
zad elején arra a következtetésre bírta
Gordon Craiget, az önálló színházművé-
szet első nagy apostolát, hogy a szöveg a
színházi előadásnak csak egyik s nem
szükségszerűen meghatározó tényezője. A
szöveg helyébe az eszmét állítja, s
megjelenítése anyagának a cselekvést, a
színpadképet s a hangot tekinti. A cse-
lekvés a gesztust és a táncot jelenti szá-
mára, a színpadkép mindazt, „ami a
szemnek szól: világítás, a jelmez, épp-úgy
... mint a díszletek". A hang pedig az
elmondott vagy elénekelt szavakat. „A
mű, amit (így) létrehoz, önálló alko-
tóművészet lesz, nem pedig interpretáció".
( A színház ma 109. és 110. old.)

Ezek az alapelvek a húszas évek avant-
garde próbálkozásai után az ötvenes-hat-
vanas évek színházi mozgalmaiban telje-
sedtek ki, vezettek el olyan előadásokhoz
mint Peter Brook vietnami háború elleni
tiltakozó US-je, Roger Planchon Három
testőr-adaptációja, olyan kísérleti színhá-
zak kialakulásához, mint a Julian Beck -
Judith Malina házaspár vezette Living
Theatre, Grotowski „szegény színháza",
Richard Schechner Performance Groupja,
Valdezék chicano színháza, hogy csak
néhányat említsünk a nevesebbek közül.

A Craig indítványozta Nagy Reform
kétségtelenül igazolta, hogy lehetséges
drámaíró nélküli színház, de a színházi
gyakorlat azt is tanúsította, hogy a dráma
maga nem nélkülözhető. Ugyan dráma
nélkül is létrejöhetnek érdekes happenin-
gek és színházi formát öltött politikai
demonstrációk - de valójában egyik sem
tartozik már a színházművészet körébe,
mert hatásukat színházon kívüli eszkö-
zökkel érik el. A happening kiiktatja a
játékból a színészt, s puszta testekkel,
mozgó tárgyak váratlan kombinációjával
helyettesíti. Valójában a képzőművészet-
hez áll közel - a mozgalom elindítói és
neves művelői is képzőművészek voltak.
De önmagában még nem művészet az
sem, ha a színpadi előadás hatását kizáró-
lag a kimondott szó vagy gesztus politikai
veszélyességére építi. Hatása, feszültsége
ugyanis azonnal megszűnik, amint a
színháztól független külső körülmények
megváltozásával a tiltakozás ve-
szélytelenné válik.

Ahhoz, hogy színházról beszélhessünk,
a craigi eszmének művészi formát kell
öltenie - azaz drámává kell válnia, amely a
lukácsi terminussal élve, egyedül képes a
gondolati-művészi teljesség élményét
nyújtó „intenzív totalitás" megjelenítésére.
Tehát a megformált színpadi mű végül is
nem nélkülözheti a drámai konf-

liktust, a konfliktust feloldó katarzist, s a
drámai forma még néhány alapvető for-
mai elemét, mint az expozíció, a dialógus,
pontos szerkezet, írói nyelv stb. Csak
ezúttal a drámateremtés az író helyett a
rendezőre hárul, aki mozgásból, képből,
hangból valóban ki is alakítja a drámát.
Ez a drámai forma természetesen nem
azonos a hagyományos drámai formával,
a rendező más formaelemekből építkezik,
elsősorban a szertartások formarendjéhez
nyúl vissza, de végül is a kialakuló
színpadi játéknak meg kell őriznie a
drámai forma alapvető kereteit. A drámai
forma meghatározó törvényszerűségeit
nem lehet büntetlenül megsérteni,
áthágni. (Ennek a színházi formának
egyik változatát részletesebben ele-
meztem a Grotowski és a magyar szegény
sínház című cikkemben. (Valóság, 1975. 3.
sz.)

A rendező tehát még a rendezői szín-ház
legszélsőségesebb változatában sem
szakadhat el a drámától. A színpadi pro-
dukció alapvető mércéje végül is a dráma
marad. Még akkor is, ha ezt a drámát
színház, rendező, együttes írói segédlet
nélkül közösen hozzák létre. A kritikus az
előadás egészének sikerét azon fogja
mérni, vajon kialakul-e valamiféle drámai
alkotás a színpadon, s ez mit ér drámai
mivoltában. Ha ez nem történik meg, a
produkció nem szervesül egységes
egésszé, a legjobb esetben is csak bravú-
ros részletmegoldások, nagyszerű rende-
zői ötletek, felcsillanó színészi alakítások
halmaza kápráztat el. De végül is tudjuk,
nem valósult meg a művészi teremtés cso-
dája - az önálló élettel bíró, a katarzis
élményét nyújtó műalkotás.

SELMECZI ELEK

Gyermekszínház
és kritika

Olvasnak-e színikritikát a gyermekek?
Erre a kérdésre úgyszólván a reflexeink-
ben él a válasz: a játék örömét minde-
nekfölött élvező gyermek világától mi
sem állhat messzebb, mint a művészi al-
kotások esztétikai szempontú bírálata.
Ezzel szemben a fejlődéslélektan műve-
lőinek nagyjából megegyező véleménye
szerint, a gyermek 9-12. életéve között jut
el - természetesen a nevelői és környezeti
hatásoknak megfelelően - az objektív
érdeklődés szakaszába. Ennek a kor-
szaknak legszembetűnőbb szimptómája a
tudásszomj, mely mintegy tápláló forrása
a gyermek törekvésének a megfigye-
lőképesség, éleslátás, figyelem, kutatási
képesség megszerzésére. A gyermek éle-
tének erről a döntő korszakáról mondja V.
A. Szuhomlinszkij, a nagy szovjet pe-
dagógus: „A gyermekeknek kilencéves
koruktól be kell kapcsolódniuk a társa-
dalmilag hasznos munkába. A társadalmi
személyiség már 11-12 éves korban ki-
alakul, meghatározódnak lehetőségei,
érdeklődése, képességei, és a továbbiak-
ban rendelkeznie kell azokkal a feltételek-
kel, amelyek között mindezt tökéletesít-
heti és továbbfejlesztheti. A késlekedés itt
szinte a halálhoz hasonlítható, mivel a mun-
kára való nevelésnek, éppúgy, mint más sajátos-
ságok és tulajdonságok fejlesztésének, szigorú
időbeli korlátai vannak." Ennek ez életkor-
nak érdeklődési köréből már csak a „más
sajátosságok és tulajdonságok" fejlesztése
miatt sem maradhat ki a kritika. S nem is
marad ki, ha a gyermek komolyan veszi
az életkorának megfelelő produkciókkal
jelentkező színházat. Ha ezt a színházat a
magáénak tekinti. Ha tudatosult benne,
hogy ő ennek a színháznak a közönsége,
akinek a kritika segítséget nyújt az
előadások megértéséhez és meg-
ítéléséhez.

Talán leírni sem kéne, hogy ettől az
ideális állapottól még igencsak távol va-
gyunk.

Közismert, hogy napjainkban az iskolai
oktatás a hosszú ciklusú képzési folya-
matban a gondolkodásra való készség
elősegítésére, kialakítására törekszik. A
felismert életkori sajátosságnak meg-
felelően az oktatásról a nevelésre tette a



hangsúlyt. Annak az ellentmondásnak
feloldása ez, mely az oktatási mechaniz-
mus konzervatív logikája és a gyermek
fejlődő személyisége között mutatkozott.
Ennek a korántsem könnyű pedagógiai
munkának elsőrendű érdeke az iskolán
kívüli kulturális események bevonása a
nevelési rendszerbe. Így lesz a színház is
egyike azoknak a hasznos, színes élmé-
nyeknek, melyekkel érdemes megszakí-
tani az iskolai élet monotóniáját. A peda-
gógus tudja, hogy a társadalmi személyi-
séggé váló gyermek szívesen nézi, tanulja
és gyakorolja mindazt, ami kívül esik az
iskolán. E tanulóhelyek és gyakorlóterek
egyike a színház. Noha a jó gyermek-
színház a korosztály gondolkodása szerint
működik, s előtérbe helyezi a gyermeki
képzelet valóságának ábrázolását, a kritika
segítségét mégsem nélkülözheti. De a
kezdő színházlátogató gyermek sem.
Joggal feltételezhetjük, ha egy elő-adás
élményt jelentett a gyermek számára, az
élmény feldolgozásához a pedagógusnak,
éppúgy, mint a gyermeknek, alapvetően
fontos lehet a kritika.

Nehéz, sőt majdnem lehetetlen megál-
lapítani, hogy az elmúlt évtizedek gyer-
mekszínházi produkcióiról készült re-
cenziók valóban betöltötték-e feladatukat.
A kritikák között tallózva találunk
könnyedén társalgó, elbeszélve elemző
írásokat, melyekről joggal feltételezhet-
jük, hogy megfeleltek a gyermekközönség
tájékoztatásának, s ugyanakkor har-
monizáltak az oktatás és a gyermekszín-
ház célkitűzéseivel. Mondjuk így: ilyet is
találunk.

A fejlődés velejárója, hogy napjainkban
megnőtt az igény a gyermekszínházakkal
szemben, s ezzel együtt a kritika iránti
szükséglet is. A gyermekeknek (bővítsük
ki a kört: az ifjúságnak is) színházban és
kritikában három-négy év-tizede inkább
csak krajcáros fóruma volt. A régi
Nemzeti Színházban az utolsó széksor
mögötti zugot, ahol a diák- és
mesterlegények szorongtak, Illyés Gyula
„szent csatatérnek" nevezte. Itt gyakorolta
magát az ifjúság a spontán ítélkezésben. A
fiatalabb évjáratok színházai (Lakner
bácsi, Blattner Géza bábszín-háza stb.)
kevésbé inspirálták a recenzorokat.

Évtizedek múltak el, míg a gyermek-
előadások kritikái felnőttek a fontossá-
guknak megfelelő színvonalra. Míg a
Bartók-teremben 1958 áprilisában be-
mutatott első gyermekprodukcióról csu-
pán egyetlen beszámoló jelent meg, az
állandó gyermekszínház már a kritikusok

érdeklődésének központjában állt. Az
„aranykor" 1961-64 között volt. „Ebben
az időben a mai Pesti Színház helyén ját-
szottunk" - emlékezik vissza erre a kezdeti
időszakra Duka Margit, a Budapesti
Gyermekszínház egykori igazgatója -, „és
a kritikusok minden előadásunkat
megnézték. Ez az érdeklődés akkor kez-
dett akadozni, amikor elköltöztünk a Váci
utcából, s más színházak társbérlői
lettünk".

Napjainkban a Budapesti Gyermek-
színháznak állandó székhelye van. Az Ál-
lami Bábszínház európai hírnévre tett
szert. Más színházaink sem maradnak ki a
sorból. Csak példaképpen érdemes idézni
a Miskolci Nemzeti Színház igaz-
gatójának nemrég megjelent nyilatkozatát:
„Amellett, hogy a felnőttek, első-sorban a
munkások számára közelebb hozzuk a
színházat (a szocialista brigádokkal kötött
szocialista szerződések és a teltházakciók
révén), legfontosabb feladatunk mégis a
gyerekek színházi nevelése."

A kérdés most az, hogy miképpen kö-
veti a kritika ezt a társadalmi kívánságot.

A kritikusokat mindig fogékony „me-
teorológiai érzék" jellemzi. Látszólag
nincs is ok az aggodalomra, ha a mindig
éber, vitára kész, a színházi „éghajlat"

jelenségeit időben értékelő kritikai iroda-
lomra gondolunk. Mégis, a külső szem-
lélőt, kit nem érhet vád, hogy elfogult
lenne akár a gyermekszínházak, akár a
kritikusok javára, az elmúlt években
megjelent, gyermekeknek szóló kritikákat
lapozgatva olyan érzés fogja el, mint-ha a
gyermekelőadások a színházi élet
mezsgyéjére utasítva élnének. Mintha a
kritika is követné ezt az „értékrendet".

A kritikák többsége a „felnőtt" sajtóban
jelenik meg, ezek között is a napi-lapok
járnak az élen. Figyelmesen követik a
gyermekszínházak tevékenységét, de
felnőtt szemmel látják és ennek megfe-
lelően bírálják az előadásokat. Ebbe a
tevékeny csoportba zárkózik fel az Élet és
Irodalom, s néha figyelni látszik a Nők
Lapja is. Hiába forgatjuk azonban a Film
Színház Muzsika hasábjait, legfeljebb
egy-egy hír vagy tudósítás erejéig vesz
tudomást a gyermekek színházairól. Ritka
eset, ha egy előadással szélesebb körben
foglalkoznak kritikusaink. A csúcsot a
Bartók Gyermekszínház 1973. novemberi
Mesterházi-bemutatója, a Férfikor érte el.
Erről kilenc lap emlékezett meg. A
következő helyen Benedek András 1975
januárjában bemutatott Csudakari-kása áll,
mellyel öt lap foglalkozott.

De a gyermekeknek nemcsak színhá-
zuk, sajtójuk is van. Köztük olyan magas
színvonalú és az ifjúsági és gyermekfo-
lyóiratok legszebb hagyományait folytató
kiadvány, mint a Kincskereső, melynek
első száma 1971-ben jelent meg. A Kincs-
kereső irodalmi folyóirat, tehát közel áll a
színházhoz. A folyóirat 2. számában már
sorozat indult a filmgyártásról, de a
színházról végig nem esik szó. Pedig ér-
tően szólnának róla, ha szólnának. Iga-
zolja ezt a feltevést a Kincskereső ez évi
6. száma, melyben Kemény Henrik báb-
színházáról kapunk érdekes, vonzó és ta-
nulságos leírást. A Pajtás több bizonyí-
tékot nyújt a színház szerepének ismere-
téről. Többet, de nem elég érdekeset. A
Pajtás színházi riportjait a tájékoztatás és
figyelemfelkeltés célja fűti. Sokszor
valóságos „képregényt" kapunk egy-egy
produkcióról, igazi fotókkal, melyek
azonban már csak természetüknél fogva
sem hasonlíthatnak a képregényekhez.
Olvasó-nézőjükben inkább csak zavart
keltenek, mert nem informálnak, hanem
szórakoztatni szeretnének. Mint általában
a képregények a szatirikusan általá-
nosított rajzos sztereotip alakjaikkal. Ér-
demes idézni egy VIII. osztályos tanuló
kritikáját a Kincskeresőből: a Pajtás „már
nagyon képes". A véleményben ki-
fejeződik a gyermeki értelem tiszteletét
kívánó igény.

Érdemes elidőzni annál a kísérletnél,
mely a Pajtás 1975. február 5-i számában
található. A kritikus egy gyerek kíséreté-
ben nézte meg Benedek András Csuda-
karikását. Leírja, hogyan látta ő és hogyan
a partnere az előadást.

Akár a véletlen, akár a szándék vezette
a kritikust, csak dicséret illeti érte. A hú-
szas évek elején Móricz Zsigmond járt a
kislányával színházba. A Vírkeresztről és a
Hamletről írott tanulmányainak szinte a
kislánya a társszerzője. Ennek a társszer-
zőségnek nyomait lelhetjük fel ilyen
megállapításokban: „A mese kapcsolja
össze a színpad kis kockavilágát a min-
denséggel..." Móricz végig hangsúlyozza
a mese jelentőségét: „Míg a szín-házba
mentünk, a kislányomnak elmondtam a
darab tartalmát."

A mesén át érti meg Móricz kislánya a
Hamletet, s amikor „a harmadik fölvonás
után én már szörnyű fáradt voltam,
szívesen elmentem volna, de ő teljes
energiával nézett; »még egy óra« -
mondtam neki. Fél tíz volt, s ő, láttam,
megmérte saját magát s a darabot, ezt
mondta: egy óra kell is". A mese, a tarta-
lom ismerete talán a legerősebb szál a



gyermek és a színház között. A kritikus-
nak elsőrendű kötelessége, hogy beve-
zesse a gyermeket, az ifjút a színpad me-
sevilágába. Igaz, nem könnyű elmondani
eg y darab meséjét. Sokan a kritikusok
közül talán le is nézik az ismertetésnek ezt
az elemi formáját. Pedig a jó gyermek-
kritika nem lehet meg nélküle.

Tallózhatunk tovább a gyermek- és
ifjúsági sajtóban, legfeljebb újabb és újabb
akadályokra találunk a gyermek és a
színház között a kritika által kitaposott
úton. A kilenc és fél soros hír a Bábszín-
ház Csongor és Tünde-bemutatójáról a Paj-
tásban, vagy azok a gyakran keményen
csattanó, csúfolódó hangú kritikák a
Magyar Ifjúságban, melyek igazukat nem
érvekkel támasztják alá, hanem szel-
lemeskedéssel, és éppen ezzel teszik ha-
tástalanná, csak azt a ki nem mondott ér-
zést erősítik bennünk, hogy a gyermek-és
ifjúsági sajtó még mindig félreismeri a
színház szerepét és jelentőségét a mű-
vészetek nagy együttesében.

Nem a véletlen alakította ki ezt a gya-
korlatot. A kritikus mindig is a felnőtt
közönségnek írt. Az előadáshoz szükséges
tudnivalókat s magának az előadásnak a
bírálatát sokszor csak az értő, vájtfülű
közönségnek szánja. Ez a bírálat - s ez is a
mai gyakorlathoz tartozik - nem tar-
talmazza a darab meséjét. Legalábbis a
cselekményt nem közvetíti olyan ponto-
san, mint régebben, például a Nyugat
munkatársainak recenzióiban.

Napjainkban azonban a kritika köz-
művelődési funkciója erősebb hangsúlyt
kapott. Ezt fokozottan kell érvényesíteni a
gyermekeknek szánt kritikában. Az okulás
és tanulás éveiben járó gyermekeknek és
fiataloknak elsősorban ismeretterjesztő
szándékú, érteni és látni tanító, ízlést
fejlesztő írások kellenek. Az
ismeretterjesztés eszköztára rendkívül
gazdag, és életkoronként változtatható.
Nyilvánvaló, hogy más kell a Kisdobost
lapozgató gyereknek (például jelmez- és
színpadkép), más a Kincskereső olvasójá-
nak (a darab meséje), más a Pajtás táborá-
hoz tartozóknak (például a színház régé-
szeti, művészettörténeti vagy éppen a tár-
sadalmi eseményekhez kapcsolódó múlt-
jának ismertetése). A kritikusnak számos
lehetősége van, hogy megszerettesse és
megértesse a színházat. Hogy a gyermek
szinte észrevétlenül jusson fölfelé azon a
lépcsőn, mely elvezet a színház felnőtt
szemléletéig. Az elmúlt évek kritikái
között kevés ilyet találunk. Az elemzések
többsége alig különbözik a felnőtteknek
szánt írásoktól. Ráadásul

ezekből - ezt nem lehet elégszer ismétel-
getni - a gyereknéző nem ismeri meg a
darab cselekményét. Holott ő a mesére
kíváncsi. Számára a mese teszi otthonossá
a színházat. A mese varázsa emeli fel az ő
külön világába.

Hogy ettől a gyakorlattól még messze
vagyunk, annak következményei nem
éppen kedvezőek számunkra.

A színházhoz két dolog kell: színielő-
adás és közönség. Az előadás az írók, szí-
nészek, rendezők, színházi emberek dol-
ga. A szakemberek gárdájának utánpót-
lásáról főiskolák, egyetemek gondoskod-
nak. De kinek van gondja a közönségre?
A jövő közönségének felnevelésére?

A jövő közönsége ott ül a Gyermek-
színházban, a Bábszínházban s a felnőtt
színházak ifjúsági előadásain. Ezenkívül
számos olyan helyen, ahol gyermekeknek
adnak műsort, vagy ahol maga a gyermek
„csinál" színházat.

Az elmúlt években villámgyorsan nőtt
fel új gondként a színházzal foglalkozók
körében a jövő közönségének nevelése. A
tömegkultúra egyes jelenségeinek el-
burjánzása világszerte előtérbe helyezte a
gyermekszínházak segítését. Európában
együttesek százai születtek, amelyek állan-
dóan gyermekeknek, illetve fiataloknak
játszanak. A gyermekszínházak többsége
felült Theszpisz kordéjára, hogy a kisebb
településeken is megismertessék a fiata-
lokkal a színházat. Minden gyermekszín-
ház célul tűzte ki, hogy a gyermek világ-
nézeti, esztétikai, érzelmi és erkölcsi gya-
rapodásával próbáljon gátat vetni a mo-
dern tömegkultúra problematikus aján-
latdömpingjének. A gyermek, akiben ele-
ven még a játékélmény, a színházat ma-
gától értetődően fogadja. A tizennégy-
tizenöt éves korúaknak a színház új, ide-
gen élményt nyújt. Erre a gyermekkori
szakadékra a Miskolci Nemzeti Színház
vezetői hívják fel a figyelmet az Élet és
Irodalom egyik számában. A gyermek
fejlődésében beállt zavart csak fokozza a
lelki automatizmusra épített, tehát nar-
kotizálva szórakoztató álművészet ag-
resszív hatása. Ennek a szakadéknak át-
hidalása nem csak a színháznak, a kritiká-
nak is feladata, kötelessége. A műveltség,
melyhez a színház is hozzásegít, biztos
védelem az idegbaj, unalom és az ag-
resszió gyötrelmei ellen.

Színházi életünk jövője érdekében is
erősítenünk kell azt a tendenciát, mely a
gyermekszínházak fontosságát hangsú-
lyozza. A közelmúltban Frankfurtban
megrendezett „Experimenta" fesztiválon
nyilvánvalóvá vált, hogy (a kapitalis

ta világban) „az egyetlen terület pillanat-
nyilag, ahol színházi kísérletezéssel, ere-
deti ötletekkel, bátor kezdeményezésekből
valami valóban új születik - a gyer-
mekszínház".

Ehhez kell kapcsolódnia a gyermekek-
hez szóló kritikusi tevékenységnek is. A
színház hasznának felismerése vezeti el a
gyermeket és a fiatalokat a kritikák
olvasásához. Valahogyan úgy, ahogy még
Wesselényi Miklós fogalmazta meg az
első állandó magyar nyelvű színház kons-
titúciójában, 1803-ban: „...ezen érzés
beléplántáltatván a gyermek szívébe, véle
együtt nőtt fel, benne megerősödött, és
kiirthatatlanná lett". A hagyomány és a
jövő építésének gondja szerencsésen ta-
lálkozik ezekben a szavakban.

A közművelődési határozat célkitűzé-
seivel általános az egyetértés. Abban a
„hadműveletben", mely a tömegek mű-
velődési aktivitását van hivatva elősegí-
teni, jelentőségének megfelelő hangsúlyt
kell adni a gyermekszínházaknak. A kri-
tikai irodalom számának és színvonalának
növelése anyagi eszközök nélkül, tisztán
„szellemi" befektetéssel is el-érhető. De
az anyagiakon sem múlhat a
gyermekszínházak tevékenységének
elemzése. Ne feledjük el ezt a szállóigévé
vált megjegyzést, mely egy termelőszö-
vetkezeti tanácskozáson hangzott el: „A
kultúra sokba kerül, de a kulturálatlanság
többe."

A gyermekeknek szánt színikritika része
lehet egy olyan általános nevelési te-
vékenységnek, mely egészséges, életvi-
dám, rendszerető, sokoldalúan képzett,
mindinkább megbízható ízlésű, a szín-
házat, zenehallgatást, olvasást a teljes élet
részeként felfogó ifjúságban látja munkája
eredményét.

Ezért kell tágítani a tömegkommuni-
kációs fórumok kritikai tevékenységét. El
kell jutnunk odáig, hogy egyértelműen
adjunk választ eredeti kérdésünkre: igen,
olvasnak színikritikát a gyermekek.


