
KISS ESZTER

Színházi életünk
mostohagyermeke

Miért van szükség gyermekszínházra?

A gyermekszínjátszás gyakorlatának nem
létezik kidolgozott elméleti háttere, de
nem is volna tanácsos valamilyen - a gya-
korlattól elvonatkoztatott - teóriából ki-
indulva létrehozni vagy bírálni a gyer-
mekszínházi teljesítményeket. Ennek az
eleven, örökké változó jelenség alkotói-
nak és szemlélőinek csupán az adhat
alapvető támpontot, ami a gyermekszín-
háznak természetéből következően fel-
adata, s amit módjában áll megvalósítania
és mércéül tűznie maga elé, mert ha ezt
nem teszi, nem válik valódi gyermek-
színházzá.

Az elsődleges szempont - melyről sajnos

A

formán és kötetlenül feloldódhasson a
külvilág mindennapjainak stresszhatásai
alól. Az etűd után már azok is felteszik
kis tükörjelvényüket, akik kezdetben
ódzkodtak ettől.

A vállalkozásnak a mozgásszínházi kí-
sérleten túl az is jelentőséget ad, hogy a
fiatal magyar zeneszerzők ígéretes cso-
portosulásának, a „180-as csoport"-nak a
tagjaival (Melis László, Szemző Tibor,
Körmendy Ferenc és Soós András)
hozták létre az előadást. A két újító szel-
lemű csoport találkozása nem azt jelentet-
te, hogy a zenészek kíséretet játszottak a
mozgásetűdökhöz, hanem azt, hogy a
mozgások zeneírásra inspirálták a
muzsikusokat, tehát egymást ihlették
meg, s olyan kitűnő darab született ebből a
közös munkából, mint a már említett
Szemző-mű.

Az Angelus Iván vezette társulás újabb
őszi bemutatója egy másik művészeti
ággal, a képzőművészettel való
együttműködés példája. Szeptember 24-én
nyílt meg a Műcsarnokban a Francia-
országban élő világhírű magyar művész,
Nicolas Schöffer kiállítása. A mobilok, a
forgó-mozgó, világító, hangot adó tár-
gyak kiállításán rendszeresen fellépett az
együttes. Á legbelső terem olyan, mint
egy fekete doboz. Közepén három ha-
talmas, több méter magas tükörfalból
„sátrat" állítottak fel. Emögött egy vilá-
gító-forgó-pörgő mobil áll, amely mű

ködése közben különböző színű és erős-
ségű fényeket vetít a sátor belső oldalára, s
a tükrök segítségével ezek a fények, mint
a kaleidoszkópban, felerősödnek,
megsokszorozódnak, különböző új kom-
binációkba lépnek egymással. Ebben a
fény- és tükörtérben Schöffer Hommage á

Bartók című elektronikus zeneművére
játszanak el egy etűdöt Angeluszék. A
figurák mozgását szigorúan a zene szabja
meg, de ez a mozgás kölcsönhatásba lép a
mobil játékával, és a fény változása meg
a táncosok mozgássora állandóan
ellenpontozza egymást.

Szokatlan dolog ma még nálunk az,
hogy egy kiállításon színházi eseményre
is sor kerüljön. Versmondásra, egy-egy
kamarazenemű megszólaltatására van
példa, az is egyre gyakoribb, hogy a mú-
zeum koncertek színhelye, de arra nem-
igen vállalkoztak eddig, hogy a kiállítást
és a színházat párosítsák. Erre a koo-
perációra persze nem minden tárlat al-
kalmas. Schöffer kiállítását viszont ki-
tűnően egészítette ki ez a hetente több-
ször bemutatott mozgáskompozíció, mi-
vel egy lényeges ponton találkozott a két-
féle művészi elgondolás: a tükröknek
azonos funkciójú, nem játékos ötletből
adódó, nem öncélú, hanem a művészet
lényegét vallató alkalmazásában.

sokszor megfeledkeznek - az, hogy azok,
akíkért a gyermekszínjátszás létezik, itt
találkoznak először a színházzal, itt
ismerik meg, mit jelent a színházi élmény.
A gyermekszínháznak valódi élményt kell
nyújtania, s azért szükséges ezt
hangsúlyozni, mert még mindig nem
eléggé elcsépelt közhely az, hogy a gyer-
mekszínház a jövő színházi közönségét
neveli, s ebből következő alapvető funk-
ciója közönségével megismertetni, meg-
szerettetni a színházat. Semmilyen más
fórum nem képes erre. S ha már a ne-
velésnél tartunk, helyezzük a színházat
tágabb összefüggésbe, mint az esztétikai
megismerés, befogadás egyik formáját.
Számtalan példa, tapasztalat mutatja, hogy
az iskola hogyan próbál megküzdeni az
esztétikai nevelés problémáival, rajz-,
ének- és magyartanárok hada hogyan vív
közelharcot a giccs ellen az ízlés
fejlesztéséért, a világra való érzékenység
kialakításáért. Fölösleges lenne most ki-
térnünk oktatási rendszerünk problémáira,
az integrált oktatás, a komplex tan-tárgyak
bevezetésére vonatkozó vitákra és
kísérletekre. Az azonban tény, hogy az
óvodából az iskolába belépő gyerekek
kreativitása, alkotási kedve átmenetileg
csökken, amit később esetleg a szerencsés
környezet hatása vagy a gyermek
egyénisége képes áthidalni.

De talán túlzott optimizmusról árulkodik,
hogy lépten-nyomon esztétikai nevelésről
beszélünk akkor, amikor nem kevés
iskolában még az is probléma, hogy
hatodik, hetedik osztályban a gye-
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rekek nem tudnak rendesen (néha egyál-
talán) olvasni. (S erre nemcsak a
statisztikai adatok és pedagógus
ismerőseim keservei, de saját rövid tanári
tevékenységem tapasztalatai is
rádöbbentettek.) S még a középiskolások
között is elenyésző azoknak a száma, akik
rendszeresen olvasnak. Mindezt azért
érdemes szem előtt tartanunk, hogy lássuk,
mekkora felelősség hárul a
gyermekszínházra, amikor a rugalmas
személyiség, a szépre való érzékenység
kialakításának feladatát vállalja. Anyagi és
technikai nehézségei sem mentik fel e
felelősség alól, mivel a siker vagy a kudarc
legfőképpen az adás, a közvetítés
szemléletmódján múlik.

Ugyanakkor a gyermekszínjátszásnak
az iskolai nevelés merevségével szemben
„helyzeti előnye", hogy nem mint kötelező
tananyag, hanem - optimális eset-ben -
mint átélhető művészet segít a
gyerekeknek önmaguk és környezetük
megismerésében, megértésében. Erre
viszont csak akkor képes, ha élményt,
szórakozást, feloldódást nyújt, ha meg-
adja a belefeledkezés örömét, nem pedig
elrettent a színháztól.

Mert minden egyes gyermekszínházi
produkció megméretik a közönség rea-
gálásának tükrében. Csak nem szabad
tévesen értelmezni a reagálásokat. A
gyerekek nem feltétlenül akkor érzik jól
magukat, ha lábukkal dobognak, füty-
työgnek vagy kiabálnak. Ezek az unalom
vagy a ki nem élt szereplésvágy meg-
nyilatkozásai is lehetnek. A komoly bele-
merülés a játékba maradandóbb, „átéltebb"

élményről tanúskodik. S akik a
gyerekszínházat igazán bírálhatják, köve-
telményeit megszabhatják, azok egyedül
maguk a gyerekek lehetnek.

sajátosságokat ahhoz, hogy igazán sike-
ressé tegye működését. Ez az öt-tizen-
négy éves korú gyerekeket felölelő kö-
zönség egyáltalán nem homogén, s óriási
különbségeket kell figyelembe vennie a
színháznak attól függően, hogy óvodások
vagy például felső tagozatos iskolások
ülnek-e a nézőtéren.

E különbségek tisztázása mellett a szín-
házi munka abból indulhat ki, hogy a
gyerekek alapvető élettevékenysége a já-
ték, ami szorosan összefonódik a meg-
ismeréssel. Összefügg ezzel a gyerekek
fogékonysága, a felnőttekénél nagyobb
mérvű érzékenységük és rugalmasságuk, s
a hallatlan azonosuló-, beleérzőképesség.
Tapasztalataim szerint azok a produkciók
jelentik a valódi és minőségi
gyermekszínházat, melyek e képességek-
ből, hajlandóságokból indulnak ki.

Á gyerekek sem örülnek annak, ha le-
nézik őket, ha kioktatják vagy vizsgáz-
tatják a színpadról, hanem elvárják, hogy
partnerként viselkedjenek velük. A part-
neri kapcsolat pedig közös játékot, közös
részvételt jelent. A gyerekek nem azt
várják, hogy játsszanak nekik, hanem ők
maguk akarnak játszani. S a színészek
(színház) és a gyerekek partnerkapcsolata
is csak a közös játékban jöhet létre. Több
szempontból is fontos ez a színházban:
először is, ha egy gyerek nem vehet részt
valamiben, csak kívülről, passzivitásra
ítélten kell figyelnie, hamar beleun a
dologba. Ugyanakkor azt tudja feldol-
gozni, magáévá tenni, amiben részt vesz,
amit belsőleg azonosulva átélhet. S min-
den gyerek csak ahhoz a felnőtthöz van
bizalommal, attól fogad el valamit, akit
játszótársának, önmagával egyenrangú-

nak tekinthet. Emellett nem szabad meg-
feledkeznünk a gyerekek intenzív szerep-
lésvágyáról sem, ami készséges közremű-
ködésüket mindig biztosítja, de egy szá-
mukra idegen közegben az unalom vagy a
szorongás elűzésére használják fel.

Nagyjából ezeknek a tényezőknek az
összessége -- melyek a gyerekszínház kö-
zönségét jellemzik kellene hogy meg-
határozza a produkciók szellemét, a szín-
játszás módszerét. De a módszerbeli
probléma mellett van egy alapvető tartal-
mi kérdés is, mely szorosan kapcsolódik a
gyermekszínházi produkciók közönsé-
gének természetéhez. Méghozzá az, hogy
a gyerekeknek a felnőttekhez hasonlóan
olyan tartalmú előadásra van igényük, ami
őket foglalkoztatja, érdekli.

Az 1981 '82-es évad tapasztalatai

Nézzük most már közelebbről, milyen
tapasztalatokkal jártak az elmúlt évad
gyermekszínházi produkciói Budapesten.
A műsoron levő előadások többségét ter-
mészetesen a Budapesti Gyermekszínház
mutatta he. A Józsefvárosi Színházban
négy gyermekdarab volt műsoron; a Thá-
lia Színház, a József Attila Színház és a
Reflektor Színpad (az Olimpia mozi szín-
padán) egy-egyprodukcióval jelentkezett,
a Játékszínben pedig két bemutatót lát-
hattunk. Többi fővárosi színházunk nem
mutatott he gyermekeknek szánt elő-adást.

Legelőször is azt érdemes megvizsgál-
ni, milyen darabokat találtak feldolgozás-
ra méltónak az egyes társulatok. A legtöbb
bemutatott mű mesedarab volt, mégpedig
vagy eredetileg is „példázat jellegű" mese
vagy mesék didaktikus

Jelenet a Játékszín Maugli című gyermekelőadásából (MTI fotó - Horváth Éva felv.)

A gyermekszínház közönsége

A gyerekdarabok közönsége a „legveszé-
lyesebb" kritikus. A felnőtt közönséggel
szemben reagálásuk mindig spontán és
őszinte, véleményüket nem leplezik, nem
tartják meg maguknak. Várakozással
mennek színházba, várnak valamit a szín-
háztól és a felnőttektől, s ha kevesebbet
kapnak, csalódásukat kifejezik. A gyerekek
nem szeretik, ha becsapják őket, s kitűnő
érzékkel megérzik a hamisságot. De ha
érdeklődésükre méltó tevékenység folyik a
színházban, akkor odaajándékozzák
bizalmukat, és lelkesen részt vesznek a
produkcióban.

Ha a színház közönségéért létezik,
számolnia kell annak életkori sajátossá-
gaival, sőt kihasználnia, felhasználnia e
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színházba való mesét csupán kettőt ta-
láltam. Az egyik az óvodás korúaknak
szánt Macska Mester avagy a Csizmás kan-
dúr, melyet a Budapesti Gyermekszínház
társulata mutatott be a Móra Kiadóban, s
Tömöry Márta írta az ismert népmeséből.
(Színpadra állította Sirkó László és Cs.
Szabó István.) A mese feldolgozásában az
volt a nagyszerű, hogy a közös játékból
építkezett. Nem maga a mese volt itt a
lényeg, hanem a színészek és a gyerekek
együttes, örömteli játéka. Ovodás korú
gyerekek nem nagyon tudnak sokáig egy
helyben ülni, s az előadáson volt alkalmuk
és terük mozgásra, szerep-lésre; nem volt
túl hosszú a darab, s élénk tempója is

S

tdolgozása. (Budapesti Gyermekszín-
áz: Batta György: Töklámpás; József
ttila Színház: Pancso Pancsev: Á négy

üveg; Józsefvárosi Színház: Benedek
ndrás: A táltos fiú; Jevgenyij Svarc:
ókirálynő.) Ezek a darabok kész, leke-

ekített történetek, ellentmondást nem
űrő lezárt és igen leegyszerűsített érték-
endet diktálnak. Többségükben a Jó és a
onosz küzdelmét láthatjuk, persze
indig a Jó győzelmével. A szerzők írói

ttitűdje didaktikus és leereszkedő. A di-
aktikus, oktató hangnem sokszor nem-
sak a cselekmény szintjén valósul meg,
anem például olyan unos-untalan is-
ételt kijelentésekkel vagy a gyerekek

ktató célzatú leckéztetéseivel, melyek
ramaturgiailag teljesen funkciótlanok.
Ilyenek Á négy süveg előadásán a „munka
eszi az embert, nem a vagyon" jellegű
rkölcsi kitételek szájbarágása; vagy a
adárnevek tanítása a Tök-lámpásban,

mi a közönség aktivizálásának látszatát
elti.) Leereszkedő szerzői hozzáálláson
edig azt a magatartást értem, amikor a
elnőttek nem hiszik el, hogy a gyerekek
lég értelmesek ahhoz, hogy
sszetettségében felfogják a körülötti
évő valóságot, s ezért leegyszerűsített,
ematizált világképet nyújtanak, vagyis
gyszerűen hamis képet festenek a
alóságról.
Másik hibájuk ezeknek a daraboknak,
ogy merev, lezárt cselekményük miatt a
yerekeknek nincs alkalmuk alkotóan
ekapcsolódni a játékba, legföljebb az
seményesség, a kalandos fordulatok kö-
ik le időlegesen érdeklődésüket (ez A
áltos fiú és A négy süveg erénye), de az una-
om, a passzivitásból fakadó türelmetlen-
ég és fészkelődés a gyakoribb. A közön-
égnek el kell fogadnia, amit készen kap,
em azért, mert az meggyőző és hiteles,

hanem mert a felnőttek mondják. A tü-
relmetlenség levezetésének s a látszat-
aktivizálásnak jó példái, amikor a szín-
padról csokoládét szórnak a gyerekek
közé, vagy a főszereplő a közönségtől
kérdezi meg, melyik úton induljon el (s
aztán mégis arra megy, ahogyan a da-
rabban megírták).

Külön probléma, hogy ezekben a me-
sékben csak elvétve találunk jellemeket,
főként elnagyolt típusokkal találkozunk,
az abszolút jó és az abszolút rossz hamis
figuráival. Nem csodálható, ha ilyen fe-
kete-fehér világgal és szereplőkkel nem
tud azonosulni a gyerekközönség, már
csak azért sem, mivel eddig felhalmozott
tapasztalataik próbáját sem állják ki. Á
sután megoldott dramaturgia is gátolja a
beleélést. A helyzetek helyett sokszor
csak párbeszédekben bomlik ki a
cselekmény, vagy epikus narrátor tájé-
koztat az események alakulásáról. Más-
kor pedig a mesefigurák találják ki (per-
sze az író ötleteiként), hogy mit tegyenek a
következőkben. Mindez azt jelenti, hogy
az egyes jelenetek így nem egymásból
következnek, a történések esetlegesen
alakulnak, ami a mesterkéltség hatását
kelti, s megfosztja a feszültségtől az
előadást.

Természetesen nem azt állítom, hogy
nem szabad mesét játszani a gyerekek-
nek. De sajnos csak kevés olyan mese-
játékot találunk az elmúlt évad műsorán,
melyek kivételt jelentenek, s elkerülték az
említett buktatókat. Ilyen volt például
Heltai Jenő: Szépek szépe című farsangi
komédiája a Budapesti Gyermekszínház-
ban, vagy Lázár Ervin: Á hétfejű tündér
című műve a Tháliában, melyek humo-
rukkal, bájosan groteszk figuráikkal, ösz-
szetettebb jellemeikkel kiemelkedőbbek.
De igazán igényes előadást és gyermek-

biztosította, hogy mindig lekötötte a
gyerekek figyelmét. A mese és a játék
során az előadás észrevétlenül is
„színházra tanította" közönségét, akik
végigélték a kellékek kiosztását, melyeket
ők is használhattak a közös játékban; ők
döntötték el, milyen jelmez kerüljön az
egyes szereplőkre, s együtt alakították a
mesét, ők maguk is szereplők voltak.
Valódi aktivitással és valódi átéléssel
vettek részt a gyerekek a produkción,
amely megmutatta, hogy a kicsik közön-
sége számára is létrejöhet a „színházi cso-
da", ha nem az „előadás", „felmutatás"
hagyományos gesztusával él a színház.
Volt olyan kisgyerek, aki - bár ismerte
már a mesét - többször is eljött a Csizmás
kandúr előadására a közös játék kedvéért,
és mert megszerette a szereplőket.

S hogy valamivel idősebbek, kisiskolá-
sok körében is kialakítható valódi szín-
házi rítus és átélés, tanúság erre a Játék-
színben bemutatott Ágacska, Csukás István
mesedarabja. Csukás nem él a „gye-
rekekhez hajló", lebecsülő attitűddel, sem
a didaktikus szájbarágás nem kenyere.
Becsüli annyira közönségét, hogy ké-
pesnek tartsa differenciált valóságkép
befogadására. Az ő meséje a valóságra
tanít, méghozzá a valóságot összetettsé-
gében és nem leegyszerűsítve bemutatva.
Jellemei sem egysíkúak, meséje nem tö-
rekszik olcsó érzelmi hatásokra. Fő esz-
közei a humor és a groteszk ábrázolás, s a
gyerekeket nem félti a többértelmű
helyzetektől sem. Csukás István éppen
nagyfokú empátiájával éri el azt, hogy
valóságos színházi és esztétikai élményt
adjon, mivel a gyermeki tudatba bele-
helyezkedve, művével az ő alapkérdé-
seikre, alapkonfliktusaikra kérdez rá. A
gyerekek mindennapi tapasztalataira épít,
alaptémája az önazonosság keresése, a
környező világ tükrében az önmegismerés
folyamata. Ez a világ azonban nem

irkó László a gyerekek között a Budapesti Gyermekszínház Csizmás Kandúr előadásán



fekete és fehér, emberek, állatok, érzések
és tükröződéseink is percről percre meg-
változhatnak. Az önmegismerés persze
ennek az összetett világnak rácsodálkozó
felfedezésével is együtt jár. Mindennapos
élménye ez minden kisgyereknek. S hogy a
gyermekvilág e művészi tükrözése valóban
színpadi művé válik, azt biztosítja a jól
megoldott dramaturgia, vagyis az, hogy a
különböző helyzetekben a szereplőknek
egymáshoz és a világhoz való viszonya
alakítja a cselekményt. A Csizmás
kandúrhoz hasonlóan itt is játékról van szó,
csak más formában. A szereplők
megegyeznek a közönséggel a já-
tékszabályokban, s ezután a gyerekek úgy
élik végig az eseményeket, hogy az alakok,
a kellékek és a tér átváltozásait ter-
mészetesként kezelik, hiszen tudják, hogy
játék mindez; s eközben belecsöppennek a
színház világába. Csukás István minden
kioktatás nélkül tudja megértetni és át-
éreztetni a kicsikkel, mi is az a színház,
mert saját élményvilágukon keresztül kö-
zelít hozzájuk, és világítja meg a kérdé-
seket. Hiszen szerepjátékaik során a gye-
rekek maguk is megélik azt, amit a szín-
ház jelent. A gyermek tiszteletben tartja a
játékot, teljes odaadással vesz részt ben-ne,
s önálló, a játék kontextusán belül
érvényes világnak tekinti, de nem téveszti
össze a valósággal. Egyszerre képes
azonosulni és elidegeníteni önmagától a
játék valóságát. Ez a világ ismerős, ottho-
nos a gyerekeknek. S ha a színház lényegét
innen közelítve próbáljuk feltárni szá-
mukra, ebben a közegben is hamarosan
otthon fogják érezni magukat - ha nem-
csak elvétve akadnak ilyen próbálkozások.

A mesejátékok túlnyomó többsége
mellett színre vittek ifjúsági és meseregé-
nyeket is. Ezek közül Kipling: A dzsungel
könyve című regényéből Horváth Péter által
színpadra állított Maugli volt ki-emelkedő.
Horváth Péter az Ágacska és a Csizmás
kandúr koncepciójához hasonlóan dolgozta
fel az alapművet, ő is a közönséggel
kialakított aktív és közvetlen kapcsolatra
épített. (Ez az előadás is a Játékszínben
került bemutatásra, nem sokkal az
évadzárás előtt.)

A Budapesti Gyermekszínház Nyilassy
Judit átdolgozásában állította szín-padra
Katajev: Távolban egy fehér vitorla című
regényét. Sajnos az átdolgozás egyáltalán
nem tette színpadivá, előadhatóvá a művet;
vontatott párbeszédek helyettesítették a
helyzeteket és cselekvéseket. A rosszul
megoldott dramatizálás miatt a jó
alapanyag biztonságérzete nélkül a

színészektől sem lehetett sokat várni.
Sajnos tipikusan ez az a gyerekszínházi
előadás, amely inkább ellankasztja az ér-
deklődést a színház iránt, mint fölkeltené.

A Reflektor Színház Micimackója Milne
meseregényéből azért nyújtott ennél töb-
bet, mert az alapmű főleg jellemekre épül,
így színpadon is nehéz elrontani. Á musi-
calváltozat azonban biztosítja azt, hogy a
gyerekekkel együtt inkább az eredeti mű
mellett maradjunk. (Julian Slade szín-padi
átdolgozását Bátky Mihály fordította, a
dalszövegeket Karinthy Ferenc írta. Á
rendező Simon Zsuzsa volt.)

A Budapesti Gyermekszínház egy új
műfajjal is jelentkezett. Szentmihályi Sza-
bó Péter: Látogató a végtelenből című fan-
tasztikus játéka az első ifjúsági sci-fi ma-
gyar színpadon. A sci-fi összes kelléke
szerepelt itt ufótól az időgépig, mégsem
valószínű, hogy élményt jelentett az elő-
adás a Csillagok háborúján, a mai tömeg-
kommunikáció és a tudományos-technikai
fejlődés termékein nevelkedő gyere-
keknek. Nemcsak azért, mert a színház
eleve nem veheti fel a versenyt a fantasz-
tikus filmek technikai lehetőségeivel, lát-
ványosságával, hanem azért sem, mert a
darab meséje maga is meglehetősen naiv,
jellemei élettelenek.

Az összkép tehát azt mutatja, hogy az
elmúlt évadban bemutatott gyerekdara-
rabok - eltekintve a néhány említett kivé-
teltől - többségükben nem megfelelőek

színpadi előadásra; egyfelől epikus jelle
gük, másfelől nehézkes dramaturgiájuk
miatt. Az az üzenet, világkép, melyet
közvetítenek, többnyire leegyszerűsített és
triviális;, nem ütköztetik közönségüket az
élettények igazságával. Ebből következik,
hogy ezek az előadások nem képesek
esztétikai élményt nyújtani, sem a színház
igazi világába bevezetni a gyerekeket.
(Pedig az esztétikai befogadás képessége
nincs életkorhoz kötve.) Mivel általában
didaktikus jellegűek, és a gyermekek
számára idegen világot jelenítenek meg
(nem az ő élményvilágukból,
problémáikból indulva ki), ezért a szín-
ház nem képes közönségével megfelelő
kontaktust kialakítani, tehát igazán hatni
sem képes. Így hát csak annak az egy-két
valóban jó produkciónak örülhetünk,
melyek minőségileg különböznek a gyer-
mekszínjátszás átlagos darabjaitól.

A színészi játék

A színészi játék megoldása természetesen
a gyermekszínházban is szorosan ösz-
szefügg a darab nyújtotta lehetőségekkel.
Sajnos itt is kiábrándítóbb tapasztalata-
immal kell kezdenem, mivel ez az átlagos.

Az egysíkúan ábrázolt sztereotip típu-
sokból, a jellemek hiányából fakad a leg-
több előadásban az alakítások elnagyolt-
sága. A párbeszédek és a monológok túl-
súlya, a színpadi helyzetek hiánya pedig

Pancso Pancsev A négy süveg című mesejátéka a József Attila Színházban
(Kállai Ilona és Málnai Zsuzsa) (MTI fotó - Weber Lajos felv.)



azt eredményezi, hogy ezekkel a „szín-
padiatlan" szituációkkal a színész sem tud
mit kezdeni. Így legtöbbször marad az
unalmas és vontatott szövegmondás és
éneklés, melyet esetleg táncbetétek, a
rendezői koreográfia (kergetőzés, beál-
lítások stb.) próbálnak mozgalmassá ten-
ni. Sok esetben a színészek megpróbálják
áthidalni ezeket a nehézségeket, élővé
tenni a figurát és a mesét, de többnyire
külsődleges és szélsőséges színészi eszkö-
zökkel. Ezek a megoldások vagy a gyere-
kek nem ismeréséből, vagy igénytelen-
ségből fakadhatnak.

Az áthidaló megoldás egyik fajtája az
eltúlzott, harsány, karikatúraszerű alakítás
széles gesztusokkal, erőltetett mimikával.
A másik véglet pedig a „gügyögés", a
gyermeki viselkedés külsőséges utánzása.
Ezzel a játékmodorral az a legnagyobb
baj, hogy a színészek éppen akkor
maradnak a legeredménytelenebbül
felnőttek, amikor leginkább erőltetik,
hogy gyereknek látsszanak. Á kontaktus-
teremtést ez csak hátráltatja, a gyerekek
idegenkednek tőle, hiszen azonosulásra
csak a természetesség, hitelesség ad mó-
dot. Megfigyelhető egy harmadik tenden-
cia is e külsődleges megoldásokban, ami-
kor a színészek mesélő hanghordozással,
patetikus magatartással próbálnak at-
moszférát teremteni. Ez szintén az élet-
teliség, átélhetőség ellenében hat, sokszor
oktató hangnembe csap át. (Mindezekre
példát láthattunk Á táltos fiú, a Hóki-
rálynő, a Látogató a végtelenből, a Távolban
egy fehér vitorla előadásain.)

A darabok adta nehézségeken akkor
tudtak a színészek valamelyest felülemel-
kedni, amikor nem akartak erőltetetten
gyereknek vagy valami másnak látszani,
nem azt akarták elhitetni, hogy maga a
valóság lépett színpadra, hanem pusztán

játszottak, nem leplezve, hogy játszanak és
bolondoznak. Az erőtlen helyzetekből és
figurákból maguk teremtettek jellem-és
helyzetkomikumot, beleadva átélésüket,
természetes játékosságukat és humorukat.
Így alakításuk sokkal hitelesebb lett, s
közelebb kerültek a közönséghez. (A
Töklámpásban ilyen volt Korcsmáros
György és Andai Kati játéka; a Szépek
szépe előadásán Detre Annamária és Andai
Kati alakítása.)

De valóban igényes, hiteles és felszaba-
dult színészi játék csak ott jött létre, ahol
az egész előadás a színészek és a gyerekek
együttes játékára épült. Itt nem volt szük-
ség a közönség „aktivizálására", cukor-
kadobálásra; teljes természetességgel ol-
dódtak fel a közös játékban színészek és
gyerekek egyaránt. A színház befogadta a
gyerekeket, a színész a „bőrébe bújt"

annak, akit eljátszott, hogy a gyerekek
játszótársa lehessen. Ebben az öröm-teli
játékban a közönség és a színészek nem
váltak élesen külön, mert egy játékban
vettek részt, egyet akartak, ugyanaz
érdekelte őket. A színészek nem elhitetni
akarták szerepüket, hanem eljátszani; nem
oktatni és szórakoztatni akartak a
színpadról, hanem a gyerekekkel közösen
tanulni és szórakozni. (Ezt a fajta színészi
játékot valósította meg az Ágacska elő-
adásán Peremartoni Krisztina, Hűvös-
völgyi Ildikó, Márton András, Tímár Béla
és Koltai János; Kútvölgyi Erzsébet, Kiss
Mari, Schubert Éva, Szakácsi Sándor,
Pécsi Ildikó, Keres Emil, Horváth Péter és
Benkóczy Zoltán a Maugliban; s a
Csitimás kandúr meséjét játszó színészek:
Sirkó László, Ambrus Asma, Gömöri V.
István, Marschek Ottilia, Kőrösy Éva,
Palkó László és Cs. Szabó István.) Az is
igaz, hogy ehhez olyan darabok kellettek,
amelyek gyermekközeli

és hiteles világot ábrázoltak (s melyek
erényeit megpróbáltam elemezni az elő-
zőekben). Gyermekszínházban egyedül ez
a fajta színészi játék és előadás lehet az,
amely valódi és tartós élményt tud ad-ni, s
amelynek kedvéért a gyerekek rend-szeres
színházlátogatók és színházértők lesznek.

A látvány

A színházi élménynek egyik fontos eleme a
látvány. A tér kihasználhatósága, a díszlet,
a jelmez, a kellékek rendszere jó elő-
adásban egységbe rendeződik, összhang-
ban áll a játékkal és a darabbal, ugyan-
akkor önálló jelentéssíkot hoz létre. Á
gyermekszínházban a legfontosabb lenne
a közös játéktér kialakításának lehetősége,
amire azonban színházaink belső
konstrukciója miatt kevés lehetőség van.
(Ezt a Móra Kiadóban lehetett egyedül jól
megoldani.) De e belsőépítészeti ne-
hézségek mellett is ügyelni kellene arra,
hogy a gyerekek a játékba bármikor be-
vonhatók legyenek, mozoghassanak, ön-
magukat is a játéktérben érezhessék.

Ugyanakkor a színházzal ismerkedő
gyerekközönség számára nagyon fontos,
hogy felfedezzék és megértsék a látvány
elemeinek funkcióit (ahogyan például az
Ágacska előadásán sikerült ezt elérni),
vagy maguk is kipróbálhassák, használ-
hassák azokat (Csizmás kandúr). Ezzel
szemben ma még az az általános, hogy a
gyermekszínház alkotói a hagyományos
színházi előadás keretein belül csak azt
próbálják eldönteni, hogy realista, na-
turalisztikus vagy inkább stilizált díszle-
tekkel, kellékekkel stb. éljenek-e. S dön-
tésük nem egyszer független a játékstí-
lustól, vagy teljesen funkciótlan elemek
kerülnek az előadásba. Nem tudni, vajon
miért tartja magát olyan makacsul szín-
házi körökben az az elképzelés, hogy a
gyerekeknek - mindegy, hogy milyen ki-
vitelben - a csillogó-villogó, díszes- cikor-
nyás, harsány színű és aprólékosan rea-
lisztikus hatásvadász színpadkép „való".
Sokan úgy vélik, hogy ez felcsigázza a
gyermeki fantáziát; holott az ilyen díszle-
tezés és jelmezapparátus legföljebb arra
jó, hogy elterelje a figyelmet az egyéb hi-
ányosságokról. Ez a funkciótlan látvány-
hajszolás (vagy éppen a nemtörődömség)
néha az ízléstelenségig fokozódik (például
a Hókirálynő előadásán a zöldre mázolt
papírbokrok és a kifejezetten csúnya
csillogó jéghegyek: celofánnal be-vont
piszkosfehér papírmasé). Ez az
igénytelenség a „gyerekeknek ez is jó"
szemléletre mutat; vagy az alkotók talán
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túlságosan is számítanak a gyermeki fan-
tázia mindent kiegészítő átformáló ere-
jére? (Igaz, a Józsefvárosi Színháznak a
tájoláshoz: a szállítási lehetőségekhez, a
vidéki színpadméretekhez is alkalmaz-
kodnia kell a díszlettercezésnél.) Igy ter-
mészetesen nem lehet csodálkozni azon,
ha a gyerekek vonzódni kezdenek a
giccshez. Hiszen nemcsak a moziban,
tévében, képeslapokon, játékok, sőt hasz-
nálati tárgyak és iskolai dekoráció formá-
jában (tehát egész környezetükben) lát-
nak belőle eleget, de még a színházban
sem kapnak mást. Azt mégsem várhatjuk
el, hogy mindennek ellenére a gyerekek
magas szintű vizuális kultúrája magától
kialakuljon.

De ha eltekintünk a giccses és ízléstelen
megoldásoktól, még a gondosan kivi-
telezett, de túlságosan naturalisztikus lát-
vány is inkább leszűkíti a fantáziajáték
lehetőségét, míg a jelzésszerű, több funk-
ciójú díszletek, kellékek és jelmezek meg-
engedik a fantázia kiegészítéseit, azaz
gondolati aktivitásra, a mese alakítására
serkentik a gyerekeket (a Csizmás kandúr
kitűnő példa erre).

A rendezés

Á rendezés kérdéseiről csak a színházi
előadás eddig tárgyalt elemeivel kölcsönös
összefüggésben lehet beszélni. Az ed-
digiek összefoglalásaként most csupán
néhány olyan tényezőre térek ki, melyek-
re egy gyerekdarab rendezőjének feltétle-
nül figyelnie kell. A rendező munkájában
is a legfontosabb közönségéhez való vi-
szonya. Ha a rendező nem nézi le a gye-

rekdarab rendezését, hanem feladatnak
tekinti, a gyerekeket pedig egyenrangú
partnereknek, befektetett energiája több-
szörösen megtérül. A jó gyerekdarab
rendezésénél alapelvnek kell lennie, hogy
a produkció a közönséggel együttes cse-
lekvésre, közös játékra épüljön, feltétlenül
kihasználja a gyerekek aktivitását, s
építsen fantáziájukra. A felnőtt- és a gye-
rekszínház rendezése között talán az a
leglényegesebb különbség, hogy az utóbbi
rendezője csak úgy érhet el igazi ered-
ményt, ha az előadásba magát a közönsé-
get és annak „tulajdonságait" szervesen
beépíti, ha tehát a produkció cselekvő ré-
szeseivé teszi nézőit (akik így már nem
puszta nézők többé). Amihez persze
ugyanolyan empátia szükséges, mint a
színészek és az író részéről. (Es termé-
szetesen legalább ilyen lényeges, hogy a
jelenleginél több olyan gyermekdarab
szülessen, melyek ezen a módon megren-
dezhetők.) Sajnos erről a rendezői hoz-
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ávolban egy fehér vitorla a Budapesti Gyermekszínházban (Ambrus Asma, Imre István)
áállásról az elmúlt évadban igen kevés
lőadás tanúskodott. Ebből a szempont-
ól megint csak az Ágacskát lehet kiemel-
i Tímár Béla ragyogó és szellemes ren-
ezésében; a Novák János rendezte
auglit és a Csizmás kandúrt, melyet Sirkó

ászló és Cs. Szabó István állított szín-
adra példamutató ötletességgel.
Az általam látott többi produkció a

kukucskáló" színház hagyományos elő-
dástípusa volt, a színpad és a közönség
özött éles határvonallal. A passzív be-
ogadás unalmát és merevségét csak az
lyan rendezői ötletek próbálták oldani,
int a már említett csokoládészórás vagy

gyerekekhez intézett, aktivizáló-nak
zánt kérdések, tanító jellegű kiszólások a
űből.
A helyzet sajnos nem túl kedvező. Ha-
ár Budapesten évenként bemutatnak
örülbelül tizenöt gyerekdarabot, a mi-
őség - mint láttuk - elég ingadozó. Az
lőadások többsége igénytelen, így nem is
öltheti be azt a funkciót, amiért szükség
an a gyermekszínjátszásra. Sok
zínházunk - úgy tűnik egyenesen „ran-
on alulinak" tartja gyermekprodukciók
zínrevitelét, és ahol megpróbálkoznak
ele, sokszor a „kipipálandó feladat" íze
rződik a munkán. A Budapesti Gyer-
ekszínház pedig igen szegényes körül-
ények között kénytelen működni.
Érdemes azt is végiggondolnunk, hogy
színészeknek éppúgy lételemük a játék,
int a gyerekeknek. A produkciókat

ézve néha mégis úgy éreztem, a
zínészeknek a gyerekektől kellene meg-
anulniuk játszani, a szó igazi értelmében.
e ha sokat járunk gyermekszínházi elő-

dásokra, észrevesszük, hogy a siker és a
zínvonal nem elsősorban a színészi játék
ódszerén, hanem az összes alkotó

szemléletén múlik. Mert a gyerekeknek
csak akkor szabad és érdemes színházat
játszani, ha az alkotók a gyerekeket
ugyanolyan méltó közönségnek tekintik,
mint a felnőtteket, s ha egyáltalán veszik
azt a fáradságot, hogy ne leereszkedjenek,
hanem együtt legyenek velük. De sokszor
a felnőtt közönséget sem tartják elég
érettnek, egyenrangú félnek.

Csupán egyes színházi kísérletek - me-
lyek intimebb kontaktus kialakításával, a
közönség alkotó és cselekvő bevonásával
próbálkoznak - tanúskodnak a part-
nerkapcsolat igényéről. Azaz, ha meg-
valósulna az általam számon kért gyer-
mekszínházi modell, széles szakadék vá-
lasztaná el a felnőttszínház mai formájá-
tól; merőben mást kapna még egy ragyo-
gó előadástól is a felserdült gyerek, aki
addig a közös játék, a szabad mozgás és
produkcióalakítás közegében volt ottho-
nos. Jogos hát a kérdés: mi biztosítaná az
átmenetet,, melynek következtében ez a
gyerekközönség a későbbiekben is
ugyanolyan lelkesedéssel járna színházba?
Úgy gondolom, ennek az átmenet-nek
adott a lehetősége, mert a gyermeki
direkt aktivitás és részvétel később át-
tevődik „belső színtérre", belülről meg-
élt értelmi és érzelmi feldolgozás készsé-
gébe csap át.

Színházi életünkben gyökeres szemlé-
leti változásra lenne szükség ahhoz, hogy
végre a színházak is megértsék : a saját
közönségüket nevelik; s hogy - a szülő-
kön és pedagógusokon kívül - elsősorban
az ő feladatuk annak lehetőségét
megteremteni, hogy esztétikai befogadás-
ra, színházi élményre fogékony, a kör-
nyező világra, társadalmi problémákra
érzékenyen reagáló valóban felnőtt kö-
zönség váljék a mai gyerekekből.

TI fotó - Tóth István felv.)


