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gyerek azt gondolta, hogy jópofa, és azt ők szívesen „előadnák” másoknak is. A jó szándékú csoportveze-

tő pedig szinte minden rendező elvet félretéve, hagyta őket. De mint tudjuk, „a jó szándék kevés…” Így 

aztán az előadás kissé(?) eklektikusra sikeredett. A bronzminősítés elsősorban a bátran, jókedvűen, a pár-

beszédekben hitelesen megszólaló gyerekeknek szólt, bátorításképpen, a csoportvezetőnek pedig a jövőre 

nézve némi útmutatást adtunk, hogyan, mivel segítheti a szerepelni vágyó gyerekeket. 

Sz. Pintér Rozália 

Érvényes tanulságokkal 
Nyárasd, Kultúrház, 2012. május 10. 

Mindig nagy izgalommal megyek a határon túli csoportokat nézni, mert bármennyire azonos anyagból 

építkezünk, sokszor a létrejött előadásokban teljesen másfajta szemlélet tükröződik, mint nálunk. Ez a 

másság vonzó, időnként furcsa is. És nagyszerű a családias hangulat, amit nem először éreztem, a közvet-

len, személyes kapcsolat a csoportok között. Itt aztán tényleg igaz, hogy mindenki ismer mindenkit… 

A Dunamenti Tavasz nyárasdi válogatóján színes csokrot kaptunk bábos és színjátszó előadásokból. 

Utóbbiak igazán egyenletes, szép színvonalon teljesítettek. Nagyon „szemrevaló” és leleményes volt a 

Magyar Gál Lívia és Nagy Irén által vezetett Tekergőcök előadása – A mesék útvesztőjében címmel. Vol-

taképpen egy szerkesztett játékot látunk, meseelemekből, kis rögtönzésekből alakítva. Már nem először 

egy meghatározó kellék állt a középpontban, szinte szervezőerőként, ezúttal egy nagy üst – nagyanyáink 

szilvalekvár-főzései jutottak eszembe róla… No, meg van még lepel, amit akár gyorsan növő paszuly-

szárként is használni tudnak. Felszabadultan játszanak a gyerekek, jó motívumokat szőnek friss játékuk-

ba.  

Hasonlóképpen jóízű munka van a Tekergők (vagyis a nagyobbakból álló csoport) előadása mögött is, 

noha Az ember vagy farkas című előadásuk sok kérdést vetett fel, s időnként bizony az anyag győzedel-

meskedett a játszók erőfeszítései felett. Az mindenképpen figyelemre méltó, hogy egy érvényes gondol-

kodási menethez, mondhatni egy identitás-keresési úthoz kiindulási pontként használták Maugli történe-

tét… 

A Kis Virgoncok Fodor Misi régi sikerét, A kiskondást elevenítették fel, nagyszerű pillanatokkal (azon 

túl, hogy jólesett Misire gondolni, és emlékezni arra a hajdani tatabányai előadásra…). A rendező, Mózes 

Hajnalka jó érzékkel vezette a gyerekeket, és telitalálat a főszereplő kiskondás figurája is. Az ügyes és 

felkészült gyerekek tökéletesen lekötötték az időnként hullámzó figyelmű közönséget is. Sok kreatív öt-

let, jó megszólalások, időnként már-már karikatúraszerű túlzások színezik a mesét. Ami csöppnyi hiány-

érzetet hagy bennem, hogy a szerelem mint a „mindentlátást” is gátló érzemény, nem mutatkozik meg 

igazán. De ami késik, nem múlik. Talán majd Pakson… 

A Fókusz Diákszínpad (vezetőjük Jarábik Gabriella) itt, Nyárasdon is bemutatkozott (korábban láttam 

őket Győrben, egy másik előadással). A Toldit sokan, számos diákelőadásban és sokféleképpen próbálták 

már színpadra állítani, jelentem, ez is egy érvényes és élvezetes megoldási lehetőség. (Önmagában nagy-

szerű, hogy megtanulják a veretes sorokat.) A történetet szépen, számos leleményes megoldást beleszőve, 

elmesélik. A jellemek megformálását és a szituációk pontos kibontását ugyanakkor nehezíti, hogy 

György szerepe egy lánynak jutott. 

A felsoroltakból is látszik, hogy a felvidéki csoportok ugyanabból építkeznek, mint a hazaiak, a megvaló-

sítások mégis különös ízekkel telítettek. 

Tóth Zsuzsanna 

Az V. Gyermekszínjátszó Műhelytalálkozóról 
Bácsfeketehegy, 2012. június 16-17. 

Nem először nézhettem végig a vajdasági magyar nyelvű gyermekszínjátszók éves seregszemléjét. Né-

hány éve még számtalan, a gyermekszínjátszás alaphibáit elkövető előadást láthattunk, alig akadt színvo-

nalában kiemelhető produkció. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Dráma-

pedagógiai Társaság tanfolyamainak, mentor- és drámafutár programjainak köszönhetően is a helyzet má-

ra megváltozott: számos színházi pillanatnak, remek ötletnek és igényes produkciónak örülhettünk együtt. 

Ez a találkozó valóban az, ami a nevében szerepel: ugyanis a csoportok megnézik egymás munkáit, a 

szakmai beszélgetés alatt korosztályokra bontva, kisebb csapatokban együtt játszanak a fiatalok a vajda-


