
lavszkij kifejezését használva: „sablon" -
nem művészre, hanem iparosra vall.

Miközben őszintén osztozom Önök-kel
az említett hiányosságok miatti elé-
gedetlenségükben, azt is legalább ilyen
őszintén el kell ismernem, hogy a szovjet
színház sok hasznos dolgot tanulhat meg a
mai magyar színháztól. Senki előtt sem
titok: nekünk ma nincs olyan szatíraírónk,
mint Csurka István. A mi vígjátékaink
elsődlegesen szórakoztató jellegűek és
fölötte együgyűek. Igaz, maga Puskin
mondta egyszer: „legyen a költészet
együgyű". Úgy vélem, még-sem volna
szabad e műfaj lehetőségeivel
visszaélnünk. Az utóbbi időben azonban
még azok az írók is, akik kétségkívül
rendelkeznek vígjátékszerzői adott-
ságokkal (Eldar Rjazanovra, Emil Bra-
ginszkijra gondolok), túlontúl békésen
siklanak tulajdon ötleteik simára csiszolt
felszínén. E tükörsík felület látni engedi
ugyan az író kellemes mosolyát, de mit
sem mutat meg a felszín mögött rejlő igazi
életből.

Kialudt, kiveszett nálunk az érdeklődés
a színházi paródia iránt is, annak ellenére,
hogy volt idő, amikor a szovjet színház
nagy mestereket tudott magáé-nak e
műfajban. Végtére Csurka: Eredeti
helyszínje is, bizonyos fokig, csípős,
szellemes paródia, ami pedig Hernádi
Gyula Hasfelmetsző Jackjének Jancsó
Miklós rendezte népszínházi előadását
illeti, úgy gondolom, az tökéletes példája
lehet annak, miként képes a lénye-gében
igénytelen, de nagyon szellemes és árnyalt
paródia a képzelőerő hatalmas tartalékait
felszabadítani, ha tehetséges rendező él
vele. Tudom, némelyekre sokkolóan hat
Jancsó előadása, akár fél évszázaddal
ezelőtt Brecht Koldusoperájának premierje
Berlinben. De szerintem, akik e
kompozíció eredeti rendezői meg-
formálását, azt a művészetet, amely így
tud elegyíteni cirkuszi, sport- és panto-
mimelemeket - Jobba Gabi, Tordai Teri,
Major Tamás és Madaras József elragadó
játékára gondolok, vagy annak a pofonnak
a fontosságára és erejére, amelyet Jancsó
és Hernádi a mai, erotikával és erőszakkal
átfűtött, kommercializált filmgyártásnak
szán - a maga érdemei szerint képesek
értékelni, azokat az előadás nem
összezavarja, hanem megörvendezteti.

Ha elvonatkoztatunk mind a vígjátéktól,
mind a paródiától, s egyáltalában a vidám
műfajtól, akkor is úgy tetszik, sok dologra
megtaníthatnának bennünket magyar
barátaink. Színházaink

repertoárján a mai napig nem szerepel
ahhoz fogható darab, mint amilyen
Gyurkó László tizenkét esztendővel
ezelőtt írott csodálatos tragédiája, a
.Szerelmem, Elektra. A mi drámaíróink
valahogy félnek az antik témáktól, sőt
saját történelmi múltunkhoz is kevésbé
szabadon, kevésbé magabiztosan köze-
lítenek magyar kollégáiknál. Csupán
Leonyid Zorin és Eduard Radzinszkij
fogott sokat ígérő kísérletekbe a törté-
nelmi dráma terén. S itt van még a kor-
szerű átértelmezését egyre jobban sürgető
szatíra is, amely - bármi keserű beis-
mernünk - egyelőre fehér folt színházi
térképünkön.

Ezért jelentett oly nagy örömöt, s vált a
magyar klasszikusok, a Bánk bán, A z

ember tragédiája és a Tigris és hiéna bemu-
tatásával egyenértékű, fontos eseménynyé
szellemi életünkben a Szerelmem, Elektra

sikeres premierje a rigai Lett Nemzeti
Színházban és az Alma Ata-i Kazah
Akadémiai Színházban.

Ismeretes, hogy néhány éve kirobbanó
sikerrel játszotta Az ember tragédiáját az

Észt Vajnemöjnen Színház. Volt alkal-
mam látni ezt a monumentális, szenve-
délyes előadást, Epp Kaidu rendezésé-
ben. Most a minszki Orosz Színházban
állította színpadra Madách darabját - a
neves költő, Leonyid Martinov átülte-
tésében - egyik legtehetségesebb ren-
dezőnk, Borisz Lucenko. A Bánk bánt

Kemerovóban játsszák, a Tigris és hiénát
egy azerbajdzsáni kisvárosban, Sokiban, a
Kaukázus hegyei között. Mai magyar
szerzők művei vannak műsoron az északi
Sziktivkárban, a déli Ashabadban, szerte
az országban tehát. Számos előadás élénk
érdeklődést vált ki s végződik nagy
tapsviharral. Szeretném, ha ennek a meleg
fogadtatásnak legalább a visszhangja
eljutna Budapestig.

Mindezeken túl, hinni szeretném, hogy
ez a fesztivál, amely most befejeződik,
nagy hasznára válik a szovjet színháznak.
Csak azt kívánhatom, legyen a ha-
marosan kezdődő budapesti Szovjet
Drámaszemle legalább ennyire hasznos
magyar kollégáink számára, s legalább
ennyire érdekes a magyar közönségnek.

Rég volt az, amikor Sztanviszlavszkij e
szavakat mondta: „A népek kölcsönös
megértését leginkább elősegítő nyelv: a
művészet nyelve." Segítsünk egymásnak,
hogy közös színpadi nyelvünk mind
világosabb és kifejezőbb legyen!

Fordította : Balogh Tibor

NÁNAY ISTVÁN

A jövő nézőiért!

Nemzetközi gyermekszínházi találkozó
Kaposváron

Fesztiválgazdag korunkban, amikor min-
den napra jut - nem is egy - találkozó,
szimpózium, tanácskozás, és egyre de-
valválódik a szakmai összejövetelek
rangja, jogosan merül fel a kérdés: van-e
létjogosultsága hazánkban egy színházi
fesztiválnak, ráadásul nemzetközinek és
gyerekszínházinak? Van-e
Magyarországon elég elfogadható
színvonalú gyerek- és ifjúsági színházi
produkció, amely - a lehetséges külföldi
vendégegyüttesekkel együtt - egy műfaj
helyzetéről hitelesen tudósít-hatna?
Vannak-e olyan lényeges elméleti és
gyakorlati megbeszélnivalók, amelyek
indokolhatnak egy fesztiválközegben és
fesztivál apropóján szervezett szakmai
tanácskozássorozatot?

Legalább ezekre a kérdésekre kellett
már akkor jó előre felelni, amikor a So-
mogy megyei Tanács - a Kulturális
Minisztérium támogatásával, illetve az
Állami Ifjúsági Bizottság, az ASSITEJ
magyar központja, a Magyar Úttörők
Szövetsége, a Népművelési Intézet, az
AITA/IATA magyar központja és az
Országos Pedagógiai Intézet közremű-
ködésével - szervezni kezdte az első
kaposvári nemzetközi gyerekszínházi
találkozót. S a szervezők feleltek is: a
találkozó mintaszerű technikai lebonyo-
lításával, valamint azzal az ígérettel, hogy
szabályos időközönként a találkozót
Kaposváron rendszeresítik. De e
kérdéseket - meg számos mást is - a
találkozó után is meg kell válaszolni, s
nemcsak a szervezőknek, hanem a szak-
embereknek is.

A kaposvári találkozó azon ritka fesz-
tiválok egyike, amelyet témájának idő-
szerűsége és fontossága egyaránt indo-
kolttá tett. Ma a gyerekszínház komplex
problematikája nemcsak a színházi kul-
túra, de az iskolai oktatás, a személyiség-
nevelés szempontjából is kulcsfontos-
ságú. Éppen ezért elengedhetetlenül
szükséges volt, hogy a hazai, meglehe-
tősen szegényes gyerekszínjátszás hely-
zetét reálisan felmérje a színházi szakma
és mindazok, akiknek valamilyen formá-
ban közük van vagy lesz a gyerekek szín-
házi illetve színházzal történő nevelésé-



hez. Erre szolgált a kaposvári találkozó,
amely egyfelől rendkívül sikeres volt,
másfelől rendkívül elkeserítő.

Sikeresnek tekintem a találkozót, mert
minden válogatási probléma, látszólagos
esetlegesség ellenére is pontos, hite-les
képet adott a magyar gyerekszínházi
tevékenység pillanatnyi helyzetéről, s erről
nemcsak a produkciók művészi színvonala
árulkodott, hanem a szakmai
tanácskozásokon, a színház és a nevelés
kapcsolatát feszegető zárókonferencián
elhangzottak is. És elkeserítőnek találtam
a találkozót, mert ez a kép igen szomorú,
ráadásul a szervezők nagy-vonalú és
áldozatos erőfeszítései ellenére is alig
voltak jelen a színházi, illetve a partner
szakmák képviselői, a tapasztalatszerzés, -
összegzés és -feldolgozás lehetőségeivel
azok sem éltek, akiknek erre módjuk és
szükségük lett volna.

Ez az érdektelenség meg a produkciók
zömének alacsony színvonala azonban
csak jelenség, a gyerekszínházi munka
megalapozatlanságának következménye. A
kaposvári találkozó legnagyobb pozi-
tívuma éppen az, hogy a koncentrált
összkép kényszerűen megfogalmaztatta a
gyerekszínházak - és a színházi struktúra -
számos lényeges gondját, s ez
remélhetőleg elősegíti a további szín-házi
fejlődést.

Mindenekelőtt egyértelműen és félre-
érthetetlenül kiderült: semmiféle rangja,
presztízse nincs ma Magyarországon a
gyerekszínházi tevékenységnek. Sem a
kulturális vezetésben, sem a helyi fenn-
tartók szemében, sem a színházak mű-
vészei körében. Ez elsősorban a gyerek-
színházak feladatának, funkciójának, le-
hetőségeinek fel nem ismeréséből adódik.
Ahogy ezt néhányan a vitákon
megfogalmazták: vagy egyes megszállot-
tak már-már magánkezdeményezésére
jöttek létre a gyerekelőadások, vagy erős
központi sugallatra, de akár így, akár úgy,
egyik esetben sincsenek biztosítva a
szükséges feltételek sem az anyagiak, sem
a művészetpolitikai koncepció
tekintetében. A gyerek- és ifjúsági elő-
adásokat ma ugyan már elvárják - főleg
vidéken -, de a legjellemzőbb rájuk az
esetlegesség. Esetleges a darabválasztás,
az anyagi fedezet, a művészi kivitel, és
ennek megfelelően az esetlegesnél is
esetlegesebb a művészi-pedagógiai ha-
tásuk.

Míg a Szovjetunióban, az NDK-ban,
Bulgáriában, sőt még Csehszlovákiában is
gyerekszínházi hálózat áll az ifjú nézők
szolgálatában, addig Magyarorszá

gon a kétmilliós Budapestnek egy, azaz
egy életveszélyes épületben vegetáló gye-
rekszínháza van, s a vidéki színházak a
legnagyobb nehézségek közepette évente
egy - kivételként néhány színházban két -
bemutatót tudnak kiszorítani költség-
vetésükből, emberi energiájukból. A Bu-
dapesti Gyerekszínháznak évek óta az a
legnagyobb problémája, hogy nem tud
megfelelő felkészültségű társulatot ki-
alakítani, mivel a gyerekszínház presz-
tízse oly alacsony, hogy oda csak vég-
szükségben szerződik színész. De a vidéki
színházak legtöbbjében is büntetés-nek
tekintik a színészek, ha gyerekdarabba
osztják be őket, így nem csodál-ható,
hogy az előadások zöme harmad-
negyedszereposztásban, félvállról véve
kerül színre. S nemcsak a színészek
tekintik alacsonyabb értékű munkának a
gyerekelőadásokat, hanem a rendezők is!
Meg a fenntartó és irányító szervek, azok
is, amelyek a kaposvári találkozó
közreműködői és támogatói voltak. Ezt
fejezte ki beszédesen a kaposvári rész-
vétlenség !

Egyébként nem véletlen, hogy Kaposvár
volt a színhelye a gyerekszínházi
találkozónak. Itt ismerték fel ugyanis
először a gyerekszínház fontosságát, és
egyedül itt váltak az egész színházi munka
egyik meghatározójává a gyerek-
előadások. Babarczy László, a színház
igazgatója elmondta, miért tartják olyan
lényegesnek a gyerekeknek szóló munkát.
Amikor több mint egy évtizede Zsámbéki
Gáborral Kaposvárra került, két út állt
előttük: vagy azt a fajta „vidéki" színházat
folytatják, amely ebben a városban is
meghonosodott, vagy valami más,
gondolkodtatva szórakoztató, mon-
danivalójában és formájában egyaránt
korszerű színházzal kísérleteznek. Ah-
hoz, hogy ezt a második utat válasz-szák,
el kellett kezdeniük az erre a szín-házra
nyitott közönségük nevelését. S a
gyerekkorban kezdték. Azok, akik az első
gyerekdarabok nézői voltak, s évente egy,
majd két, többnyire nagyon igényes
előadást láthattak, ma az egyetemi-
főiskolás bérletek tulajdonosai, s a színház
legfogékonyabb nézői lettek. Ők alkotják
a színház törzsközönségének jelentős
részét, az ő visszajelzéseik jelentik a
színház egyik legfontosabb művészi
orientációs pontját. Ám ez a fajta
hosszútávú közönségnevelés egyedülálló
hazánkban.

Ehhez nemcsak átgondolt művészet-
politikai koncepció szükséges, hanem
megfelelő műsorpolitika, művészi szín-

vonal is, és nem mellékesen egy tiszte-
letreméltó szemlélet érvényesítése. E
szemlélet szerint a gyerek nem kis fel-
nőtt, de nem is fejlődésében visszamaradt
lény, hanem értelmes, életkori sajá-
tosságainál fogva a világot másként, a
felnőttekétől némileg eltérő módon be-
fogadó ember, akivel éppen úgy meg kell
és meg lehet beszélni a világ dolgait és
személyiségének gondjait-örömeit, ahogy
más, mondjuk felnőtt emberrel. Tehát
nem lehajolva hozzá, nem gügyögve, nem
szájbarágós-dedós módon, hanem
értelmesen, egyenrangú társnak tekintve,
de a másságát is figyelembe véve. Ennek
a szemléletnek lassan már klasszikussá
váló példája volt a találkozó
vitathatatlanul legjobb produkciója, a
kaposváriak Pinokkió kalandjai-előadása.
Aser Tamás mélyen humanista rendezése,
Pogány Judit törékeny és szemtelen,
kiszolgáltatott és találékony, s min-
denekelőtt kíváncsi, a világra rácsodál-
kozó, azt megismerni vágyó főhőse, a
többiek tökéletesen kidolgozott figurája,
elsősorban Csákányi Eszter Táltos
Tücsökje, Gőz István Macskája, Lukáts
Andor Rókája és ifj. Mucsi Sándor
Meggyesorrúja, Pauer Gyula modern
színvilágú díszletei és jellemző jelmezei, a
gyerekek és a színészek tökéletes
együttjátszása a legmagasabb mércével
mérhető művészi összhangot teremtett. Ez
esetben a gyerekelőadás és a legjobb
felnőttelőadások között sem a résztvevő
művészek rangja, sem a feladattal szem-
beni alázata, sem a munkájuk eredménye
tekintetében nem tapasztalható különbség.

Ez a szemlélet azonban a magyar
gyerekszínjátszásban kivétel. Az előadá-
sok többsége a nézőt lekezelők közé
tartozik. Ennek szélsőséges példája volt
Lovass Edit rendezésében a békéscsabai
Jókai Színház produkciója, Köves József
Nyakigláb, Csupaháj, Málészája, amely
mint egy állatorvosi demonstrációs ló, a
gyerekelőadások minden betegségét
magán viselte a népmesét bugyutává
silányító, dramaturgiai képtelenségektől
hemzsegő írói anyagtól, az igénytelen
versektől és zenétől, a giccs-gyanús
képzőművészeti kerettől kezdve az
átgondolatlan, a gyerekek aktivitását
rendre rosszul hasznosító, a teret ki-
használatlanul hagyó, a szituációkkal mit
sem törődő rendezésig, az illusztratív
színészi játékig, a play back énekig, s
mindezeket tetézte a képtelen pedagógiai
hatás, a bosszúra nevelés motívumának
felerősödése. Mindezt abban a



békéscsabai színházban, amely régóta és
sok gyerekelőadást tart, tehát elvben ott is
adva volt a tervszerű nézővé nevelés
lehetősége, ám ez elválaszthatatlan a
színház általános működésétől. A leg-
szomorúbb az, hogy - ha nem is ilyen
töménységben - ugyanezek a hibák jel-
lemzik a legtöbb vidéki színház gyerek-
előadásait, éppen ezért volt nagyon fontos
- a valós helyzetkép szempontjából
hogy éppen ezt az előadást láthattuk. Azaz
nem a békéscsabai társulatot éri csak a
szemrehányás, amiért nem gondosabb a
gyerekelőadások előkészítése.

Mert például érheti szemrehányás a
Budapesti Gyerekszínházat is, hiszen a
nemrégiben lezajlott drámapályázat egyik
díjazott darabját, Juhász István Egy
szívdobbanás fele című furcsa játékát sietve,
dramaturgiai, rendezői, színészi
megoldatlanságokkal vitték színre,
s ezért a mai kamaszkorú fiatalokról szóló,
időszerű színművet hol a szenti-
mentalizmus, hol a sekélyes kabaréhumor
veszélye fenyegeti. Vagy míg a színház
operavállalkozásában Mozart kis
remekének, a Gabriel és Gabriella címen
játszott Bastien és Bastienne-nek zenei,
rendezői, szcenikai, énekes-színészi
megoldása mindenben mintaszerű, addig a
Sarkadi Imre-novellából készült Tamássy
Zdenk ó-mű, a Vendégek
minden szempontból megoldatlan,
méltatlan a színházhoz.

A találkozó külföldi vendégegyüttesei
is csalódást okoztak, a moszkvai Állami
Zenés Gyermekszínház csakúgy, mint a
lipcsei Theater der Junge Welt vagy az
aquilai Teatro Stabile. Egyedül a prágai
Bolondok pantomimegyüttes előadása
jelentett kiemelkedő élményt gyereknek-
felnőttnek. Ez a háromtagú együttes
komolyan veszi a gyerekközönségét is. A
kaposvári gyerekek számára lényegében
ismeretlen volt a pantomimikus
mozgásszínház formanyelve, az első
pillanatokban kissé zavarta is őket, hogy
nem hangzik el szó a szín-padon. Később
azonban a groteszk, a fekete humortól sem
idegenkedő játék minden rejtett poénját,
gondolatát rend-kívül pontosan „fogták",
tökéletesen értették az előadást, együtt
éltek a szereplőkkel. Ez az előadás -
akárcsak a kaposváriak Pinnokiója - többek
között azt bizonyította, hogy a gyerekek
világa éppúgy tele van szorongató
élmények-kel, mint a felnőtteké, s erről
nem beszélni, ezt nem ábrázolni botorság
lenne, ám tudni kell a keletkező
feszültségeket, esetleges szorongásokat
feloldani.

Mindkét előadás élt a riasztó effektu-
sokkal, de azokat azonnal - többnyire a
humor eszközével - fel is oldotta.

A külföldi együttesek kiválogatása
láthatóan esetlegesen történt, éppen ezért
messzemenő következtetéseket sem a
külföldi gyerekszínjátszás színvonalára,
sem ennek tükrében a hazai színjátszás
megítélésére vonatkozóan nem lehet
tenni. Tudunk a Szovjet-unióból, sőt még
a moszkvai színházból is olyan
előadásokat, amelyek a Kaposváron
bemutatott darabnál jobban rep-
rezentálhatták volna a szovjet gyerek-
színházak jó törekvéseit; hiányolhatjuk
több szocialista ország gyerekszínházát
csakúgy, mint számos, a kelet-európai
hagyományoktól eltérő gyakorlatú, magas
szintű nyugati együttest. Éppen ezért az itt
és most látható külföldi előadások alapján
semmiképpen nem az a következtetés
vonandó le, hogy nincs is olyan nagy baj a
hazai gyerek-színházakkal;, hiszen alig
jobbak a külföldiek.

A kaposvári találkozó egyik legfon-
tosabb bemutatója három amatőr együttes
bemutatkozása volt. Nemcsak azért, mert
művészi élmény tekintetében sem-mivel
sem maradtak alatta a hivatásos színházi
produkciók többségének, ez a már
említettek miatt különben sem tűnne
egyértelmű dicséretnek. Hanem
mindenekelőtt azért, mert híradást ad

tak a szakembereknek arról, milyen valós
problémák foglalkoztatják azokat a
gyerekeket, akik életük eseményeit
színházi előadássá dolgozzák fel, illetve
milyen színházi eszközrendszerrel fejezik
ki magukat a színpadon. S ha innen nézzük
a színházak gyerekelőadásait,
megdöbbentő a korszerűtlenségük.
Mennyivel élőbb, keményebben megfo-
galmazott a gyerekek magányérzete,
társtalansága, szeretetvágya, iskolai és
családi konfliktusai a KISZ Központi
Művészegyüttes Úttörő Irodalmi Szín-
padának improvizációs játékában, mint
akár Spiró György halovány Hajrá,
Samu!-jában vagy Juhász István már
említett Egy szívdobbanás felében. Milyen
magától értetődően váltanak szerepet a
hajdúhadházi általános iskolások a Tol-
diban, vagy a sárbogárdi gimnazisták a
János vitézben, vagy a KISZ-esek, míg a
színházakban bonyolult átöltözéses ma-
nőverekre van szükség egy szerepket-
tőzésnél is. Milyen perszifláló, gunyoros a
gyerekek szemlélete, milyen egy-szerűen
tudnak egy-egy tárggyal egész világot
felépíteni, érzékeltetni, s mennyire
hiányzik mindez a gyerekelőadásokból.
Csak a miskolci Nemzeti Szín-ház Ludas
Matyi-előadásában (Schwajda György
darabját Szűcs János rendezte) lelhetők fel
a diákos játék elemei, nem véletlen, hogy
az egyik legnagyobb közönségsikere
ennek volt; a nézők otthon

Jelenet Juhász István Egy szívdobbanás fele című darabjából (Budapesti Gyermekszínház)
( lklády László felv.)
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érezték magukat, mert a libák szem-
szögéből megmutatott történet - némi
dramaturgiai következetlenség ellenére is - a
gyerekek saját helyzetét, vágyait, kom-
penzációit mutatta meg, s a létrákból, né-
hány tárgyból összeállított színpad, az alig
egy-két kellékkel jelzett szerepcserék, az
ismerős népi mondókák és dalok formailag
is saját közeget jelentettek.

Ahhoz, hogy a gyerekszínház megtalálja
helyét, feladatát, elengedhetetlen az, hogy
szembesüljön a gyerekek életével,
önkifejezésmódjával, gondolkodásával - s
ezt segítették elő most az amatőrök.
Elképzelhetetlennek tartom, hogy néhány
év múlva, amikor többé-kevésbé általános
lesz az iskolákban, sőt már az óvodákban is
a drámafoglalkozás, azaz a gyerekek társas
kapcsolatait, viselkedését, fellépését,
kifejezésmódját színi eszközökkel is
igyekeznek alakítani, amikor a hátrányos
helyzetűek gátlásait a színház varázsával is
próbálják oldani, a színházak ugyanúgy és
ugyanazt játsszák, ahogy és amit ma. (Ezek
a mód-szerek nemcsak a gyereknevelésben,
de a nyelvtanulásban, a felnőttoktatásban, a
kötetlen közművelődési alkalmaknál is
használhatók, jó pár helyen alkalmazzák is
őket.) Tehát előreszaladóban van a főleg a
gyerekek nevelésében felhasználandó
dramatikus oktatás, ugyanakkor
ókonzervatív állapotokat tükröz a gye-
rekszínjátszás.

Talán furcsa, hogy az előzőekben már az
óvodások színházi nevelését említettem. Ez
azonban nem túlzás és nem is csupán terv.
Levente Péter például évek óta próbálkozik
azzal, hogy az óvodáskorúak számára
színházszerű foglalkozást tartson. Levente
Péter természetesen nem színházi előadást
mutat

csak egy példát említek. Hány olyan ki-
tűnő színészduó vagy trió alakulhatna a
magyar színházakban is, amely a prágai
mímesekhez hasonlóan - de nem kis munka
árán! - önálló, sajátos stílust és műfajt
teremthetne, ezzel színesíthetné a magyar
színházi életet, ugyanakkor moz-
gékonyságánál fogva olyan helyekre is
eljuthatna, ahová nagyszínházi produkció
aligha. Nem önállósult minitársulatok
elburjánzására gondolok, hanem egy-egy
színház keretében dolgozó és működő,
viszonylagos rendszerességgel fellépő
társulásokra, amelyek éppen szakmaiságuk
folytán lehetnének például a
gyerekelőadásokat tartó hakni-brigádok
kiszorítói is.

A gyerekszínházi tevékenység legna-
gyobb hiányossága ugyanis az, hogy az
ország jelentős területén a gyerekek
egyáltalán nem látnak élő színházat, jobb
esetben a rádió vagy a televízió közvetí-
tései révén találkoznak a színház valami-
féle halvány lenyomatával. Az az elkép-
zelés, miszerint a színházzal nem rendel-
kező körzetekben színházbarátköröket
hozzanak létre, amelyekben a tévé és a
rádió által közvetített előadásokat meg-
beszélik, gyökereiben színházellenes.

A színház azért olyan lényeges és el-
engedhetetlen a kisgyerekkortól a fel-
nőttkor végéig, mert olyan közösségi
művészet, amelynek személyiségformáló,
önfelszabadító hatása túlmutat egy-egy
színházi est közvetlen élményén, szét-
sugárzódik, megsokszorozódik, közösség-
és egyéniségalakító tényezővé válik. A
színház sajátosságából adódik, hogy
minden olyan kérdésfeltevés, amely a
színház és a pedagógia kapcsolatát
bolygatja, mondván, hogy a gyerekszín-
házban a színháznak alá kell magát vetnie
a pedagógiának, a didakszisnak, eleve
hamis. A gyerekszínháznak - a pedagógiai
tudást és tapasztalatot nem elvetve - a
maga művészi sajátosságai szerint kell
hatnia a nézőre, azaz a színház nem a
pedagógia meghosszabbítása!

Éppen ezért oly nagy a színházak
felelőssége, és mindennél nagyobb a gye-
rekek számára szóló színházé. Ezért nem
lehet gügyögni a gyerekeknek, ezért nem
szabad hamis értékrendet sugallni a szín-
padról, ezért nem szabad tisztázatlan,
fésületlen gondolatokkal a közönség elé
állni. Mindennek megfogalmazását, tu-
datosítását segítette a kaposvári találkozó, s
már ezért érdemes volt megrendezni. S a
gyermekszínházi munka fejlődése
érdekében ezért szükséges, hogy folytatása
is legyen.

be, hanem tulajdonképpen komplex ne-
velési foglalkozásokat vezet, amelyek-ben
ének, zene, vers, pantomim, fantáziajáték,
megszemélyesítések, szituációsjáték-
kezdeményezések szerepelnek. A
gyerekek pillanatok alatt „veszik a lapot",
partnerek lesznek, aktivitásuk fantasztikus,
akár tényleges mozgásos aktivitásról, akár
„csak" figyelésről, feladatmegoldásról van
szó. Számukra természetes, hogy a semmi
bármi lehet, hogy az üres térben egy-két
mozdulattal minden megteremthető. Nincs
sem képzeletbeli, sem valóságos távolság
színész és néző között, mindketten ját-
szók, pontosabban együtt játszók, azaz a
színház lényegét közelíti Levente Péter -
egyelőre hangsúlyozottan kísérleti -
foglalkozása.

Mindezek után megkockáztatom: a
gyerekszínjátszás ügye már túlnő a szín-
házművészet egy részterületén. Hiszen
azzal, hogy a színházi eszközök bevo-
nulnak a nevelésbe, megváltozik vagy meg
kellene hogy változzék a színházak
társadalmi funkciója, legalábbis rész-ben.
Hogy hogyan, milyen módon, milyen
irányban fog ez a változás bekövetkezni,
az egyelőre nyitott kérdés. De a változásra
fel kell készülnie a szín-házi világnak.
Egyrészt szemléletváltozásra lenne
szükség, hogy például még véletlenül se
fordulhasson elő olyan eset, amely nyolc-
tíz érdeklődő és a fel-nőtteknél is
illedelmesebben viselkedő hetedikes
gyerekkel esett meg, amikor egy esti
előadáson gúnyos és sértő meg-
jegyzésekkel illették őket a felnőtt nézők
és a színházi alkalmazottak - csak azért,
mert gyerekek. Másrészt nyitottabbnak
kellene lennie a színházaknak, rugalma-
sabbnak a színházi struktúrának. Megint


