
cockney csak bennfentesek számára ért-
hető.) A közönségtől is segítséget kér-nek
és kapnak, így mikor újra kezdődik a
jelenet, kisebb tömeg áll a lejtős színpad
alján, és zengi a „kérlek"-et. Pooley
provokál, fegyverét is rájuk szegzi, ekkor
nekirontanak, és beláthatatlan vége lenne
a dolognak, ha a többiek „freeze"-t nem
kiáltanának. (Minden munkába vett
jelenet indító vezényszava az „action!" -
akció!, lezáró vezényszava pedig a
„freeze!" megfagyni! Ez az iskolai
drámaórákon is pontosan így hangzik, a
beidegzettség állította meg a lányokat.)

A záróbeszélgetésben, délután négy
óra-kor, a fáradt, de igen éles szemű
lányokat nem lehetett eltéríteni attól a
véleményüktől, hogy fegyver és erő-szak
nélkül semmire se mennek a dél-afrikai
feketék. Bizonyítékul többek között a
darab három halottját hozták fel: ha már
így is, úgy is meg kell hal-ni, akkor jobb
harcban, értelmesen meg-halni. A
színészek elégedetlenkedtek: csak
fegyverrel tehet az ember valamit a dél-
afrikaiak sorsának javításáért? Ti például
mit tesztek ? „Tüntetünk
felelték engedelmesen a lányok -, és
pénzt is gyűjtünk nekik." De egy eddig
meg se mukkanó szigorú kis fekete azt
mondta: „ha egyszer elmegyek oda, fegy-
vert is viszek magammal".

Két TIE-előadás, kétféle korosztály-
nak, szögesen eltérő témákról, szélsősége-
sen különböző eszközökkel. Mégis észre-
vehető a fő pontokban való azonosság.
Ezek:

a színházi és drámai technikák sza-
bad kezelése,

az aktív és a befogadói nézőma-
gatartás szervezett váltogatása,

- közéleti-morális tartalmak
feldolgozása.

A GYPT műsorfüzete szerint: ,,minden
TIE-előadás feladata, hogy a szín-házi-
drámai technikákat a nevelés, tágabban a
társadalmi feladatvállalás szolgálatába
állítsa. A közönség nem pusztán
megfigyelő, de adott esetben partner, akit
arra biztatnak, hogy közbe-szóljon,
kérdezzen, magyarázzon, véleményezzen
és együtt játsszon. Mindez mint tanulási
módszer, eredményességé-ben semmihez
sem hasonlítható. Egy ilyen előadás fiatal
emberek nevelésé-nek fontos állomása, és
nem valami különleges színházi
esemény."

Talán ez az oka annak, hogy sok-sok
évi küzdelem ellenére se tud nálunk lábra
kapni.

GABNAI KATALIN

Gyerekszínjátszók
Dániában

1986 júliusában tizenöt ország gyerekei
találkoztak egymással a harmadik Euró-
pai Gyermekszínjátszó Műhely alkalmá-
ból egy Koppenhágától száz kilométerre
délre fekvő dán kisvárosban,
Vordingborgban. Egy-egy országból
általában tíz 11-13 év közötti gyerek ér-
kezett, akiknek a kiírás szerint nem
kellett különösebb színjátszógyakorlattal
rendelkezniük (bár a munka során kitűnt,
hogy a legtöbb országból válogatott
csapat jelent meg), az alapfeltétel
mindössze az volt, hogy a gyerekek
képesek legyenek magukat megértetni
angolul vagy franciául. A szervezők

a dán amatőrszínházi szövetség
négytagú teamje - nem kértek kész
produkciókat sem, tehát nem
fesztiváljelleggel szerveződött a
találkozó. Az volt a cél, hogy a
különböző országokból jött gyerekek
valamilyen dramatikus úton,
drámajátékok, rögtönzések segítségével
fejezzék ki mindazt a tapasztalatot, ame-
lyet eddigi életük során megszereztek, s
ugyanilyen módon képesek legyenek a
többiek által közvetített üzeneteket venni
s megérteni.

A rendezvényt a dán amatőrszínházi
szövetség szervezte a dán kulturális
minisztérium, Vordingborg városa és az
Európa Tanács anyagi támogatásával.

A gyerekek mellé országonként három
felnőttet kértek. Elsőként egy drá-
matanárt, olyan valakit, aki a színházi
szakmában legalább olyan járatos, mint a
kamaszokkal való foglalkozások leveze-
tésében. Másodikként szakkörvezetőt, aki
a nemzetközi gyerekseregletnek is képes
magas szinten átadni azt, amit otthon
tanít, így voltak bábosok, árny-színházzal
foglalkozók, zenészek, jazz-balettet,
akrobatikát, bohócpantomimot tanítók,
sőt sajtócsoport is alakult új-
ságírópalántáknak. A magyarokat kép-
viselő "workshop-leader" Neuwirth
Annamária volt, aki ellenállhatatlan erő-
vel és bájjal s olyan hatalmas gyakorlat-
tal, magával ragadó könnyedséggel
tanított magyar néptáncot az
egybegyűlteknek - minden korosztálynak
- , hogy hazánkat, amely az egyetlen szo-
cialista ország volt a mezőnyben, osz

tatlan lelkesedés és rokonszenv vette
körül. A harmadik felnőtt az úgynevezett
szabadidős tanár volt, akinek az
előkészítő hadműveletek során ugyan-
olyan szigorúan előírták a nyelvtudást,
mint a másik kettőnek, s talán még pon-
tosabban meghatározták, mi a teendője
annak érdekében, hogy a rábízott csoport
- életkorának megfelelően - a lehető
legnyitottabb legyen, s készen álljon
minden új élmény befogadására; emellett
persze a gyerekeknek apjuk helyett
apjuknak, anyjuk helyett anyjuk-nak is
kellett lennie. A magyar szabad-idő-
felelős Trencsényi László volt.

A szakkörvezetőknek és a drámata-
nároknak egy héttel előbb ott kellett
lenniük, mint a gyerekeknek. Én dráma-
tanárként néptáncos kollégámmal együtt
érkeztem meg a városka fantasztikusan
modern, emberi léptékű, mégis hatalmas
nevelési központjába, amely gim-
náziumot, művelődési központot, uszodát
és egyéb sportlétesítményeket foglalt
magába. Egy hetünk volt arra, hogy
kidolgozzuk a munkarendet. Meg-
állapodtunk abban, hogy a játékok, a
majdani improvizációk és a nagyközön-
ség előtti bemutatók témája a hétköznapi
élet lesz, melybe az utca képeitől kezdve a
családi és az iskolai élet jeleneteiig
minden belefér, és amely minden-féle
technikával megjeleníthető, panto-
mimmal, tánccal, bohócjátékkal, dallal,
némajátékkal és árnyjátékkal. A szervező
team azt javasolta, hogy az országonkénti
tíz gyereket két csoportra bontva
alakítsunk három ötvenfős nagycsoportot,
amelyek végig együtt dolgoznak öt
drámatanárral, öt szakkörvezetővel és a
koordinátor dán vezetővel. Az első hét
délelőttjein a drámatanárok dolgoz-nak
majd együtt az ötven résztvevővel,
délután pedig a szakkörvezetőket kí-
vánság szerint látogathatják a gyerekek.
A második hét terve bizonytalan volt.
Nekünk, drámatanároknak a workshop-
leaderekkel együtt ki kellett találnunk,
hogyan lehet ötvenfőnyi, tíz nemzetiségű
gyereket úgy foglalkoztatni, hogy a káosz
ne azonnal következzék be, vagy legalább
hamar leküzdhető legyen. Ez - előre
látható volt - nemigen kecsegtetett sok
sikerrel, többek között azért sem, mert
rendkívül heterogén volt az oktatókar:
Európa, a mindennapi élet, sőt a szakma
nagyon-nagyon eltérő területeiről és
lépcsőfokairól érkeztünk, de tele jó
szándékkal és tisztességes indulatokkal.
Volt, akinek a pedagógiában, volt, akinek
a színházi munkában,



a dramaturgiai tevékenységben volt
gyakorlata, volt, aki okos volt, s volt, aki
csak egyszerűen élvezte a felfordulást.

És megjöttek a gyerekek. A háttér-
szervezés lenyűgözően gondos és szere-
tetteljes volt. Ám a szakmai foglalkozá-
sokon hamar kiderült, hogy nem ok nélkül
tartottunk néhányan a túlzottan liberális
munkagyakorlat szétziláló hatásától. Az
egyre unottabb vagy az alig leplezetten
dühös gyerekek is rájöttek arra, hogy
céltalanul lődörögnek foglalkozásokon,
amelyeken a kamaszok-nak szánt játékok
és gyakorlatok három-négy évvel
fiatalabbaknak szóltak, nem helyes
sorrendben követték egy-mást, és nem
optimális ideig tartottak.

Engem pedig bosszantott, hogy az első
hétnek nem volt - a köz akarata szerint -,
nem lehetett erőteljesebb gondolati magja,
mondván: hátha „meg-árt", hátha elveszi a
játék jó ízét ... S bár közösen határoztuk el,
hogy a gyerekekkel végzett kéthetes
munka utolsó napján előadást
produkálunk, engem mindannyiszor
lehurrogtak, ami-kor az elfecsérelt időt
emlegettem, s erősítgettem, amit aztán
vérrel-verejtékkel mégiscsak sikerült
megvalósítanunk, hogy tapasztalatom
szerint a gyerekek, mint általában az
emberek, célt és meg-szervezett izgalmas
munkát akarnak, mert az a tétova jóindulat,
amellyel körülvettük őket, előbb-utóbb
ráfagyaszt-ja a mosolyt mindannyiunk
arcára.

A kazalba hordott előkészítő játékokat
végül is megpróbáltam valamelyes rendbe
szedni, s a finn, osztrák, majd katalán
kollégám segítségével a következő renddé
alakítani:

N ap i t ém a Cé l T e c hn i ka

Te és én egymás
megismerése

kontaktus-
gyakorlatok
szavakkal
és szavak
nélkül

Valóság és kooperáció improvizá-
fantázia első szinten ció tárgyak-

kal

Helyzetek megjelenítés tematikus
és érzések az érzések

pontos
kifejezésével

improvizá-
ció

Kudarcok a kezdet, szocio-
és sikerek a vég, dramatikus

Történetek

a forduló-
pontok
észlelése,
kidolgozás
a cselekmény

improvizá-
ció

cselek-

üzenetének
ellenőrzése

ményépítés
különböző
módon

Így az első napok kaotikus tömeg-
jelenetei után össze lehetett hangolni s
nagyjából azonos szintre hozni a velünk
dolgozó ötven gyereket. Azok a kollégák
is, akik nem akartak erőteljesebb színházi
formát adni a meglevő gondolatoknak,
láthatták, hogyan jön izgalomba mindegyik
gyerek, amikor azt, amire éppen rájöttünk
a játékok és a beszélgetések során,
megpróbáltuk közösen és pontosan
kifejezni.

Reggelenként általában ötven fővel
kezdtünk dolgozni, ami szemfényvesztés
és drámatechnikai tűzijáték volt. De
páratlan élményt is adott. Mint például a
nemzeti nyelveken imitált piacjelenetek
sorát, amikor a résztvevőknek ki kellett
találniuk, mit árulnak a piacon, s
megjelent mindannyiunk előtt a lát-
hatatlan, de gyönyörű izlandi szőrme, a
nehezen kitalálható ír tőzeg, a magyar
hagyma, no meg a spanyol szőnyeg-piac
temperamentumos alkuszertartása.

Dél körül aztán kiscsoportok alakul-
hattak, két-két nemzet képviselőiből.
Nekem előszörre a fele magyar csoport
mellé a fele spanyol jutott (a delegációk
másik fele egy másik ötvenfős társaság-
ban más drámatanárokkal dolgozott). A
spanyolok - akik igen rosszul beszéltek
angolul, s ez megnehezítette a munkát -
összeszokott csoport tagjai voltak, olyan
színpadi jelenléttel, amely semmi-féle
gyerektől idegen technikából nem
táplálkozott, mégis démoni erejű volt. A
gyönyörű, barna, szép testű spanyol
gyerekek csak megálltak a játéktér egy
pontján (mindig oda néztek, ahova épp
kellett), s miközben talán kissé lassabban
mozdultak, s testük is feszesebb volt a
többiekénél, úgy figyeltek egymásra, hogy
kapcsolatuk erősségétől fölszik-rázott a
tér.

Először anyanyelven improvizált je-
lenetet mindkét csoport az a j ánd é k hívó
szóra, aztán a spanyol és a magyar jelenet
legerősebb motívumaiból közös játék
született, ami ugyan a törmelék közé
söpörtetett, azaz nem került be a
záróműsorba, de megtudtuk belőle például
azt, hogy karácsony táján a katalán
gyerekek ajándékai zoknikba kerülnek,

s ezeket a zoknikat ők úgy készítgetik elő,
mint ahogy Mikuláskor mi a cipőket
tisztítjuk. A jelenet a titkok éjszakáján
játszódott, amikor kilesik az ajándékokat,
mindenki kiválasztja a magának reméltet,
de reggel nem azt kapja meg a szüleitől. A
gyerekek megszerették egy-mást, mégis
búcsúzniuk kellett, új összetételű
csoporttal folytatódott a munka, az
angolul remekül beszélő, nyihogva mutáló
dán nagykamasz fiúkkal és lányokkal.
Őket az előző nagy közös játszadozások
meglehetősen szkeptikussá tették. „Az
lesz itt is, mint eddig volt?" - faggattak.
„Utálod? - kérdeztem vissza.
Fölnyerítettek. „Mi az, amit el tudnál
viselni, ami fontos, amiről szívesen
beszélnél ?" „A szerelem" - mondták
megkapó őszinteséggel és tisztasággal.

Már a dán csoportnál föl lehetett vá-
zolni azokat a problémaköröket, amiket az
adott korosztállyal foglalkozva itthon is
pontosan tudhat az ember, s amelyek a
tizenegy-tizenhárom éves ifjú európaiakat
éppoly erővel foglalkoztatják, mint az
öregeket. Ezek szituációkban való
felmutatása olyan izgalomba hozta pél-
dául éppen a dánokat, hogy kérésükre
másnap is együtt maradhattunk. Az indító
improvizációkhoz kis cédulákra írtam a
begyűjtött javaslatokat, s ezekből húztunk
eljátszásra, megmutatásra egyet. Például:
szerelem, bizalom, siker, kudarc, remény,
meglepetés, bűn, büntetés, akarni valamit,
álmodni, félni, pénz nélkül lenni, valamit
elveszíteni, idegen-nek lenni, elutasítva
lenni, csinosnak lenni, egyedül lenni stb.
A kihúzott és eljátszott alaptémák mellé
később egy másikat is kellett választani, s
a kettőből jelenetet ácsolni. Színezésül
tárgyakat-helyszíneket, helyzeteket
ajánlottam, minimális dramaturgiai
segítséggel, amely már sokszor menet
közben felröptette, könnyebbé tette a
játékot. Például: valamit tilos megtenned,
használd a telefont, szerepeljen egy kicsi
állat a történetben, történjék az egész egy
születés-napi zsúron stb.

Foglalkozásainkon ekkor már egyre
több volt a vendég, sőt visszakéredzkedő
gyerekek is akadtak. Ez nem csak a
maroknyi magyar csoport (a Csö r gő s i pka
című tévéműsor angolul beszélő szerep-
lői) személyes varázsa miatt történt így,
hanem elsősorban azért, mert nálunk
valamiről szó volt.

Utoljára az ír gyerekekkel kerültünk
egy kis csoportba, velük már történeteket
alkottunk. Tehetségük, szerénysé-



gük és érzékenységük elbűvölte a nehezen
behódoló magyarokat is. Az el-játszott
jelenetben egy elszabadult kanári egy
szerelmespár összekerülését és egy
megcsúszó öregember halálát okozta.
Ragaszkodtak a halálhoz, ezért rákér-
deztem: „Mit akartok vele kifejezni Kell
ez ?" „Kell - válaszolta egy tizen-egy éves
lány -, mert így látszik, hogy különböző
embereknek ugyanaz a dolog egy időben
okozhat jót és rosszat."

Így tanultuk a világot tizenöt nyelven,
de főként a színház nyelvét beszélve.
Voltak persze furcsaságok is. Szorongva
gondolok például a franciák aszketikus
életet élő „gyerekszínjátszó" csoportjára,
akik egy kis településről jöttek, szép
koponyájú, kopaszra borotvált színész-nő
vezetőjükkel, s afféle „szamuráj-képző"
koncentrációs gyakorlatokat mutattak be.
Csuklottak, kiáltottak, dobogtak,
veszettül koncentráltak, gondolom, hogy
ha majd egyszer lesz valami
kifejeznivalójuk, készen álljon rá testük és
lelkük. Korán keltek, együtt ettek,
zárkózottak voltak és megejtően szere-
tetre méltók, ahogy gyermekségüket
tanáruk iránti ragaszkodásból meg-
próbálták hozzáigazítani a felnőtt szí-
nésztréning-szertartáshoz.

A mi ötvenfős társaságunk végül is
majdnem félórás rögzített improvizáció--
sort mutatott be utca, ahol élek címmel. Az
elfogadható rögtönzésekhez ki-találtunk
egy éppen hogy megtartó fő
cselekményszálat, miszerint az utcába,
ahol „a" lány él a szüleivel, beköltözik egy
népes cirkuszos família. A cirkuszosoknál
találkozik a lány „a" fiúval, meg-szeretik
egymást, a lány megígéri a fiú-nak, hogy
felhívja telefonon, de ezt a cirkuszosokat
lenéző szülők, valamint az elszabadult
kanári körüli bonyodalmak
megakadályozzák. Tűz keletkezik az
utcában a nagy fiúkat utánzó kisebbek
dohányzása miatt. A tűzből az egyik ar-
tista menti ki az őslakosok kisgyerekét.
Helyreáll a béke, befogadják a cirkuszo-
sokat, s végül a telefon is megcsörren,
hogy a szerelmesek elmondhassák: halló ..
halló. Es megszólal a zárózene.

A hatalmas, mindent tudó színpadon is
óriás sokadalom ötven gyerek. A be-
mutatónak „szervezője" lettem a lyngeni
Sabinával együtt. Az előadás -- őszintén
szólva - inkább istenkísértés, trükk,
bravúros tornamutatvány volt, mint
művészi esemény.

Ilyen multilingvális színházi élményt
elképzelni sem tudtam. jómagam a sze-
relmi szálon, a telefonszituáción dol

goztam a spanyol, ír, izlandi, német, dán,
osztrák tőszereplőkkel. A pillérszövegek,
a fő dialógusok angolul hangzottak el,
ám amikor dühkitörésre vagy lel-
kendező monológra volt szükség, nagy
izlandi tirádák szöktek az égre, vagy épp
németül sziszegte lányának a mama: „Was
machts du ! ?" Sabina kolléganőm a
cirkuszi jeleneteket fésülgette, a smin-
keket készítette véglegesre. Riitva, a finn
újságírónő a hangstúdió és a szín-pad
között rohangált ügyelőként. Bent
Jacobsen, a dán csoportvezető a kamasz
fiúk erőfitogtató és a cigarettázás, tűz,
tűzoltás jelenetsort állította be, Carlos a
kisfiúk játékát és a portugál kislányuk
utcai körtáncát gondozta, Geri az árny-
színházat készítette elő , Gida a jazz-
balettbetéten és a szomorú születésnap
jóra változtatásán dolgozott, Magnus a
svéd nagylányokat beszélte rá, hogy
legyenek az utca őslakói. A spanyolok-
nak pedig kézzel-lábbal fordított min-
denki, hogy hová faroljanak a cirkusz-
kocsival, s hogy a kis írt ki szedje le a
tűzoltólétráról. Az előadás előtti meg-
beszélés a magyarokkal afféle focimeccs-
indító eligazításnak hathatott: „ Hozd be
Xavért, és lökj rajta egyet, mert sose
hozza időben a telefont", „vegyél virágot
a szőkébbik osztráktól, ha más nem
venne tőle", „lehetőleg ott ájuldozz, ahol
ki kell tölteni a teret, mert üres lett a
színpad ..."

Az előadásnak nagy sikere volt. A vég-
eredmény - úgy tűnt bennünket,
„progresszíveket" igazolt. S mikor láttuk,
mennyire örülnek mások is a mi
erőfeszítéseinknek, igazolódni látszott a
szándékunk, hogy megpróbáltunk ki-
fejezni valamit, hiszen értik. Kifejezni
kortól és képességtől, no meg a körül-
ményektől sújtva és emelve azt, hogy
milyen is tizenhárom évesnek lenni
Európában, az országban, a városban,
„az utcában, ahol élünk", dadogva,
nyögve, pörögve, bukfencet vetve ... s
olykor igazi színházat csinálva.

N. I.

Gyerekszínházi fesztivál
Šibenikben

Minden év júniusával; utolsó hetében a
gyerekeké a jugoszláv tengerpart egyik
legkedvesebb, leghangulatosabb városa,
Šibenik, ahol 1958 óta rendezik meg a
jugoszláv gyerekszínházak nemzetközi
rangú fesztiválját. Kezdetben csupán a
hazai együttesek vettek részt a találko-
zókon, de 1963-tól már minden alka-
lommal bemutatkoztak külföldi művé-
szek is. Valamennyi földrész képvisel-
tette már magát a fesztiválokon: harminc
ország kilencven együttese lépett fel a
szigorú és hálás šibeniki gyerek-
közönség előtt.

Ez a fesztivál ugyanis elsősorban ne-
kik, a helyi és az előszezonban oda-
látogató gyerekeknek, a közönség-nek
szól, de természetesen részt vesznek az
eseményeken a jugoszláv színházi,
irodalmi, képzőművészeti , zenei élet ve-
zetői, neves képviselői éppen úgy, mint a
kritikusok, valamint a külföldi meghí-
vottak. A fesztivál ugyan elsősorban
színházi, de a napi két-három színházi
produkció mellett számtalan más prog-
ram is várja az érdeklődőket: zenei,
folklór- és táncelőadások, videoprog-
ramok, filmvetítések, képzőművészeti
tárlatok, könyvkiállítás, költői-írói estek-
délutánok s a szakembereknek külön-
böző témájú kerekasztal-beszélgetések,
viták. A viták legfontosabbika az
előadásokat értékelő két-három napon-
ként rendezett sajtókonferencia, ami nem
más, mint igen kemény hangú, mégsem
személyeskedő, elvi szintű és célratörő
beszélgetés, amelyen az egyes művészeti
ágak a báb- és az élő szín-házi -
válogatóinak többnyire meg kell
indokolniuk, hogy miért választották az
igen széles kínálatból az adott produk-
ciót, a többiek pedig szétszedik az elő-
adásokat. Ezeken a beszélgetéseken a
külföldi csoportok előadásait is megbírál-
ják - udvariasan, de keményen.

A gyerekek nemcsak nézői az esemé-
nyeknek, hanem számos program aktív
résztvevői is. Utcákon, tereken, udvarok-
ban telepszik meg egy-egy zenész, aki
közös éneklésre vagy együtt muzsikálás-
ra invitálja az arra haladókat, gyerekeket
és felnőtteket egyaránt. Máshol
képzőmű-


