
Egy vidéki színház Ármány és szerelem-
előadásában - amelyet a diákközönség
joggal végignevetgélt, mivel szakmailag-
művészileg igen alacsony színvonalú volt
- a két szerelmes figurájával, a fiatalok
sorsával - függetlenül a színészek ala-
kításának minőségétől - a történet tragi-
kussá válásával egyidejűleg egyre jobban
azonosult a diákközönség.

A kreatív játékokat követő beszélgeté-
seken viszont gyakran a már civil sze-
mélyként vitatkozó színészhez a játszott
szerepe szerint viszonyulnak a gyerekek.
Például egy londoni osztály - amelynek
tagjai zömmel színes bőrűek - a Miller
Pillantása hídról című drámájának kellő-
képpen sűrített előadása utáni vitában
különböző módon viselkedett, vitázott a
bevándorlókat alakító színészekkel, meg
az Eddyt és az Ügyvédet játszókkal.

Az előbbi példában említettem: a TIE-
együttes kis csoportoknak játszik. Ezzel
kapcsolatban még egy kérdésről érdemes
szólni. Ez pedig a színházlátogatás mód-
ja, ami döntően befolyásolhatja e korosz-
tály későbbi színházba járási szokásait is.
Míg a kisiskolásoknál szervezési és egyéb
okokból sok országban, így nálunk is,
bevett gyakorlat az, hogy egész osztályok,
iskolák együtt, tanári felügyelet mellett
töltik meg a nézőteret, ez az idősebb
gyerekeknél nem követhető metódus. A
tizenkét-tizenhat éves - és távolról sem
egységes - korosztály számára a közös
színházlátogatásban a bandaszellem
kiélése, a fiúk és lányok közötti nem
megszokott szituációban való találkozás
és együttlét, a tömegpszichózis bizonyos
megnyilatkozásai gyakran fontosabbak,
mint az előadás. Éppen ezért a kiscsopor-
tos látogatási forma lenne ajánlatos, akár
tanári vagy felnőtt kísérettel, akár anél-
kül. Fontos, hogy ne abban az időben
legyen az ifjúsági, mint a gyerekelőadás,
sőt lehetőség szerint ne is a gyerekszín-
házban legyenek a nekik szánt előadások.
A fiatal nézők ugyanúgy este mehet-nek
színházba, mint a felnőttek, ezt igényli az
ifjú néző, s ezáltal nemcsak művészi, de
szociológiai élményt is kap.

Az élő színház minden korosztályban
nélkülözhetetlen. Különösen az egyik leg-
érzékenyebb korban, a kamaszkorban. Az
itt és most művészete a mindent cl-öntő
kommersz és uniformizált gépi kultúrával
szemben érzelmi gazdagságot, értelmi
megújulást nyújthat, s egészében a
harmonikus emberformálást segítheti elő.
Ehhez „csupán" igazi, e feladatoknak
eleget tevő drámák és előadások szüksé-
geltetnek!
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A csillogó szemű
gyerekközönség

Gyerekszínházi hatásvizsgálat
téziseiből

Veszélyes közönség a gyerek: a legkiseb-
bek (hat-hét éves korukig) azért, mert
nem tudják, hogyan kell közösségként és
közönségként viselkedni. Őket azonban
tenyerünkön hordozva, kézen fogva vagy
ölbe kapva be tudjuk vezetni az ünnep
házába. A nagyobbak sokkal veszélye-
sebbek, mert a színházban adódó új hely-
zetet arra igyekeznek felhasználni, hogy
közösségük rangsorában előbbre lépje-
nek. A közönség belső csoportdinamikája
tehát a színpadi eseményektől függetlenül
is tönkreteheti a produkciót, még ha az
íróilag vagy dramaturgiailag „jó" is.
Ebből pártállás szerint két következtetést
lehet levonni.

Az egyik, hogy ne érdekeljen, mit
csinálnak a fegyelmezetlen gyerekek.
Csakhogy a nézőtéren beinduló önger-
jesztő folyamat olyan magatartásmódok-
hoz, megnyilvánulásokhoz vezet, ame-
lyek drámaibbak, érdekesebbek, eleve-
nebbek, mint a színpadon folyó drama-
turgiailag és íróilag „jó" játék. Ráadásul a
közönség egy része könnyen kikerülhet a
rendfenntartók ellenőrzése alól.

A másik lehetséges következtetés, hogy
ne hagyjuk a gyerekközönséget a szín-
padtól függetlenedni, ne hagyjuk, hogy az
agresszív rangsorküzdelmek színterévé
váljék, hanem mi tisztázzuk maga-
tartásmódjait, törvényeit, illetve játék-
szabályait.

Ha a második következtetést vissza-
fordítjuk, nyilvánvalóvá válik, hogy a
színpad sem függetlenedhet a gyerekkö-
zönségtől: csak az aktív kapcsolat szün-
tetheti meg kiszolgáltatottságát. Ugyan-ez
az aktív színész-közönség kapcsolat oldja
meg a nehéz kérdést, mi is a különbség
egy „konzerv" és egy élő műsor között.
Csak az ilyen kapcsolat képes értelmet
adni az élő színháznak, egyedül így lehet
versenyképessé tenni és biztos
győzelemre vinni a színházat.

A produkció határai

Az olyan produkciók, amelyek természe-
tük szerint nem tudnak élő kapcsolatot
teremteni a gyerekkel (képernyőre vitt
produkciók), úgy ragadják meg a figyel-
mét, hogy a veleszületett alakokra (Ge-
stalt) építenek. Ezeknek a hatása alól

akkor sem tudja magát kivonni a gyerek,
ha netán akarná. Ráadásul a felnőtt is szí-
vesen nézi az ilyen filmeket, hiszen sem-
miféle gondolati erőfeszítésre nincsen
szüksége, emocionálisan mégis erősen
megmozgatják.

A fióka és a gorilla

Természetesen vannak színházi produk-
ciók is, amelyek az értelem kikapcsolá-
sára, a velünk született vagy tanult emo-
cionális magatartás kiváltására építenek.
Az ilyen produkciókban (a jobb érthető-
ség kedvéért karikírozva) a következő
történik:

A színészek óra ötkor megjelennek a
színpadon, és játszani kezdenek. Az elő-
függöny vonala vagy a színpad legszélső
deszkája egyben az előadás határa' is.
(Néha megérné, ha egy üvegfalat húzná-
nak ide.)

Kezdődik az előadás, az addig amorf
nézőtéri tömeg figyelme a színpadra össz-
pontosul. A gyerekek úgy figyelik az elő-
adást, akár egy térbeli filmet néznének.
Ennek ma már közismert sikerreceptje a
következő: a (gyerek)néző figyelme le-
kötésére percenként több gaget kell be-
dobni, akciót kell indítani, ráadásul ezek-
nek az akcióknak éppen pergő gyorsasá-
guk, tehát a racionális percepció számára
elérhetetlen voltuk miatt biológiai vagy
szociális kulcsingerekre, kiváltókra kell
épülniük. Velünk született például - mint
azt Konrad Lorenztől tudjuk - a nagy
testű, kis fejű, de nagy arckoponyájú
lények iránti negatív érzelmi beállítódás,
valamint ennek fordítottja, a kis testű,
nagy fejű, de kicsi arckoponyájú, ám nagy
szemű lényeket gondolkodás nélkül, azon-
nal aranyosnak nyilvánítjuk. Természe-
tesen ebben még külön szerepe van a fej-
formának és a szemek nagyságának stb. -
úgy, ahogy ezt Walt Disney megrajzolta.
Ez az érzelmi beállítódás tehát a szó szo-
ros értelmében természetes, mert velünk
született alakokhoz (Goethe pszicholó-
giai műszóvá vált kifejezésével: Gestal-
tokhoz) kapcsolódik. Nevezzük el az
egyiket gorillának, a másikat fiókának.

Az is természetes, hogy végletesen
erős megrázkódtatás, ha a gorilla bántal-
mazza a fiókát, míg megnyugvás, humor,
általában pozitív érzelem forrása, ha a
fióka veri be a gorilla fejét.

Könnyű belátni, hogy az ilyen produk-
cióban komoly szerepe van az üvegfal-
nak, legyen az akár valódi, akár képzelet-
beli, hiszen a velünk született averziót
csak úgy lehet valamelyest féken tartani,
ha a gorillát egyértelműen behatárolt



térben tudjuk. A szorongás azonban több-
nyire nyílt félelemmé változik a színház-
ban, hiszen a gyerek nem bizonyos a
színpad határának sérthetetlenségében -
bizonyos életkorban és helyzetben még a
képernyő, sőt a mesekönyv határai sem
jelentenek elegendő biztonságot számára.

A „fióka és gorilla" típusú színház, ha
és amennyiben megvalósítható, nem kö-
vetel semmiféle tudatos figyelemössz-
pontosítást, sőt éppen ellenkezőleg, a
gyerek egyszerűen „nem tudja levenni a
szemét" a (színpad)képről. Az akarat tel-
jes kikapcsolásával feloldja a személyisé-
get az eseményekben, az individuum, a
szabad egyéniség helyett a génekben rög-
zített programokkal operál.

Ennek az ősi színházi formának az az
előnye, hogy nincs baj a figyelemmel,
tehát a fegyelemmel sem, a gyerektömeg
irányítható, egységes, a hatás biztosan
kiszámítható.

Sokkal kevésbé lehet a kommuniká-
cióra épülő színházi forma anyagi és
erkölcsi sikerét kiszámítani, hiszen itt
egyik terület sémái sem működnek, tu-
dományos hatáselemzésen alapuló meg-
közelítésre van szükség, hiszen gyerek-
nek a színház olyan komplex élmény,
amit egyes kiragadott mozzanatai alapján
lehetetlen értékelni.

Az élmény

A külső kiváltókra épülő produkció meg-
elégszik a befogadó szemlélődő, passzív
jelenlétével, és a belső élményfeldolgo-
zás formáját várja el.

A tetszésnyilvánítás lehet nevetés, taps
és egyéb mikromozgásokból álló meta-
kommunikációs elem, esetleg összené-
zés, kacsintás, meghökkenés, sóhaj és
egyebek.

A klasszikus gyerekszínház - a felnőtt-
színház gyerekített formája - úgy gon-
dolja, hogy ha a felnőtt befogadó disz-
tingvált, akkor a gyerek is legyen az.
Vegye fel a színházi modort, amilyen
korán csak tudja. Ez a szemléleti egyol-
dalúság a viselkedést érinti, de ugyanez a
darabok tematikájában is felfedezhető.
Az életkori sajátosságokhoz való igazo-
dást az jelenti, hogy mesét visznek a
szín-padra, ettől lesz a gyerekszínház
színház. Vagy talán fordítva? A színház
gyerek-színház?

Ha a mese túl bonyolult, lankad a
figyelem, óhatatlanul csábít arra, hogy
átmeneti aktivizálással adjanak új lendü-
letet neki. Így csúszhat be olyan drama

turgiai szarvashiba, mint az unalomig
hallott példa: a színész kiszól a gyerekek-
nek, hogy merre kell mennie, azok bol-
dogan útbaigazítják. Két perccel később
már nem hallgathat a gyerekekre, mert
muszáj kiinnia a méregpoharat... Vilá-
gosan látszik, hogy nem lehet önkénye-
sen változtatni a produkció határait, mert
értelmileg és érzelmileg megoldhatatlan
feladat elé állítjuk a gyerekeket. Kijelöl-
tük a szabályokat, és mégis rákényszerít-
jük őket arra, hogy megszegjék azokat. Es
ebbe a csapdába sorozatosan esnek bele
dramaturgok, rendezők, de a legjobban a
színész üti meg magát.

A megoldás: ilyen jellegű kommuni-
kációs dramaturgiai fordulatot csak folya-
matba ágyazottan alkalmazhatunk, kell
legyen előzménye és kell legyen további
építkezése. Az aktivizálás új műfaji kere-
tet jelöl ki, olyan szemléletváltást igé-
nyel, amelyben az életkori sajátosságo-
kat nem szabad érzelmekre vagy figye-
lemre fókuszálni, hanem tekintetbe kell
vennünk a gyerekek viselkedésszervező-
dési folyamatainak minden mozzanatát:
ennek szociális és értelmi összetevőit.

Az óvodások és kisiskolások színházá-
ban minden előrelépésnek feltétele a pár-
huzamosságban rejtezik, a gyerek fejlő-
désének folyamatához kell igazodnia a
befogadóvá válás folyamatának. Nem
várhatunk el kis közönségünktől mást,
többet, mint amire képes.

A hatáselemzés

Módszerünk nem más, mint a megfigye-
lés. Megfigyelése annak, hogyan visel-
kednek a gyerekek különböző társas kör-
nyezetben, hogyan érzik magukat a szín-
házban, előadás előtt, alatt és után... Mi
tetszik az egyiknek, mi zavarja a másikat,
mitől fél a harmadik, hogyan fejezi ezt ki,
hogyan oldják fel és nem utolsósorban
mit visznek el. Azaz élményfeldolgozá-
suk folyamatai hogyan kötik emlékké-
pekbe nemcsak a látottakat, hanem az
átélteket is.

A hatáselemzés a gyerekekkel foglal-
kozó színház pszichológiai, pedagógiai
fogódzóit nyújthatja, kritikai visszajelzé-
seket fogalmazhat meg: hol, hogyan és
milyen feltételek esetén kell még jobban
igazodni a gyerekcsoport dinamikus sajá-
tosságaihoz. Ily módon a hatáselemzés
az élményszerveződés folyamatát követi
végig az érzékeléstől egészen a hosszú
idejű memória élménymegőrző funkció-
jáig. Felfogásunk szerint csak azt tekint-
hetjük a gyerek számára feldolgozható
élménynek, amely a pozitív érzelmi szí-

nezetű szemlélődésen túl, a megfelelő
információfelvevő és -feldolgozó rend-
szereken át válik belső tartalommá. Fel-
nőtteknél ez döntően képi és fogalmi jel-
legű, gyerekeknél azonban mozgásos és
képi reprezentációkban rögzül.

Óvodás és kisiskolás korosztálynál a
szimbolikus fogalmi rendszer minden
megértési nehézség esetén az előző ket-
tőnek szinte „visszaadja" a vezérlést.
Nem tarthatjuk elegendőnek, ha a gyere-
kek látszólagos érdeklődéssel néznek egy-
egy produkciót, de annak a megértés és
az emlékezet által rögzített élmény szint-
jén később semmi nyomát nem találjuk.
Talán érthető a szándék: túl kell lépnünk
azon a ponton, ahol a látvány csak az ér-
zékelés szintjéig hatol. Sajnos, csak ennyi
történik, amikor hosszasan néznek tévé-
műsorokat, de semmit nem értenek, vagy
rosszul értenek meg, és mindez ellen-
őrizhetetlenül alakulhat át félelemmé.

Az érzékelés és a megértés ellentmon-
dása nem kaphat helyet a gyerekszínház-
ban, hiszen ez esetben nem tölti be funk-
cióját: kultúraközvetítő szerepe, közmű-
velődési értéke elvész.

Csoportdinamika pró és kontra

A hatáselemzés választ ad mindarra, ami
a színpadról nem érzékelhető. Az több-
nyire nyilvánvaló, hogy a közönség do-
mináns, nagy számban előforduló reak-
ciói milyen arányban mozgásos, cselek-
vő, illetve szóban megfogalmazódó vagy
közös éneklés, kiabálás, érzelemmeg-
nyilvánulások által kifejezett. Rejtve ma-
rad azonban, hogy az egyes gyerek a
szín-pad és a játékvezető felől érkező
direkt vagy indirekt irányító,
kezdeményező mozzanatokra azonnal
saját indíttatásból reagál-e, vagy csak
mások utánzása útján kapcsolódik a
játékhoz. Ez a kétféleség más-más
szintjét jelzi az élmény-szerveződésnek,
de az utóbbi sem elhanyagolható, mert
az utánzásos elemek mediátorokká
(közvetítőkké) válhatnak az
információfelvételben. Elvezethetnek a
beleéléshez, és ezen keresztül a megér-
téshez. Eredményeink, valamint további
munkánk egyik lényeges pontja éppen
ezt igazolja. A csoportos előadásokon,
azaz óvodás- és iskolatársak között, is-
mert társas környezetben ülő gyerekek
sokkal aktívabbak, mint a családi előadá-
sokon ülő (akár szülőközeli, akár más
gyerekek között helyet foglaló), közös-
séggé nem szerveződő gyerekek. Aktivi-
tásukban - ellentétben az általános gyer-
mekszínházi tapasztalattal - az együttes
élmény hatására nem a rendbontó elemek



erősödnek fel, hanem az érzelmi, értelmi
elemek! Ötletek, jóslatok, a cselekmény-
szál további, még nem érzékelhető, de
sejthető veszélyeit megfogalmazó félel-
mek! Ezek a reagálási formák nem a da-
rab jelenével, az éppen látott, hallott
hatásokkal állnak összefüggésben, hanem
egy magasabb rendű élményszerveződési
szinttel. Ha úgy tetszik, az érzelmi bele-
élést, ha úgy tetszik, az értelmi jellegű
gondolkodási stratégiát működtetik, és
ennek fonalán kijuthatunk a labirintusból.

Amennyiben az óvodás-kisiskolás kor-
osztály eredendő aktivitásából indulunk
ki, és a külső élményszerveződési for-
máktól lassan, fokozatosan haladunk a
belsővé válás folyamata felé, akkor nem
kell szükségszerűen szembe találnunk
magunkat a serdülőkori rendbontás vál-
tozatos formáival, és felesleges a fel-
ügyelet erejében bíznunk. A kommuni-
kációra épülő produkció érzelmi motivá-
cióját az aktivitás megadja, így a követhe-
tőség nem a figyelemkoncentráción mú-
lik. Legfőbb veszély a cselekményszál
értelmi feldolgozásának kérdéskörében
rejlik. Ha az előadás, áttételei folytán, a
célzott korosztály számára nehezen
követhető, akkor nem jöhet létre érzelmi
átélés, azonosulás sem. A mások helyze-
tébe való beleélés képessége, lássuk be,
nézőpontváltás, egy nagyon komoly ér-
telmi teljesítmény! Ha ez túlzott erőfe-
szítést igényel, akkor közönségünk egy
alacsonyabb szintű, kizárólag látvány-
centrikus és egocentrikus nézőpontnak
engedelmeskedik.

A látvány elemeiben megmarad, de
nem lesz miértje. A közönség nem fog
másra emlékezni, mint arra, hogy a fióka
beverte a gorilla fejét!

Fesztivál után...

Az országos gyerekszínházi
találkozóról

Először volt Budapesten - de nem ez volt
az első - országos gyerekszínházi feszti-
vál. (Ha csak az utóbbi évtizedre emlék-
szünk vissza, fel kell idéznünk az 1979-
ben Kaposvárott rendezett nemzeti és
nemzetközi találkozót.) Az, hogy éppen
most és az országos (felnőtt) színházi
fesztivállal lényegében azonos módon és
azonos feltételekkel zajlott le ez a mos-
tani, a gyerekszínházi pozíciók megerő-
södését látszik igazolni.

Az utóbbi néhány évben összehangolt
kísérlet történt annak érdekében, hogy a
színházművészet sokáig mostohagyerek-
ként kezelt - s máig sem teljesen egyen-
rangúnak tekintett - ágának elméleti, dra-
maturgiai alapjait és jellegzetességeit,
pedagógiai-pszichológiai motivációit és
meghatározóit tisztázzák, összegezzék.
Ez idő alatt az előadások művészi színvo-
nala is sokat változott, nemcsak a gyerek-
produkciók száma nőtt meg és a gyerek-
színházi tevékenység vált rendszeressé.

Mindazok, akik szívügyüknek tekin-
tették a gyerekeknek és a fiataloknak
szóló színház ügyét, régóta sürgették,
hogy e változások függvényében meg-
mérettessék és eredményei szerint elis-
mertessék a színházművészet ezen ága is.
Úgy látszik, most értek meg a feltételek
ahhoz, hogy ez a megmérettetés meg-
történjék.

Szerény körülmények között, s még
szerényebb sajtóvisszhangtól kísérve ti-
zenegy fővárosi és nyolc vidéki színház
mutatta be november végén a gyerek- és
ifjúsági előadásait. (Hogy Szolnok, Deb-
recen és Kecskemét miért maradt távol,
azt nem tudni, pedig mindegyiknek volt
nevezhető produkciója.) A „felnőtt" szín-
házak országos találkozójához hasonlóan
a színházak maguk dönthették el: részt
vesznek-e a találkozón, s ha igen, milyen
produkcióval. Semmiféle előválogatás,
minőségi vagy tematikus szűrés nem volt
tehát, s mivel a találkozó ebben a nemben
és formában az első volt, nem-csak
egyetlen évad legfrissebb előadásait
nevezték - nevezhették - a színházak. Így
a találkozón kirajzolódó helyzetkép nem
egészen egy adott pillanat állapotát
rögzíti, hisz volt jó néhány éve futó s
bizony fáradt produkció is a választék-

ban, meg már lefutott, de erre az alka-
lomra hirtelenében felújított előadás is.
Mégis többé-kevésbé hiteles kép
rajzolód-hatott ki a nézőben a jelenlegi
gyerekszín-házi tendenciákról,
törekvésekről, mű-sorstruktúráról,
művészi problémákról.

A fesztiválon látott produkciók mind-
egyikéről nincs értelme részletesen be-
számolni, mert egy részükről már írtunk,
s egy másik részükről művészi színvona-
luk, megoldatlanságuk miatt nem érde-
mes hosszabb elemzést készíteni.

Két előadás szólt közvetlenül a leg-
kisebbeknek: Sólyom Kati Csipkefája
(amely a pécsi színházat is képviselte) és
a Banyatanya (Mikroszkóp Színpad);
nyolc darab a nyolc-tizenkét éveseknek:
a Pinokkió (Zalaegerszeg és
Nyíregyháza), Tamkó Sirató Károly
Mesélő kertje (Radnóti Miklós Színpad),
Békés József Sándor, József, Benedekje
(Békéscsaba), Petrov-Genkov
Tengerkékje (Győr), Köves József
Nyakigláb, Csupaháj, Málészája
(Népszínház), Sármándi Pál Peti és a
rókája (Hököm Színpad) és a Mesebalet-
tek (Fővárosi Operettszínház); valamint
kilenc az idősebbeknek: a Légy jó mind-
halálig (Nemzeti Színház), Szigeti József
A vén bakancsos és fia, a huszárja (Játék-
szín), az Oliver! és az Emil és a detektívek
(Arany János Színház), A kis herceg (Jó-
zsef Attila Színház), A kék madár (Thália
Színház), a Koldus és királyfi (Szeged),
Juhász István Az unokaöcsém nagy csi-
bésze (Veszprém) és Gozzi A varázssüte-
ménye (Kaposvár).

Mintha időben egy évtizeddel visszalép-
tünk volna, a Hököm Színpadon Csong-
rádi Mária rendezése a gyerekszínjátszás
minden kárhoztatott hibáját együtt mu-
tatta be. Sármándi Pál darabja sem gon-
dolatilag, sem dramaturgiailag nem üti
meg ma már a bemutathatóság szintjét,
didakszisa, cselekménytelensége, rossz
dialógusai, konfliktusmentessége, árnya-
latlan figurái, gyenge dalszövegei egy-
aránt ezt igazolják. Dénes Margit zenéje a
darab színvonalához igazodik. A rende-
zőnő még a darabban fellelhető lehető-
ségeket sem volt képes kiaknázni, Lekvár
Peti megleckéztetésének történetéből
minden színpadi logika hiányzik, az elő-
adás látványvilága csúnya, tere nem
funkcionál, a színészek unottan és rutin-
ból felmondják a szöveget, sem egymás-
sal, sem a közönséggel valós kapcsolatot
nem tartanak, játékmódjukban a rutinon
kívül a legrosszabb gyerekszínházi szte-
reotípiák - édeskésség, mindent hang-


