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aposi László a gödöllői Kerekasztal Színházi
ársulás vezetője. Az együttes a Gödöllői
iákszínpad és a 88-as Műhely jogutódjaként
lakult 1991-ben. A lovagsereg énekével fődí-

at nyertek a csurgói diákszín játszó találkozón
s megosztott fődíjat Kazincbarcikán. A tár-
ulat tagjaiból alakult a Kerekasztal Színházi
evelési Központ, amely az angol TIE-(Theat-

e in Education) módszer hazai adaptálására
örekszik. Ennek keretében a diákokat színhá-
i napokra, félnapokra látja vendégül a társu-
at. Nemcsak játszanak a gyerekeknek, hanem
gyütt is játszanak velük, s az iskolai formák-
ál kötetlenebb hangulatban lehetőség nyílik

személyes életproblémák feltárására, át-
ondolására.

Mit jelentett számodra az idén Kazincbarci-
a?
- Személy szerint természetesen a megosz-

ott fődíj a legfontosabb. Mint nyeretlen kétéve-
ek érkeztünk a fesztiválra, és hirtelen kiderült,
ogy az élvonalban vagyunk. Ez egy picit meg is
ettent. Ugyanis a mi váratlan díjunkban az is
enne van, hogy mások elakadtak a fejlődésben,
egtorpantak a maguk útján.
Fontos, hogy az idei találkozó tanulsága sze-

int mégiscsak létezik az oly sokszor elsiratott
agyar színjátszás. A legutóbbi fesztiválon fellé-
ő öt magyar csoportból három diákszínpad volt.
kkor úgy éreztük, hogy nincs felnőtt színját-
zás, és a diákokban kell reménykednünk. Most
eg úgy tűnt, hogy mégis létezik az a felnőtt

zínjátszás, amelynek képviseletében kilenc
soport itt lehetett Kazincbarcikán. És az a szín-
onal, amit hoztak - bár nem értékelem túlzot-
an magasra -, nem volt rosszabb, mint, mond-
uk, a '84-es fesztiválé, amit még a jobb idősza-
okhoz szoktak sorolni.
Fontos tanulság az is, hogy ellenőrizhetetlen
ódon megint olyan iszonyatosan rossz külföldi

soportokat hívtak meg a fesztiválra, amelyek
em tanulságot, sem kihívást nem jelenthettek a
agyar társulatok számára.
Fontos volt Kazincbarcikán, hogy a szakmai
egbeszéléseken ismét előkerült az unos-untig

smert lemez, miszerint, ha valaki nem szereti azt
z irányzatot, amit az adott társulat képvisel, az
sak begyöpösödött és betokosodott szakbar-
ár lehet, aki már képtelen az új befogadására.
zzel az érvvel már nem is tudom, mióta próbál-

ák megúszni a kritikát a „mást-akarók", akik va-

lójában nem csinálják meg igazán az előadásu-
kat. Ezt a demagógiát a szakmai pongyolaságok
elfedésére használják. Aztán megjelent a kizáró-
lagosságra törekvő diktátori szemlélet is, amely
az alternatív színháznak csak egyetlen változa-
tát képes elfogadni, és ami ennek nem felel meg,
az lejárt és kiátkozandó.
 Eredményeitek ellenére kevesen ismernek

titeket. Keresnetek kellene azt a helyet, ahol
rendszeresebben megmutatkozhatnátok, ahol
közönségre találhatnátok.
 Igen, meg kéne találni a helyünket. Azon-

ban lehet, hogy pár nap múlva már nincsen pró-
batermünk, és egyáltalán nem tudunk dolgozni.
Lejárt a szerződésünk a Gödöllői Művelődési
Házzal, és az önkormányzat csak lassan mozdul
ebben az ügyben. Talán csak hónapok múlva
derül ki, hogy vagyunk vagy nem vagyunk. Min-
den szakmai elismerés ellenére kirúghatók va-
gyunk. Meg kellene találni a helyünk, de fogal-
mam sincs róla, ez hogyan lehetséges. Pesten
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sem nagyon találunk lehetőségeket. Úgy tűnik,
viszonylag szűk kört alkotnak azok a társulatok,
amelyek körbejátsszák a főváros kisszínházait.
Nagyon nehéz bejutni közéjük. Talán nem is ké-
ne...
 Miért nem?
 Jobb nem függeni azoktól az emberektől,

akik ma irányítják a színházakat. Jó ebből a vá-
rosból kivonulni. Kicsit belterjes, ami itt történik.
Ugyanazokat az előadásokat láthatom ma a
Kamrában, a Szkénében, a Petőfi Csarnokban
és még nem tudom, hol. És van egy kör, amelyik
körberajongja, körbecsodálja ezeket a teljesít-
ményeket. Az egész kulturális életben ezt a bel-
terjességet érzem.

- Miért fontos neked a színház?
 Én tulajdonképpen pedagógus vagyok. És

azt gondolom, hogy aki jó színházat csinál, az
biztosan pedagógus is. Színházzal is pedagógiai
indíttatásból kezdtem foglalkozni. Gyerekekkel
szerettem volna dolgozni. Nemcsak szervezni
akartam az életüket - amire korábban népmű-
velőként lehetőségem volt -, hanem együtt is
akartam lenni velük. Közben felnőttek, de együtt
maradtunk. Nem mentek el a gyerekek, miután
elvégezték az általános iskolát, majd a középis-
kolát. Ahhoz azonban, hogy együtt tudjunk ma-
radni, meg kellett tanulnunk a színházat, mert ez
volt a közösen választott feladatunk. Úgy hi-
szem, a színház a legjobb lehetőség arra, hogy
emberek együtt legyenek. A személyiségnek
sokkal több oldala mutatkozhat meg ebben a
munkában mint, mondjuk, a táncban vagy a ze-

KAPOSI LÁSZLÓ

KÖZÖSSÉG ÉS SZÍNHÁZ
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élésben. Eleinte igazi színjáték volt, amit csi-
áltunk, aztán egyre több lett benne a színházi
lem.
 Mi a fontosabb számotokra, a közösség

agy a színház?
 Mindkettő. Ahhoz, hogy a közösség meg-
aradjon, nagyon jó előadásokat kell csinálni.
a egymás után két produkciónkkal megbuk-
ánk, azt éreznénk, semmi értelme nincs a mun-
ának.

A gyerekek elmondták, hogy amikor a szak-
ai megbeszélésen valaki azt mondta, hogy kí-

ánja nekünk, hogy ötszáz jelentkező közül vá-
aszthassuk ki a színészeinket, ez úgy hatott rá-
uk, mint egy kiátkozás. Ez nem egy válogatott
sapat. Nálunk soha nem volt felvételi, én soha
enkit nem küldtem el. Csakis a munka szelektálta
z embereket. Tehát mindig voltak, akik el-
entek, és mindig jöttek mások. A színészkép-

ésnek nagyon sokfajta útja létezik. Az egyik a
esterségbeli tudásra épít, technikai képzést ad,
s ha valaki nem tud megfelelni a követel-
énynek, akkor kihullik a csapatból. A másik vál-

ozat megpróbálja az adott csoportot felfejlesz-
eni. Az első változatnál tanfolyamszerű képzés
olyik, és a legjobbak belekerülhetnek egy elő-
dásba. A második változatnál - amit mi is kép-
iselünk - adott emberekre épül a munka, s szó
incs arról, hogy a gyengébbek kihullhatnának.
tt alanyi joga mindenkinek, hogy részt vegyen a
unkában, mert úgy szerveződött a csoport,

ogy vállalják egymást. Ezzel a módszerrel is lét-
ejöhet minőségi munka. A Stúdió K. és a Tanul-
ány Színház bizonyítja, hogy igenis fel lehet fej-

eszteni egy adott összetételű csoportot magas
zintre. Ma még nagyon sokan a másik utat jár-
ák: valamilyen alapon kiválasztódnak az embe-
ek, összeállnak egy adott feladatra.
 Az egyik meghatározás szerint az alterna-

ív színházat az különbözteti meg a profitól, hogy
indig egy adott közösségre épít.
 Mi nem élünk együtt. Nem vagyunk össze-

árva, mondjuk, Pilisborosjenőn, és nem hisszük
zt, hogy a színjátszás segítségével kell feldol-
oznunk mindent. Nem hisszük azt, hogy a konf-

iktusainkat a színházon keresztül tudjuk megol-
ani. Ez mentesíti a munkát egy csomó káros
lemtől. Nem terheljük egymást az életünknek
zon problémáival, amelyek nem tartoznak szo-
osan a munkánkhoz. Persze ez bizonyos fokig
ikerülhetetlen. Jelen vannak az előadás készí-
ése közben a viszonyaink, az emberi kapcsola-
aink a házasságtól a haragig. De van a társulat-
ól független életünk is, olyan területek, ahol más
apcsolatok között élünk. Nincs bennünk sem-
ifajta hittérítő szándék. Nincs előre eltervezett

ommunikációs szándékunk egyetlen darabbal
em, és azt sem tudjuk, hogy melyik a színház-
sinálás egyedül üdvözítő útja. Máshogyan szü-
etik minden előadásunk. Beleszeretünk egy

anyagba, mert valamiért, személyes okokból fon-
tos nekünk, és miközben megpróbáljuk tisztes-
séggel megcsinálni az előadást, felfedezzük ma-
gunkat is a darabban, meg azt is, hogy mit mond-
hatunk ezzel a művel az emberről meg a világról.
 Nyilván a pedagógiai ambícióiddal függ

össze, hogy létrehoztátok a Kerekasztal Színházi
Nevelési Központot, és az angol TIE-(Theatre in
Education) módszer hazai adaptálására töre-
kedtek.
 Szerintem jelentős szellemi tőke halmozó-

dott fel az amatőr és alternatív csoportokban, az
ott dolgozó emberekben az elmúlt évek során.
Ennek nincs meg az intézményes kiaknázása. A
hasznosítás egyik útja lehetne, ha színházi téren
valamilyen tudást szerzett emberek a gyerekne-
velésben kamatoztatnák ismereteiket. Nyilván-
való, hogy ehhez a színházi tapasztalatoknak
pedagógiai képzettséggel kell kiegészülnie. De
annak is megvan a kialakult metodikája, hogy
miképpen kell a TIE-színészt (aki egyszemélyben

Fekete háttér előtt fekete gyakorlóruhás,
mezitlábas fiúk és lányok tömege. Egy
balladaéneklő lány szavára kiválnak közülük a
szereplők: Artus király, Ginevra királyné, Galahed,
Mordred, Lancelot s a többiek. Aztán ismét a
tömeg lesz a főszereplő.

Tankred Dorst előadhatatlanul hosszú dráma-
folyamából szigorú és következetes dramaturgiai
tömörítéssel kibomlik egy mitikus szerelem s egy
hatalmi háborúskodás története.

A színészek mindent a testükkel, hangjukkal,
gesztusaikkal fejeznek ki, hol névvel jelzett figu-
rákként, hol a tömeg részeiként. A tömegé, amely

Kate Willard művészeti konzulensként dolgo-
zik Angliában. A liverpooli BROUHAHA feszti-
vál igazgatója és fő szervezője. A rendezvény
eredetileg a szocialista országokból érkezett
együttesek és az angol társulatok találkozója
volt. Jelenleg művészeti és ifjúsági fesztivál-
ként működik. Kate több mint négy éve rend-
szeresen jár Magyarországra, tiszteletbeli
magyarnak tekinti magát.

- Nemzetközi összehasonlítás alapján tudsz
véleményt alkotni a kazincbarcikai fesztiválról?
- Ez a fesztivál nagyon nagy mértékben
különbözik a BROUHAHÁ-tól. Kazincbarcikán

drámapedagógus és színjátszó) kiképezni. A
magyar pedagógia nincs olyan helyzetben, hogy
visszautasíthatná, ha színházi oldalról kínálnak
valamilyen segítséget. A másik oldalról a magyar
színjátszók sincsenek olyan helyzetben, hogy ki-
használatlanul hagyhatnák azt a lehetőséget,
hogy gyerekekkel foglalkozhatnak, nekik és velük
játszhatnak.

Úgy tűnik, hogy mindenfajta létbizonytalansá-
gunk ellenére a színházi nevelési központ követ-
kező féléve biztosított, dolgozhatunk. Viszont, ha
nem gyerekeknek játszunk, arra nem kapunk
anyagi támogatást. Egy évad alatt bebizonyo-
sodhatna, hogy fontos-e az, amit a gyerekekkel
csinálunk, szükség van-e Magyarországon is er-
re? Az általunk felkeltett igény nemcsak nekünk,
hanem mások számára is kínálna feladatot.
Alapvető érdekünk, hogy több ilyen csoport le-
gyen, mint a miénk. Ennek érdekében képzéseket
tartunk, igyekszünk minél többet átadni a
módszereinkből.

pillanatonként változtatja funkcióit: a király
udvar-tartása, élő díszlet (barlang, fal), a

főszereplők lelkiállapotának kivetülése.
megjelenítője (a szerelem kör alakzata, Ginevra
es Izolda levélváltása). A :színészi jelenlét
intenzitása elsöprő erejű. Közösségi színház ez,
amely most ismerkedik azzal. amit kegyetlen

színháznak neveznek Vagy szer tartás-
színháznak. S ebből következik, hogy a produkció
mindennél erősebb hajtóereje a közös feladatba
vetett hit. Ugyanakkor előadásuknak humora is

van. Ahol a keltő egyensúlyba kerül, ott igazan

jó
az előadás. N. I.

főleg az előadások minőségén van a hangsúly,
míg nálunk inkább az a fontos, hogy a társulatok-
nak lehetőségük legyen játszani. Azt gondolom,
az is nagyon lényeges, hogy egyensúly legyen az
előadások és a workshopok között, hogy a fiatalok
kurzusokon vehessenek részt, hogy meg-
beszélhessék a problémáikat, új tapasztalatokat
szerezhessenek.

 Kazincbarcikán nincsenek workshopok,
csak zsűrimegbeszélések.

 A délelőtti viták is az előadások minőségé-
ről szólnak. Szeretem ezeket a megbeszélése-
ket, főleg azért, mert a zsűri tagjai kitűnő szak-
emberek. Megalapozott véleményt mondanak

K A T E W I L L A R D

ELEMI SZÜKSÉGLETÜNK

KEREKASZTAL SZÍNHÁZI TÁRSULÁS - MERLIN


