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Majdnem minden megvan 
Perényi Balázs 

Három regionális fesztivál negyvenegy produkcióját lát-
tam a XIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínját-
szó Találkozó keretében. A csoportok tizenkét megyé-
bõl érkeztek. Ha tizenöt fõs csapatokkal számolunk � 
sok az osztálykeretben dolgozó, vagy több osztályból 
összeálló, nagy létszámú csoport � közel hatszáz gyer-
mekszínjátszót készített fel, félszáznál is több � sok tár-
sulatnak van több vezetõje � pedagógus. Az említett 
számok magyarázhatják, hogy következtetéseimet or-
szágosan is érvényesnek tekintem. A látott produkciók 
mindegyike jó szemléletû pedagógusi munkát tükrözött. 
Egyértelmûen jó feladatokat kaptak a gyerekek, a pro-
dukciókból visszakövetkeztetve valószínûleg jóízû 
munka zajlott a próbákon. Nem találkoztam a rendezõi 
önmegvalósítás riasztó példáival, eleve mûvészi bukásra 
ítéltetett zagyva színházi kísérletekkel, felnõtt üzenetek 
(ideológiák) gyermekelõadásba csomagolásával, a bul-
várszínházi mûfajok lélektelen és suta utánzataival. 
Nem láttam taszítóan ízléstelen produkciókat, nem fe-
szengtem lehetetlen helyzetbe hozott, színpadon szé-

gyenlõsen tébláboló kis színjátszók miatt. (Természete-
sen a színvonal a megyei zsûrik munkáját is dicséri, de 
azt is bizonyítja, hogy tudtak mibõl válogatni.)  

Úgy tûnik, létezik egy vállalható, majd mindenki 
számára elfogadható gyermekszínházi kánon. Mintha a 
célok és módszerek megítélésében egy nyelven beszél-
nének alkotók, szervezõk és zsûri. Mintha létezne egy 
közös szókincs, amelynek szavaival értelmes diskurzus 
folytatható a gyermekszínházzal foglalkozók között. Ezt 
bizonyítja, hogy a három helyszínen (Szegeden, Eger-
ben, Nagyatádon) szinte �aggasztóan� egyetértettünk, 
egyet gondoltunk kollegáimmal, ezért döntéseinket per-
cek alatt hoztuk és mindahányan jó szívvel vállaltuk. 
(Az oklevelek szignálása gyakran tovább tartott, mint a 
gálára jutó csapatok kiválasztása). Kivételes, és min-
denképpen hasznos jelenség, hogy létezik ez a kánon, 
amit egyértelmû kijelentõ mondatokkal le lehet írni. 
Számtalan félreértést, terméketlen vitát, vad indulatot 
generál a közös szempontok, gondolkodás és értékrend 
hiánya más korosztályok színjátékos közegében. Gon-
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doljunk csak a felnõtt amatõrszínjáték lehetetlen helyze-
tére, az alternatív színház fogalmának megfoghatatlan-
ságára (lassan semmit nem jelent a szó: �alternatív�), a 
diákszínjátszás zavarodott és ingerlékeny közegére. Bát-
ran kijelenthetõ, hogy jelenleg a gyermekszínjáték az 
amatõr színház legfontosabb � legtöbb alkotót foglal-
koztató � és egyben legkiegyensúlyozottabb színvonalú 
területe. Személyes becsléseim szerint országszerte ez-
res nagyságrendben hoznak létre esztétikai és pedagógi-
ai értéket hordozó elõadásokat kiskorú színházcsinálók 
elszánt nevelõik vezetésével. 

Nemcsak az alapfogalmak, teszem azt, az alkotó te-
vékenység alapvetõ motívumainak, módszertanának te-
kintetében érhetõ tetten a fentebb említett konszenzus, 
hanem létezik egy sokak által ismert és beszélt gyer-
mekszínjátszó formanyelv. Eszköztár, amit a társulatok 
többsége mozgósít az elõadások létrehozásakor. Jelentõs 
amatõr, diák- és gyermekszínjátszó elõadások nagy le-
leményei töltötték fel ezt az arzenált. Néhány példával 
szemléltetném, mire gondolok. Gyakran találkozunk a 
játszók által megjelenített helyszínekkel � vár, erdõ, ma-
lom stb. Elõadásaikat sokszor tagolják effekt hangsze-
rek � dobok, perkák, sípok � hangjával. Nem ritkán a 
szemünk láttára lépnek szerepbe, ahogy egy ruhadarabot 
� kalapot, sálat felvesznek, lényegülnek át úgy, hogy 
egy-egy kelléket � tarisznya, vándorbot � megragadnak. 
Nincs is ezzel semmi baj, hiszen ezek a formai jegyek 
nincsenek levédve, átvételük nem lopás. Valós és súlyos 
probléma azonban, hogy ezeket az elemeket igen sok 
rendezõ-tanár nem fedezi fel, és nem is fedezteti fel a 
játszókkal. Nem értelmezi újra ezeket az elemeket, nem 
�tölti fel�, hanem csak használja, már-már magától érte-
tõdõen: rutinból. A formalizmus akkor is formalizmus, 
ha éppen a �kreatív� jelzõvel ellátott formákat variál 
egy alkotás. A készen kapott panelek, ha mechanikusan 
használjuk õket kulturált, de élettelen, �általános� szín-
házhoz vezetnek. Pedig a színház � minden színház(!) � 
pontos és egyedi válaszokat vár, minél konkrétabb és 
személyesebb kérdésekre. Nem hiszem, hogy valóban 
hatásos produkció készülhet úgy, hogy egy másik cso-
port szövegét és elõadáskottáját egy az egyben átveszi 
egy csapat. (Pedig nemegyszer megesik az ilyesmi.) 
Nem is kínálhatunk hálás feladatot tanítványainknak, ha 
a már meglévõt kell lejárniuk. A színház legfontosabb 
nembeli sajátságai: jelenidejûsége, elevensége és szemé-
lyessége sérül ilyenkor menthetetlenül. 

Sokszor sok színjátszó volt már �pad�. Önmagában 
semmit nem jelent, ezért teljesen érdektelen, ha va-
laki egyszerûen négykézlábra ereszkedik, hogy társa 
rátelepedjen. Színpadra kell vonszolni egy igazi pa-
dot, ha parkban játszódik a jelenet, mert az �ember-
díszlet� találmány már foglalt? Nem! Ha a játékos 
tudja hol található (egy eldugott faluban, vagy a 
Montparnasse-on), kiknek a tulajdona az instrumen-
tum (egy öreg grófé, vagy egy kertvárosi óvodáé), 
érti mi zajlik majd rajta, akkor eltûnõdhet, hogy mi-
lyen is legyen az a bizonyos pad. Díszesen pökhendi, 
vagy önbizalom hiányában rogyadozó? Át kell lelke-
síteni az eljátszott tárgyakat, akkor van mit játszani 
a �padnak�. Ebben az esetben a színjátékos egyedi 
megoldást hoz majd a színpadra állítás kihívására, 
ezáltal sokkal jelentésesebb, dúsabb, tehát jobb elõ-

adás születik. Még egy példa. Nem szabad megelé-
gedni meg azzal, hogy dobütés választja el a jelene-
teket. Érdemes elidõzni azon, milyen eszközön 
(hangszeren, vagy megjelenített közeget jellemzõ 
tárgyon), milyen zajt (zeneit vagy szándékoltan kel-
lemetlen hangzásút) csap kicsoda (hol van a színpa-
don, szerepben teszi-e vagy sem, amit tesz stb.)! Ha-
sonló módon �sajátíthatjuk el� a többi készen kapott 
ötletet. Mindent üres formának kell tekinteni � hi-
szen önmagukban az -, mindent (újra) meg kell töl-
teni. Talán kissé hosszan idõztem ennél a problémá-
nál, de túl sok korrekt, mindamellett érdektelen elõ-
adást láttam mostanában, melyek a fentebb vázolt 
kényelmes szemléletrõl árulkodtak. 
(Láttam ugyanakkor egy elbûvölõen szellemes, és 
lendületes játékot Egerben a szatmárnémeti Midipo 
csoporttól, amelyben egymást követik a dilettáns, 
igen szakmaiatlan megoldások � például középen 
egy trónus állt, körötte félkörben az udvar népe, és 
ha valaki szólt, hát egy lépést elõlépett stb. Vezetõ-
jük, Pataki Enikõ valószínûleg nagyon jó pedagógus 
és igazán tehetséges rendezõ. Kezdõ és határon túl 
dolgozik, ezért semmit sem tud a gyermekszínjátszás 
formakincsérõl, nem járt fesztiválokon, nem látott 
elõadásokat, viszont érezhetõ, hogy elõadásának 
összes eleméért megdolgozott csoportjával, akiket 
ösztönösen remekül irányít. Természetesen sokkal 
jobbak lesznek, ha megismerik kortársaik elõadásait, 
biztosan tanulnak ezekbõl, át is vesznek néhány 
megoldást, de biztos, hogy közben nem veszítik el 
szenvedélyes alkotói attitûdjüket, amivel rákérdeznek 
a világra és a színházra.) 

Nagy segítség rutintalanabb rendezõ-tanárok számá-
ra, ha kész �forgatókönyvbõl� dolgoznak, olyan szö-
vegbõl, melyben nemcsak a dialógok vannak leírva, ha-
nem a színpadi akciók is. Ilyenkor még jobban kell 
ügyelni, hogy a színjátszók átlelkesítsék a megadott cse-
lekvéseket. Hat elõadást is láttam, ami a Drámapedagó-
gia Társaság igazán nagyhatású (1999-es) drámapályá-
zatára érkezett szöveg alapján készült. A �Thalia szeke-
rén� címû kötet gyakorló drámatanárok, színjátszóren-
dezõk forgatókönyveit gyûjtötte egybe. Jelentõségét bi-
zonyítja, hogy évrõl-évre sikerült elõadások készülnek 
ezek alapján. Jó lenne, ha a hiánypótló kiadványt újabb 
követné. Három csoport is eljutott a regionális döntõig 
Sóstói Andrásné Fõzzünk kalamászt címû szerkesztett 
játékának színpadra állításával. A szegedi Tabán Mûvé-
szeti Iskola elsõsei Domonkos Ildikó vezetésével bátran 
és kreatívan viszonyulnak a szöveghez. A kicsik nem-
csak önfeledten és összeszedetten játszanak, hanem sze-
repbe lépve valódi színpadi helyzeteket teremtettek. 
Energikus, szép elõadás, az egyik legjobb �Fõzzünk 
kalamászt�, amit valaha láttam, pedig nem kevés ver-
senytársa akad. Ágoston Attila meghatározó leleménye, 
hogy kamaraterembe, arénaszínpadra komponálta a pro-
dukciót, a nézõk körbeülik a játékteret. A jutai (Somogy 
megye) Szamóca csoport produkciójának fûtöttebb pil-
lanatait megemelte a nézõtér közelsége, de természete-
sen a bizonytalanság, a zavar � ami szinte törvényszerû 
egy alsós csoportnál � árulkodó jelei is felerõsödtek a 
karnyújtásnyi közelségben. A kisújszállási Kossuth La-
jos iskola (�Palacsinta� csoport) apróságainak kiváló ta-
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nulmány volt a Fõzzünk kalamászt (rendezte Oláhné 
Horváth Ibolya). Egy-egy pillanatra élvezetes színház, 
hatni képes színjátszói energiák lendítik, egyéni színek 
teszik izgalmassá; máskor lejárják a kottát becsülettel. 
Jó választásnak bizonyult alsós csoportok számára a 
Fõzzünk kalamászt, nemigen értem viszont, hogy miért 
nem tüntetik fel a csoportok az általuk színre vitt szöveg 
szerkesztõjének nevét (nemcsak idén, az elmúlt években 
sem). A szerkesztés, válogatás, színpadra alkalmazás: 
teremtõ tevékenység, tessék tehát kiírni Németh Ervin, 
Sóstói Andrásné, Szabó Miklós, Tátrai Judit és Pajorné 
Molnár Magdolna nevét, ha munkájuk a csoport segít-
ségére van! (Az említettek szövegeivel igen, nevükkel 
azonban nem találkoztam a fesztiválon.) 

Több olyan elõadás is szerepelt a programban, 
amelynek szövegkönyvét jó szívvel fogom kiajánlani, 
ha megjelennek, és elérhetõek lesznek. Ferenczi Katalin 
kitûnõ színpadi játékot állított össze saját gyûjtésû szü-
reti népszokásokból. Remek helyzetek, míves nyelvezet, 
valódi drámaiság jellemzi a Dolgos hétköznapokat. A 
szöveg lehetõséget ad érdekes karakterek megformálá-
sára, nem egy jól játszható szituáció van benne. Meg-
gyõzõdésem, hogy a szerkesztett népi játékokban is 
(mikro)szituációkat érdemes keresni. Emberi akaratok, 
szándékok, érzelmek olvashatók ki a népszokásokból, 
mondókákból, ezeket eleven színházként érdemes elõ-
adni, el kell feledni a népi kultúra tiszteletébõl fakadó 
pátoszt. A csongrádi Jövõnkért Alapfokú Mûvészeti Is-
kola Zsizsik csoportja szellemes és igényes produkciója 
felmutatta rendezõ tanáruk gyûjtésének minden erényét.  

Nagyon értékes gyûjtõ, szerkesztõ munkát végzett 
Kovács Lászlóné. Legények és leányok címû elõadásá-
hoz népi csúfolódókat gyûjtött egybe. A Székkutasi Mû-
vészeti Iskolások Suli Színpadának elõadásában vallo-
másos hitellel szólaltak meg a csúfondáros rigmusok. A 
folklór szövegek a csoport tagjainak életkori problémá-
ikról kezdtek szólni. A stilizált (nép)nyelv által teremtett 
távolság nemhogy akadályozta, segítette a személyes 
fogalmazást. Ötödikes-hatodikos fiúk és lányok feszült-
ségtõl terhes egymás felé fordulásáról, egymás tekinte-
tének zavart keresésérõl szólt az elõadás, melynek 
csúcspontja az elfogadás, az érzelmek válásának pilla-
nata volt: szerelmes leány megfogta a szerelmes fiú ke-
zét. 

Általános tanúság, hogy akkor születik izgalmas, élõ 
színház egy népi játék színrevitelekor, ha egyéb szándék 
is vezeti a színjátszókat, mint a hagyományápolás tiszte-
letre méltó motívuma: igazi közölnivalójuk van a tradi-
cionális szokáscselekvésekkel. Valaha a népszokások az 
emberi élet alaphelyzeteit ritualizálták, emelték el � a 
színház feladata, hogy újra egyedivé tegye az általános 
érvényût, maivá a múlt idejût. 

Élõ mûfaj a verses összeállítás. Ezt bizonyítja az ál-
talam idén látott négy pódiumjáték. Mindegyikben van-
nak sûrû pillanatok, szép képek, erõs megszólalások, de 
vannak versek, amelyekhez nem sikerült jelentéses ak-
ciót vagy képet, izgalmas szituációt, érdekes megszóla-
lásmódot (dialógussá tördelés, kórus, ének stb.) rendel-
ni. Talán mert nem világos a közlési szándék, ami belül-
rõl �instruálna� minden megszólalást, és lehántaná a 
maradék általános pátoszt, verseket tisztelõ meghatott 
tónust? (Természetesen nem azt várom el, hogy köny-
nyen lefordítható élethelyzetekben mondják el a verse-

ket.) Talán azért, mert hiányzik az alkotó közösség min-
den tagja által megértett, megélt meghatározó gondolat, 
ami világos színpadi fogalmazásra késztetné a színját-
szókat � hiszen szükségét éreznék, hogy a befogadó 
üzenetük összes árnyalatát megértse? Talán, mert nincs 
drámai íve az összeállításoknak, ami rákényszerítené a 
nézõt, hogy értelmével, érzelmeivel mindvégig kövesse 
az elõadást? Igazán szellemesek a siroki Paff Színpad 
Rikoltások (Tátrai Judit�Pajorné Molnár Magdolna / 
Thalia szekerén) jó tucatnyi esernyõre komponált etûd-
jei. Rajnavölgyi Vilmos jól mozgatja lelkes és felszaba-
dult csapatát. Elmélyült kamasz játék a mezõszilasi  
Weöres Sándor összeállítás (Áthallások � szerkesztette 
és rendezte Illés Györgyi). Azonban sem az egységes, 
valóban kreatív színpadi nyelv (Sirok), sem az erõs at-
moszféra (Mezõszilas) nem óvta meg az említett pódi-
umjátékokat attól, hogy emlékezetes szilánkokra hullja-
nak. 

Kitûnõ elõadások születtek a gyermekszínjátszók 
kedvenc kötelezõ olvasmányaiból, a János vitézbõl és a 
Lúdas Matyiból. Rendkívül rokonszenves szemléletet 
tükröztek ezek a produkciók. Felfedezték önmaguknak a 
remekmûveket, értelmezésükben azt játszották el, ami 
számukra fontos. Nem dermesztette a színházcsinálók 
alkotókedvét ájult tisztelet, de nem fordították ki, húzták 
le, butították el a csodálatos alkotásokat (pedig milyen 
sokszor látunk ilyesmit a poszt-posztmodern kortárs 
színházban). Szerencsére a gyerekek nem játszottak a 
szöveg ellen, nem adták szimpla paródiáját, nem de-
monstrálták, hogy nem értik, távol áll tõlük, mert klasz-
szikus és érthetetlen. Az elõadások közel hozták Petõfi 
Sándor és Fazekas Mihály alkotásait.  

Török László és a szabadszállási Kislajtorja Lúdas 
Matyijában három elõadásra elegendõ ötlettel találko-
zunk. Minden narratív szöveget játékká formálnak, min-
den nehezen szcenírozható helyszínre (erdõ, vásár) és 
akcióra van eredeti megoldásuk (gyógyfûszedõ várnép, 
nézõk közt szemezgetõ, rolleros lány a Döbrögi kísére-
tét elcsaló lovas). Csoport és vezetõje szemmel látható 
kedvvel idõzött el az izgalmas feladaton, hogy az elõ-
adás minden momentumát kitalálja. Nem elégednek 
meg azzal, hogy a diák- és gyermekszínjátszás nagy, 
közös formakincsébõl emeljenek át találmányokat. A 
lendületesen szemtelen, pimaszul izgalmas, vad, mégis 
intellektuális humorú játszók eredeti tehetségét a kitûnõ 
pedagógus-rendezõ fedezi fel, bontakoztatja ki és mutat-
ja meg a számukra. Helyenként a csapongó ötletek meg-
törik a jelenet ívét. A hatás dramaturgiáját szem elõtt 
tartva érdemes lett volna szelektálni, hogy ne �de-
konstruáljon� olyankor egy-egy nagy poén, amikor a 
konstrukció � vagyis a szituáció � nagyon érdekes, és 
viszi a nézõt a jelenet. Az egyetlen érvényes keretjáté-
kot ebben az elõadásban láttam, pedig találkoztam jó 
néhánnyal. A fölösleges keretjáték jellemzõje, hogy ké-
sõbb a történet elmesélésekor elfelejtõdik, és nemigen 
hat már a játékra. Nem értelmezi át, nem árnyalja fo-
lyamatosan az elmesélt történetet. Legtöbbször bejön-
nek a játszók, akiket valami kvázi élethelyzetben látunk 
� kirándulás, napközi, házibuli. �Civilben� azt mondják, 
hogy játsszuk el ezt vagy azt a � legtöbbször kötelezõ � 
mûvet. (Szinte mindig hamis ez a színpadi �civilség�, az 
egyik legnehezebb színészi feladat megformálni a hite-
lesen közvetlent.) Na, és a többiek, hát minden kétség 
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nélkül rávágják a kimódolt kérdésre: miért is ne! S már 
indul is a játék, aminek semmi köze a prológhoz. A 
gesztus jelentése egyértelmû: egyszerûen és eszköztele-
nül akarja a társulat saját olvasatát elénk tárni, kerülik a 
hamis nagyszínházi manírokat. Csakhogy ennek az elõ-
adásból kellene kiderülnie. Visszatérve a szabadszállá-
siakhoz: Lúdas Matyijukban egy a társai közül fejjel 
kimagasló, ballonkabátos, szemüveges fiú, fancsali arc-
cal rontja el a többiek szórakozását (nem engedi kosa-
razni õket stb.). Élesen fogalmaznak, nem csak úgy 
nagyjából elõvezetik a köznapi élethelyzeteket. A kel-
letlen arcú játékelrontó, a közösség kedvetlen és rossz-
indulatú bomlasztója lesz késõbb Döbrögi. Remek! 
Végre valaki figyelmesen elolvasta a Lúdas Matyit és 
kiemelt belõle egy kétségtelenül drámai momentumot. 
Kibontotta a közösség és nagyhatalmú (�nagy erejû�) 
vezetõjének feszült viszonyát. Mindenki Lúdas Matyi, a 
játszók egy sapkával jelzik az aktuális címszereplõt. 
(Még ez a sokszor látott megoldás is többletjelentést kap 
a játékban. Nem csak arról a praktikus megfontolásról 
szól, hogy mindenkinek szerepet kell adni. Az elõadás a 
közösségrõl szól � legyen hát mindenki Lúdas Matyi.) 
Persze az �uraság� végül megjavul, és mosolyogva tart-
ja a hulahoppkarikát � rengeteg mindenné varázsolták át 
korábban a játékszert �, a kosárgyûrût. Szellemes és 
igaz játék.  

Egerben a kókadi Gólyahír színjátszó kör hagyomá-
nyosabb felfogásban mutatta be Fazekas Mihály reme-
két. Remek fõszereplõ, jó néhány sikerült jelenet, de az 
elmélyültebb komédiázáshoz figyelmesebb szituáció-
elemzés, a viszonyok drámaibb kibontása szükségelte-
tett volna. Sok Lúdas Matyit láttam, amelyben anya és 
fia, szûkszavúan, de nagy emberismerettel ábrázolt kap-
csolata színpadi megúszásra ítéltetett elõjáték. A kóka-
diaknál igazán tehetséges színjátszó (késõbb kitûnõ ja-
vasasszonyt játszik) zavartan söprögeti a színpadi sem-
mit, miközben Matyi �lustán� lustálkodik. Pedig mennyi 
dráma rejlik a nincstelen, gyermekét egyedül nevelõ, 
hajszolt anya, és mihaszna fia feszült kapcsolatában. 
Érdemes feltenni a kérdést, hogy miért nem mer haza-
menni Matyi a vásár után? Hogyan és miért válhatott 
tudós doktorrá külföldön � �csinálhatott karriert� � ez a 
semmirekellõ? Mi motiválta? Rengeteg izgalmas, tizen-
évesek számára húsbavágó kérdést vet fel a Lúdas Ma-
tyi. 

Kétséges, hogy érdemes-e átírni az alapmû mondata-
it, fõként, ha jól mondható, tömör mégis érthetõ költõi 
nyelven szólnak. Poétikus nyelv idõtlensége és színpadi 
játék aktualitása, érvényessége nemhogy lerombolja, in-
kább felerõsíti egymás hatását. Csak akkor érdemes át-
fogalmazni, ha a szövegbe kerülõ saját mondatok, anak-
ronizmusok, stílustalanságok jelentést hordoznak � 
mondjuk az ábrázolt világ és korunk valóságának tragi-
kus vagy kacagtató kontrasztjára mutatnak rá, vagy egy 
figurát jellemeznek, esetleg az adott jelenet közegét fes-
tik stb. Ráadásul a színpadi szövegek, még a naturalista 
drámák dialógjai is lüktetõen ritmikusak, amihez hason-
lóan rafináltan természetes dialógokat írni nem könnyû 
� borzasztóan nehéz. 

Hasonló, egyszerre merész és míves, könnyed és sú-
lyos elõadás a kaposvári Bárczi Gusztáv speciális szak-
iskola Szerelmi története, ami a János vitéz alapján ké-
szült. A frenetikus játékban Jancsi�Iluska �szerelmét� 

mesélik el. Pucz András bátran és következetesen hú-
zott. Jancsi világgá menetelét követõen a hazatérõ János 
vitézt látjuk, aki rögvest Tündérországba kerül, hogy a 
tóba sírról tépett rózsát hajítva rátaláljon szerelmére. Pa-
ródia � definiálja a mûfaját a produkció, de vitába száll-
nék a szerénykedõ meghatározással. Több ez a játék! 
Minden vad ötlet dacára elválásról, egymásra találásról, 
vágyról és beteljesülésrõl szól az elõadás. Kicsit megré-
mülök, amikor Iluska mellé jól megtermett, menyecske-
ruhás, szõrös lábú ifjú huppan a patakba, akit Jancsi 
alaposan szemügyre is vesz. Szerencsére ez az egyetlen 
majdnem ízléstelen poén, ami annyira érvényteleníthet-
né a játékot, hogy utána nemigen lenne érdemes a János 
vitézt felmondani. Ugyanis a legmerészebb parafrázis 
készítõinek is tudniuk kell, hogy az alapvetõ, � figurák 
akaratait, szituációkat � meghatározó erõk felülírásával 
lehetetlen, és értelmetlen eljátszani egy történetet. Jan-
csinak szeretnie kell Iluskát, és irtóztató haraggal gyû-
lölnie a banyát. Ha Jancsi és a mostoha nem csapna ösz-
sze igazán, ha a fiú haragja, a vénasszony riadalma nem 
lenne félelmetesen igaz, nem lehetne fergetegesen ko-
mikus sem. Pazar a narráció! Öltönyös fiú és �népi�, 
mezítlábas lány meghökkentõen jól, a szöveg retorikus 
szerkezetét tökéletesen visszaadva, nagyszerûen poentí-
rozva finom iróniával, megejtõen hitelesen mesél. Meg-
szólalásaik átértelmezik, árnyalják, ellenpontozzák a je-
leneteket, amelyeket a rendezõ-tanár énekelte dalok ta-
golnak. Pucz András színpadi jelenléte súlyos, mégsem 
tolakodó, remekül gitározik és énekel. Közismert, negé-
dességig érzelmes nóták visszafogottan túlfeszített, 
parodisztikus elõadása pompás humorforrás. Mikor a 
gazda áthajítja a kerítésen Jancsi bõröndjét, megszólal a 
�Filléres emlékeim�, az elkergetett fiú pedig szomorká-
san elcsomagolja kacatjait. Felejthetetlen! A nemes pa-
ródia teljesíti a parodizált mûfaj, alkotás által megköve-
teltet, csak éppen kissé túlhajtja azt. Átütõ közönségsi-
ker volt az elõadás. Ez annak is köszönhetõ, hogy Pucz 
Andrásnak és társulatának nemcsak jobbnál-jobb gegjei 
vannak, hanem a rendezõ nagyon ért ezen ötletek elren-
dezéséhez, belsõ ritmusához. Elemezni, tanítani kellene 
ezt a tudást, mert bizony nem könnyû mesterség. 

Mesteri, tanítani való munka Takács Tünde Megnéz-
zük a János vitézt? címû elõadása is a siófoki Turbó 
Csigásokkal. Kezdjük mégis a problémáimmal, ponto-
sabban egyetlen problémám van csak, hiába kutatok 
jegyzeteimben. Ezen az adaptáción is lötyög a keretjá-
ték. Gyakorlatilag fölösleges, és mint minden szükségte-
len elem, elhagyandó. Bezúdul egy kisiskolás osztály, 
valaki felveti, hogy �megnézik-e a János vitézt?� � ami-
re a többiek igenlõen válaszolnak, persze. Ennyi. Ezen 
túl remek minden. Az érzékletes, szituációt szolgáló kö-
zös játékokban megannyi színes és felszabadult kisgye-
rek. Cselekvéseik nem alibi akciók, valódi feladatok. A 
zsiványtanya vad lakói megannyi kis betyár, mindenki 
ugyanazt csinálja, testsúlyát kissé elõre billentve szinte 
rádõlnek Kukorica Jancsira, de mindenki másképpen, 
egyéniségének megfelelõen teszi dolgát. Játszik. Egy 
kórusakció nem akkor jó, ha mindenki pontosan ugyan-
azt, ugyanúgy csinálja. Ez nem dzsesszbalett! A homo-
gén, arctalan tömeg a legritkább esetben érdekes szín-
padon, ha egységrõl beszélünk, akkor egyének össze-
kapcsolódásáról van szó, különbözõ személyiségek 
mozdulnak együtt. Hatásosak és kifejezõek (fenyegetõ-
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ek, otthonosak stb.) a térformák, amiket lenyûgözõ pon-
tossággal, villámgyorsan hoznak létre a kis színjátszók. 
Minek köszönhetõ ez a �fegyelem�? Hogy tudják, mit 
jelent az adott jelenet. Nem egy térbeli helyzetet memo-
rizálnak mechanikusan, hanem a játék belsõ történéseit 
élik meg. Nem lélektelen alkotóelemei egy testekbõl 
épülõ konstrukciónak, hanem tudják, az õ délceg lovag-
lásuk nélkül nem teljes a huszárcsapat. Minden pillanat-
ban játszanak, megmutatnak. Végül diadalmas példája 
az elõadás annak, hogy nem érdemes lebecsülni az ap-
róságok színészi képességeit. János vitéz � igazi, nagy 
ívû alakítás. Jancsi maga a felszegett állú önérzet, a 
nyakasságig következetes elszántság. Erõs jellem: �ko-
moly� férfiember. Hiába az igencsak bájos francia ki-
rálylány csábító mosolya, hû marad Iluskához. Kedvese 
szemébe néz, aki finom mozdulattal megsimítja arcát, 
nagyon egyszerû, mégis kevés hitelesebb megnyilvánu-
lását láttam a gyöngéd intimitásnak. A Turbó Csiga jól 
sikerült szövegváltozata is mutatja, hogy érdemes jele-
neteket elhagyni. Érdemesebb az epikusan szerteágazó 
történet egy részét, egy irányát megtartani, mintsem 
minden jelenetet az értelmetlenségig meghúzni és vé-
gigszáguldani a teljes sztorin. Inkább a jól játszható szi-
tuációkat kell kibontani � mondjuk a királylány vissza-
utasításának komoly próbatételét �, megérteni és megje-
leníteni a helyzet emberi tartalmait, ahelyett, hogy a 
mindenki által ismert klasszikust illusztrálná az elõadás. 

Átütõ elõadást dramatizált népmesébõl egyet láttam, 
a Kísérleti Színpad A lókötõ tündérek címû játékát, 
Felsõszentivánról. Példaértékû az indítása. A földre ku-
corodó lehajtott fejû játszók varázsszöveget duruzsolnak 
egyre hangosabban, kezük szárnyként verdes mind szé-
lesebben és gyorsabban. Felemelkednek lassan. Õsi el-
beszélések varázsos légköre árad szét, álomszerû szár-
nyas lények idézik elénk a mesét. Legtöbbször taszít a 
rituális színház megjátszott elragadtatása, de Kalmár Já-
nos csoportvezetõ egyszerû és erõteljes szellemidézését 
átlelkesíti a gyermekszínjátszók szilaj, mégis imponáló, 
összefogott, odaadó, mégsem hamisan fennkölt regölé-
se. Ritka az az elõadás, amelyik elsõ pillanattól magával 
ragad, és nagy a veszély, hogy a túl erõs kezdés után 
megül a játék. Érdemes energikus közös játékkal indíta-
ni (közös zenélés, éneklés, szélvészgyors beöltözés, szí-
nes kavalkád, megkomponált zûrzavar), hiszen a gyere-
kek �állapotba kerülnek�: az összehangolt energikus ak-
ciók felszabadítják õket, a végrehajtás fegyelme kon-
centrálja figyelmüket. Ugyanakkor nagy a kockázat, 
hogy miután �felrobbant a színpad�, a halkabb, néhány 
szereplõs jelenetek érdektelennek tetszenek majd. Ha a 
beálló csöndet nem tölti ki a színjátszók jelenléte, ha 
nem elég intenzív az elsõ megszólalás, ha nem elég ki-
dolgozott az elsõ szituáció, megfagy a levegõ, és a né-
zõk távolabbra kerülnek az elõadástól, mintha soha se 
lettek volna közel. Szerencsére a Kísérleti színpadosok-
kal nem ez történik, egyik lábukról a másikra állnak, 
úgy feszíti õket a közlésvágy, kirobbanó energiával 
szólnak, gesztusaik túlzásig lendületesek. A harc a tün-
dérek és az elalvás ellen pipázással védekezõ szegény-
legények között hullámzó összecsapás. Belélegeznek és 
kipréselik a levegõt, elfújják az ármánykodó lényeket. 
Ha hirtelen két oldalt kirohannak a szépszámú szerep-
lõk, a kiürült színpadon álló szerelemesek kettõsének in-
timitása igazi érzéki élmény. A csapat atmoszfératerem-

tõ készségének érzékeltetésére elég, ha leírom egyik 
legerõsebb hatású képüket. A kegyetlen király udvarát 
úgy érzékítik meg, hogy rémülten zúdulnak le, és felso-
rakoznak az elsõ sor elé. Kezükben egy-egy karó, mely-
nek végén a próbát meg nem állók (báb)feje éktelenke-
dik. A játszók zümmögnek, láthatatlan legyek raja száll-
ja a hercegi ifjú arcát. Szinte érezzük a rohadó fejek bû-
zét. A legkisebb fiú, aki �megdönti� a ravasz rémkirály 
uralmát, pöttöm, kalapos lány, de tekintetébõl süt az ér-
telem, mozdulataiból a határozottság. Azonban gyöngéd 
és figyelmes, amikor lakli testvéreit eligazítja, ahogy 
kell. Persze a nyomorult sorsú sokgyermekes család 
boldogul végül. Mint a mesében. 

Született kitûnõ elõadás felvonásnyi terjedelmû szín-
darabból is, az egri találkozó mindkét gálára bejutó elõ-
adása ilyen volt. Tersánszky Józsi Jenõ Síró babák címû 
mesejátéka érzelmes Hamupipõke történet. Könnyen 
önsajnáló érzelgésbe fordulhat a belõle készült színjá-
ték. Nagy Zsoltné és Tóth Gabriella rendezõk elkerülik 
ezt a csapdát. Nagy gonddal elemezték szituációkat, 
meglelték a kicsit szépelgõ szöveg mély drámaiságát, 
amit aprólékosan kidolgozott, részletezõ realista játé-
kukkal átélhetõvé tettek. Bár a tizenéveseknek a legrit-
kább esetben van meg ehhez a fogalmazásmódhoz a 
megfelelõ színészi eszközkészletük, ebben az elõadás-
ban egészen intenzív, mégis árnyalt, és legfõképpen 
igaz(!) alakítások sorával találkozunk. Szépek a ruhák, 
rendben vannak a bútorok, nincs bántó, a választott kor-
szakba nem illõ tárgy. Kifejezetten tetszetõs a városi 
forgatagot festõ jelenet, szívesen elidõz a szem a finom 
akciókon, karakteres figurákon. Sok munkával, jó ízlés-
sel készült, igényes produkció. Egységes tárgyi környe-
zettel, viseletekkel, eszközökkel, bútorokkal találkozunk 
a nyírbéltekiek Nehéz betegség címû jelenetsorában. 
Kisteherautót megtöltene, annyi tárgy kerül a zsúfolt 
színpadra. Következetes realista szcenírozás, még a sült 
szárnyas is ehetõ. A színre állítás legfõbb erénye még-
sem az alaposság. A Nefelejcs csoport elõadása falusi 
környezetben játszódó egyszerû történet egy túlféltett, 
levegõtõl is zárt kislányra féltékeny vásott húgról, aki 
nagy betegséget színlel, hogy õt is kényeztessék: kapjon 
a gyengélkedõ testvérének sütött kacsából. Fazekas 
Bertalanné színjátszói értik és ismerik a megjelenített 
alakokat, eljátsszák nemcsak a szöveg elsõdleges szint-
jét, hanem a szavak mögött megsejthetõ érzelmeket, 
akaratokat is. Élénk komédiázó kedv jellemzi a csapa-
tot, de a legjobb fajta humort képviselik: sodró lendüle-
tû játék és érzékeny emberábrázolás fakaszt nevetést.  

Reneszánszát éli az életjáték. Volt idõ, mikor úgy 
tetszett, hogy eltûnik a mûfaj, mivel nem képes a köz-
vetlen, direkt forma az összekuszálódott valóság megra-
gadására. Banális életanyagot � általánosítás és leegy-
szerûsítés a színpadon mindig igaztalan � banálisan 
megfogalmazó produkciók készültek sorban. A készte-
tés mégis erõsebbnek bizonyult, hogy a tizenévesek 
megtalálják a pozíciót, ahonnan rálátnak saját életükre, 
hogy a színjáték által értelmezzék a világ nyugtalanító 
jelenségeit és megfogalmazzák kritikájukat.  

Az Abakusz ötödikes, hatodikos gyerekei (Debrecen) 
két népmese történetébe illesztették életteli rögtönzései-
ket, majd dalokat írtak és musical formáltak mindebbõl. 
Enyhén túlbonyolított, túlterhelt, nehézkes a meseszö-
vés, de tele van jobbnál-jobb jelenetekkel, nagyon 
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õszinte, kirobbanó energiájú alakításokkal. Sokat tud és 
merészen sokat árul el a Ne szólj szám, nem fáj fejem a 
testvéri marakodásról, a túlféltõ és a gyermekeivel foly-
vást elégedetlen anyákról, a tizenegynéhány éves fiúk és 
lányok szerelmérõl. Mozgásban elbeszélt életjáték Sze-
szák Szilvia Nyári cécó címû elõadása. Az Apródok fa-
lun unatkozó lányai versengenek az egy szem vidékre 
érkezõ fiúért. Megejtõen szerény elõadás, egyszerû em-
beri gesztusokat, egyértelmû közléseket formál mozgás-
színházzá, minden mûvészi allûrt kerülve. A játszók 
nem kényszerülnek rá, hogy olyan elemek suta elõveze-
tésével tárják fel képzetlenségüket, amiket hosszú évek 
tréningje után tudnának csak végrehajtani. Járható, vég-
telenül rokonszenves útnak tûnik a diósgyõri alakulat 
mozgásszínházi kísérletébõl sejthetõ metodika. Az 
agárdiak Majdnem próba címû produkciója ismerõs, 
sokszor látott alaphelyzetet bont ki. Színjátszók várnak 
a csoport vezetõjére, és a tétlenség feszültsége összeug-
rasztja a nagyon különbözõ fiatalokból álló csapatot. 
Kezdetben inkább típusokat, mint egyéniségeket mozgat 
a játék (plázacica, érzékeny lány, a csoport kókler bohó-
ca), de az ügyesen bonyolított összecsapások során fi-
noman egyénítik a figurákat. Kiderül, hogy az életben 
játszott szerepek milyen sorsokat fednek. Cziczó Attila 
rendezõ-tanár igen adottságosan ír lélektani-realista 
�drámát� a csoport improvizációiból, jók a dialógok, 
megsejtetik az elhallgatottat, egyre többet tudunk, ér-
tünk meg a kezdetben egészen sablonosnak tetszõ ala-
kokról. Minden szereplõnek van elfogadható, alakot hi-

telesítõ életigazsága. A viszonyok, és velük az ábrázolt 
figurák változnak azáltal, hogy feltárják � kiadják � ma-
gukat. Egy más csoportok számára is jól játszható élet-
kori dráma közös megírásának lehetõségét éreztem a 
Fészek Színház elõadása közben. A Majdnem színház 
még nem az � majdnem dráma �, de a következõ már 
lehet, hogy egy igazán értékes kamaszdráma lesz. 

Jelentõs, formateremtõ elõadás a Galéria Csoport 
(Dombóvár) Vajh címû produkciója Hajós Zsuzsa ren-
dezésében. Lepellel letakart dobogó a �világszínpad�, 
ide lépnek fel a felnõtt világ monomániásan túlpörgõ, 
hajszoltan boldogtalan szereplõi, hogy a dobogó szélén 
csendes szomorúsággal figyelõ ikerpárt bevezessék az 
életbe. Nem lehet csodálkozni, hogy nem sok kedvet 
éreznek hozzá az értelmes tekintetû kicsik. Kamasz 
�Óriáscsecsemõ�, szélsõséges humor, elképesztõ ener-
giával, kézzel-lábbal, arccal, hanggal hozott figurák. 
Fergeteges, groteszk kavalkádot árnyaló költõiség, vé-
gül � s számomra ez az elõadás legvonzóbb sajátsága � 
valóságnak feszülõ szarkasztikusságig intellektuális 
szemlélet. A kicsik csalódottan �visszaszületnek� a do-
bogó alá, az apa határtalanul boldogtalanul ácsorog az 
emelvényen. Torokszorító pillanat! De nem ez a zárlat! 
Igazán hálás vagyok a lebegtetett és ironikus �boldog 
végért�: a két kicsinek megesik a szíve apukán, és várat-
lanul elõbukkannak a fekete lepel alól. Mégis élni kell! 
Talán érdemes is, ha ilyen kritikusan, szenvedélyes érte-
lemmel látnak át a fiatalok a mi kis világunkon, ha ilyen 
svunggal rontanak neki a hamisságoknak. 

Regionális találkozók � Zalaszentgrót, Vác 

Gyerekszínjátszó mûhelyek 
Sándor L. István 

Az általam látott két regionális fesztiválnak az volt a 
legkedvezõbb tanulsága, hogy léteznek még színvonalas 
gyerekszínjátszó mûhelyek, továbbra is dolgoznak azok 
a pedagógusok, rendezõk, akik remek csapatokat tudtak 
felnevelni, akik a magyar gyerekszínjátszás egészében 
is fontos elõadásokat tudtak létrehozni. 

A zalaszentgróti találkozón lépett fel a csehimind-
szenti Pöttyös Hagyományõrzõ Csoport. Horváth Barna-
básné évek óta a gyerekszínjátszásban kuriózumnak 
számító feladatot teljesít: falusi hagyományokat tart 
életben, az adott közösség tradícióit, helyi legendáit adja 
át a gyereknek. Elõadásaikban � így az idén bemutatott 
Kõvé vált boszorkányban is � a megjelenített népszoká-
sok sajátosan keverednek falusi életképekkel, illetve a 
belõlük kibontakozó egyedi történet jeleneteivel. Ezek 
mindig egy-egy csehimindszenti �legendát� dolgoznak 
fel, amely valóban megtörtént a faluban két-három ge-
nerációval ezelõtt.  

Ugyancsak itt lépett fel a magyarpolányi Galagonya 
Gyerekszínpad. Ez viszonylag friss, de ígéretes szemlé-
letû mûhelynek számít. A tavalyi debreceni döntõn az 
idõsebbek szerepeltek, Zalaszentgróton a fiatalabbak 
mutatkoztak be. A Molnár Anikó vezette csoport egy 
tornatermi környezetbe helyezve, személyes áthallások-
kal tûzdelve játszotta el az Álomkapu címû elõadást, 

amelyet különféle mesemotívumokból a gyerekek ma-
guk állítottak össze.  

A celdömölki Soltis Színpad is gyerekszínjátszó elõ-
adással jelentkezett. Az Ihász Csilla vezette csapat a 
Lúdas Matyi dramatizált változatát mutatta be. A törté-
net azonban a csoport szerepigényei miatt igencsak el-
kanyarodott az eredeti mesétõl, az új figurák kissé erõl-
tetett szituációkat kényszerítettek ki (például a darab 
nagyrészt a Döbrögi és Lúdas Matyi és közös szerelmük 
között kialakult háromszöghelyzet körül bonyolódott), 
így a láthatóan nagy gonddal vezetett, tehetséges gyere-
kek nem mindig tudták hitelesíteni a helyzeteket. 

Fellépett Zalaszentgróton a gyõri Arrabona Gyer-
mekszínpad is, akik szintén évek óta jelen vannak a ta-
lálkozókon. (Tavaly egy másik csoportjuk az országos 
döntõig jutott.) A Frankó Tünde és Kopfschlagel Krisz-
tián vezette csapat Don Cristobal és Dona Rosita tragi-
komédiáját mutatta be, a történet elmesélése helyett 
azonban inkább a spanyolos táncmozdulatokat használó 
kórus mozgásainak, jelenlétének megkomponálására he-
lyezték a nagyobb hangsúlyt. Tóth Szilvia egy másik 
gyõri csoport elõadást rendezte. A Grácia Mûvészeti In-
tézet színjátszó csoportja Thomas Mann Elcserélt fejek 
címû történetébõl indult ki, s ezt indiai táncjeleket hasz-
náló gesztusrendszer segítségével próbálta megjeleníte-


