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A legkisebbek színháza

Hogyan kell jó gyerekszínházat csinálni?
Ki meri tagadni, hogy legtöbbünkben ott
ül az ördög, s kajánul azt súgja: tehetsé-
gesnek kell lenni. Az persze nem árt. De
a tehetség - kegyelmi állapot. "A mes-
terséget viszont - ahogy Thomas Mann
mondja - tudni kell. A többi - vagy van,
vagy nincs." Es a mesterséget tanítani
lehet, s a világ számos színiakadémiáján
tanítják is. Nálunk nem.

A mesterségnek speciális tudnivalói
vannak a legkisebbeknek szóló színház
esetében. Mik ezek a tudnivalók, mi
okozhat problémát a három-hét évesek-
nek szánt előadásokban?

Problémát jelenthet például, ha az első
színházi élmény előkészítés nélkül, túl-
ságosan korán érkezik, s nem előzte meg
bábszínházi élmény; ha a gyerek olyan
kicsi, hogy élő embertől kizárólag szociá-
lis szerepviselkedést fogad el, s rémülten
zokog fel a nézete szerint nem beszámít-
ható felnőtt fura viselkedése láttán. A
három év körülieknek - és a kisebbeknek
- még a bábszínház biztonságos határo-
kat adó varázslata kell. Közelebb áll ez a
játék saját játékukhoz, mely során élette

len tárgyakat elevenítenek meg, s
szükségük van arra, hogy mondjuk az
arckifejezést - velünk, felnőttekkel együtt
- „bele-lássák" a mozdulatlan arcú
bábba, és így a kivetítésre nagyobb
lehetőségük nyíljék.

Mikorra az igazi színház ideje eljön, a
gyerekeket már megrontotta a televízió.
Ismeri már azt, hogy az emberek vagy
állatok úgy tesznek, „mintha" tennének
valamit. De a tévét ki lehet kapcsolni, a
színházban viszont az előadás folyama-
tosan, megszakíthatatlanul zajlik, és ettől
olykor úgy érzi a gyerek, hogy ki kell
mennie - védekezésképpen. Számolnunk
kell tehát a televízió színházi illúzió ellen
dolgozó jelenlétével és hatásával.

A gyerekek, ha valami izgalmasat lát-
nak, beszélni akarnak. Ha az élmény laza,
akkor azért, ha „megszólítja" őket az ese-
mény, akkor meg azért. Ez a korosztály
az, amelynél a megszólítás nemcsak át-
vitt értelemben értendő. Az egészen
kicsik még igénylik a máshol kárhozta-
tott kérdezést, s a kérdésre feleletet is
akarnak adni. Közölni akarnak valamit,
méghozzá azonnal. Legalábbis az óvodás
korúak.

Úgy tűnik, hogy a legkisebbeknek szóló
színházi jellegű együttlét optimális
esetben dialogizáló jellegű. A színész, a
művészek csapata játékot kezdeményez,
amelynek különböző szakaszai vannak.
A fő szakaszokat azok a „szigetek" képe-
zik, amelyekben a színész alakít, úgy
tesz, „mintha", s ennek a szertartásnak

nézői vannak. Ezek után megbeszélő
rész következik, amely szegényes válto-
zat esetén magyarázatféle, gazdag és ki-
dolgozott variációban igazi együtt ját-
szás, amikor azonos szituáció részese az
előadó és a közönség: kis időre
mindannyian úgy teszünk, „mintha".

Mesét játsszunk nekik, igazi „nagy me-
sét", melynek rangjáról és szükségessé-
géről nem kell beszélnünk, a szakiroda-
lom bőséggel szól róla. Akár egyívű szín-
házi előadást lát, akár feldolgozó jellegű,
„bevezető funkciójú színházi együttlét"
részese, a legkisebb vissza akar szólni.
Jelezni kívánja, hogy érti vagy nem érti, s
állandó visszajelzést akar kapni arról,
hogy az ő jelenléte fontos dolog, s hogy ő
és eddigi észleletei a világról biztonság-
ban vannak és fontosak. Félni is akar egy
kicsit. Most, amikor tudja, hogy nincs
igazi baj. Ha azonban a félelem valami-
lyen formában megjelenik az előadás, az
együttlét során, annak ott, azonnal, a
helyszínen fel kell oldódnia.

Hasznos és örömet adó, ha a játékosok
közül legalább egy olyan figurát játszik,
aki szerepével összeegyeztetett módon
végigpásztorolja a kicsiket az előadás
idején és terén. Olyan valakinek kell len-
nie, akiben a gyerekek megbíznak, akinek
révén kapcsolatba kerülnek azzal a bizton-
sággal, amelyet a „napi világ kétes valósá-
gában" a felnőttek nyújthatnak nekik.

A színházat néző gyerek kettős tudata
éppoly erős és természetes, mint a játszó
gyerek kettős tudata. Kényes határsávon
mozog a színész, aki a „kikapcsolható"
televíziós hősök után, és a levethetetlen
szerepű apák és nagyanyák, szomszédok
és óvó nénik után most egy új világba
vezet itt és most. A pszichológia szerint a
színpadon látottakról a gyereknek erős
valóságélménye van, ez tulajdonképpen
azt jelenti, hogy „belső függetlenedése"
csekélyebb, mint a felnőtteké, védtele-
nebb az élménnyel szemben. De igazi
valóságnak a gyerek néző sem érezheti a
színpadi történést. Az élmény irracio-
nális öröme azt jelenti, hogy „tudom,
hogyne tudnám, hát én tudom a legjob-
ban - és mégis! Itt van a csoda". Ha azon-

ban nincs olyan színész - legalább egy! -.
akinek sugárzó személyisége, erős jelen-
léte megteremti a varázslatot, létrehozza
az áramkört, mely csak a színház jelen
idejű szertartásában tud felfényleni, az
előadás „nem történik meg", az együttlét
nem jön létre. De jó esetben erő, bőség.
fény van jelen - a színész által.

Hosszú gyakorlóidő teszi a színészt gye-
rekközönség előtt is megélő művésszé.

Levente Péter és Gryllus Vilmos a Banyatanya előjátékában



akit a rendezőnek kell hozzásegítenie
ahhoz, hogy ne féljen. Mert a színész fél.
Leginkább a gyerektől fél. Igy aztán meg-
lévő kontaktusteremtő képessége is el-
hagyja. Pedig milyen szép, s milyen pon-
tosan kimutatható olykor az a „hadmű-
veleti esemény", amikor a színész meleg,
hétköznapi hangot üt meg, vagy ilyen
kapcsolatfelvevő hangot vegyít más ízű
szövegei közé, hogy apró barátai ebben
megkapaszkodhassanak, s így emelje át
őket a félelmetes vagy a vonzó „mintha"
birodalmába.

Mivel a gyerek ebben a korosztályban
„visszaszól", a feldolgozó jellegű játék
színésze legyen képes azonnali reakciók-
ra. Ismernie kell a legfontosabb tudniva-
lókat a világról, akár korrigálhat is né-
hány botorka megjegyzést, ez is része
lehet a játéknak. Kifejezett rögtönző-
technika szükséges ahhoz, hogy a színész
azonnal fölfogja és átfogja a teret, a han-
gulatot, átlássa a feszültségek hálóját.
Elméletben szerzett és gyakorlatban ki-
próbált ismeretekre van szüksége a kö-
zönség várható viselkedéséről. Tudnia
kell, hogy a kilenc év körüli gyerekek már
főleg balhéból szólnak bele a játékba, s
lesik, hogy a munkáját végző színész
miként mászik ki a csávából. Az ilyenkor
ébredő bosszúságot bizonyos gyakorló-
idő után fölválthatja a megértő és meg-
bocsátó humor.

Rendezőnek-színésznek meg kell ta-
nulnia, hogy a megcélzott korosztályú
gyereket mi köti le, mitől tart, mi foglal-
koztatja, mik a napi teendői, mekkora a
teste, meddig bírja figyelemmel, milyen
viszonya van mondjuk a hazugsághoz és
annak megítéléséhez stb. Ehhez a napi
megfigyeléseken kívül szakirodalom áll a
rendelkezésükre.

Levente Péterék azt mondják, hogy az
óvodást ötven percig, egy óráig lehet egy
helyben tartani. De ezt az időt is nagyon
meg kell szervezni a számára, mert igen
lassú a reagálása. Levente Pétert és Döb-
rentei Ildikót idézem: „Abban a színház-
ban, amit mi csinálunk, tudnunk kell,
hogy a négy-öt éves gyerek ugyan besé-
tált már az épületbe, de a lelke még vala-
hol kint bóklászik az utcán, s még az a
fontos, hogy mit mondott az óvó néni, s
milyen volt az a kis piros autó. A figye-
lemintenzitás náluk talán csak öt percig
megfelelő, aztán valami lazítás kell."

Milyen legyen a lazítás? Magyarorszá-
gon sajnos sok olyan műsor látható,
amelyben valaki kiadja a vezényszót:
„na, most már bizonyára elfáradtatok,
mozogjatok egy kicsit, álljon fel min-

A Mutatványos (Levente Péter) és a Zenész (Gryllus Vilmos)
a Mikroszkóp Színpad Banyatanya-előadásában (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)

nekik valamit, az annyi, mintha meg sem
szólaltak volna. Föl sem fogják. Ha mégis
így történne, a zene után a fontos infor-
mációkat újra el kell nekik mondani, vagy
meg kell erősíteni a fordulópontot.

Az éneklésről és az énekeltetésről. Azt
a zenét és azt a dalt fogadják szívesen,
melyet már ismernek vagy az előadás
során megismernek. Ha bokrosával tanít-
ják nekik a dalokat, az egyik szétpor-
lasztja a másikat. Elég egy vezérdal az
előadásban, s azt akár ők is énekelhetik,
különösen, ha ezzel valami céljuk lehet a
cselekményen belül.

Az úgynevezett zenés színház inkább a
tíz éven felüliek színháza. A kicsiket az
erős zene taszítja, a hangerő riasztja.
Kilencéves kor után változik meg a világ
számukra. Gépzenei effektusokat hova-
tovább mindenki alkalmaz, de természetes
közhely az élőzene igénye, s a hang-szer -
sok esetben nem több, mint egy szép,
gondosan megmutatott hangszer -
színpadi jelenléte. Sokan tapasztalták,
hogy a magas hangok, a szoprán, az éles
tenor idegenkedést keltenek a gyerekek-
ben. Bár a dalbetét visszahúzó funkcióját
már említettem, érdekes megfigyelni,
milyen örömmel tölti el a gyerek nézőt is,
amikor a nyilvánvaló szituáció vagy in-
dulat egyszer csak a szeme előtt absztra-
hálódik, s egy verekedés átcsap szex-
tettbe, vagy egy nevetésből ária lesz.

Ha a játékosok és a közönség között
igazi kapcsolat van, nincs a világnak
olyan - gyerek számára fölfogható - ese-
ménye, amelyet ne lehetne a játék tár-
gyává tenni. De akár klasszikus színházi
eseményről van szó, akár dialogizáló, ta-
nító színházról, ennél a korosztálynál
sokkhatással nem dolgozhatunk, mert a
rendelkezésünkre álló eszközökkel az
nem oldható föl. Márpedig együttlétünket

denki, helyben futás, egy-kettő, egy-ket-
tő..." Való igaz, hogy az ekkora gyerek
képtelen huzamos időn keresztül ellenni
hely- és helyzetváltoztatás nélkül. De ez a
megoldás nem pihentető, sőt fárasztó.
„Ha azonban - mondja Levente Péter -
fel tudok ajánlani nekik a játékon belül
egy olyan szituációt, amit egy kép éltet, s
mely ennélfogva szoros szerkezettel bír,
s ebbe hívom be a gyereket - talán sike-
rül. S ez esetben nem kell attól félni,
hogy elszabadul a pokol, hiszen a kép
magában hordoz egy nyugvópontot, egy
célként elérendő nyugalmi helyzetet,
melyet játékbeli szabály szerint kell elér-
nie mindannyiunknak. Például: most a
sivatagban vagyunk. Megyünk, mind-
annyian. Utazunk, látod, mindannyian
ezt meg ezt csináljuk, de hopp! Itt a ten-
ger! - amit el akartunk érni. Megállunk,
itt vagyunk."

Ha biztosra akarunk menni - márpedig
minden színházi megoldásnak kell hogy
legyen egy tovább már nem bont-ható,
üzembiztos egysége -, akkor meg kell
keresnünk a minimális koncentrálási időt.
Ez a legkisebbeknél kettő perc. Ez nem
azt jelenti, hogy kétpercenként jele-
netváltásra van szükség. Talán csak vala-
melyik érzék pihentetését vagy újbóli
megterhelését lehet érezni ezzel a
váltással. Most a látvány él, az a fontos,
hogy nézzed. Ez itt a mozgás, a változás,
figyeld! Most meg beszélnek. Mit akar ez
a valaki? S most hallatszik a muzsika,
mozdul a zenész karja, a vonót látod, no,
újra itt a mozgás is... és így tovább.

A verbális közlést kell leginkább elő-
készíteni, ez a legfárasztóbb. Pedig ennél
a korosztálynál a verbalitás szentség!
Csak a tagoltan kimondott szó ér valamit,
az történik meg, s természetesen a látott
akció. Dalbetétben hiába énekelnek el



a feltétlen bizalom és a biztonságérzet
kell hogy jellemezze.

A biztonságérzetet és az illúziót egy-
ként kell hogy szolgálja a tér is. Míg a
kamaszokra ajzó hatással van az aréna-
hangulat, a kicsiknek tömegiszonya van.
A maximális nézőlétszám százötven körül
mozoghat. A félkörívben kialakított
nézőtér az ideális, két folyosóval, kelle-
mes színekkel, jó anyagokkal, feljárási és
lejárási lehetőséggel a színpad és a néző-
tér között. Fontos, hogy a tér is átölelje a
nézőket, megérintse őket, biztonságot
adjon. Levente Péterék mesélték el, hogy
amikor egyszer, régi, bevált műsorukat
egy több száz fős teremben kényszerültek
játszani, ahol nem volt átjárási, kimenési
lehetőség a sorok között, az enyhe
izgalomtól és a beszorítottságérzettől a
gyerekek rendszeresen bepisiltek, ami az-
előtt, egy jó teremben sohasem fordult elő.

A játék ideje a választott műfajtól és a
korosztálytól függ. Van, aki ennél a
korosztálynál az egyrészes műsorra es-
küszik. Míg a nagyobbaknál egy előadást
hatásosan kell elkezdeni - csönddel,
robajjal, fénnyel, sötéttel -, itta vaksötét-
nek nincs helye, s a fokozatosság a célra-
vezető. Nincs szükség drasztikus kez-
désre, és a csalódás veszélye nélkül nem
lehet elnyisszantani az előadás végét. Jó
előre elő kell készíteni a gyerekeket arra,
hogy „nemsokára elbúcsúzunk", s ezt
legalább még egyszer meg kell erősíteni,
mielőtt valóban befejeződik a produkció.
Igy tudják elfogadni ezt a helyzetet, s
felkészülni arra, hogy elhagyja őket az
élmény, s ekkor le tudnak válni az elő-
adásról. Ha nem konfliktusos szerkezetű,
zárt mesejátékról van szó, fokozatos kez-
dés és lejtős befejezés jár haszonnal.

Ez a korosztály a fény pártján áll. A
homály elbizonytalanítja őket, a rossz
világítás, a technikai megoldatlanság -
mivel kevés információt kapnak - kiejti
őket az előadásból. S ha már a látható
dolgoknál tartunk: nagy gyakorlatú ren-
dezők mondják, hogy a gyerekek számára
készült előadásoknál talán még fontosabb
a motorikus kidolgozottság, az akciók
látható lánca, mint egyébként. Sokkal
plasztikusabban kell a gyerekek számára
dolgozni, kevesebb tónussal, inkább
kontúrok segítségével. A forduló-pontokat
minden esetben képileg is meg kell
fogalmazni számukra. Pontosság és
sarkítás szükséges.

A színészi játékot tekintve
mindannyian tudjuk, hogy a gyerek
számára fel kell hozni az előadást egy
bizonyos hang-erőre, s természetes, hogy
a színész néha

emeltebben beszél, tágasabban gesztiku-
lál. A tapasztalat azt mutatja, hogy a tel-
jes maszk és a testet teljesen elfedő ruhá-
zat nem szerencsés, a gyerek az arcot
kívánja látni, s örül, ha láthatja a testet.

S végül: milyen téma, miféle hős az,
ami és aki ennél a korosztálynál sikert
arat? Minden bizonnyal a nagy meséken
keresztül megjelenő vitathatatlan való-
ság, illetve az ezt képviselő hős győz.
Vagy másként, Ruszt József szavaival:
„A nagy művek minden műfajban gyer-
meki dramaturgiával íródnak."

Mindez nem holmi normatív drama-
turgia szabálygyűjteménye, csupán olyan
megfigyelések sora, amelyek segíthetik
az elhivatott művészeket, hogy e speciá-
lis műfajban is őszinte és igaz előadáso-
kat hozzanak létre. Első alkalommal ren-
deztek Budapesten országos gyerekszín-
házi fesztivált, amelyen tizennyolc szín-
ház vett részt gyerekeknek vagy fiatalok-
nak szánt előadásaival.

A fesztivál idején a Gyerekszínházak
Nemzetközi Szövetségének (ASSITEJ)
magyar központja nemzetközi gyerek-
színházi dramaturgiai tanácskozást tartott
a különböző korosztályúaknak szóló
színház befogadáslélektani-dramaturgiai
problémáiról.

Az itt olvasható összeállításunkban a
tanácskozás referátumait és a viták össze-
foglalóját, valamint a fesztivál előadásai-
ról készült beszámolót közöljük.

A következő számaink tartalmából:

Csáki Judit:

Fosztóképzők

Stuber Andrea:

Hősök nélkül

Tarján Tamás:

Kecskemét Katonája

Zelki János:

Minden másképpen van

Nánay István:

Hanyatlás vagy erőgyűjtés

KELETI ISTVÁN

Mese és színpadi valóság

Közkeletű tévhiedelem, hogy a mesék tele
vannak fantasztikus és hihetetlen
elemmel. Az igazság ezzel szemben az,
hogy a gyerek fantasztikus és a felnőtté
válás hihetetlen, s hogy e szemünk előtt
zajló megdöbbentő metamorfózishoz ké-
pest a mese minden csodája egészen ter-
mészetes jelenség.

A gyerekkorát élő hajdani emberiség -
az írásbeliség előtti időben- a mítosz és a
mese televény, burjánzó képeivel fejezte
ki a világ gondolati, érzelmi, akarati át-
élését, az emberi létezésbe mártódzás
gyönyörét és gyötrelmeit. Amit azonban
időtlen idők során megtapasztalt, annak jó
része feledésbe merült. Ami emlék
megmaradt, még épp elegendő volt, hogy
belőle sarjadjon ki a majdani tudomány.
művészet és vallás. Ezt tanítja a görög
mitológia, amely szerint a múzsák Mel-
pomené, az Emlékezet lányai. (Az embe-
riség nagy kollektív fájdalma a történelem
előtti emlékezetkiesés, amely miatt
később oly becsben tartja a históriát és
mindazt, ami a tapasztalatok továbbadá-
sának eszköze lehet, ezek között azokat
is, amelyek a nem tudatos tapasztalati
tartalmakat képesek átörökíteni.) Ezért
maradhattak ránk a mítoszok és a mesék,
A hagyatékozásnak ez a folyamata nem
befejezett. Máig zajlik a mese mítosszá
válása és ennek fordítottja, máig folyik a2
irodalom előttinek és irodalom alattinak

irodalommá szilárdulása, de ennek fordí-
tottja is, máig ágaznak szét és egyesülnek
a mesefolyamok stb. Újszerű ihletések
megtermékenyítő ereje új meséket, mese-
változatokat hoz létre, ugyanakkor valaha
virulens mesék válnak vértelenné, sőt
néha elhalnak.

A folytonos organikus teremtés-elha
lás egyik vadhajtása napjainkban a mese
„modernizálása", amely abból ered, hogy
kezdjük megtagadni az ősi varázsmesét
tündérmesét és általában a tiszta mesé ket
mint korszerűtleneket, s helyükben
didaktikus célzatú racionális meséket
vagy fantazmagorikus, a kanti „eredet
badarság" kategóriájába sorolható elme
szüleményeket csempészünk.

A fantazmagóriák hivatkozási alapja
gyermeki fantázia. E valóban csodálata
méltó adottságot - amely a külvilág


