
négyszemközt
szották. A budapesti Pince Színpad né-
hány éve már tartott drámai ismeretter-
jesztő előadásokat játékosan, mégis a főbb
drámakorszakok jellegzetességeit bemu-
tatva. Hasonlóra készülnek ismét.

A budapesti Gyerek játékszín olyan
előadásokkal kísérletezik, amelyben a
gyerekek megismerik a színházcsinálás
belső titkait, és aktív részesei lehetnek
egy-egy előadásnak. Mindezt egy fonto-
sabb cél érdekében teszik: kiindulópontot
kívánnak nyújtani ahhoz, hogy a gyerekek
a színház katartikus élményétől érzelmileg
fogékonnyá téve erkölcsi, etikai
problémákkal szembesüljenek, és azokat a
színészek segítségével közösen próbálják
megoldani. (Erről bővebben Földes Anna,
a lap más helyén található interjújában
olvashatunk.)

S nincs messze az az idő sem, amikor a
drámai ismereteket általános iskolában is
fogják - fakultatívan - tanítani. A peda-
gógus és népművelő szakemberek kísér-
leteket folytatnak, hogy mindaz, amiről ez
idáig vázlatosan, körvonalaiban szó esett,
egy komplex oktatási-foglalkozási
keretben, játékos formában átadható
legyen a tanulóknak is.

1979 - gyermekév

Ez év tavaszán ünnepélyes keretek között
ülésezett az ASSITEJ - a Gyermek- és
Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövet-
ségének - magyar központja, rendezők,
színészek, kritikusok, pedagógusok, nép-
művelők, írók. A szervezet magyar és
külföldi vezetői egyaránt hitet tettek a
gyerekszínházak beláthatatlan fontossága
mellett. Egyöntetű állásfoglalás hangzott
el arról, milyen szerepe van a szín-háznak
a harmadik évezred nézőjének, a jövő
teljes életet élő emberének nevelésében,
abban, hogy csökkenjen a művészetek és a
közönség közötti - nemcsak a színházban,
de más művészeti ágban is meglevő -
ellentét. A közgyűlés annak jegyében
zajlott, hogy 1979-et az ENSZ nemzetközi
gyermekévnek nyilvánította. Ahhoz, hogy
ez a gyermekév ne csak protokolláris
esemény, gesztus legyen, hanem olyan
valós, lényegbe-vágó intézkedések
szülessenek, amelyek a gyerekek életének
szubjektív és objektív körülményeit
javítják, a színházaknak - a maguk
eszközeivel és lehetőségeivel - az
eddigieknél hathatósabban kellene
szolgálniuk a gyerekek fejlődését.
Reméljük, ebben a szellemben fognak te-
vékenykedni jövőre - és azután is - a hi-
vatásos színházat, csakúgy, mint az ama-
tőrök vagy a dramatikus körök.

FÖLDES ANNA

Játsszunk színházat!

Beszélgetés Mezei Évával

,,Mondd csak, igazából vagy itt, vagy
játékból? Hogy ha szívből, igazából: nem
maradsz ki a játékból."

Kerge Samu cinkosainak bűne avagy
a Gyerek Játékszín dramaturgiája

Vidám bevonulással, zeneszóval kezdődik
a Gyerek játékszín előadása a HVDSZ
Jókai Művelődési Otthonában.

A darab - Mátyás király meg a kolozs-
vári főbíró története - a közismert anek-
dota merészen aktualizált meseváltozata.
A produkció - egyszerű eszközökkel lét-
rehozott, közepes színvonalú, lelkes ama-
tőr előadás. Miért érezzük mégis vala-
mennyien, résztvevők és szemlélők, pe-
dagógusok és kívülállók, hogy valami
fontos történt ebben a két órában? Mert a
közönség - a Hernád utcai általános iskola
huszonhat negyedikese - az első öt
percben a kör közepén zajló cselekmény
tevékeny részvevőjévé vált, s így közös-
séggé kovácsolódott. Nemcsak a közös
élmény, de az egyénenként különböző
mértékben vállalt és végzett önkéntes kö-
zös tevékenység, a közös döntés és fele-
lősség is összefűzte e közösség tagjait.
Elmondva mindez divatos pedagógiai
elvek hangoztatásának hat. A gyakorlat-
ban annyit jelent, hogy a néző gyerekek a
színjátszók felszólítására segítenek fel-
építeni a teremben Budát és Kolozsvárt
(még pontosabban: a főiskolásokkal együtt

göngyölik és feszítik ki a vászonra festett,
jelzett díszleteket), és a terem közepére
hurcolt rongykupacból együtt válogatják ki
a szereposztást látványosan dokumentáló,
házi készítésű jelmezeket, a sifonpalástot
és papírkoronát.

A fizikai részvételt azon nyomban kö-
veti a szellemi. Amikor is a frissen bemu-
tatott uralkodó a nézőktől kér tanácsot,
hogyan látogathatna el országos dolgában
- az igazság felderítésére - kíséret nélkül
Budáról Kolozsvárra, amikor felesége, a
szeretett Beatrix majd lerágja a fülét,
annyira szeretne vele tartani. Mátyás
ezután a gyerekek tanácsát követi, amikor
álruhába öltözik, és rájuk bízza, hogy (a
szereplő komornával együtt) elhitessék a
királynővel a kiagyalt rablómesét, hogy
továbbadják, kézbesítsék és fel is olvassák
a Kerge Samu kolozsvári

főbíróhoz intézett királyi levelet. Az or-
szág pénzéből uraskodó, a közérdekű be-
ruházások árát magukra költő kolozsvári
hatalmasságok a királyi látogatás hírére
ugyancsak pánikba esnek. Karhata-
lommal, kényszermunkával, a gyerekek
aktív közreműködésével ezért papírfalakat
húzatnak, hogy a király ne fedezze fel az
iskola, a könyvtár és a szálloda hiányát.
Csakhogy a szegénylegénynek öltözött,
igazságos Mátyás eszén nem könnyű
túljárni. Ám amikor a mese sodrában a
főbíró utasításait követő rendőrfőnök
kupán vágja az álruhás királyt, néhány, a
felszólításra készséggel jelentkező gye-
reknéző segít a kolozsvári hatalmassá-
goknak börtönbe cipelni a fel nem ismert
vándort.

A játékosok a mese majd minden for-
dulatánál leállnak, és a nézőkhöz fordul-
nak. Az alkalmazott, kérdve-kifejtő pe-
dagógiai módszer csak az első percben
tűnik iskolásnak. Mert már a második
kérdés rendszerint túllendíti a közönséget
a reprodukálás, az összegezés holt-
pontján, és a szereplők konzultánsává
avatja. A gyerekek (legalábbis ezen az
előadáson) remekül vették a lapot. Fele-
lősségük teljes tudatában elgondolkoztak
azon, hogy vajon el kell-e tűrnie egy
álruhás királynak az arcán csattanó, más-
nak szánt pofont, hogy hogyan lehetne
kiszabadítani, Mátyás királyt a kolozsvári
börtönből, s vajon hogyan oszlik meg az
elkövetett törvénytelenségek felelőssége a
főbíró és az ő utasításait követő
rendőrfőnök között. Ezt a nézőtéren lét-
rejött morális energiát használja fel a
rendező az előadás legizgalmasabb, utol-
só fél órájában, amikor a szereplők a né-
zőkkel együtt tárgyalást tartanak a ha-
talmukkal visszaélő, korrupt kolozsváriak
és cinkosaik ügyében.

A vád és a védelem képviselői felnőttek,
de a tanúk és esküdtek felelősségteljes
szerepét a gyerekek töltik be. Akik
felállva esküt tesznek, azután sorra-rend-
re elmondják, nemcsak azt, hogyan épített
a közpénzből kastélyt és horgásztanyát
Kerge Samu és a rendőrfőnök, de azt is,
hogy milyen felelősség terheli a
zsarnokságot némán tűrő várost meg az
álruhás királyt cinkosként börtönbe hur-
coló gyereksegítőket. Még a király mu-
lasztása is terítékre kerül. A tanúk őt is
elmarasztalják, mert alkalmatlan embe-
rekre bízta a város vezetését, és megbízott
a hazugi informátorokban. A főbíró hiú
feleségének ruhára kellett az ország pénze,
a lányai csak egyre szipolyozták. A
védőnek arra a kérdésére, hogy vajon



a főbíró családját elmarasztaló kislány
nem szokott-e otthon pénzt kunyerálni,
nem szeret-e szépen öltözködni, a tízéves
tanú tiszteletet parancsoló határozottsággal
válaszol: de igen, csak nem az ország
pénzéből...

Amikor a közönség aktív részvételével
lefolytatott tárgyalás véget ért, a bíróság -
egy főiskolás szereplő és két, a jelentkezők
közül kiválasztott tízéves esküdt -
ítélethozatalra vonult vissza. (Közben a
gitárosok a mesejáték songjaival
szórakoztatják, arra tanítják a többieket.)
Amikor a törvényes előírásokat megsértve
kihallgattam a bíróság tanácskozását,
őszintén szólva meglepett, hogy az
esküdtek mennyire nem formálisan fogták
fel feladatukat, és milyen körül-tekintő
mérlegelés alapján született meg a
börtönbüntetést vagyonelkobzással és a
tisztségből való kiebrudalással kombinált,
differenciált ítélet. A legérdekesebb a
cinkossá lett nézők büntetése volt. Őket az
egyik esküdt először tíz, a hely-színen
végzendő fekvőtámaszra ítélte volna, majd
- az ifjú pedagógus könyörületességéből -
a terem körbefutására enyhítették az
ítéletet. De az esküdt által tolmácsolt
verdiktben benne volt: nem szabad
gondolkodás nélkül minden parancsot
teljesíteni.

Meggyőződésem, hogy az ítélettel és a
szellemes fináléval nem ért véget a játék:
valami inkább elkezdődött a néző-téren.

Nevelők társulata
- Hogyan született a produkció? - tettem fel
az első kérdést Mezei Évának, aki
nemcsak rendezője, de kezdeményezője,
szervezője, ihletője a Gyerek Játék-szín
munkájának.
 1976 januárjában kezdtük a munkát.

Támaszunk a budapesti Tanárképző
Főiskola és a VIII. kerületi úttörő-ház.
Első produkciónkat, a Rózsa és ibol y á t a
második, harmadik osztályosoknak
szántuk. A mi profilunk az „aluljáró
színház" is. A híradóban is látható volt,
milyen örömmel vállalják a csoport-tagok
az alkalmi, nyíltszíni tömegszórakoztatást.
Tulajdonképpen engem ennek a
tevékenységnek minden válfaja foglal-
koztat, így ez a dramaturgiai kísérlet is.
 Miben különbözik a Gyerek Játékszín

profilja, a társulat összetétele a többi amatőr
csoportétól?

- Az a tény, hogy majdnem csupa, a
nevelés iránt elkötelezett tagunk van
(tanító- és óvónőképzősök, bölcsészek,
pályakezdő pedagógusok), nem véletlen,

és nem is szervezési kérdés. Ebben a
munkában az talál fantáziát, aki amatőr
létére számol azzal, hogy itt nem az ő
csillogása, tehetségének bizonyítása a cél,
hanem a gyerekek „kinyitása". Aki vál-
lalja, hogy játékával nem annyira eszté-
tikai, mint morális értéket hoz létre.
 Hogyan és mikor született meg maga a

célkitűzés, a Gyerek Játékszín pedagógiai
profilja ?
 Angliai tanulmányutaim során, 1970

körül alakult ki bennem az ötlet, az el-
képzelés, hogy nálunk is érdemes lenne
kikísérletezni a drámajátékoknak a gye-
rekekre gyakorolt hatását, és ily módon
felhasználni a színházban, a színjátszás-
ban rejlő nevelőerőt.

- Korábban nem foglalkozott pedagógiával ?
 Színművészeti főiskolai tanulmá-

nyaimmal párhuzamosan két évet elvé-
geztem a bölcsészkaron, azután tanítottam
is a főiskolán, de elsősorban a szak-
mában, rendezőként dolgoztam, a vidéki
évek után egy ideig a Vidám Színpadon.
1958 és 65 között viszont a Népművelési
Intézet munkatársa voltam, és az akkor
születő irodalmi színpadokkal fog-
lalkoztam. Ez a népművelő munka erős
pedagógiai inspirációt is jelentett. Később
a Huszonötödik Színház stúdiójában és a
Magyar Néphadsereg Művész-
együttesénél módom nyílt arra, hogy a
színházzal és a neveléssel együtt foglal-
kozzam. Valójában soha nem akartam a
két tevékenységi területemet szétválasz-
tani. Főiskolás korom óta legjobban a
politikai színház tömeghatása izgatott, és ez
izgat ma is. Volt, amikor csak elméleti
síkon foglalkoztatott ez a téma, megpró-
báltam mindent elolvasni, amihez hozzá-
férhettem, volt, amikor a Művészegyüt-
tesnél realizálni is tudtam ezt a törekvést.
Máig úgy érzem, hogy a Tíz nap, amely
megrengette a világot címmel komponált
politikai tömegrevünk, legalábbis foly-
tatásra érdemes kísérlet volt, és nagyon
fájt a szívem, amikor ez a lehetőség meg-
szűnt. Akkor felmértem: ha felnőtt mé-
retekben nincs lehetőségem ilyen fajta
kísérletre, meg kell keresni az utat a gye-
rekekhez.
 Tehát a gyerekszínház - kompromisszum ?
 A világszínházi tapasztalatok évről

évre egyértelműbben igazolták, hogy az a
fajta aktív részvétel, amit oly sokan és
olyan hittel kergettünk, valahogy nem
megy a felnőtt színházban. Előfordult,
hogy trükké vált, hogy a résztvevők
puszta kacérkodásának tűnt, a legtöbb

előadásban a nézőteret elválasztó fal, a
szereplők minden igyekezete ellenére, nem
omlott le.

A mi darabunk nemcsak célkitűzésében,
de úgy érzem, eszközeiben is abszolút
tisztességes. Mi nyílt kártyákkal játszunk,
és minden egyes dramaturgiai ponton előre
közöljük a nézőkkel, hogy milyen
segítséget, véleményalkotást várunk tőlük.
Tehát a mostani darab esetében sem
elégszünk meg az általános, el-vont
együttérzéssel, hanem pontosan
megmondjuk, milyen konkrét aktivitásra
van szükség ahhoz, hogy az előadás cél-
kitűzése beteljesedjen. A nézőknek ilyen
módon konkrét feladatuk van, amikor
segítenek felépíteni Buda várát, vagy fel-
olvassák az analfabéta főbíró helyett a
király levelét.
 Véleménye szerint a gyerekekben nagyobb

a hajlandóság az aktív részvételre, mint a
felnőttekben ?
 Összehasonlíthatatlanul. A gyereket

nem gátolják a konvenciók, a gyerek
érvényt akar szerezni a maga igazságér-
zetének. Emlékszem az aluljárószínház
első szereplésére, amikor résztvevőink
szinte egyenként toborozták a Baross téren
a nézőket. A szülők közönyösen tovább
akartak menni, a gyerekeik szinte a
gombjuknál fogva bírták őket maradásra.
Sok esetben parázs vita kerekedett a szülők
és a gyerekek között.
 Nem lehetett könnyű dolguk az utcán mű-

sort kínáló színjátszóknak !
- Valóban, ez soha nem könnyű. A mi

Gyerek Játékszínünk tagjai közül sem
mindenki született agitátornak. Az első
hónapokban kiderült a résztvevők egyé-ni
és színészi alkata. Megmutatkozott, hogy
ki milyen természetű, kiben van elég
szenvedély és energia ahhoz, hogy
elfogadtassa magát a nézővel. Ez tulaj-
donképpen nem is színészi tehetség, ha-
nem karakter és szuggesztió dolga.
 Tehát nem is nevelés, nem tanult képes-

ség, hanem adottság.
- Mindezt nagyon problematikus len-ne

szétválasztani. A rendező munkája az ilyen
fajta együtteseknél a csoport tagjainak
felszabadításával, kondicionálásával
kezdődik. Meg kell értetnem a csoport
tagjaival a játék célját. De ez még
viszonylag könnyen megy. Hiszen csak az
kapcsolódott be a körbe, akit már eleve
érdekelt az ilyen fajta pedagógiai tevé-
kenység. Százszor nehezebb az alkalma-
zott, és egyedül elfogadható demokratikus
nevelési módszer helyességéről meg-
győzni őket.

- Pedig én azt feltételezném, hogy a részt-



vevők, már csak életkoruknál fogva is feltét-len

hívei a demokratikus nevelésnek.
- Más dolog elvben elfogadni, és más a

gyakorlatban alkalmazni a humanista
pedagógiát. A mi esetünkben ez a köve-
telmény azt jelenti, hogy a színjátszóknak
nem szabad utasításokban gondolkodniuk.
Az a tevékenység, amit ők a gyerekektől
elvárnak, feltétlenül önkéntes részvételen
alapszik. A nálunk általános, főként
tilalmakra épülő, negációs neveléssel
szemben én rendezőként is,
pedagógusként is mindig a pozitív rá-
hatás eszközeit kerestem. Felejthetetlen
emlékem egy stratfordi Vízkereszt-próba.

Amikor a rendező soha nem mondta
semmire, hogy rossz, hogy hamis, inkább
csak felvetette a színésznek, hogy nem
próbálná-e meg esetleg másként. Az egész
próba a közös gondolkodás, a szó szoros
értelmében vett együttes próbálkozás
jegyében zajlott.

- Itt is ilyen szellemben fosik a próba?

Számomra ez a cél, az eszmény... de
megvallom, hogy rettentő messze vagyunk
tőle. Egyelőre nem is az együttes
munkájára, hanem a gyerekekkel al-
kalmazott nevelési módszerünk jellem-
zésére hoztam fel ezt a példát. Mert velük
szemben, az előadásokon, valóban nem
vétünk az elvek ellen. Hiszen az egész
játék célja, lényege, egy másik ember - a
gyerek egyéniségének kibontakoztatása,
lelkének megnyitása. Ez pedig csak
emberi méltóságának feltétlen tiszteletben
tartásával érhető el. A játék-szín egyik
működési elve, amit minden résztvevőnek
el kell fogadnia, hogy nem a gyerekek
vannak miértünk, hanem mi vagyunk a
gyerekekért.
Követők, társak nélkül

- A z elmondottak szerint a Gyerek játékszín
elsősorban az erkölcsi nevelés szolgálatában
áll. De vajon hogyan szolgálják az ilyen fajta
előadások magát a színházi kultúrát, a
közönségnevelést?

- Meggyőződésem, hogy a színházra
nevelésnek nem ez az egyetlen üdvözítő
formája. Annak idején a Pinceszínházban
magam is mással próbálkoztam. Akkor a
nagyobbaknak valamiféle dráma-történeti
betekintést adtunk, és ilyen módon -
részben ismeretterjesztéssel -
igyekeztünk őket közelebb hozni a kü-
lönböző korok színházi törekvéseihez. A
mostanihoz hasonló drámai játéktól in-
kább azt várom, hogy a leendő nézők
megérezzék: nem kikapcsolódni, ha-nem
ellenkezőleg, bekapcsolódni hívjuk őket a
színházba. Nagyon sok múlik

azon, hogy a holnapi nézők már gyerek-
ként megszokják, hogy a színházba járás
aktív közéleti tevékenység.

Már előadás közben gondolkoztam azon,
hogy az ilyen fajta játék akkor hat igazán, ha
nem egyszeri, felejthető találkozás, hanem
rendszeres kapcsolat. Ha, mondjuk, egy-egy
gyerekcsoport havonta vagy, legalább kétha-
vonta rész/ vehetne egy ilyen játékban.

Ehhez sajnos kevesen vagyunk.
Egyetlen csoport képtelen akár csak a fő-
városi igények kielégítésére is. Azt is tu-
dom, hogy érettebb színészekkel, illetve
színjátszókkal még jobban betölthetnénk
a magunk feladatát. De ezek a gyerekek
ma is, így is rengeteget vállalnak! Április
29. és június 12. között húsz elő-adást
tartottunk. Ez, különösen vizsga-
szezonban, óriási megterhelést jelent a
tagoknak. Úgy látszik, kezdünk divatba
jönni, s ez nekem is, a csoport
színjátszóinak is nagy öröm. De ez azt is
jelenti, hogy egyre több meghívást kell
lemondanunk. A miénknél kiforrottabb,
jobb amatőr csoport sok van az
országban, olyan is akad, amelyik
elsősorban gyerekeknek játszik. De a
miénkhez hasonló, főleg nevelési
funkciót, feladatot válla-ló, a gyerekekkel
együtt dolgozó társulat egy sincs.

Lehet, hogy a feladat nehézségei riasztják
el az érdeklődőket?

Nem hiszem. Mert valójában azért
nem vagyunk egyedül. Európa-szerte

egész sor hasonló és ettől eltérő pedagó-
giai törekvéssel találkoztam már én ma-
gam is. Csak itthon voltunk, vagyunk első
fecskék. Meggyőződésem, hogy bár ez a
munka rendkívül munkaigényes és nem
is látványos, fokozottabb rendszeres tá-
mogatás esetén azért már lennének tár-
saink és szövetségeseink. A módszer kikí-
sérletezése az én dolgom volt, alkalma-
zásával is próbálkozom, de elterjesztése
már meghaladja egy ember erejét és
idejét.

Úgy tudom, hogy a most megismert Gyerek
Játékszín csak egyik területe, fóruma a
kísérleteinek.

- Valóban, megvan ennek a munkának
a kiegészítő része is: az az iskolai kísérlet,
amelyet a hátrányos helyzetű gyerekek
verbális és viselkedésbeli fejlődése
érdekében végzünk.

Képzeld el, hogy...

- Hol és hogyan történik ez a kísérlet?
A XV. kerületi Bogáncs utcai iskola a

bázis. Itt az ügyért lelkesedő igazgató-nő
már régebben megengedte, hogy egy
osztályban heti egy órában kreatív játé-
kokat játsszunk.

Például?
- A forgatókönyvek ismertetése meg-

haladná ennek a beszélgetésnek a kere-
teit. Ízelítőnek talán elég annyi, hogy az
eljátszott mesék és történetek általában
laza szálon kapcsolódnak a tananyaghoz.

Mezei Éva rendez a budapesti Gyerek Játékszínben



Ha kapcsolódnak is, nem a reprodukció,
hanem a gondolkodtatás a lényeg. Ját-
szottunk például különböző szóelemző
játékokat. Azután a gyerekek megeleve-
níthették egy-egy vers, strófa vagy sor
tartalmát és hangulatát. Volt, aki kézzel,
lábbal, gesztusokkal mutatta, egy másik
egyszerűen lerajzolta. De a gyerek minden
esetben maga kereste meg a tartalom
közvetítésének formáját. Különösen a
saját, megélt életszituációk eljátszása
szerzett sokuknak örömet. Az egyik meg-
elevenítendő szituáció például egy gyógy-
szertárban játszódott, járványos időben. A
felnőttek közt sortálló gyereknek először
azt mondtam: játszd el a vásárlást úgy,
hogy a pénztáros néninek ma jó napja van.
Azután fordítottam a helyzeten, és a
játékosok rögtön felfogták, hogyan
változik meg a szituáció, ha a
pénztárosnak történetesen rossz napja van,
hogyan nyilvánul meg egy-egy ilyen
hétköznapi szituációban a gyerek
kiszolgáltatottsága. Az első játékok után
továbbfejlesztettük a foglalkozást, és kü-
lönböző művelődéstörténeti eseményeket
és szituációkat elevenítettünk meg.
Eljátszottuk például Szent Gellért, az-után
Antigoné drámáját, elképzeltük a tarpaiak
látogatását Rákóczi Ferencnél. Nem
állítom, hogy a dramatikus játékok
nyomán különösen megnőtt volna a
gyerekek intelligenciája. Még azzal sem
mernék hencegni, hogy a felhasznált is-
meretanyagot valóban birtokba vették. De
tény, hogy az élet, a történelem ilyen fajta
átélése megváltoztatta az osztály
szellemét. Viszonylag gyorsan kinyíltak a
gyerekek, élénkebb, pezsgőbb, a szó
minden értelmében kreatívabb lett az
osztály.

- Olvastam erről szóló tanulmányát a
Valóságban. De vajon van-e ennek a Bogáncs
utcai kísérletnek folytatása ?

- Az igazság az, hogy a dramatikus
játékokkal még partizán módra kezdtem el
foglalkozni. Valójában elsősorban az
ingerszegény környezetből érkező, ver-
bálisan szegény vagy elmaradott gyerekek
nevelése, a retardáltság felszámolásának
lehetősége érdekelt. Ehhez a munkához
már szervezett keretet, hozzáértő csapatot
is találtam. Kreatív beszédtréning című,
most készülő könyvem is csak egy
komplex nevelési tevékenység egyik
szálára szorítkozik. A Tudományos Aka-
démia anyanyelvi nevelési kísérletének
keretében kommunikációs szerepjátékokat
tanítunk.

- Megtudhatnék erről valami közelebbit is ? -

Talán ismét egy példát mondanék.

Hogy a kísérletre kíválasztott gyerekek-
nek fontos és nem is olyan könnyű fel-
adat megtanulni például telefonálni. Mert
a városi gyerekek egy részének a telefon
magától értetődő közlési eszköz. De sok
falusi, tanyai gyerek szinte csak a tévéből
ismeri. Márpedig a telefon a használatban
sajátos kommunikációs esz-köznek
bizonyul: a célszerű igénybevétel
megköveteli, hogy a telefonáló először
átgondolja a maga mondanivalóját, képes
legyen a közölnivaló lényegét tömören
előadni. A telefon megköveteli a világos
és szabatos stílust. Mióta nem szerepel az
általános iskolai tantervben a mi időnk
„beszéd- és értelemgyakorlata",
kimaradnak az anyagból olyan elenged-
hetetlen hétköznapi tudnivalók, mint
például az, hogyan kell információt kér-
ni. A kísérletünk során természetesen
széthúzódik a mezőny. A hátrányos
helyzetük következtében lemaradt gyere-
kek nagyobbik részét viszonylag hamar
fel lehet zárkóztatni az átlaghoz, de ki-
derül az is, hogy kik azok az averbális
gyerekek, akiken más, speciális - esetleg
gyógypedagógiai - eszközökkel kell se-
gíteni. Az iskolai módszerek, amelyek-kel
kísérletezünk, természetesen átadhatók,
megtanulhatók. Igazán eredményes csak
akkor lesz ez a munka, ha akadnak
pedagógusok, méghozzá minél nagyobb
számban, akik az ország különböző terü-
letein és iskoláiban részt kérnek belőle.

Mezei Éva huszonöt éves rendezői
pályafutását nem kísérték zajos, látványos
sikerek. De sokoldalú tevékenysége,
kezdeményező kedve, kitartása, elméleti,
dramaturgiai felkészültsége és gyakorlati
pedagógiai érzéke figyelemre és követésre
méltó. Kevesen tettek nála többet a holnap
közönségének nevelésé-ért. Most titkait,
eredményeit közkinccsé teszi. A Móra
Kiadó kiadásában rövidesen megjelenő
kötetének címe: Játsszunk sínházat!

GÁBOR ISTVÁN

Hosszú távú álmodozás

Beszélgetés Nyilassy Judittal,
a Budapesti Gyermekszínház
igazgatójával

Az 1977/78-as évad elején, szeptember
15-én, új igazgatót neveztek ki a Buda-
pesti Gyermekszínház élére: Nyilassy
Juditot. Az ismert rendező, aki korábban
Miskolcon működött, a helyzet termé-
szeténél fogva kész műsortervet vett át
elődjétől, adott társulattal és munkatár-
sakkal. Miután elképzelései emiatt első-
sorban nem az első évadra vonatkozhattak,
inkább a későbbiekre, ezért beszél-
getésünk az elmúlt szezonról a későbbi
évek elképzeléseit is tartalmazza. Ez a
kettősség: jelen és jövő, végigvonul te-hát
a Nyilassy Judittal készített évad végi
interjúban.
 Amikor fölhívtam telefonon, hogy a mai

randevút megbeszéltük, nehezen tudtunk idő-
pontot egyeztetni. Arra hivatkozott, hogy még
most is sok az elfoglaltsága. Tréfásan
megkérdeztem : és megéri? Most komolyan
kérdezem ugyanezt.

- Fontosnak tartom azt az ügyet, amelyet
rám bíztak, és amelyre ez az intézmény
hivatott. Előzőleg 14 évig Miskolcon
voltam rendező, és ott nem hogy
gyerekdarabot nem rendeztem, de még
nem is láttam. Amikor tizennégy év in-
gázás után a hetvenes évek elején ide
szerződtem, a Budapesti Gyermekszín-
házhoz, magam sem tudtam, hogy képes
vagyok-e ezt csinálni, van-e érdeklődésem
a gyermekszínház iránt. Ha nem -
határoztam el -, akkor változtatni fogok
helyzetemen. Megnéztem néhány
előadást, és nem is magát a színpadot fi-
gyeltem elsősorban, hanem a közönséget.
A fiatalokat nézve döbbentem rá arra,
hogy milyen nagy művészi lehetőség
rejlik egy ilyen színház arculatának
kialakításában.
 Első kérdésemre tehát választ kaptam :

érdemes csinálni. De mire gondolt, amikor a
nézőteret figyelte ?
 Arra, hogy a közönségre ezután is

nagy gondot kell fordítani, de a továb-
biakban nem elegendő a szubjektív „rá-
figyelés", hanem ezt objektívebbé kell
tenni. Kezdeti lépésként összeállítottunk
egy kérdőívet. Detre Annamária elvégezte
a pszichológia szakot is, és ezt a tudását
kamatoztatni szeretné annak érdekében,
hogy a közönség megfigyelé-


