
széjjelszakadó ember viaskodása. A ví-
vásjelenetben - függetlenül attól, hogy a
rendezés minderre nem utalt, nem mutatott
- egyértelművé tette, hogy a pohár kiivása
nem véletlen, hanem öngyilkosság.
Szerepértelmezés kérdése ez, de a halál
visszaviszi őt Hamlethez, meg-szünteti
kettészakítottságukat, feloldja élet és
erkölcs feloldhatatlan ellentétét.

Leviczky Klára Opheliája valójában
csak egyetlen jelenetben, Hamlettal való
dialógusában volt önmaga, sem Laertessel,
sem Poloniussal való viszonya nem volt
értelmezve, árnyalatlan, sematikus maradt.
Önálló értéket teremtett Szolnoki Tibor
Guildensternje, mélyen megér-tette a
marionettszerűen vakoskodó el-veszett
ember jelentőségét, egész moz-
gáskultúrájával, arcjátékának finom iró-
niájával érzékeltette ezt.

Á győri Hamlet tehát igencsak felemás
alkotás. Született egy vitathatatlanul fontos
előadás : olyan koncepcióval,
megközelítéssel, ami megragadó és alap-
vető. Á színház totális látvánnyá emelé-
sének kérdése, ennek megteremtése döntő
feladat. Mindez egy nehéz helyzetben
levő, társulatát most alakító színházban
történt, a színészek zavara ebből is ered-
het. Nem vált eggyé az előadás, arány-
talanságról, tévedésekről beszélhetünk.
Mindez nem von le semmit annak a kí-
sérletnek és útnak az alapvető fontossá-
gából, amit Bódy Gábor és Bachman
Gábor évek és filmek óta járnak, s amely-
hez most megnyerték Szikora Jánost, akit
elismerés illet bátorságáért.

Shakespeare: Hamlet (a győri Kisfaludy Szín-
ház és a Magyar Televízió közös vállalkozása)

Fordította: Arany János. Társrendező:
Szikora János. Rendező: Bódy Gábor m. v.
Díszlettervező: Bachman Gábor m. v. Zene:
Vidovszky László: Jelmeztervező: Tabea
Brumenscheid. Dramaturg: Kozma György.
Mozgás: Pintér Tamás m. v.

Szereplők: Cserhalmi György, Áts Gyula,
Martin Márta, Bán János, Mester János, ifj.
Újlaki László, Leviczky Klára, Uri István,
Szolnoki Tibor, Forgács Kálmán, Pálfai
Péter, Sipka László, Bors Béla, Kuti László,
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György.

GABNAI KATALIN

Gyerekek színháza

Országos színjátszó-találkozó Pécsett

Össze lehet-e egyeztetni a nevelésköz-
pontú drámajátékokat a közönség elé vitt
produkcióval? Mikor szabad egyáltalán
közönség előtt megmutatkoznia a
gyereknek ? Milyen védő körülményeket
kell biztosítani a fiatalok számára ahhoz,
hogy személyiségkárosodás nélkül vé-
szeljék át az előadást megelőző kon-
centrált munkát s magát a jelentős fe-
szültséggel és sokak által gyanúsnak tar-
tott örömökkel járó előadást?

Eddigi tapasztalataink szerint az álta-
lános iskolás korosztály esetében többet

ér a hosszú hónapokon át tartó, gazdag
és érdekes előkészítő folyamat, mely nem
föltétlenül csúcsosodik ki előadásban,
mint egy „díjra korbácsolt" roham-csapat
bemutatója egy fesztiválselejtezőn. De
csak álszentség vagy tehetség-hiány
tagadhatja le azt a jelenséget, hogy a
színjátszásra, drámajátékra szövetkezett
gyerekcsoportok jelentős hányada előbb-
utóbb közönség elé akar lépni, s a
magamegmutatáson túl közölni akar
valamit, s akarja tudni, hogy amit csinál,
az jó-e, tetszik-e, érthető-e másoknak. Á
pedagógiai mértékkel mért nevelő-munkát
a közönség elé lépés pillanatában
megszorítja az esztétikai követelmények
sora, s bebizonyosodik, hogy a leg-
érzékenyebb tanár is csak akkor készíthet
elő produkciót, ha a színpad törvényeivel
tisztában van, mert egy rossz előadásban a
gyerek még kiszolgáltatottabbá válik, mint
a felnőtt színész, s a rossz
gyerekprodukció nem csupán esztétikai,
de pedagógia bűnténynek vagy balesetnek
is számít.

Pécs városa hatodszorra adott otthont
annak a több száz gyereknek s annak a
körülbelül százfőnyi szakembergárdának,
akik a dramatikus nevelés jelenlegi
állapotának feltérképezése érdekében
most épp fesztivál formájában - nem
módszertani szeminárium formájában,
mint egy évvel ezelőtt - találkoztak egy-
mással. A fesztivál pedig, mit szépítsük,
produkciókat vonultat fel. Á gyerekelő-
adás minden színházi forma között talán a
leghervadékonyabb. Az iskolai év végén
virágzik, megér öt-hat bemutatót, vagy ha
nagyon sikeres, maximum ti-

zenkettőt, aztán kinőnek belőle a ját-szók.
Egy éve futó produkció már matuzsálemi
kort, s a bemutatóhoz képest belső
arányaiban jelentősen megváltozott
előadást jelent.

Körtánc és korona

Pinczehelyi Sándor pécsi képzőművész
munkája az az embléma, amely a ma-
gyarországi gyermekszínjátszók minden
korosztályának találó jelképe lett, s melyen
a legkisebbek ritmusjátékának kör-tánca
idéződik fel, de ha akarom, a klasszikus
mesék királyi koronája látszik, s
meghatározó alapalakzata a maszk, táguló,
mozogni látszó nagy szemekkel.

Ebből a fesztiválból érdekes módon épp
a korona hiányzott, azaz kevés volt
azoknak a mesejátékoknak a száma, me-
lyek azelőtt a bemutatók zömét képezték,
ritkán örömére, többször bánatára a
közönségnek. Á kölcsönzőből kivett
bádogkeménységű ruhákat annyit kár-
hoztatták, a ragasztott bajusz addig csik-
landozta a játszók orrát, a hozzáférhető
mesedramatizálások jelentős hányadának
bárgyú dialógusai addig gyötörték a já-
tékosokat s a nézőket, míg végül maga a
mese szorult háttérbe. Most pihen talán,
míg meg nem születnek azok a formák,
melyek kellő játékbiztonságot, rugalmas
játéklehetőséget adnak, s melyek-ben jó
lesz „királynak lenni"...

Lázár Ervin Négyszögletű kerekerdőjének
lakói is alig jelentek meg most, pedig
Mikkamakka és Bruckner Szigfrid érin-
tésnyi közelségben él a legtöbb iskolással.
Az a helyzet azonban, hogy mind a
királyos mesék, mind Lázár Ervin törté-
netei jelentős dramaturgiai beavatkozással
vihetők csak színre, ez pedig biztos kezű
dramaturgot, mi több, leleményes rendezőt
igényel, határozott „színpadi
megformálást", még akkor is, ha nem
pódiumon, hanem a közönség közelében
zajlik a játék.

Korona tehát alig akadt, de „körtánc",
vagyis kötött ritmusú szerkesztett játék,
melyet versekből, dalokból, gyermek-
játékokból állítanak össze, idén is elég sok
pergett le, ha nem is annyi, mint két-három
évvel ezelőtt, amikor ország-szerte döngött
a színpad anyányi lányok ugróiskolái alatt,
s tapsolt és kánonban beszélt mindenki.
Hogy káros túlhajtásoktól mentesen
milyen nagyszerű játék születhet ebben a
műfajban, ezt mutatták meg a tamási
úttörőház „Csicsergői", s a vezetőjük,
Csekéné Bakonyi Ágota. Az első
osztályosok öröm az iskolában címmel
mutatták be játékukat, áradó,



őszinte lelkesedéssel. Az iskolai élet örö-
meiről nem könnyű tizenvalahány percre
elegendő első osztályú, hibátlan gyer-
mekverset találni. De a rendezőnek és
tizenkét gyerekének még az olykor-olykor
elvékonyodó irodalmi anyagot is sikerült
egységben tartani, elsöprő sikert aratva
mindenütt.

Balázsi Mária Éva a nagykanizsai út-
törőház Picurka Színpadát vezeti. Negyven
második osztályos kisdobosával mutatta be
Álmomban, Karikaországban című
szerkesztett játékát, melynek képi meg-
fogalmazása -- úszógumik minden elkép-
zelhető funkcióban és helyzetben - ta-
gadhatatlanul magán viseli az előkészítő
kreatív játékok hatását, s a nagyon is
kopárrá vált játékok között kiemelkedően
igényes és egyszerűségében is dekoratív
látványt nyújtott. Igaz, a zenei és a képi
ritmus kerekei között zúzalékossá
aprítódtak az eredeti versek, ám a játé-
kokról, vetélkedésről, lakodalomról és
temetésről szóló előadás egésze ezt is
megbocsáthatóvá tette.

Közhely, hogy nem tudunk ünnepel-ni.
Ezért is volt talán élmény a budapesti X.
kerületi kisiskolások Petőfi emlékmű-sora,

mely egy március 15-i ünnepély magjaként
került a fesztiválra. A csoport két vezetője
Rédl Andrea és Mircsev Éva a lehetetlent
kísérelte meg, és döbbenetes eredményre
jutott. Tizenöt gyerek - köztük egy vakító
szépségű, átszellemült arcú fiú, aki a költőt
s annak szobrát alakította - arról beszélt,
játszott és gondolkodott előttünk, milyen
lehetett az, aki jobbára csak szoborként
ismerős nekik. Az igazságot keresték, s
hogy béklyók nélkül kereshették, ez
minden-nél jobban dicséri vezetőiket, s
meg-rázta nézőiket.

Volt még egy királyokat felvonultató
játék: a fogadó megye sellyei Csiribiri
Színpada Petkó Jenő, játék, vagy amit
akartok című, „én- és közveszélyes játék,
kacagásra és zokogásra" alcímű művét
mutatta be, mely ha kevesebbet markol,
többet fog. Valami áttekinthetetlen,
tobzódó képi és szövegi tohuvabohu
örvénylett a színpadon, drámaelméleti
belháború a sírók és nevetők országa
között, melynek szemlélése során az alap-
vető feszültséget az a töprengés okozta a
nézőben, hogy vajon mi tartja össze azt a
kavargást.

Életjátékok

Nyolc-tíz évvel ezelőtt még gügyögés,
hazug és tartalmatlan pátosz, „ejnye-
bejnye" tanulság, s rövidlátó didaktika

jellemezte a gyermekelőadások zömét, s
elképesztően gyenge szövegkönyveket
„tanultak be" a csoportok. Ezek a szö-
vegkönyvek szívós tarrackként élő-
előbújnak minden évben, de a betanulást a
gyerekek teremtő erejére apelláló ins-
piratív rendezői munka egyre több helyen
váltja föl, s a tanárok szervezett
képzésével ez mindinkább teret nyerhet.
Gügyögés, hamis pátosz, buta didaktika
most is akad. Ám az elmúlt hat-nyolc
évben elnyerte rangját az igazi költészet, a
tiszta irodalom, és segítségével meg-
tisztultak a gyermekszínpadi formák is.
Ezután következett az a változás, amely
erre az évre érett be, s mely érezhetően
azonnal "divattá" is vált - ez pedig a mai
élet kendőzetlen megjelenítése a
színpadon. Hogy a kendőzetlen igazság ne
megformálatlan igazság legyen, ez a
következő évek tanulnivalója lesz.

Nézzük, hogyan szivárog be a nyolc-
vanas évek Magyarországa a játékokba: a

győriek etűdje az Egyszer egy királyfi
történetét fonta körül és tűzdelte meg
televíziós reklámokkal, mely a kettőtől
tizenhat évesek nagy nemzeti „együttes
élménye". A csoportot vezető Vén Lajosné
és Bende Ildikó észrevette ezt a mégoly
bomlékony kötést jelentő utalást, ezt a
pótlékként jelentkező közösségidéző és -
képző erőt, mely a gyerekek-ben munkál,
formát adott neki, és briliáns játékot
teremtett belőle.

Á Veszprém megyei Ösküből jött az a
negyvenkét gyerek, akik az igazgató
Schenk Róbertné irányításával Csak a fele
tréfa címmel mutatták be műsorukat, mely
kész irodalmi anyag alapján az iskolai élet
elgépiesedett, megfáradt tanárokkal és
magányos vagy csordába terelődő,
elbizonytalanodott diákokkal elnehezült
napjait mutatta be, igen sok rendezői
leleménnyel.

A jászfényszarui Napsugár Gyermek-
színpad vezetője Kovács Ándrásné. Szol

nok megyében nemzedékek nőttek már ki
a keze alól, s népi komédián és tarka
mesejátékon iskolázott rendezői gya-
korlatát most- új színnel gazdagította. Az
utóbbi évek során megismert szocio-
dráma-jellegű rögtönzések, életjátékok
technikáját megpróbálta összeötvözni az
általa ismert színpadi gyakorlattal, s ebből
furcsa minőség keletkezett. Műsoruk első
fele egy elég gyenge központi konfliktus
köré szövődő bonyodalmak vagy inkább
reflexiók fésületlen szálaiból áll: hogyan
reagálnak a jászfényszarui gyerekek arra a
hírre, hogy úttörőruhában ballagnak a
nyolcadikos lányok, s nem öltözhetnek
„igazi" ünneplőbe. A játékban a
kabaréelemek keverednek igaz és
fájdalmas pillanatokkal: amikor a játszók
egymásnak kezdik megmutatni, „mi van
otthon", valami jelenkori népi komédia
ragyogó pillanatai élednek fel. Ezzel falusi
témákban teremt olyan játékot, mely csak
a csepeli utcaszínház legjobb alkotásaihoz
mérhető. Ha ez véletlen virág volt,
egyszeri csak az örömünk. Ha folytatása
lesz, az egész amatőr-színjátszás
gazdagszik vele.

A bemutatkozó csoportok egyharmada
hozott olyan játékot, melyben a főszereplő
a környező valóság, fölcserélhetetlen az
idő és a helyszín, s e kollektív játékokban
az esetleges formai döccenők ellenére is
tisztán fogalmazódnak meg az életünk
minősége körüli kérdések.

Plautus: A bögre című darabját mutatta
be a Bocsod megyei csoport Palkó Pál
vezetésével, Mucsony-Alberttelepről. Ez
volt az egyetlen klasszikus drámai művet
bemutató produkció, s aktualitását, a pénz
rontó hatalmát minden néző érzékelhette,
még ha a komédia néhol kissé rendezetlen
maradt is, más-kor meg túlzsúfolódott
ötletekkel. Á fő-szereplő fiú színészi
munkája, remek improvizációs készsége,
kapcsolatterem-

Golding: A legyek ura (a debreceni Alföld Gyermekszínpad előadása) (Gáspár László felvételei)



tő, aktualizáló képessége a találkozó
egyik emlékezetes eseménye volt.

Pest megyét képviselte a szentendrei
Karinthy Színpad, amely Örkény István
Visszatért a földre a magyar Holdrakéta
című művét vitte színre, igazi színházi
megoldásokkal örvendeztetve meg a
nézőket. De a technikai eszközök hibátlan
alkalmazásán túl az egész találkozót
jellemző perszifláló kedv és indulattal teli
szatíra volt az előadás legfontosabb jegye,
felnőtteket megszégyenítő pontossággal
játszó, tudatos, okos kamaszok üzenete.
Rendező: Szeredi Mária.

Hadd essék szó utoljára két ellentétes
céllal működő együttesről. A gödöllői
Kisegítő Iskola hátrányos helyzetű gye-
rekeinek napközis csoportjából alakult a
Csepp Színpad, amely Arany János vidám
balladáját, a Pázmán lovagot mutatta be.
„Ha mi így közösen lepkét, vasat,
szalvétát. . . tudnánk gyűjteni, és ezzel
érnénk el a számomra legfontosabb,
legszentebb pedagógiai célt, a
közösségformálást - hát azt tennénk. Az
én bűnöm a színházasdi" - írja magáról
Baranyai Gizella, a csoport pedagógusnak
és rendezőnek egyaránt kiemelkedő
vezetője, aki eredeti végzettsége és
kemény napi munkája szerint
gyógypedagógus. És megszületik az elő-
adás, melyben egy időre helyrebillen a
világ rendje, s mely talán védelmet és
biztonságot ad későbbi időkre is. Az
előadás - szép, erős, humorral teli, és
azok hozták létre, akik vezetőjük szak-
mai felkészültségére szorulnak, a gyó-
gyító pedagógus segítő kezét fogják.

A debreceni Alföld Gyermekszínpad

színháznak vallja magát. Vezetőjük Vár-
hidi Attila több sikeres és formagazdag
produkciót mondhat magáénak, s rendezői
eszköztárának néhány másolható fogása
máris visszaköszön a követők munkáiban.
Toldija országos hírű, a tele-vízióban is
látott előadás volt, Tom Sawyere
nagyszínházi sikerprodukció. most
William Golding A legyek ura című
regényéből készített művét hozták Pécsre,
s aki eddig kételkedett volna, a bemutatón
láthatta, milyen elsöprő szak-mai
felkészültséggel dolgoznak ezek a
gyerekszínészek, s mekkora örömük van
benne. Az előadásból azonban kevéssé
sikerült kihámozni azt az élményt, amit az
alapmű ígér. Az áttételek rend-szere
hiányzott. Dübörgő gépzene és villogó
fények között néhány vészjósló hallgatás
nem hozott igazi drámai feszültséget.

Mérlegféle

A fesztivál egész mezőnyét látva el-
mondhatjuk, hogy nem remélt mértékű
tartalmi gazdagodás kezdődött el, egész-
séges, kritikus, szellemes hangvétel jel-
lemzi a legjobb produkciókat. Hiányzik
azonban a mese, a klasszikus irodalmi és
drámai anyag, s nem kap rangot a tiszta,
értékes szöveg. Bizonytalan tartalmakat
egyszerűbbnek látszik „lemozogni".
Kevés a varázslat, az átlényegülés, a gye-
rektől nem idegen koncentrált játék, s
elvétve fordul csak elő a kaland, a líra, az
igazi dráma.

Á kollektív drámaépítés többé-kevésbé
bevett alkotó módszerré vált. Ám az ezzel
kísérletezőknek előbb-utóbb el

kell dönteniük, hogy az önismereti játékok
szintjén lebegtetik-e az ismételhető
formára edzett improvizációkat vagy
drámát építenek belőlük. Ez utóbbi igen
sok gyötrelemmel jár, hiszen a vezető
tanár a kezdeti inspirációtól kezdve a
jelenetek összefűzésén, javításán, esetleg a
nyersanyag megírásán és közös, általa
irányított feldolgozásán keresztül rengeteg
munkafázison keresztül viszi a készülő
drámát az előadásig, s még utána is
lélegezteti, frissen tartja, hogy a produkció
minél kevésbé fáradjon el. Bár a gyerekek
élményanyagából épít, ezeket az
élménysorokat tudatosan idézteti fel, az
anyag minden rezdülését ő érzi, a
rendezőelv az övé, akárcsak a felelősség,
hiszen - aki tanított már, az tudja - a
gyerek egy bizonyos határig mindenre
rávehető. Á rendező munkájának jelentős
része tehát abból áll, hogy megérteti
fiatalabb társaival a világot, magukat és
magát. Ennek a folyamatnak a fázisait és
végeredményét egyaránt mutatta a
fesztiválon műhely-jelleggel bemutatkozó
KISZ Központi Művészegyüttes Úttörő
Irodalmi Színpadának Na' Couxypan,

'
avagy

ma vagyok tizenhárom éves című
produkciója.

Á . a fesztivál legtöbb műsordarabja -
részben az előzőekben említettek is - arról
tanúskodott, hogy a rendező-tanárok
legtöbbje kezdi ugyan elsajátítani az
improvizációkra épülő játékkomponálás
formai eszközeit, s ezeket jól-rosszul
alkalmazza is, de hiányzik az így létrejött
produkciókból az igaz élmény. Így viszont
ez a módszer menthetetlenül a
formalizmus veszélyével fenyeget.

Á bemutatókat követő szakmai beszél-
getéseknek éppen ez a kettősség volt a
legtöbbet tárgyalt témája. Bár ennél
kevésbé általános, de egyre inkább
észlelhető jelenségről is szó esett a meg-
beszéléseken, éspedig az amatőr produk-
ciók szerzői jogi kérdéseiről. Létrejön a
dráma hosszú hónapok, olykor több mint
egy év alatt, s egyszer csak azt veszi észre
a rendező, hogy a vérrel-verejtékkel
megszenvedett művét a rádió riportere
saját dokumentumjátékaként forgalmazza,
a filmrendező hosszú perceket emel át
előregyártott elemként saját munkájába, a
televíziós nevelési műsor rendezője évek
termését aratja le egyet-len sorozatba
szippantva jól kiérlelt játékokat - olykor
név és lelőhely fel-tüntetése nélkül, olykor
azzal. De ez tulajdonképpen már messze
túlmutat a gyerekszínjátszás problémáin.

A Pázmán lovag a gödöllői Csepp Színpad előadásában


