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A gyermekszínház kérdése
avagy
hogyan lesz a színház
„az ember társa"?

A budapesti színházi világkongresszus fő-
témájához szeretnénk mi is kapcsolódni, a leg-
fiatalabb publikum, vagy ha úgy tetszik: a jövő
színházi közönsége érdekében.

Mindjárt igenléssel kezdve: valóban az volna a
jó, a szép, ha az ITI-nek, a Nemzetközi Szín-házi
Intézet idei XIII. kongresszusának a tárgya a világ
minden színházszerető emberének jel-mondata
lehetne: „A színház az ember társa ..."

Dehát hogyan is lesz a színház az ember társa,
egész érzelmi-értelmi létének legbensőbb, leg-
meghittebb barátja és kalauza? Erre az alapkér-
désre sok nemzet képviselői feleltek a világkong-
resszuson. Mi azonban egy választ emelnénk ki
mindenekelőtt: minél korábban lesz az ember társa
a színház, annál inkább lesz társa egész életében.

Akkor lesz igazán mély és szoros ez a kapcso-
lat, ha már abban az életkorban születik meg,
amikor érzelmi-értelmi élete bontakozni kezd;
amikor a legérzékenyebb, a legfogékonyabb
minden külső hatásra.

Kertelés nélkül kimondjuk: ha gyermekkorban
nem születik meg ez a kapcsolat, akkor soha nem
lehet olyan mély és olyan elszakíthatatlan, hogy
ellen tudjon állni az ellentétes húzóerők-nek. A
felnőttek közönségére vonatkoztatva, vitatkozva
elemezhetjük, hogy a XX. század második felében
a televízió, a film, általában a kommunikációs
eszközök szüntelen ostroma s az egész életritmus
milyen ellentétes húzóerőt jelenthet. Sokszor még
ez a vita is (enyhén szólva) „akadémikusnak"
tűnik a valósággal szem-ben. Ám egyszerűen
nevetséges, sőt groteszk és meghökkentő dolog, ha
nem mérjük fel: a század második felének
gyermekeit milyen roppant erővel vonja el a
színháztól az előbb említett tényezők sora. Ha
ezzel nem nézünk szembe szigorú őszinteséggel,
önáltatás és illúziók nélkül, akkor ez nem más,
mint álbölcselet »az örök színház-igényről", vagy
más szóval - következményei-ben - tragikomikus
struccpolitika.

"Lesz-e a század végén széles körű közönsége
a világ színházainak vagy sem, ez az a kérdés,
amely munkánk középpontjában áll!" A Nem-
zetközi Gyermekszínház Szövetség berlini kon-
ferenciáján mondotta ezt az elnök, Gerald Tyler.
Amikor ez a szövetség néhány évvel ezelőtt
megalakult, komoly felhívást intézett a világ
országaihoz. Számos államban széles körű köz-
vélemény-kutatást végeztek a pedagógusok és a
színházi szociológusok az iskolákban, hogy fel-
derítsék: miként is kapcsolódnak a gyerekek a
film és televízió korszakában a színházhoz ? A
gyermekstatisztika szomorú képet festett. Csak
igen kicsi, úgyszólván elenyésző részük igényli a
színházat, a túlnyomó többség a tele-víziót és a
filmet kívánja.

S mi a helyzet nálunk ? A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia pszichológiai intézetének két
munkatársa irányításával úgynevezett hatáselem-
zést végeztek a tíz-tizennégy éves korú általános
iskolai tanulók körében, a Bartók Gyermekszín-
házban bemutatott zenés ifjúsági színmű (Halasi
Mária-Grabócz Miklós: Az utolsó padban)
hatásáról. A két kutató: dr. Halász László és dr.
Sipos Kornél korszerű pszichológiai esz-közök,
kutatási tesztek alapján látott hozzá, hogy
felderítse a gyermekek és a színház kapcsolatá-
nak lényeges vonatkozásait. A darab arról szól,
hogy egy osztály, egy iskola közössége milyen
konfliktusba kerül az egyik új tanulóval: egy
cigánylánnyal, és végül hogyan fogadja be? A
vizsgálat fő célja az volt, hogy megállapítsa: a
színházi élmény hogyan hat a gyermekközösség
felfogására ebben a kérdésben? Az iskolai
csoportoknál kétszer végeztek vizsgálatokat: elő-
ször az előadás megtekintése előtt, majd utána.
Ezeket a csoportokat úgynevezett kontroll-cso-
portok egészítették ki, vagyis olyanok, akik nem
nézték meg az előadást.

A vizsgálat »a társadalmi távolság mérésére
szolgáló skála" segítségével történt. (A gyerme-
kek arra válaszoltak a teszteken, hogy francia,
angol, jugoszláv, lengyel, orosz, román, mexikói,
osztrák, német, cigány származású emberek kö-
zül kit fogadnának sorrend szerint legszívesebben
turistaként, letelepedőként, iskolatársként,
szomszédként, barátként, családtagként.) A ki-
alakuló értékrend olyan érdekes, hogy az anyagot
a kutatók a közeljövőben tudományos ki-
adványban publikálják. Itt most csak annyit, hogy
százalék szerint is megállapítható: a szín-házi
élmény hatására a gyermekeknek a cigány-
kérdéshez való viszonya a teszteken észlelhetően
kedvezően alakult.

A vizsgálat, amely tudomásunk szerint Ma-



gyarországon az első tudományos módszerű
pszichológiai színházi hatáselemzés volt, többek
között kiterjedt arra a kérdésre is: a különböző
szórakozási lehetőségek sorában milyen szerepet
játszik a színház a gyermekek életében?

Az V-VI. osztályos színházi csoport különböző
szórakozási lehetőség-párokra adott választási
megoszlásának, valamint a színházra adott
szavazatok átlagának a táblázatából a kutatók a
következőket vonhatták le: „A színház a többi
kedvelt szórakozási-művelődési lehetőség között
meglehetősen szerény helyet foglal el. Nem tudjuk
eldönteni, hogy ebben mennyi szerepe van a
korosztály tényleges életkori sajátosságainak és
mennyi a nekik szóló előadások - enyhén szólva -
korlátozott számának . . ." „A színházat meg-
szeretni aligha lehet a színházon kívül. Egy szín-
házi élmény, legyen az bármennyire megfelelő,
nem pótolja az éveken keresztül folyamatosan
egymásra rakódó élmények sorát."

A pszichológusoknak ez a megállapítása töké-
letesen helytálló. A színházba járó magyar gyer-
mekközönség elenyészően kis létszámú az összes
gyermekek lélekszámához képest. Fel kell is-
mernünk, hogy a korszerű gyermekszínház-kul-
túra kialakításában mind a kapitalista államok egy
nagy részével, mind a szocialista államokkal
szemben igen elmaradtunk.

Hogy a Szovjetunióban, ahol közel ötven évvel
ezelőtt alapította meg Natalia Sass orosz
színművésznő az első állandó gyermekszínházat,
milyen jelentős gyermekszínház-kultúra szüle-tett,
Moszkvától és Leningrádtól a távoli Szibéria
kultúrközpontjaiig, arról, azt hisszük, beszélni sem
kell. Közismert dolog.

Á . talán nem annyira ismert, hogy milyen
eredményeket mutat fel a Német Demokratikus
Köztársaság. Ez szembetűnően mutatkozott meg,
amikor a berlini Theater der Freundschaft
fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte. Ebből az
alkalomból nagyszabású gyermek- és ifjúsági
fesztivált rendeztek. Huszonöt állam képvisel-tette
magát a találkozón, mindegyik nagyszámú
delegációval. A vendéglátó szín házon kívül
moszkvai, párizsi, nürnbergi, drezdai, prágai
együttesek szerepeltek előadásaikkal. Az NDK
különböző nagyvárosaiból háromszáz művész és
pedagógus érkezett.

A fővároson kívül még négy állandó gyermek-
és ifjúsági színház működik az NDK-ban:
Drezdában, Lipcsében, Erfurtban és Halléban. A
rangidős természetesen a Theater der Freund-
schaft, másfél évtizedes tapasztalatával, kétszáz
tagú állandó társulatával. A legfiatalabb ezek kö-
zött a hallei gyermek- és ifjúsági színház, amely

nemrég épült, tökéletes színpadtechnikával, há-
rom dimenzióban forgó és mozgó színpaddal,
hatvan tagú állandó társulattal. (Az áldozatkész-
séget mutatja az is, hogy a 38o személyes szín-
házban egy ülőhelyre 5,5 márka szubvenciót kap-
nak előadásonként.)

A Nemzetközi Gyermekszínház Szövetség
londoni, berlini, moszkvai-leningrádi konferen-
ciái után számunkra az egyik legérdekesebb és
legtanulságosabb esemény a szófiai találkozó
volt. Itt tapasztalhattuk ugyanis azt, hogy a
gyermekszínház-kultúra igen élénk fejlődésnek
indulhat, még olyan viszonylag kis országban is,
mint Bulgária. A találkozó apropója is figye-
lemre méltó: megrendezték az I. Bolgár Nemzeti
Gyermekszínház Fesztivált! Tizennégy együttes
szerepelt itt, egy teljes hétig.

Hogyan kerülhetett sor ilyen reprezentatív
seregszemlére?

A bolgár fővárosban a Narogyen Teater száz-
húsz főnyi állandó társulattal rendelkező szín-
ház, amely naponta három előadást tart: dél-előtt
és délután a gyermekeknek, este a 14-18 éves
ifjúságnak. Ezen kívül az ország húsz vidéki
színháza (!) évente külön bemutatót tart a gyer-
mekek számára.

A sajtó, a rádió, a televízió vezető helyen fog-
lalkozott a fesztivál hetében a gyermekszínház
kérdéseivel és egyes előadásaival. Valóban társa-
dalmi közügy volt ez a fesztivál, melyet három-
négy évenként megismételnek, mert az az alap-
elvük, hogy a gyermekszínház-kultúra fejlődése
társadalmi közügy kell hogy legyen.

Ehhez képest a mi eredményeink nagyon sze-
rények. A Bartók Gyermekszínház évadonkénti
százhatvan előadása kevés ahhoz, hogy meg-
teremtsük országos viszonylatban a korszerű
gyermekszínház-kultúrát, még ha ehhez hozzá is
számítjuk a Déryné Színház évi hetven elő-
adását - amely ugyancsak Budapestre szorítkozik
-, s egyes vidéki színházak szórványos gyer-
mekelőadásait. Ezért üdvözöltük rendkívül nagy
örömmel a Pécsi Nemzeti Színház kezdeménye-
zését, hogy rendszeresíti a gyermekelőadásokat.

Most legutóbb a dunántúli színházi fesztiválon
Kaposvárott, az egyik vitaülésen éppen a pécsi
Nemzeti Színház főrendezője volt az, aki
hosszan és lelkesen beszélt arról, mennyire fon-
tosnak tartja a színház ezeket a gyermekelőadá-
sokat. A színháznak - mondotta - ha a jövőjével
számolni akar, akkor gondoskodnia kell közön-
ségének utánpótlásáról és neveléséről.

Ugyanezen a kaposvári délelőttön alakult ki
olyan vita a színházi szakemberek között, hogy
mennyiben vagyunk felelősek, ha újra és újra




