus jel-
leg is, az elkötelezettség áttételes kibon-
takozása. Ez tulajdonképpen nem más,
minta jelenlegi fejlődési szakasz emberé-
nek, értelmiségieinek, fiatal művészeinek
(egyúttal a nyitott magyar társadalom- és
művelődéspolitika alanyainak) gondolati
és érzelmi, művészi kitárulkozás utáni
vágya, objektiválódása ezekben a pályá-
zati művekben. Többnyire arról „me-
sélnek", hogy valamiféle bürokratikus,
dogmatikus hatalmi gépezet (persze me-
seelemekből felépítve) akadályozza a fia-
talok egymásra találását, gondolati-érzel-
mi kinyílását, nem engedi uralomra jutni a
muzsikát (mint az alkotási és egyáltalában
létezési lehetőség csúcsát), a derűt, az
életörömöt, s a rokonszenves hősök eltá-
volítják ezeket az akadályokat, a fejlődés-
re, gondolkodásra, érzelmi gazdagságra
képteleneket. Igazában pozitív ez a ten-
dencia, amolyan kollektív és irodalmi (a
színpadon majd színházi) öntisztulási fo-
lyamat; nagy felszabadulás-élményt tük-
röz, és végső soron azt is sugározza: soha
többé torzulást, személyi kultuszt, bürok-
ráciát, gondolkodási merevséget!

Jelentkezik - egyes mai problémákra,
kispolgári tudatmaradványokra célozva --
az úgynevezett sebzett idealizmus is, pél-
dául Spiró, Juhász vagy Schwajda darab-
jában. Olyan érzésünk is van, hogy egyik-
másik gyermekdarabnak álcázott felnőtt
darab; Spiró művét például amolyan ab-
szurdoidnak is tekinthetjük, s mint már
előbb jeleztük, megtekintését szinte kor-

határ nélkül ajánlhatják majd a bemutatás
után a színházak, de eljátszható kizárólag
felnőtteknek is, például stúdióelőadásként.
(Itt kell megjegyeznünk - bár ez látszólag
a zsürizés belső problémája -, hogy az
ilyen esetekben az ítélkezés pedagógiai
szempontból óvatos volt: Spiró vagy
Schwajda alkotása „csak" a jutalmazottak
között szerepel, noha művészi értékük
jelentős. Am mérlegelni kellett azt is,
hogy e pályázat gyermek- és ifjú-sági
drámák megalkotását tűzte ki célul, s a
színpadra kerülés ambivalenciája [sőt,
polivalenciája] egyes szakember- vagy be-
fogadókörökben ellenérzést is szülhet.)

Néhány szerző direktebben bírálja a
társadalom egyes rétegeibe, csoportjaiba,
pontosabban ezek tudatába beszüremkedő
fogyasztói társadalmimagatartás-elemeket.
Vidor Miklós még szelídebben, némi
rezignációval, Békés József modern
tragédiát írva, Radványi Ervin pedig
kifejezetten szatirikus ábrázolási móddal
végzi el e maga elé tűzött feladatát. Az
egyetlen - a szó klasszikus értelmében vett
-- történelmi dráma (Kárpáthy Gyula
műve) igazában a szocialista demokrácia
kiszélesítésének a hirdetője, s több
tekintetben a hetvenes évek magyar
történelmi drámáinak különböző más
eszmei vonulatait is folytatja (a politikai
eszközök, módszerek differenciáltságának
szükségessége az egyes fejlődési
szakaszokban, ezzel összefüggésben a ve-
zetők eltérő jellemvonásai az egymás után
következő fejlődési szakaszokban,
csúcsokon). Egészében a pályaművek (s
az itt most kiváltképpen elemzett díjazott
darabok) a mai magyar irodalom és ezen
belül a drámairodalom legfontosabb
eszmei-tematikai tendenciáit tartalmazzák,
tükrözik.

Műfajilag és a művek eszköztárát te-
kintve szintén elég gazdag a kép. A díja-
zottak között akad bohózat, vígjáték,
színmű, tragikomédia és tragédia is, a
pályázat célkitűzéseinek megfelelően, hi-
szen a felhívásban annak idején semmi-
féle műfaji megkötöttség nem szerepelt.
Biztató, hogy az írók többsége a gyermek-
és ifjúsági drámát sajátos művésze-ti-írói,
valamint tematikai és pedagógiai
feladatnak fogta fel, a dramaturgia és
tágabb értelemben az ágazati esztétika
általános és konkrét szabályainak meg-
tartásával. Néhány alkotás zenés színházi
produkció alanyául is szolgálhat, de ki-
fejezetten librettót többnyire nem írtak,
illetve ilyet a zsüri nem választott ki díja-
zásra, jutalmazásra. Az ábrázolás módját,
stílusát tekintve is igen árnyalt a kép: a

szimbolizmustól vagy impresszionizmus-
tól áthatott társalgási színműtől a népi
hangvételű mesedrámán, a filozófiai
könyvdrámán keresztül az abszurd(oid)
drámáig terjed a skála. A drámai nyelvezet
is ennek megfelelően alakult: a szerzők
jelentékeny része érezhetően sokat tanult
Vörösmartytól, Arany Jánostól, Benedek
Elektől, Illyéstől és Weörestől vagy akár a
közelmúlt szociográfiai-publicisztikai
irodalmából.

A kiemelt művek tanúsítják (a többire
pedig fokozottan vonatkozik), hogy a
pályázat tulajdonképpen mozgósító sze-
repet töltött be, új szerzőket, tendenciákat
indított el, állított a színházi közfigyelem
középpontjába. De ez természetesen sok-
sok botladozással is együtt jár. Ez
elsősorban a művek dramaturgiai
színvonalára értendő. Országunkban a sok
önfeláldozó tett, vállalkozás és bizonyos
eredmények ellenére máig sincs olyan
mértékű gyermekszínházi tevékenység,
mint a szocialista országok legtöbbjében.
Ez azzal jár, hogy nincs igazán gazdag
gyermekszínházi irodalmunk sem, mivel
nincs elég gyakorlati lehetőség sem,
következésképpen hiányoznak - elég nagy
részben - azok a szubjektív és objektív
tényezők, feltételek, amelyek az erre a
feladatra vállalkozó szerzők számára sok
segítséget adhatnának. A díjazott művek
többsége ezért még csak lehetőség
(részben erre utalnak a díjként értendő, de
jutalomként megítélt kisebb összegek), a
rendezőknek, dramaturgoknak sokat kell
dolgozniuk a szerzőkkel együtt annak
érdekében, hogy a darabok színpadra
kerüljenek.

Minden szépítés és hivatali optimizmus
nélkül elmondható: bár kiemelkedő értékű
mű kevés született, a pályázat hasznos,
eredményes volt, sok tapasztalattal járt, s
nem kis mértékben gazdagíthatja a mai
magyar gyermekszínházi repertoárt. E
gazdagítás arra is vonatkozik, hogy a
felmérés-elemzés folyamatában bőven
vettek részt más kulturális-művészeti
ágazatok, műfajok szakemberei, akik a
pályázati alkotások további felhasználását
a maguk területén is elősegítik, beleértve
az oktatás és a kiadás lehetőségeit. A
budapesti Gyermekszín-ház a továbbiak
során mindazon érdeklődők
rendelkezésére áll, akik akár a nyer-
tesekről, akár a többiekről információkat
kérnek. Jó lenne, ha e színházunk - mo-
nopolhelyzet igénylése és kialakítása nél-
kül - az egész pályázat és gyermekszín-
házi repertoár dramaturgiai műhelyévé is
válna.


