
sípjával játszi könnyedséggel teszi bo-
londdá a boszorkányt. Andai Kati be-
mutatja ebben a szerepben azt, amit a
gyerekeknek szóló színjátszás magas-
iskolájának lehet nevezni. Állandó kon-
taktusban van közönségével, be is fo-
gadják, nem „játszik rá" szerepére, és
főleg: vállalja a játékot ugyanúgy ko-
molynak, ahogy a. gyerekek. (Ha a szí-
nész kívülállása vagy akár leheletnyi és
önkéntelen fölénye érződik, azonnal vége
a kontaktusnak. Talán ezt a legnehezebb
elkerülni.)

A rendező, Balázs Ádám főiskolai
hallgató tisztában van azzal, hogy a darab
dinamikájának és tempójának pillanatnyi
esése is azonnali unalmat eredményez.
Szerencsére ilyen „esések" csak
pillanatokra fordulnak elő. (A felvonás-
záró altatódal ilyen például -- jelzi is
rögtön a közönség.) Állandó mozgást
létesít a színpadon, de a két fává változ-
tatott testvér számára más megoldást
kellett volna kitalálnia -- hajladozásuk a
szélben a rájuk aggatott zöld szalagokkal
kimódoltnak és oda nem illőnek hat az
egyébként jól „bejátszott" térben.

Létrejött tehát egy fantáziával és ötle-
tekkel teli előadás, amely hasonlókra
inspirálhat, mert sok mindenre megtanít.
Többek között arra, hogy nyugodtan lehet
építeni a gyerek igazságérzetére és
ítélőképességére, nem szükséges eről-
tetett didaxissal irányítani; valamint arra,
hogy a gyerekeknek szánt szín-játszás
rossz manírjai - a túlzott és „szájbarágós"

artikuláció, az indokolatlanul felfokozott
gesztikulálás elhagyandók, a színésznek
ugyanúgy önmagát kell fölvállalnia a
mindenkori játékban, mint bármely egyéb
színházi előadás esetében - hiszen saját
magának i s neveli a majdani közönséget.

Jevgenyij Svarc: A csodálatos jávorfák ! Buda-
pesti Gyermekszínház)
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„Aktív nézőről
álmodunk..."

Az alábbiakban színházi szakembereket
szólaltatunk m e g azzal a céllal, hogy
egyrészt a gyerekszínházak témájában
tágabb kitekintéssel szolgáljunk, más-részt
a különböző vélemények konfrontációjával
elősegítsük a magyar gyerek-színjátszással
kapcsolatos nézetek tisztázását. Az
interjúkat Bánkúti G á b o r , Bella Anna és
Osgyáni Csaba készítette.

Lázár Ervin
- Ha gyerekirolalomról van szó, az elsők között
gondolunk az utóbbi évek legsikeresebb
mesejátékaira, a Hétfejű tündérre m e g a
Berzsián és Didekire. L á z á r Ervin szerint
hogyan kell a gyerekeknek síndarabot írni?

Nem tudom. Soha nem gondolok arra,
hogy gyerekeknek vagy felnőttek-nek írok-
e. Nem foglalkozom mese-elmélettel. De
az ember szeret játszani, és játékossággal
közelít meg sok dolgot az életben. A
gyerekek fantáziája pedig egyenesen
óriási. A gyerek tanulja a világot, és
amikor életében először lát meg valamit,
azt egészen biztosan másképp észleli, mint
ahogy akkor fogja látni, amikor már tudja,
mi az, és a különleges dolgokat már n e m

v e s z i észre benne, mert már megszokta. És
a nyelvvel is így bánik, ezért születnek
csodálatos nyelvi bakugrások. Tulajdon-
képpen az a titka az egésznek, hogy akik
gyerekdarabokat, jó gyerekdarabokat
írnak, azok a legteljesebb mértékben
kihasználják a gyerek fantáziáját, és a játék
nemcsak a színpadon folyik, hanem a
gyerek fantáziájában is.

Oleg Tabakov
- Mi a véleménye a gyerekszínházról
- Jaj, ez nagyon bonyolult kérdés. A
gyerekszínház egyike azoknak a súlyos
gondoknak, amelyek megoldásra várnak.
Nyugodtan fogalmazhatnék úgy is, hogy a
gyermekszínház tehetségekre vár. Olyan
emberekre, akik nem mellék-üzemágnak,
átmeneti elfoglaltságnak te-kintik, hanem
az életüket teszik rá.

És... lesznek ilyenek?
- Nézze, nálunk, Oroszországban voltak

már. És ma is akadnak. Ott van például a
leningrádi gyermekszínház,

Andai Kati és Kopetty Lia Svarc mesejátékában (MTI fotó - Petrovits László felv.)



Zinovij Karagodszkij a vezetője, és egyike
a legérdekesebb műhelyeknek. Ott van a
szaratovi gyerekszínház is, amelynek Jurij
Kiszeljov az igazgatója, vagy a moszkvai
zenés gyermek-színház.

-Mégis, miért kevés a jó gyerekszínház?

 Sokáig nem vették elég komolyan.
Kampányfeladat volt. Aztán sok rendezőt
a „rendezői" színház tartott távol. A
gyerekszínpad nem elég jó ugró-deszka.

- Ön szerint a gyerekszínház nevelési eszköz
vagy művészet?
 Szerintem művészet. Nevelési eszköz

is, de épp a művészet segítségével. Ha a
gyerekszínházból hiányzik a művészet,
akkor nevelési eszköznek is rossz. Gorkij
mondta annak idején, hogy a gyerekek-
nek ugyanúgy kell írni, mint a fel-
nőtteknek, csak jobban. Sztanyiszlavszkij
ezt a mondást átalakította a szín-házra. Én
pedig annyit tennék hozzá: és
becsületesebben. A felnőttnek hazudni
csúf dolog, a gyereket becsapni egyenesen
megengedhetetlen.

 Ha a gyerekszínház közepes...
- ...az ideológiai diverzió, mert a

közepes gyerekszínház hamis képet alakít
ki a világról.

 Ön rendezne gyerekszínházban?
- Rendeztem, és rendezek is sokat a

rádióban, hanglemezfelvételeket, sőt a
Szovremennyik Színházban is rendeztem
tanítványaimmal gyerekdarabot.

 Mi a címe?
- Hófehérke és a hét törpe.
- A mai valóságról?

A korszerű játék ezekben a mesék-
ben néha közelebb kerül a gyerekekhez. A
mese régi, nagyon régi, de hisz épp ez a
varázsa: a színház teszi maivá.

Ascher Tamás

- A tavalyi kaposvári gyermekszínházi ta-
lálkozó legjobb előadása volt a vendéglátók
Pinokkiója. Miért választották ezt a darabot?

- Pinokkió egy mitológiai figura: egy
fabábu az élő emberek között, akit most
faragtak ki, aki most tanulja a világot,
akinek minden teljesen új. A gyerekek
számára ez olyasvalaki, akivel azonosít-
hatják magukat. A színház számára pedig
különleges művészi feladat.

Gyerekelőadást kellett rendeznie, vagy
pedig eleve izgatta a Pinokkió és ezért akarta
színpadra vinni?

- Ez hibás szétválasztás. A gyerek-
előadásokban is olyan gondolatokkal,

témákkal foglalkozik az ember, amelyek
általában izgatják. De ha valami a gye-
rekek számára készül, s ezért ez szín-
vonalcsökkenéssel vagy valamiféle gü-
gyögéssel jár, az baj.

- Úgy láttam, hogy a gyerekek kevésbé, a
felnőttek viszont aggódó borzalommal nézték
az előadást. A z t mondták, Pinokkió kalandjai
félelmetesek, az előadás sokkolja a gyerekeket.

- Azt hiszem, hogy a humor, az mindent
oldó közeg. És a gyerekek rögtön
érzékelik azt a humorral és emberszere-
tettel telített atmoszférát, amelyben a
sokkírozás megjelenik. Sokkal érzéke-
nyebben, mint a felnőttek, mert a gye-
rekközönség a metakommunikatív kö-
zegre is nagyon érzékeny. Másfelől a
modern pedagógia nem mondja azt, hogy
a gyerekeket félteni kell a sárkányoktól,
boszorkányoktól, óriásoktól, a
tündérmesék rémeitől. A gyerekekben
annyi megnevezhetetlen szorongás, alak-
talan félelem van - hiszen ők is a mi
világunkat élik -, hogy édelegni, szép-
lelkűsködni, elhazudni a világ szörnyű
tényeit előlük, ez az igazán rossz hatás. A
mesék szörnyűségei néven nevezik és
megszabadítják őket az alaktalan és név-
telen félelmektől.

- Végül is mi a leglényegesebb a Pinokkió
meséjében?

- A Pinokkió köztudomásúan vaskalapos
mese. A tanulságát úgy lehetne
összefoglalni: kisfiam, ne szaladgálj, ne
sétálj, ne kíváncsiskodj, ne próbálj új
dolgokat felfedezni, hanem szépen ülj le
és tanulj, és ha szépen és jól tanulsz,
jutalmul te is igazi kisfiú leszel. Ez a ver-
balizálható tanulsága. De van egy másik,
ennél sokkal élőbb tanulsága. Miközben a
Pinokkiót óvó és védő lények állandóan
hajtogatják intelmeiket, újra és újra fel-
hangzik Pinokkió dala, a „Világot járni
vágyok", és elpusztíthatatlan kutatókedve,
kíváncsisága az előadás legdöntőbb
motívuma marad. Az iskolából nyil-
vánvalóan nem Iehet lógni, elcsavarogni,
ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez sokszor
épp a tehetség, a kíváncsiság jele. Tehát ez
az élet valóságos ellent-mondása, és a
színpadon a valóságos ellentmondást kell
ábrázolni.

Anatolíj Efrosz

Ön szerint miben különbözik a gyerekszínház
a felnőttekétől?

- A gyerekszínház általában rosszabb,
mert rosszabbak a színészei és a rendezői.
A jó gyerekszínház ritka, mint a fehér
holló. Valamikor a moszkvai

központi gyermekszínházban dolgoztam
magam is, remek társulat volt, de ez a
kivétel...

- Miért volt remek?
 Hát ... sok körülmény szerencsés

összjátéka miatt. Ragyogóbbnál ragyogóbb
rendezők követték egymást még a régi
nemzedékből, és sok éven át nagy-szerű
társulatot sikerült felnevelniök. Aztán
kitűnő szerzők írtak gyerekdarabokat,
például Rozov. Kialakult egy hagyomány.
De most ez a színház is hanyatlik.
 Most miért nem törekszenek oda a legjobb

rendezők?
 Mert ez most csak gyerekszínház.

Akkoriban a gyerekszínház fontos ügy
volt, és épp a legjobbak tették azzá.
Egybeestek a dolgok... Gyerekeknek
mégiscsak nehezebb játszani: kevesebbet
is értenek meg, kevesebb darab közül lehet
választani.
 Pedig a gyerek hálás közönség...
 Ez igaz, de a felnőtt se rosszabb. A

gyerekszínházban kevesebb szerep között
lehet válogatni, és nem is szeret minden
színész mesében játszani. A színész
rendszerint hiú ember. A kicsik nem tudják
úgy értékelni a játékát, mint a nagyok,
természetesnek veszik a művészetét, nem
hatódnak meg az alakításától.

- Ön szívesen rendezne gyerekszínházban, ha
erre kérnék?
 Nagyon szerettem ott dolgozni, de

többé nem vállalnám.
- Miért ?
- Mert amit a felnőttszínházban színre

vihetek, azt ott nem rendezhetem meg.

Claude-Pierre Chavanon

- Színházunkban, a Nyolc íz Színházában,
a gyerekelőadás éppolyan fontos, mint a
felnőtt. Ugyanaz a társulat ját-szik
felnőtteknek és gyerekeknek. Nem
akarunk abba a hibába esni, ami manapság
elég gyakori, hogy a gyerekeknek
úgymond tanulságos, morális színházat
játszanak. Talán érdekes az a próbálko-
zásunk, hogy néha ugyanazt a darabot
játsszuk felnőtteknek és gyerekeknek is.
 dal szerint a gyerekszínház elsősorban

pedagógiai eszköz vagy művészet?
Én azt gondolom, hogy a színház-nak

nem kell és nem is szabad az iskola
folytatásának lennie. Ez két nagyon is
különböző dolog. A színháznak nyil-
vánvalóan köze van az oktatáshoz, de
mindig óvakodni kell attól, hogy a fel-
nőttek eszmevilágát erőltessük a gyere-



kekre. A legfontosabb feladat a kritikai
érzékük és a művészeti alkotásra való
érzelmi és értelmi reagálásuk fejlesztése.
A színház tehát: elsősorban művészet.

M féle művészet?
 A gyerekszínháznak szerintem egy-

ben kísérleti színháznak is kell lennie, ahol
megpróbáljuk továbbfejleszteni a
dramaturgiát, a színpadtechnikát, a ren-
dezés lehetőségeit. Vajon miért ne lennénk
ugyanolyan igényesek a gyerek-
közönséggel, mint amilyenek a felnőt-
tekkel akarunk lenni? Nem értünk egyet
azzal a véleménnyel, miszerint a

gyerekközönségnek elegendő egy ala-
csonyabb rendű színház is. A tradíciókból,
ez esetben a farce-ból, a pantomimból, a
commedia dell'artéból fel kell használni
mindazt az értéket, amely a jövő
közönségének formálásához hozzájárulhat,
de a továbblépés legalább ennyire fontos.

-- Az előadás élményéről szoktak beszél-
getni a gyerekekkel?
 Igen, a színházi előadást mindig mű-

helymunka követi, feldolgozzuk az él-
ményeket, de nem szavakkal. Három
műhelyünk van: drámaijáték-, zenei és
festőműhely, ezekben fejezik ki a gye-
rekek azt, amit a darabból megértettek és
megéreztek.

Suzanne Osten

A stockholmi Klarateatern rendezője. Ez a
színház olyan gyerekelőadásokat mutat be,
melyek a játékos kedvű felnőtteket is lekötik.
Svédországban milyen a helyzete a gyerek-
színháznak?

-- A hatvanas évek végén az egyetemista
színházakból kinőtt az úgynevezett
„kötetlen színházi" mozgalom, amely
szakított a megszokott színházi
rendszerrel. Országszerte turnéztak a
társulatok, börtönökben, iskolákban,
könyvtárakban, szakszervezeti helyisé-
gekben játszottak. Voltak köztük egy-
páran, mint jómagam is, akik úgy gon-
dolták, hogy a gyerekszínház borzalmasan
fontos. Elkezdtünk töprengeni azon,
hogyan lehetne olyan gyerekek-nek,
kamaszoknak és felnőtteknek egyaránt
szóló színházat létrehozni, amely
művészileg is érdekes kísérlet. Nekem az a
szerencse adatott meg, hogy saját
társulatom legyen. Költségvetést adtak, s a
pénzzel együtt szabadságot a kísér-
letezésre. 1976-ban kezdtünk bele a
Klarateatern kalandjába. Ma 25-30-an
vagyunk a műszakkal együtt, és a gyere-
kek és a kamaszok számára próbálunk.

új drámaalkotási módszereket találni,
mégpedig úgy, hogy szorosan együtt-
működünk a közönségünkkel. A dolog
nagyon egyszerű. Ha például a válás
okozta nehézségekről akarunk előadást
készíteni, először elmegyünk az iskolába,
ott néhány hónapig a gyerekekkel
vagyunk, anyagot és élményt gyűjtünk,
csak azután kezdünk próbálni. Mind-
annyian végigcsináljuk a folyamatot, a
színészek és a műszak egyaránt. Amikor
kész a szöveg, a dráma, próbára tesszük a
gyerekközönség előtt.
 A Klarateatern iránt igen nagy az

érdeklődés. Elégedett tehát a gyerekszínház
helyzetével?

-Természetesen nem vagyok elégedett.
Ha az ember a gyerekeknek szóló
színháznak szenteli életét, rájön, hogy a
színházi életen kívülinek, szinte nem is
színházi embernek tekintik. Még ha
érdekes előadást csinálunk is, a színházi
emberek így reagálnak : érdekes, pedig
csak gyerekeknek szól. Azt hiszem,
mindenki, aki gyerekekkel foglalkozik,
átéli ugyanezt: egy semmibe vett, le-
becsült területen kell összeszednie mű-
vészi erejét, hivatásbeli kitartását.

- Milyen a jövője a gyerekszínháznak ?
- A gyerekszínháznak és a felnőtt-

színháznak eggyé kell válnia. Azt hiszem,
minden színháznak jót tenne s nemcsak
Svédországban -, ha a gyerekek
helyzetével is foglalkozna. Lehetet-lennek
tartom, hogy államilag, városi
költségvetésből fenntartott színházak ki-
jelenthessék : nem érdekli őket a gyerek-
színház.

Maurice Yendt

A Théâtre des Jeunes Années, Maurice Yendt
Fiatal Évek Színháza nemcsak Lyonban,
hanem egész Franciaországban is fogalom.
 Azt hiszem, fontos, hogy legyen

gyerekeknek szóló színház is. Ez nem azt
jelenti, hogy a gyerekszínház más műfaj,
mint általában a színház. Egy-szerűen
tudomásul kell venni, hogy van a
közönségnek egy olyan rétege, amely
hosszú ideig ki volt zárva a színházból.
Tehát ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy
„más", alacsonyabb rendű mű-fajt űzünk!
Az egyedüli különbség az, hogy a mi
közönségünk másképp éli át a színházat,
mint a felnőttek, sokkal spontánabbul és
érzékenyebben.
 Hogyan közelednek a gyerekközönséghez?
 Mi csak arra kérjük a gyerekeket,

hogy vegyenek részt egy olyan jelenség-

ben, mely voltaképpen - lényegéből
adódóan felnőttjelenség. Munkánk:
Folyamatos felfedezés, ami a közönsé-
günkkel való állandó dialógus követ-
kezménye. Minden darab egy-egy javas-
lat, melyet újabbak követnek, s melyek
egyre többet és többet kívánnak a
közönségtől, s melyek egyre mélyebbre
viszik ezt a közönséget a színházi való-
ság felfedezésében.
- Melyek, a nehézségeik és örömeik ?
 A nehézség az, hogy régóta tartó és

hosszú távra tervezett tevékenységünk
ellenére nem sikerült még elfogadtatni
azt, hogy a színház- és művelődés-
politikában kiváltságos helyet biztosít-
sanak a fiatal közönségnek, valamint
pillanatnyilag nagy anyagi nehézségek-
kel küzdünk. Örömeink? Lyonban a
közönségünk egyre nagyobb és egyre
jelenlevőbb.
 A lyoni színház folyóiratán ott az állandó

jelszó : A z új népszínházért. Mitől válik egy
gyerekszínház népszínházzá? -
Franciaországban Vilar idejében sok szó
esett a népszínházról. Minél több ember
számára akarták elérhetővé tenni a
színházat, főként azáltal, hogy olcsón
adták a jegyeket. De valójában nem az
olcsó jegyek vonzzák az új közönséget.
A mi tevékenységünk a lehetőségek
szerint módosítja a nagyközönség és a
színház viszonyát. Nagyon sok gyerek
fedezi fel a színházat, s valószínűleg sokan
lesznek közülük, akiknek közük lesz a
színházhoz - talán meg is szeretik -, s így
hozzá való viszonyuk nem a jegyek
árától függ majd, hanem esztétikai lesz.
Hiszünk abban, hogy megszületik az az
újfajta néző, aki képes együtt élni - mert
hiszen már gyerekkora óta ezt teszi - a
színházzal.

- Ma viszont a világon a gyerekszínházak
többnyire konzervatívabbak, mint a felnőtt-
színházak .. .
 Igaza van. Ugyanis csak az a céljuk,

hogy a manapság létező színház számára
alakítsák a nézőket. Mi az ellen-tétes
irányba szeretnénk közönségünket vinni.
Olyan színházat játszunk, amely
társadalmilag független, s ezzel talán arra
késztetjük nézőinket, hogy aktívan fejez-
zék ki magukat társadalmi kédésekben.
Reméljük, hogy felnőttként is ezt teszik
majd. Ma még túlságosan gyakori a
passzív néző, aki elfogadja a meglevő
színházi formákat. Mi olyan nézőről
álmodunk, aki aktív.

(Összeállította: Osgyáni Csaba)


