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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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egyáltalán nem Grimm-mese, viszont dráma és
előadás. De legeslegelső-sorban látvány és
atmoszféra, anyag, tapintás és hangzás, mozgás
és artikuláció - nem koherens, de harmonikus
együttesben, ízléssel. Ízléssel, biggyesztettem az
előző mondat végére, pedig csupa nagybetűvel
kellett volna egy oldalt teleírnom ezzel a szóval,
hiszen éppen ezt, az ízlést, ezt a csak alkalmilag
és alkalmanként művészi, sokkal inkább hétköz-
napi kelléket nélkülözte legfájóbban a fesztivál-
produkciók túl-túlnyomó többsége.

Ez pedig szép volt. Persze könnyű nekik;
Németh Ilona anyagszínházában minden figura
és vonás, történet és helyszín kelme, fa meg
szín. Es könnyű nekik, mert Fodor Tamás, az
origómániás színházcsináló mindig az elejétől
kezdi, és a végén végzi. Szilágyi Andor pedig
ide szokott találni - nem mindig a pincébe,
azelőtt Szolnokra is -, és ezúttal Grimm-me-
sének hazudja ezt a fura kis történetecskét a
két meseíró testvérről, cseppet sem törődve a
lehetőségekkel meg azok határaival, majd el-
mossák a remek játszó személyek az utóbbia-
kat. Szilágyi azzal sem számol, hogy én aztán
otthon keresgélhetem a legnagyobb Grimm-
kötetben is ezt az ő meséjét, hogy
lecsillapítsam a követelődző gyereket („de
hiszen a címe is az, hogy Grimm-mese...");
vigasztalásul megmutatom neki, mit honnan
lopott az író, mármint a motívumokat legalább.

Nem is emlékszem, volt-e díszlet; szerintem
szép volt, ami nem volt. Es legszebb, ami volt,
hogy biztonságban voltunk egy világlátás, egy
ízlés, egy komoly, játékos és felnőtt színházi
társaság ölében. Mi, a közönség.

Van ez a lehetetlen nevű intézmény: Kerek-
asztal Színházi Nevelési Központ. Ennek pedig
vannak úgynevezett „komplex foglalkozásai".

Nahiszen. Gyerekszínház és gyerek-szín-
házjátszás terén annyi a bóvli nálunk, mint egy
népművészeti boltban. Ha valaki maga köré
gyűjt néhány gyereket, és bizonyos mozgásokat
majmoltat velük, hozzá bemagoltat néhány
oldalnyi szöveget, máris színjátszókörről be-
szél. Rosszabb esetben „előadásig" jut a pro-
dukció, melynek közönségét a természetesen
kritikátlan, rajongó rokonság teszi ki. Ebből van
rengeteg nálunk.

Van azután más is. Ezen a találkozón nem
volt jelen (miért is lett volna) az a fajta gimná-
ziumi színjátszókör, ahol a játékos kedvű gim-
nazisták színházi előadásokat néznek és be-
szélnek meg együtt, drámákat olvasnak és ele-
meznek, a színház alapelemeivel foglalkoznak,
és mintegy illusztrációképpen meg is csinál-nak
egy-egy előadást. Egy teljes év alatt, mondjuk.
Nem színésznek készülnek - nem is hitegeti
ezzel őket senki -, csak szeretik a színházat, és
tisztelettel eljátszadoznak vele. Van nekik
szakember-pedagógus vezetőjük, és

a darabok íróinak sem derogál eltársalogni velük.
Ez talán az értelmes színjátszókör, diákoknak.

Mert amit a fentebb említett b o nyolult nevű
csoportnál láttam, az már nem ez hanem profi
munka: színháztanítás. Kaposi László és cso-
portja valóban komplex dolgot művel: éppen
nem azt a primitív sémát követi, mely szerint
színházat játszani bárki tud, és minden utánzás
színészkedés.

A foglalkozás a vendégek fogadásával kez-
dődik - a közönségből a másodi ' részre tanuló,
illetve játékos lesz -, aztán re des színházi
előadás jön. Van jelmez is, kel léki., mindenből
az elengedhetetlenül szükséges - és darabnak
van klasszikus irodalmi anyag, jelen esetben
Szép Ernő mesejátéka, A szomorú királyfi cím-
mel, erősen a helyzethez és a körülményekhez
szabva.

Kicsit sem „gyerekesítve", primitivizálva; ezt
éppen nem is lehetne, hiszen arról szól, hogy
egy szomorú királyfi m e g a k a r halni. Halál -
és hozzá komoly színház. Senkinek nem jut
eszébe kibeszélni, megszólítani a gyerekeket,
netán közreműködésre biztatni őket - azok a
produkciók, amelyekről egyetlen szót sem
fogok írni, mindezt ezernyi re ttenetes formában
variálták, a gyerekek engedelmesen, sőt,
lelkesen kiabáltak, válaszolta , színháznak
nyoma sem volt -; tehát Kaposiék komolyan és
méltóságteljesen eljátsszák az előadást, a
négy színész sok-sok szerepben térül-fordul,
az egyikükön még járógipsz, civilben persze, a
színháznak ez sem akadálya. Egyszerre érzem,
hogy összeszorul a torkom, a közönseget már
nem figyelem, a szomorú történet érdekeI, fe

lemásra tippelem a happy endet, mert nem isme-
rem ezt a mesejátékot - igazam lesz később, de
már „hatás alatt vagyok", igazi közönség; azt
fontolgatom, nem is nézem meg most, hogyan
„tárgyiasul" a gyerekekben az élmény, hogyan
marcangolódik ízekre, ezt máskorra hagyom.

A szünet elég ahhoz, hogy mindannyian ma-
gunkhoz térjünk. En például végiggondolom,
hogy vajon kritériuma-e a jó gyerekszínháznak,
hogy a felnőttnek is szóljon. Attól jó-e, ha nekem
is jó? Tétova vá laszom a kérdésekre, hogy talán
nem. Lehet, hogy nem kell végigizgulnom a Hó-
fehérkét vagy á Pinokkiót, és ettől még a
gyerekek igazi színházat kaphatnak - de
legalább érdeklődéssel kell néznem, nem az
órát, hanem a színpadot. Hiszen a Ill.
Richárdon sem izgul már senki, „tudjuk, ki a
gyilkos", de az érdeklődést muszáj felkeltenie
önmaga iránt.

Mivel és hogyan hozza létre ezt egy produk-
ció? Ez, ugyebár, már csöppet sem gyerekszín-
házi kérdés - összetalálkozik a kettő, pontosab-
ban egyesül a színházban. Mire eddig jutok a
töprengésben, kezdődik a foglalkozás.

A gyerekek kezdetben elfogódottak, és Kaposi
László mégsem patentekkel dolgozik. Illetve nyil-
ván megvannak a sémái arra, hogyan induljon el
a beszélgetés,, de a fordulatok, kérdések
megfogalmazása mégis az egyszeriség, a
rögtönzés, a helyzetreszabottság hatását kelti -
ezért mondom, profi. Miként abban is, hogy
éppen a kellő

Juhász Ibolya és Kemény István (Akár hiszed,
akár nem - Budapest Bábszínház) (Izsák Eva
felvétele)
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Gryllus Vilmos és Levente Péter a Sapkamanó-
ban (Kaczur György felvétele)

pillanatban vált át - kollégáit is bevonva, majd
lassan átengedve nekik a terepet - a
beszélgetésről a játékra. Szituációk, elemzések,
feltételezések, kísérletek. A több csoportban fo-
lyó gyakorlat voltaképpen helyzetek kitalálása,
folyamatok meghosszabbítása, feltételezések ki-
próbálása. Párbeszédes forma felépítése, fordu-
latok átkötése, egy adott tér bejátszása - csupa
„igazi" színházi feladat, játékból. Utánpótlás-ne-
velés ez is, de nem színházi szakembereké, ha-
nem értő, érzékeny, színházszerető közönségé.

A Kaposi-csapat munkájának eredményekép-
pen vélhetően egyre több gyerek fordul majd ki
azokról a gyerekszínházi produkciókról, amelyek
e találkozó többségét adták.

Gondolom, nemigen érdemes elhallgatni, ho-
gyan és miért kezd gyerekszínházi előadásokat (is)
nézni a színikritikus. Gyanítom, leggyakrabban úgy,
hogy a saját gyerekét szoktatja rá a színházra, és
úgy csökkenti bűntudatát, hogy legalább a gyerek-
nek való előadásokat böngészi végig.

Ami engem illet, a találkozó alkalmával egy-
szerűen nem voltam hajlandó nagyon sokadszor
végignézni a Bábszínház Akár hiszed, akár nem...
című Janikovszky-előadását, de a fiamnak most
is nagyon tetszett, pedig betéve tudja az egészet.
Én meg azt tudom, hogy Lengyel Pál előadá-
sában a szellemes kiállítás és a gyerekeknek is
érthető, mégsem bugyuta humor fogta meg, túl a
leghálásabb színházi szereplők, a kutya meg a
kisgyerek jelenlétén.

(Elkanyarodom kissé a találkozótól, ha már a
Bábszínházról írtam. Annyit fűznék hozzá: mi ide
„járunk". Láttunk valószínűleg mindent, még A
varázsfuvolát is - tetszett, nekem jobban, mint
például a Radnóti Színház hajdani előadása. A
Bábszínházba járni jó, például Bródy Vera bábja-
iért, meg azért, mert az előadások legtöbbje egy-
szerűen rendben van; kedveljük színészeiket is,
feketébe öltözötten és színesben; találgatjuk, ho-
gyan mozog a marionett, szóval rendszerint jól
elvagyunk. Csak a közönséget nem nagyon sze-
retjük, mert állandóan eszik-iszik-beszél, mintha
csak a Dallast nézné otthon. Nem értjük, hogy
gyerekeknek játszó színház büféje miért árul ren-
geteg chipset, zörgős zacskójú, fogrontó édes-
séget, miért kell könyörögni egy pohár csapví-
zért, ha a gyerek se a cukrosat, se a szénsavasat
nem issza - én persze értem, az üzlet... Már kint
van azért egy cédula, hogy a nézőtéren sem enni,
sem inni nem szabad - hátha ebből tanulja meg
a gyerek, mi a különbség a tévé meg a színház
között, és hogyan kell viselkedni az utóbbiban.)

Érdekes, a kaposvári előadás, a Pinokkió kö-
zönsége tudta. (Igaz, gyanúsan sok „kolléga-
gyerek" volt köztük.) Remek partnere is lett a
lelkes színészgárdának, amely - ha szabad
egyáltalán ilyesmit leírni (persze, muszáj) - úgy
játszotta el Collodi meséjét, mintha a Szentivánéji
álom lett volna. Igaz, Pauer Gyula isteni közeget
teremtett köréjük és belőlük: az asztalosműhely
és a lógós gyerekek játszótere, és minden, ami a
kettő között volt, telis-teli díszletötlettel, játékos
motívummal; maga Pinokkió az első sorból néz-
ve is mintha fából lett volna - a lekerekített talpú
cipő a szögletes mozgás alapvető kelléke volt.

Volt tűzijáték - halálra rémültünk -, szellemes
kiképzésű bálna és seprűnyél a szája
kitámasztásához...

Igaz, ebből az előadásból sem beszélt ki senki;
Pogány Judit rendezése nem „interaktív", csak
ritmusos, kellemes, ízléses és kedves. A játszók
játszottak, a közönség nézte. Aztán nagyon-na-
gyon hosszan tapsolt, majd hazament.

A kaposvári gyerekelőadások legendája
idősebb, mint azén gyerekem, ez a Pinokkió sem
az első már - a Babarczy rendezte sárkányos
darabra tavaly odautaztunk, jól éreztük magun-
kat, bár keveselltük a sárkányt. De fontosnak
érzem, hogy a gyerek megtanulja: az ember a jó
színházért utazik is, ha kell.

Interaktívnak interaktív, csak éppen nem szín-
ház a Levente Péteré. Színházi játék, mondja az
alcím, ezúttal a Sapkamanó alcíme.

Levente Péter tud valamit, és ezt a valamit a
gyerekek szeretik, figyelnek rá, és megtanulják.
Levente Péter ugyanis komolyan veszi a közön-
ségét, hiszen a partnereiről van szó. Ő nem
„leveri a haknit", nem gügyög a nagyon apró
közönséggel - kiscsoportosokat is vittünk, szép
számmal -, hanem társalog velük.

Színházat játszik. Felvezeti. A közönséget meg
bevezeti a nézőtérre - amiről elmondja, hogy
nézőtérnek hívják, majd azt is, hogy mi a függöny
és a színpad, valamint azt is, hogy a színház nem
televízió, tehát az előadás alatt csendben kell
lenni (a Bábszínháznak meg csak ki kell várni,
amíg ezek a gyerekek eljutnak hozzájuk). Persze
Levente Péter sem „mai gyerek" (ugyan hol ül-
dögél ma az ő hajdani közönsége?). Miután min-
denkit leültet - a szülőket hátra, hadd lásson
mindenki -, szinte észrevétlenül a mesére tereli
a szót, és attól kezdve tényleg színházi játékot
játszik.

Gryllus Vilmos a felnőtt partner- profi játszó-
társ, és még lelkes is -, de partnerek a gyerekek
is. Tülekednek, hogy feljussanak a színpadra,
hogy egyetlen pillanatra, egy rövidke jelenetben
ott legyenek társak, de nem csalódik az sem, aki
végig a nézőtéren marad. Részint mert ő is játszik
- még mi, szülők i s - , részint mert Levente Péter
minden pillanatban éppen hozzá beszél.

Pontosan ez a titka. Nem színházi mágus,
hanem szuggesztív ember, akire odafigyelnek.
Játszanak vele, és közben tőle megtanulják, hogy
hogyan kell köszönni, kezet fogni, kérdésre
válaszolni, bemutatkozni, viselkedni a
színházban. Ez nem színház, hanem iskola, de
aki elvégzi, jó színházi néző lehet. És még egy
mesét is kap ráadásnak.

Az Országos Gyerekszínházi Találkozón tizen-
négy előadást láthatott az, aki mindet végignézte.
És nagy árat fizetett azért, hogy volt köztük jó is.
Sikerült visszakanyarodnom oda, ahonnan elin-
dultam.


