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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-
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ni. Az atmoszférát teremtõ mozdulatvilág ellenére 
mindkét elõadásban hiányérzetett keltett, hogy a történet 
megjelenítése mégsem vált igazán plasztikussá.  

Ismét láthattuk a Répásiné Hajnal Csilla vezette 
Vadvirágokat. (Õk szintén gyõriek). Ezúttal szerkesztett 
mûsort mutattak be Ébredünk címmel, amely a gyer-
mekvilág különbözõ problémáit, sajátos szituációit jele-
nítette meg. Az elõadás egyik erénye az az õszinteség 
volt, amellyel a különbözõ életkorú gyerekekbõl álló 
társulat tagjai beszéltek a saját világukról, önmagukhoz 
és a felnõttekhez való ellentmondásos viszonyukról. A 
rendezõ � ahogy ezt már megszokhattuk az utóbbi 
években látható munkáiból � ismét több erõs, érzelem 
gazdag, teátrálisan hatásos színpadi képpel erõsítette 
meg a mondanivalót. 

Újra találkozhattunk Zalaszentgróton a �pápai isko-
lával�. Az Árvainé Horváth Mária, Németh Ervin, Tegyi 
Tibor alkotta �kör� már lassan egy évtizede rendre érté-
kes gyerek- és diákszínjátszó elõadásokkal jelentkezik. 
Produkcióik mindig a gyerekek világához, személyes 
problémáihoz közelítik a feldolgozott alapanyagokat. 
Így történt ez idén a Tom Sawyer esetében is, amely mai 
ízekkel dúsította fel a kamasztörténetet. Ugyanakkor az 
elõadás rendezõjének, Tegyi Tibornak munkáiban fo-
lyamatosan jelen van a színházi hatásokra való törekvés. 
Itt is izgalmasan váltakoztak a teátrálisan megkompo-
nált, illetve az életjáték közvetlenségével (vagy bájos 
iróniájával) ható jelentek.  

Több fontos gyerekszínjátszó mûhely lépett fel a vá-
ci regionális döntõn is. Több elõadással jelentkeztek 
például a Fóti Fiókák. A Kovács Éva vezette (kisebbek-
bõl és nagyobbakból álló) csoportok a legjobb gyerek-
színjátszó hagyományokat folytatják. Elõadásaikban a 
játszók közvetlen színpadi jelenléte, erõteljes személyes 
megnyilatkozása a legfontosabb. Ehhez többnyire olyan 
alapanyagokat keresnek, amelyek szabadon feldolgoz-
hatók, alakíthatók, amelyek nem teremtenek kötöttsége-
ket, amelyeket a játszók maguk is alakíthatnak, tovább-
építhetnek, így alapozva meg az elõadások személyes-
ségét. Ilyen volt mindkét idei bemutatójuk. A �nagyok� 
népmese-részletek füzérével léptek fel (Szegény embert 
az ág is húzza), a �kicsik� Lázár Ervin Szegény Dzsoni 
és Árnikájának asszociatív feldolgozásával szerepeltek.  

Viszonylag új, de ígéretes mûhelynek tûnik a csepeli 
17-es csoport. A Kállai Ibolya vezette csapat már a tava-
lyi debreceni döntõben is érdekes elõadással jelentke-

zett. Most még kidolgozottabb, gazdagabb színpadi vi-
lágot mutató játékkal jelenítették meg A kiskondás tör-
ténetét. A produkció alapvetõen nem az egyéni szere-
pekre, hanem a kollektív játékokra épült.  

Felléptek a váci fesztiválon az Inárcsi Színjátszók is. 
Miközben diákcsoportjuk a dombóvári országos feszti-
válon is díjazott, értékes elõadást készített, eredménye-
sen dolgozott két gyerekcsoportjuk is. A kisebbek Kiss 
Lászlóné irányításával A kevély kiskakas történetét ját-
szották el, amelyet egy gyerekcsoporton belüli konflik-
tusok adta keretben értelmeztek. A nagyobbak Kovács-
né Lapu Mária rendezésében kamaszjátékkal jelentkez-
tek. A Lehetne muskátlis kalap is címû elõadásuk a 
Thalia szekerén címû kiadványban közölt darab szabad 
újragondolása volt, ahol is az eredeti szövegeket bátran 
kicserélték a színjátszók saját élményeibõl, önálló ta-
pasztalataiból megformált jelenetekkel. Igazán ott hatott 
erõteljesnek a produkció, ahol átütött ez a személyes 
érintettség. 

Jó volt látni ismét a balassagyarmati Cseppeket. A 
Pajorné Molnár Magdolna és Tátrai Judit vezette cso-
port most is szerkesztett mûsorral jelentkezett. Az ürögi 
falu végén címû összeállításban az alsó tagozatos gyere-
kek a fiú-lány kapcsolatokról beszéltek, bátor játékos-
sággal, könnyed õszinteséggel, keresetlen közvetlenség-
gel. Egy pillanatra sem volt a nézõnek olyan érzése, 
hogy nem valók kicsik szájába a sokszor pajzánnak ható 
szövegek. 

Ismét fontos elõadással jelentkeztek a Fóti Figurá-
sok. A Kis Tibor vezette csapat ezúttal Pilinszky János 
Ének a kõszívû királyról címû verses meséjét dolgozta 
fel. Az elõadás ismét hatásosan, sokértelmûen használt 
stilizált jelzésrendszerre épült. A gazdag fantáziával 
használt leplek erõs színpadi képeket teremtettek, ame-
lyek segítettek a történet értelmezésében is. Például a 
váratlanul tükörré alakuló szövetek azt sugallták az 
egyik erõs és visszatérõ képben, hogy a király saját bel-
sõ világában tesz utazást. Az a stációdráma, amit végig-
jár, önmaga belsõ erõivel való küszködésébõl alakul ki. 

Virgoncan szellemes, játékosan könnyed produkció-
val jelentkezett a bagi Fapihe. A János vitéz feldolgozá-
sa ironikusan használta a vásznakból és egyéb kellékek-
bõl kialakított stilizált jelzésrendszert. Ez éppúgy az 
elõadás diákos humorát erõsítette, mint az a könnyed, 
nekiszabadult színpadi jelenlét, amely a játszókat jelle-
mezte. 

Regionális találkozók � Budapest 

Élvezetes volt 
Szakall Judit 

A XIII. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó 
Fesztivál budapesti regionális találkozójára, amely a 
Marczibányi Téri Mûvelõdési Központban került meg-
rendezésre, nyolc produkció kapott meghívást. A négy 
napos elõdöntõben bemutatott mintegy ötven elõadás 
közül az aranyérmes csoportok léptek fel a május 8-i ta-
lálkozón. 

A legfiatalabb korosztályt képviselte a XXIII. kerü-

leti Török Flóris Általános Iskola második osztályosai-
ból álló Papírsárkány színjátszó csoport, Fonyó Ivett 
osztálytanító vezetésével. A Ki mit tud az erdõben címû 
történetet a Mesevarázs gyerekbábos füzetbõl választot-
ták. Egyre elterjedtebb, hogy egy-egy osztály vállalko-
zik saját pedagógusa vezetésével színjátszó elõadás lét-
rehozására. Itt is ezt láttuk, úgy, hogy � bár az elõadás 
külsõségei, a fa és karton anyagból készített díszletek, 


