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TALÁLKOZÓ UTÁN

A színházformáknak és műfajoknak a nézők
életkora szerinti szétválása csak a XX.
században következett be, s ebben nevelési
szempontok éppen úgy közrejátszottak,
mint az a tény, hogy a színházi nyelv - a
rendezői szerep dominánssá válásának, illetve a
színházművészet önállósulásának következté-
ben - egyre bonyolultabbá vált, tehát a mai
nézőnek el kell sajátítania a színháznak mint mű-
formának sajátos jelrendszerét. A színház mint
nevelési szerepet is betöltő intézmény az ideoló-
giai befolyásolásnak, illetve a „szabadidő hasz-
nos eltöltésének" egyik fontos és kontrollálható
színtere lett.

A színháznak komoly szerepe lehet a szemé-
lyiségfejlesztésben, a pszichológiai és szociális
problémák kezelésében, a szocializáció elő-
segítésében. Ennek következtében - főleg Nyu

gat-Európában, s ott is elsősorban Skandináviá-
ban, Nagy-Britanniában és a Benelux államokban
- a gyerek- és ifjúsági színháznak is létrejöttek a
maga speciális formái, s ezzel párhuzamosan
megszületett és kiteljesedett a nevelési, pszicho-
és szociodráma, illetve -színház elmélete és gya-
korlata.

Általánosságok - tizenkét pontban

1. A gyerek- és ifjúsági színházban mindig az
adott nézőréteg életkori sajátosságai szabják
meg a repertoárt, a játékstílust, z előadások
célját és gondolatiságát. Mindegyik koresoport-
nak megvan a maga speciális életproblémája,
amelynek feldolgozásában segíthet a színház,

miközben olyan komplex esztétikai élményt
nyújt, amely részben ellensúlyozhatja a gépi-
technikai tömegkultúrát, s hozzájárulhat az em-
beri teljesség kibontásához.

2. A színház - elsősorban komplexitása és
jelenidejűsége révén - a befogadó teljes szemé-
lyiségét aktivizálja. Ez különösen fontos gyerek-
és serdülőkorban, hiszen sem az iskolában, sem
a gyerekek életét szinte teljesen kitöltő gépi kul-
túrában nem építenek a teljes személyiség mo-
bilizációjára, s ez hosszú távon egyoldalúsághoz,
érzelmi labilitáshoz, elszegényedő életvitelhez
vezethet.

3. Ahhoz, hogy ez ne következzék be, a legki-
sebbeknek meséket, a nagyobbaknak
romantikus történeteket, a még nagyobbaknak
identitás-problémáikat megjelenítő műveket
célszerű játszani, a tizenhárom-tizennégy
éveseknek pedig már azokat a darabokat,
amelyeket a felnőttek is néznek- mindenekelőtt
klasszikusokat, de kor-társ drámákat is. Ideális
esetben a színházi élményközvetítés folyamatos,
egymásra épülő, s a megjelenítés módjában is
követi az életkori sajátosságokat, azaz először
bábszínházi, aztán élő színházi, azon belül is
fokozatosan komplexebb ábrázolású
produkciókon keresztül történik. A tervszerű
nézőnevelés és -formálás azonban a magyar
színházi életben kivételesnek számít!

4. Ehhez a színházi munkához nem elég a
rendezői, színészi képesség és képzettség, ko-
moly pedagógiai és pszichológiai ismeretekre is
szükség van. Számos országban e komplex fel-
adatot olyan teamek oldják meg, amelyeknek
tagjai írók, művészek, művészetpedagógusok és
befogadás-lélektannal foglalkozó pszichológu-
sok. Nálunk ennek szükségessége, igénye még
gondolatban sem fogalmazódott meg!

5. A gyerekszínházi szakemberek egyetérte-
nek abban, hagy szükség van életkor szerinti
szakaszolásra, de a szakaszhatárok - tehát az,
hogy általában hány éves korban tanácsos a
színházba járást elkezdeni, mikor érdemes a bá-
bos mesejátékot felváltania az élő színházinak
stb., illetve egyáltalán hány szakaszt kell
megkülönböztetni a felnőtté válás folyamatában
- igen eltérőek. Másrészt a hagyományos
színházstruktúrával rendelkező országokban a
gyerekközönségnek is többnyire olyan méretű
épületekben játszanak, amelyekben lehetetlen
életkorilag homogén befogadóközeget
kialakítani. E kettős ellentmondás egyik
lehetséges feloldása a kisszín-házi szisztéma,
amely más szempontból is számos előnnyel bír
(művészi elmélyülés, a hatás intenzitása, egyedi
profil kialakítása stb.).

6. Újabb ellentmondás: a pszichológiailag in-
dokolható életkori és ebből eredő műfaji, stiláris
szakaszolást gyakran kérdésessé teszi a színház-
művészet változása, például az, hogy elmosódik
a határa bábos és élő színház között, tehát egyre
gyakoribb a bábtechnika élő színházi alkalmazá-

Az ASSITEJ (Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége) Magyar Központja 1997.
prilis 10. és 15. között Országos Gyerekszínházi Találkozót rendezett Budapest n. Legutóbb kilenc
vvel ezelőtt került sor hasonló rendezvényre.
Az azóta eltelt időszakban - nem függetlenül a bekövetkezett politikai, gazdasági és társadalmi

áltozásoktól - kritikus helyzetbe került a színházi élet ezen szektora:
- a fővárosban megszűnt a főhivatású gyerek- és ifjúsági színház , s szerepét az Állami Bábszínház

őközben történt szétválasztása után létrejött Budapest Bábszínház és Kolibri Színház csak részben
dta átvenni;
 több budapesti színház tart gyerekeknek is szóló előadást, de esténként s főleg musicaleket

tszanak;
 a vidéki színházak egy része egyáltalán nem vagy csak hébe-hóba mutat be gyerekprodukciót;
 a meglévő előadások szakmai, művészi színvonala meglehetősen alacsony;
 a színházra nevelés gyakorlata - annak ellenére, hogy a NAT-ban mint követelmény szerepel -

em alakult ki;
 a gyerek- és ifjúsági színház szakmai elismerése és elismertsége, kritikai méltatása elhanyagol-

ató mértékű.
Mindezek felismerése indokolta a találkozó megrendezését, amely nem a legjobb produkciók

sztiválja volt, hanem olyan munkatalálkozó, amelynek elsődleges céljául a szervezők a helyzetfel-
érést, illetve a problémák felvetését, közös továbbgondolását és a legsürgősebb feladatok kijelö-
sét tűzték ki. Végül is tizenkét hazai, egy nemzetiségi, két határon túli magyar és három külföldi
rsulat mutatkozott be - zömmel telt házak előtt.

A program fontos részét képezték azok a műhelybeszélgetések, amelyeken neves külföldi és hazai
zakemberek részvételével a gyerek- és ifjúsági színjátszás elméleti, esztétikai, pszichológiai és
zínházszakmai kérdéseit igyekezett megtárgyalni a szépszámú résztvevő - zömmel a fellépő
rsulatok színészei, illetve drámapedagógusok. Bár a szervezők nagy erőfeszítést tettek annak

rdekében, hogy a szakmai közvélemény tudomást szerezzen az eseményről, a színházak igazgatói,
ndezői, valamint a média képviselői szinte teljesen negligálták a rendezvényt - nem csak a

eszélgetéseket.
A következőkben a találkozó értékelésével, illetve a gyerek- és ifjúsági színház általános problé-

áival foglalkozunk.
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Bodor Erzsébet, a kaposvári előadás Pinok-
kiója

sa, illetve a színész megjelenése a bábok között.
Másfelől előtérbe kerülnek olyan műfajok, mint
például a klasszikus értelemben vett gyerekiro-
dalom történeteiből készült musicalek (Oliver,
Légy jó mindhalálig, Óz stb.), amelyek úgyneve-
zett családi színháznézésre inspirálnak.

7. A gyerekek és fiatalok színházi
kulturájának kialakítására, a színháznak mint
módszernek a nevelésben, illetve az oktatásban
való felhasználására nemcsak szervezett
színházi keretek között van mód, hanem
legalább ilyen mértékben az iskolában és a
szabadidős fórumokon is. Éppen ezért nagyon
lényeges az iskolai öntevékenység támogatása,
illetve a drámapedagógiai mód-szerek
alkalmazása, amelyek az önismereti problémák
feldolgozásától a viselkedéskultúra elsajátításán
át a színházi előadások előkészítő és értelmező
elemzéséig - hogy csak néhány konkrét témát
említsek - igen széles területet fognak át.

8. Számos országban felismerték, hogy a
színházművészet komplexitásában olyan lehető-
ség rejlik, amely új megvilágításba helyezheti a
gyerekeknek és a fiataloknak szóló színház ügyét.
Olyan központokat hoznak létre, amelyek a ha-
gyományos értelemben vett színház, iskola és
művelődési ház funkcióit egyesítik magukban.
Ezekben a központokban több különböző méretű
és beosztású, de egyként jól felszerelt színházi
tér van, amelyekben odalátogató társulatok vagy
saját együttesek, öntevékenyek és hivatásosok
játszhatnak, próbálhatnak, kísérletezhetnek, kü-
lönböző színházi foglalkozásokat tarthatnak.

Ezek mellett több, különböző foglalkozásokra al-
kalmas terem található, amelyekben lehet rajzol-
ni, formázni, varrni, barkácsolni, nyomdai mun-
kát végezni, lapot szerkeszteni, irodalmi önkép-
zőkört, rendhagyó és nem rendhagyó órákat tar-
tani, és sok egyebet csinálni. E tevékenységek alá
vannak rendelve a központot működtető közös
eszmének, a színháznak: a műhelyekben folyó
munka részben a színházi produkciókat segíti,
készíti elő, egészíti ki.

9. Európa számos országában a gyerek-
előadások jelentős részét azok az együttesek
hozzák létre, amelyeket összefoglaló névvel al-
ternatívoknak neveznek. Ezek a kísérleti, nem-
egyszer avantgárd törekvéseket képviselő cso-
portok természetesen nem hagyományos érte-
lemben vett meséket, történeteket játszanak, s
főleg nem hagyományosan elismert stílusban,
módon. Vannak köztük, amelyek a gyerek-
előadásokból tartják el magukat, s az e tevé-
kenységükből szerzett jövedelmükből tudnak
esetenként kísérleti előadásokat is tartani. Mások
a drámapedagógiai munkát ötvözik a színházi
eszközöket megújító törekvésekkel. Megint má-
sok vidéken, kis településeken lépnek fel... Közös
bennük, hogy korszerű eszközökkel újszerűen
játszanak, s nem csupán a kísérleti színházi szem-
léletet érvényesítik a maguk gyerek- és ifjúsági
színházi munkájában, hanem megfordítva: mind-
azt, amit fiataloknak szóló foglalkozásaik során
kidolgoztak, beépítik színházi kísérleteikbe.

10. Minden országra igaz: színház csak
kevés településen van, s nem túlzottan nagy
azon helységek száma sem, ahová színházi
társulat látogat. A lakosság nagyobb fele nem
vagy csak

nagyon ritkán lát élő színházat. Éppen ezért a
gyerek- és ifjúsági színházzal foglalkozók fele-
lőssége különösen nagy, hiszen elsősorban tőlük
függ, hogy milyen lesz egy társadalom színházi
befogadóképessége, színház iránti igénye,
ugyanakkor az az érzelmi gazdagság, emberi
harmónia, beleérző képesség, amelynek kialakí-
tásában a színháznak óriási szerepe lehet, szin-
tén nagyrészt az ő munkájuk függvénye. Ahhoz,
hogy e felelősségteljes hivatásnak eleget lehes-
sen tenni, minden forma és módszer külön-külön
vagy együttes, kombinált felhasználására
szükség van, azaz minden tekintetben alapköve-
telmény a változatosság és a rugalmasság.

11. Ma mára gyerek- és ifjúsági színház
minden országban a nemzeti színjátszás
integráns része, s mint ilyen, szerepének és
jelentősé-gének, az oktatás és a művészet
kivívott társa-dalmi rangjának megfelelő
mértékben kap meg-különböztetett közfigyelmet
és dotációt. Ott, ahol ez a terület kitüntetett
szerephez jut, ahol felismerik a kultúra nemzet-
és jövőalakító jelen-tőségét, a színház e formája
többlettámogatásban részesül. Ott, ahol sem az
oktatásnak, sem a kulturális megnyilatkozásoknak
nincs megfelelő társadalmi presztízsük, a gyerek-
és ifjúsági szín-ház is alulfinanszírozott. A
többletfinanszírozás-nak a színházaknak adott
közvetlen plusz dotációtól a közvetett, a
jegyekhez, tehát a fogyasztónak adott
hozzájárulásig különböző egyedi vagy kombinált
technikái léteznek.

12. A gyerek- és ifjúsági színház mint a
szín-házművészet speciális válfaja abban az
értelem-ben is önállósult, hogy kialakultak
nemzeti és nemzetközi megmérettetésének
alkalmai, s a fesztiválok legtöbbje nem
egyszerűen sereg-szemle, hanem a szakmai
eszmecsere lehetőségét kínáló fórum is. Másfelől
a szakemberképzésben is megszülettek azok a
specializációk, szakosodások, amelyek
színházhoz értő pedagógusokat és
pszichológusokat, illetve a nevelési
problémákban is jártas művészeket bocsátanak ki.

A magyarországi helyzet

Ha az elmúlt tíz év műsorát vizsgáljuk, azt tapasz-
taljuk, hogy országos viszonylatban némileg nőtt
a bemutatók száma. Ez nem jelenti azt, hogy a
bemutatásra kiválasztott darabok száma is nőtt
volna, ugyanis a statisztika azt mutatja: igen szűk
a gyerekszínházi művek kínálata, ráadásul a leg-
több színpadi szöveg a drámával szemben tá-
masztható igények minimumát is alig elégíti ki.
Többnyire didaktikus tanulságra kihegyezett,
személyiségek és szituáció nélküli történetecskék
íródnak, s mivel valóban nagy a hiány jó
darabokban, a színházak ráfanyalodnak a primi-



 GYEREKSZÍNHÁZ 

tív szövegekre is. Ugyanakkora színházak is igen
gyakran igénytelenek, ha gyerekdarabokról van
szó. Mindez magyarázza, hogy néhány darab -
Pinokkió, Óz, A kis herceg, Hamupipőke, Hófe-
hérke, Ágacska, Micimackó, Mátyás király juhá-
sza, Hókirálynő, Ludas Matyi stb. - szinte állan-
dóan megtalálható valamelyik színház műsorán.

A bemutatott daraboknak jóval több mint fele
magyar szerző műve, de igen kevés az eredetileg
is színpadra írt alkotás, a többség mesék, regé-
nyek adaptációja, átirata. Feltűnő, hogy tíz év
alatt mily mértékben vált a repertoár domináns
részéve a zenés játék, a musical, s mivel ezeket
az előadásokat este játsszák, változóban vannak
a gyerekszínházba járás szokásai is. Szintén
szimptomatikus, hogy egy-egy sikeres premiert
országos bemutatóhullám követ (a Légy jó
mindhaláligot például hét, A padlást tíz, az Olivert
hat, A kőszívű ember fiait hét színház mutatta be
rövid egymásutánban). Örvendetes, hogy több
színház operával, balettbemutatóval színesíti a
gyerekszínházi kínálatot (Szeged, Debrecen,
Miskolc, Fővárosi Operett Színház), de ezzel nem
lehet helyettesíteni a prózai bemutatókat.

Ha az egyes színházak műsorát vizsgáljuk, az
egy évtized alatt többnyire sem mennyiségi, sem
minőségi romlás nem tapasztalható az egy évti-
zed alatt. Nagyjából igaznak fogadható el, hogy
ahol a felnőtteknek szánt műsor igényes, ott a
gyerekeké is az, ahol viszont a felnőttműsor ge-
rincét például zenés darabok alkotják, ott a gye-
rekeknek szánt művek is ebből a kategóriából
kerülnek ki. Érdekes, hogy Kaposváron vissza-
visszatérnek jól bevált, sikeres produkcióikhoz, s
újra meg újra felújítják őket, nyilván abból a
meggondolásból is, hogy mindig újabb generá-
ciók kerülnek a színházba, s azokkal is meg
akarják ismertetni ezeket a - megítélésük szerint -
alapműveket.

Érdekes adat, hogy a fővárosban ez idő szerint
huszonegy helyszínen látható gyerekelőadás, s
egy éve megkezdte működését a Budapesti Gye-
rekszínház a Marczibányi téri Művelődési Ház-
ban. Másfelől viszont fél év alatt körülbelül har-
minc százalékkal csökkent a bemutatott darabok
és az előadások száma egyaránt. Feltűnő, hogy
néhány színház (Budapesti Bábszínház, Kolibri,
Nevesincs) rendkívül sok darabot tart műsorán,
amelyeknek így csak nagyon kevés előadásuk
van, s ez nemcsak gazdaságtalan, de művészi
szempontból is kifogásolható. Általában el-
mondható - s nem csak a fővárosra igaz -, hogy
az imponálónak tűnő bemutatószám nincs szink-
ronban a megtartott előadások számával. A bu-
dapesti adatok arra is figyelmeztetnek, hogy a

Szász Zsolt bábjai a pécsi Bóbita Bábszínház
A Szelek ura című előadásához (Simarafotók)

huszonegy színházi játszóhelyből tizenkettő úgy-
nevezett struktúrán kívüli társulaté. Egyfelől na-
gyon biztató, hogy ezek a társul tok is egyre
inkább felvállalják a gyerekelőadások ügyét,
másfelől viszont nyilvánvaló, hogy e kis színhá-
zak, egyébként lényegükből adódóan, intenzív
élményt nyújtó produkcióinak alkalmankint csak
nagyon kevés nézője lehet. A kínálat tehát gaz-
dagnak tűnik, de az előadások a h t-nyolc évvel
ezelőtti nézőknek csupán egy töredékéhez jutnak
el. S ennek nemcsak az általános anyagi romlás
az oka, hanem az a körülmény is, hogy a
színházak úgy tesznek, minta mesebeli Iány:
adnak is, meg nem is; van ugyan gyerekelőadás,
de ha egy

hónapban csak egy van belőle, az inkább te-
kinthető jótékonysági matinénak, semmint gye-
rekszínházi programnak.

Továbbá: nemcsak a darabokkal van gond,
legalább annyira az előadásokkal is. Ennek alap-
vetően két oka van: egyrészt a színházi alkotók
többsége nem rendelkezik azzal a felkészültség-
gel, érzékenységgel, amely elengedhetetlen len-
ne a jó gyerekelőadásokhoz, másrészt a gyerek-
színházi tevékenység szakmai, művészi presztí-
zse rendkívül alacsony. Á két ok természetesen
összefügg, hogy melyik gerjeszti jobban a mási-
kat, nehéz eldönteni. Tény, hogy több évtizedes
probléma: aki gyerekelőadások létrehozására
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Nyári Arnold a Kerekasztal Színházi Társulás A
szomorú királyfi című előadásában

adja a fejét, az automatikusan másod- vagy so-
kadrangú művésszé fokozza le magát. Ritka je-
lenség volt, s az ma is, ha egy színház (mint
például a kaposvári) a maga gyerekelőadásait
ugyanolyan művészi gonddal, alázattal és felké-
szültséggel készíti, mint a felnőtteknek szólókat,

holott ez lenne a természetes, sőt! A gyakorlat
az, hogy aki más feladatot nem kap, az játssza,
rendezi és tervezi a gyerekelőadásokat, tehát a
produktumok elkészítésénél eleve kontraszelek-
ció működik. Ez természetesen az előadások ki-
állításában is megmutatkozik, hiszen a maradék-
elv értelmében fillérekből kell megcsinálni a pro-
dukciókat. Természetesen a gyerekeknek is lehet
szegény színházat adni, de épp ebben a korban
az illúzió megteremtése nagyon fontos lenne.

Az is tagadhatatlan, hogy a legtöbb rendező és
színész nem sajátította el azokat az ismereteket,
amelyek a pedagógiailag, pszichológiailag és
művészileg hatékony előadáshoz nélkülözhetet-
lenek. Leggyakrabban a felnőttelőadásokon már
bevált patronokkal dolgoznak a gyerekelőadá-
sokon is, ennek legszélsőségesebb és legriasz-
tóbb példáját a zenés vígjátékok dramaturgiai és
játékstílusbeli megoldásainak átemelése jelenti.
(Az egy évtizeddel ezelőtt e tárgyban közzétett
elemzéseim, kritikai észrevételeim ma
változatlanul érvényesek.)

Az eddigiekből kitűnhetett, hogy amikor gyerek-
és ifjúsági színházról beszélek, csúsztatok, s
többnyire illúziószínházi gyerekelőadásokról
szólok. Kényszerűen! Nálunk ugyanis az ifjúsági
színház mint kategória főleg elméletben létezik,
gyakorlatban alig. Egyrészt ennek a korosztály-
nak még a kisebbeknek valóknál is kevesebb mű
szól, másrészt e korosztály színházi megszólítá-
sa különlegesen nehéz feladat, erre még keve-
sebben képesek, mint amennyien jó gyerekelő-
adást tudnak csinálni.

A gyerekelőadások kapcsán is kénytelen va-
gyok egyszerűsíteni, hiszen alig tudok olyan
előadásról szólni, amely ne hagyományos mese-
játék-dramaturgián és történetmesélésen alapul-
na. Olyan típusú produkciók, amilyenekre az eu-
rópai kitekintés során utaltam, nemigen születnek
hazánkban. Csak elszórtan kísérleteznek egy
másfajta gyerekszínházi szemlélet meghonosítá-
sával, főleg azokban a csoportokban, amelyek a
drámapedagógia valamely ágában igyekeznek
elmélyülni s produkálni. A kis színházak, az alter-
natívok avagy a struktúrán kívüliek zöme is a
nagyszínházi stílust és szemléletet próbálja kö-
vetni, csak mindent miniatürizálva, amitől persze
a művészi hazugság még inkább lelepleződik.

A jó gyerek- és ifjúsági előadások készítéséhez
is kell természetesen művészi érzékenység, de
legalább ilyen fontos, hogy a rendezőben,
színészben kellő pedagógiai, pszichológiai érzék is
legyen. Ez akkor is igaz, ha hagyományos
gyerekelőadásról van szó, hiszen látjuk, milyen
sután, a művészi lényeget nem ismerve, lénye-
gében kommunikációra képtelenül szólítják meg a
színészek a gyerek nézőket, amikor például
„aktivizálnak". Hát még milyen fontos lenne, ha
olyan előadástípusokban gondolkodhatnánk,
amelyben a színésznek egyszerre kell játékosnak,
tanárnak, beszélgetőnek, barátnak, foglalkozás-
vezetőnek lennie.

A sok szempontból mostoha sorsú gyerek-szín
játszás legmostohább ága a bábozás, amely-nek
nincs szervezett utánpótlása. Az Állami Báb-
színház évtizedeken át tartott tanfolyamai nem
adtak felsőfokú végzettséget, emiatt a bábszíné-
szek minden szempontból hátrányos helyzetbe
kerültek. Bábrendező- és tervezőképzés pedig
egyáltalán nem volt, s ma sincs. Az a néhány
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ember, aki bábrendezőnek számít, vagy Prágá-
ban tanult, vagy autodidaktaként vált rendezővé.
S hasonló a helyzet a tervezőknél is. Döntő vál-
tozás következett be az 1995-96-os tanévben
azzal, hogy a főiskolán elindították az első báb-
színészosztályt, s ha még döcögve, lehetőségeit
keresve folyik is benne az oktatás, remélhető,
hogy folyamatossá válik ez a képzés, hiszen ma
már több mint tíz hivatásos vagy rövidesen azzá
váló együttes dolgozik az országban - nem szá-
mítva a professzionális igényű egyéb formációkat
-, s ezek utánpótlásigénye egyre nagyobb lesz.
Van már tervezőképzés is, de a rendező-
utánpótlás még várat magára, holott e színház-
forma rangja, fejlődése nagymértékben attól
függ, lesz-e értő, felkészült rendezőgárdája.

A gyerekszínházi anomáliákon próbál segíteni
a drámapedagógus-képzés, amelynek célja, hogy
a színházban és a pedagógiában egyaránt
otthonos szakembereket bocsásson útra. Á drá-
mapedagógia azonban mindenekelőtt az iskolai,
nevelői munka során hasznosítható, a drámape-
dagógus nem helyettesítheti a sokoldalú, e fel-
adatra képzett művészt. Segítheti viszont a mun-
kájában, hiszen a színházpedagógusok zöme vi-
lágszerte e körből kerül ki. Nálunk egyetlen szín-
házban sincs ilyen szakember, alig fordul elő,
hogy egy gyerekelőadás hatásvizsgálatára sor
kerülne, hogy egy előadás működőképességét
menet közben kontroll gyerekcsoporton ellen-
őriznék, hogy az előkészítő munka során, a
darabválasztástól a konkrét megvalósításig,
kíváncsiak lennének színházpedagógus vagy
pszichológus tanácsára. A színházpedagógus
nem egyike az iskola tanítóinak, hanem speciális
tudással és képességekkel rendelkező személy,
aki nem cenzorként, hanem alkotótársként
kapcsolódik be a színházi munkába!

Á gyerekelőadások a színház életében ugyan-
olyan feladatot jelentenek, mint a felnőttek szá-
mára készülők, ám ezekre nem lehet ugyan-olyan
magas áron adni a jegyeket, mint az esti
előadásokra, tehát hiába van a gyerekelőadá-
sokon szinte mindig telt ház, a bevétel kisebb,
minta „normális" előadásoké. Évtizedeken ke-
resztül ez nem volt szempont a színházak gaz-
dálkodásában, de manapság már az. Régebben
is a gyerekelőadásokon próbáltak spórol-ni, hogy
az évi egy-két különösen költséges produkcióra
több jusson, ma ez a tendencia még inkább
érvényesül.

Az alternatív és más, struktúrán kívüli együt-
tesek ugyanúgy pályázhatnak támogatásra gyerek-
előadásaikkal, mint minden más előadással, de a
bevétellel kapcsolatos törvényszerűségek ná-

Willy Combesher és Sigi Herold a frankfurti
Theater Gruene Sosse Robinson és Crusoe
című előadásában

luk is érvényesek, nincs tehát logikus magya-
rázat arra, miért vállalkoznak éppen ilyen pro-
dukciók létrehozására, ha csak az nem, hogy az
előadásokat így is, úgy is valamilyen támo-
gatásból csinálják meg, akkor meg miért ne
játsszanak a gyerekeknek, akiknek még érde-
mes is.

A bevétel mértéke az írók, zeneszerzők, szö-
vegírók, egyéb jogdíjas alkotók szempontjából is
kulcskérdés, hiszen ha kevés a felosztható nye-
reség, nem érdemes gyerekszínházi produkció-
ban közreműködni. Ilyen volta helyzet régebben
is, s némileg ez a magyarázat arra is, hogy miért

oly kevés az igazán értékes, játszható gyerek- és
ifjúsági darab.

Hosszú időn át arra lehetett számítani, hogy a
lakosság anyagi helyzetének általános romlása a
legkevésbé a gyerekszínházi munkák s egyálta-
lán a gyerekek kulturális igényeinek kielégítését
veszélyezteti, minthogy a szülők a maguk kultu-
rális kiadásait s ezen belül a színházra fordítható
összeget ugyan elég hamar megkurtítják, de a
gyerekekét Csak akkor, ha nagyon muszáj.
Legújabban viszont mind gyakrabban tapasztal-
ható, hogy a gyerekek egy része (egyes körzetek-
ben már-már riasztóan nagy része) kizárólag
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anyagi okokból rekesztődik ki a kulturális prog-
ramokból.

Legújabban a drámai és színházi nevelés ré-
sze lett a Nemzeti Alaptantervnek, s ezen belül
követelmény, hogy a gyerekek lássanak élő
színházi előadást, azaz az elemzésre „élesben",
és ne csak tévéközvetítés vagy videofelvétel
alapján kerüljön sor, hiszen közismert, hogy egy
színházi este lényegét semmilyen rögzítési
eljárás nem tudja visszaadni. Ennek feltételei
azonban aligha adottak. Á fogadókészség nem
elsősorban a színházak részéről hiányzik, sokkal
inkább az iskolák, a szülők részéről merül-nek fel
nehézségek, elsősorban a költségek tekintetében
(jegyek, utazás, vidékiek esetében szállás stb.).

A gyerek- és ifjúsági színházi tevékenység
tehát semminémű többlettámogatásban nem ré-
szesül, holott jelentősége, sajátosságai alapján
pozitív diszkriminációra szorul.

Jövőkép

Á gyerek- és ifjúsági színház helyzete tehát Ma-
gyarországon olyan, amilyen a színházé, a mű-
vészeteké, a kultúráé általában. Holott e terület
megkülönböztetett figyelmet érdemelne, mert
nem egyszerűen a színházművészet része, ha-
nem az oktatásé is, ebből következően jelen-
tősége is, problémái is e kettős kötöttségéből
adódnak. Ahhoz, hogy a gyerek- és ifjúsági szín-
ház helyzete normalizálódjon, hogy a növekvő
feladataihoz szükséges feltételek megterem-
tődjenek, hathatós kultúrpolitikai és pénzbeli se-
gítségre van szükség. Természetesen a színház e
formájának is megvan a maga természetes fejlő-
dése, mozgása, amelybe radikálisan nem lehet,
nem szabad beavatkozni. Ugyanakkor a feltétel-
rendszer alakításával lehet is, kell is befolyásolni.

E szempontok érvényesítését tűzte ki célul a
budapesti gyerekszínházi találkozó is, amelyen a
látott előadások és a szakmai beszélgetések nyo-
mán megfogalmazódtak azok a feladatok, ame-
lyeknek megoldása elodázhatatlan, ha komolyan
vesszük a színház esztétikai, személyiségfej-
lesztő és nem utolsósorban nevelő-oktató funk-
cióit:

 Anyagilag és erkölcsileg ösztönözni kell a
hivatásos és alternatív színházakat egyaránt, hogy
rendszeresen és magas színvonalon játsszanak
a gyerek- és ifjúsági korosztálynak.

 Jelentős szemléletváltásra van szükség az
alkotóművészek és a pedagógusok körében, hogy
a bemutatandó darabok mind műfaji, mind stiláris
és tematikai szempontból túllépjenek a több
évtizedes megszokásokon. A hagyományos me-
sejáték-dramaturgiájú darabok mellett szükség
van az egyes korosztályi rétegeket foglalkoztató

témák (identitás, kapcsolatok, születés, halál,
szerelem, barátság, helytállás, felelősségvállalás
stb.) speciális színházi eszközökkel történő fel-
dolgozásaira, a kétrészes, hosszadalmas elő-
adások mellett egyrészes, maximum egyórás
produkciókra, az állandó színházi társulatok mel-
lett mozgékony, egy-egy feladatra szerveződő
társulásokra.
 Fontos lenne bővíteni a meglévő szűkös

drámakínálatot, ehhez a drámapályázatok éppen
úgy közelebb vinnének, minta megfelelő külföldi
darabok megismertetése, fordítása, közreadása.
 Kiemelt feladatként kellene meghatározni a

speciális gyerekszínházi ismeretek tanítását, bő-
vítését. Ennek érdekében alapvető előrelépés lenne,
ha a főiskolán a színészek éppúgy, minta rendezők
és a dramaturgok, tanulmányaik során kötelezően
elsajátítanák ezeket az ismereteket, illetve hogy a
már pályán lévő s a gyerekeknek is dolgozó művé-
szek, valamint e terület szakemberei között kiépül-
jön a többé-kevésbé rendszeres konzultáció lehe-
tősége. E feladatkör része a megfelelő szakirodalom
fordíttatása, megíratása és kiadatása is.

- Szükség lenne olyan támogatási rendszerre,
amely egyrészt az értékeket, illetve ezek forgalma-
zását pártfogolja, másrészt a közönséget, a gyere-
keket részesíti előnyben (jegyár-hozzájárulás, kis
településeken, hátrányos helyzetű közösségek előtt
tartott előadások költségeinek térítése, gyerekek
utazási költségeihez való hozzájárulás stb.).

E feladatok messze túlnőnek a színházak napi
tevékenységi körén, és csak több szakterület -

Azzal gondoltam segíteni magamon, hogy
várok néhány hetet, míg, úgymond, „le-ülepszik
az élmény". Meg azzal, hogy szokásomtól
eltérően, ezúttal nem böngészem végig, mi
mindent írtak már össze szakértő kollégáim a
hazai gyerekszínház változó állapotjairól, hanem
mintegy kiszakítva ezt az elmúlt találkozót az ő
történetiségéből - a jelenről adok írásbéli gyors-
fényképet. Na, eredeti, hát az nem leszek.

Szubjektív, az leszek.
Legélesebben arra emlékszem, hogy sokszor,

nagyon sokszor éreztem igazi kínszenvedésnek,
hogy végig kellett ülnöm a találkozó megannyi
előadását; még ha magam mértem magamra ezt

pedagógia, színházművészet, oktatási és művé-
szeti intézményhálózat stb. - koordinált együtt-
működésével és központi segítséggel oldhatók
meg. Mindehhez olyan elkülönített, csak e fel-
adatkörre felhasználható pénzalapra lenne szük-
ség, amely nagyrészt a központi költségvetésből
származik, de nyitott lévén, minden önkormány-
zati és intézményi, köz- és magánjellegű támo-
gatás fogadására kész lenne. Létre kellene tehát
hozni egy Gyerekszínházi Alapot!

Nyilvánvaló, hogy a gyerek- és ifjúsági szín-
ház állapota nem választható el az általános
színházi helyzettől, illúzió lenne tehát azt gon-
dolni, hogy e terület problémái - legyenek bár
strukturálisak, finanszírozásbeliek vagy művé-
sziek-összefüggéseikből kiszakítva megoldha-
tók. Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni,
hogy egyetlen részterület gondjainak megol-
dását sem lehet halogatni arra való hivatkozás-
sal: majd megoldódnak az egész problémakör
rendezésekor. Valahol el kell indítani a refor-
mokat, vagy ha kell, a radikális változtatásokat.
Az egyik ilyen terület lehet a gyerek- és ifjúsági
színház, hiszen gondjai oly specifikusak, hogy
sok szempontból e színházformát külön lehet
kezelni.

Azért is kell és érdemes kiemelten foglalkozni
éppen ezzel a színházformával, mert ennek vál-
tozásai vagy változatlansága, fejlődése vagy le-
maradása az egész színházművészet jövőjére ki-
hatnak, s áttételesen az emberi minőség alakulá-
sát is befolyásolják.

a büntetést, akkor is kényszernek érződött. A kín
és a szenvedés rétegzett volt és átfogó; szinte
ordított belőle a szörnyű jóslat: a magyar színház
nemcsak nagy bajban van, hanem évek múlva
még nagyobb bajban lesz. Lesz közönsége - de
milyen... Olyan, amilyen a sok bugyuta, primitív,
dilettáns és tehetségtelen előadáson „kineve-
lődik"?

Láttam persze jó előadást is; pincében adták,
a külváros és belváros határán. Nem esküdnék
meg rá, hogy gyerekeknek szólt, fifti-fifti ültünk
a nézőtéren - a tér, az túlzás.

Hát persze hogy a Stúdió K előadásáról beszé-
lek, a Grimm-meséről; Szilágyi Andor írta, és
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