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Társakat keresünk!

Gondolatok a gyermekszínjátszásról

Négy évvel ezelőtt kezdtünk beszélni
arról, hogy kátyúban van a magyar
gyermekszínjátszás; hajdani funkcióját
elvesztette, új feladatokat meg nem ismer.
De a korszaknyitást jelző mondat is ekkor
hangzott el először, hogy tudni-illik a
gyermekszínjátszás a gyermekért van és
nem a produkcióért, mint a fel-nőttek színi
világában. Először fogalmazódott meg az
is - az első országos pécsi
gyermekszínjátszó találkozón -, hogy a
gyerekek dramatikus tevékenysége nem
cél, hanem nevelési eszköz. És ez: „A
produkció is akkor hordoz-hat esztétikai
értéket, ha a felkészülés folyamatában a
gyermek személyiségét kiteljesítő új
módszerrel dolgozik."

A gondolat megfogant, országos méretű
mozgást eredményezett, sőt előre nem
vártan, jelentős eseményeket is - ezt most,
a harmadik pécsi találkozó után
felelősséggel kijelenthetjük. A változás
igénye, úgy tűnt, „benne volt már a
levegőben". Fel kellett csak ismerni, hogy
most lehet szólni, hogy most jött el az az
időszak, amikor új módszerek és
játékmódok, sőt új színjátékok szület-
hetnek a gyermekszínjátszó mozgalomban
is.

A gyermekszínjátszás legfőbb szín-tere
az általános iskola, s kisebb részben a
művelődési otthon, az úttörőház. Minden
azon múlott tehát, hogyan fogadják az új
törekvéseket a pedagógusok. S
nyilvánvalóvá vált, hogy a kezdeményezés
időben érkezett. A pedagógusok nyitottak
voltak. Köszönhető ez, gondolom, az
oktatási reformnak is, amely már
előkészítette az agyakat a rugalmas
gondolkodásra, a kísérletezés
szabadságára.

Ez a mostani mozgás a felnőtt amatőr
színjátszó mozgalom ismerői előtt az
1960-as éveket idézi. Ott akkor követke-
zett be a korszakváltás. Akkor szűnt meg
ugyanis az amatőr színjátszás korábban
érvényes társadalmi funkciója, a
színházpótlás. (Ez az időszak szülte meg a
professzionista színházakétól el-térő
pódiumi játékmódot és a mozgalom új
színjátékát, az oratóriumot és a pó-
diumjátékot.)

Mi is a különbség a régi és új gyer-
mekszínjátszás célja és módszere között?
A hagyományos gyermekszínjátszó cso-
portokban egyet akartak: produkciót
létrehozni és azt a közönség előtt bemu-
tatni. A felkészülés módszere semmiben
sem különbözött a felnőtt amatőr együt-
tesekétől, akár szerepjátékról, akár ora-
tóríumról lett légyen is szó. A rendező
rendezett, s a gyerek végrehajtotta az
instrukciókat. Ahogy tudta. Ha törté-
netesen realista-naturalista módon ját-
szatták, eleve lehetetlent kívántak tőle:
jellemábrázolást. Ez pedig színészi fel-
adat. A gyerekeknél felnőttutánzás lett
belőle, többnyire káros magamutogatás.
Ha pedig oratórium készült - ünnepeink
kedvelt műfaja ma is - idegen mezben
érezte magát a gyerek, mert statikus volt
és verbális, mert hiányzott belőle az izgató
játék, a követhető mondanivaló, és
rendszerint ritmusélményt sem adott.
Életidegen műfajjá vált a gyermekeknél.

Azt mondtuk, hogy mostani gyermek-
színjátszásunk jelszava ez is lehetne: a
játék a gyermekért van. Milyen egy-
szerűen és magától értetődő természe-
tességgel hangzik ez az igazság. Hát kiért
volna a gyermekjáték, ha nem a gyer-
mekért? Furcsa, hogy mégis csak a het-
venes években mondtuk ki először. A
felnőttszínházat majmoló
gyermekszínházasdi ugyanis a szülőknek,
nagy-szülőknek szólt. „Jaj, de aranyos ez
a gyerek" - szólalt meg a nézőtér. A sta-
tikus oratóriumok pedig lejárt „elvárá-
soknak" kívántak eleget tenni. „Nagyon
ünnepélyes, zengzetes!" - hangzott
illetékesek ajkáról a megállapítás. (És ez
az aranyos és ünnepélyes kifejezés ma is
elhangzik még több száz helyen. Az
újfajta színjátszás még csak a kísérletező
kedvűeké.)

A gyermekközpontú, vagyis így mond-
hatjuk, nevelésközpontú gyermekszín-
játszásban a hangsúly a játékra tevődik,
amely személyiségfejlesztő és gátlásoldó.
A vezető nem előre játszik a gyereknek,
hanem együtt játszik a gyerekkel. Nem
hagyja figyelmen kívül azok életkorát,
érzékenységét vagy ingerszegénységét, s
ehhez formálja a játékmódot, amelyben
mindenképpen nagy szerepet szán a rit-
musgyakorlatoknak, az improvizációnak,
a fantáziajátékoknak, a mozgásos
etűdöknek, majd a gyerekekkel közös
dramatizálásnak, s csak e folyamat végén -
s közben hosszú hónapok, sőt évek is
eltelhetnek kerül sor a kötött szövegű
színjáték tanulására és bemutatására.

E sorok írója botcsinálta „gyermek
színjátszó szakember". A véletlen és a
logika sodorta e tájékra. A felnőttek
színjátszásával foglalkozván rá kellett
jönnöm, hogy nem lehet alapok nélkül
építeni. A véletlen : hat évvel ezelőtt a
csehországi Hronovban jártam a csehek
felnőtt nemzeti fesztiválján, s ott láttam
egy jó gyermekprodukciót. S akkor
kezdtem nyomozni.

Azóta tudom, hogy a világ más részein,
országaiban már 1920 óta foglalkoznak a
gyerekek drámai nevelésével. A
szomszédos Csehszlovákiában is több
évtizede már. A témának könyvtárnyi
szakirodalma van. Az angoloknál „az
alkotó dramatika" iskolai tantárgy. Ta-
nárait főiskolákon képezik. A svédeknél
kötődik a szociális gondozóintézetekhez
is, a szabadidőprogramon belül.
Kaplicében a csehszlovákiai gyermek-
színjátszó-konferencián minden felszólaló
emlegette a gyermekszínjátszás nevelési
funkcióját. Vannak országok, ahol
terápikus okokból tartják fontosnak a
dramatikus nevelést. Az oktatásba pedig
módszerként szinte mindenüvé betört.

Azóta keresem, most már keressük, a mi
feltételeink között a „másképpen
játsszunk" szisztémáit. Pszichológusok
véleményét kértük, egyénien dolgozó
gyakorló pedagógusok munkafolyama-tát
rögzítettük. Elkalandoztunk a bábosokhoz
és a népi gyermekjátékok szak-
embereihez. Konzultáltunk külhoni
szakemberekkel. Dolgozatokat fordít-
tattunk le, s ráfigyeltünk az ének-zene ta-
nítás friss módszereire is, mit tanulhatunk
belőlük. Felhasználtuk a közben nálunk is
meginduló dramatikus oktatási kísérletek
eredményeit. S közben partnereket
kerestünk, akik hajlandók olyan fontos-
nak tekinteni azt a nevelési területet, mint
jómagunk, akik népművelők vagyunk. S
szövetségesre leltünk az Országos Úttörő
Elnökségben és a Pécsi Városi Tanácsban.

1975-ben kísérleti jelleggel már elin-
díthattunk három gyermekszínjátszó
rendezői tanfolyamot. (Az első vizsgákra
most ősszel kerül sor.) A pedagógusok
önként jelentkeztek ezekre a tanfolya-
mokra, s ekkor már sejtettük, hogy „nyerő
formában" vagyunk. Budapest és
Komárom megye pedig már beépítette ezt
a tanfolyamot oktatási képző-továbbképző
programjába is.

Az elmúlt tanévben magam is vezettem
egy ilyen tanfolyamot. A munka olyan
izgalmas volt, hogy a foglalko-



zások után naplószerű feljegyzésekben
rögzítettem megfigyeléseimet. Az első
foglalkozás menetéből idézek, talán be-
pillantást nyújt az alkotó dramatikus
módszerre is.

„Elkezdődött az első kapcsolatteremtő
gyakorlat. Körbeültük a termet, majd a
hallgatók azt a feladatot kapták, hogy
keressenek maguknak egy távoli helyet,
ahova elhúzódnak. (Ez nagyon tetszett,
miután közöltem, hogy csinálhatják az
egészet úgy is, mintha el akarnának menni
erről a tanfolyamról, mert rosszul érzik
magukat. Nevetésükből kiderült, hogy
fején találtam a szöget, de azzal, hogy
nevettek, már megkezdődött az oldódás
is.) Úgy menjenek el egymás mellett -
mondtam -, mint akik nem ismerik a
másikat, és nem is akarják ismerni. (A
fiatal pedagógusok könnyebben, a
középkorúak nehezebben indultak el, sok
szorongással, gátlással. Furcsa, hogy
nekik, pedagógusoknak játszaniuk kell.
Lassan kavargás lett a teremben.) Majd
suttogniok kellett egy nevet, annak a
nevét, akit éppen elvesz-tettek az utcai
forgatagban. A félelem-érzet a suttogásból
ijedt kiabálásba megy át. Idegesen sietnek,
megérinthetik egymás kezét, vállát, majd
szembefordulnak egymással. Keresik az
elve-szettet. (A hallgatóknak mintegy fele
vett részt őszintén a játékban. A többiek
még kívülről, nevetgélve, szégyenkezve.)

Majd hazamennek és a fáradtságtól
kimerülten lefekszenek. (Ez volt az első
találkozás a padlóval. Néhányan már
segíteni akartak nekem. Látványosan
feküdtek le a földre. Mások csak leültek.
A középkorúak a széket választották.)
Injekciót kapnak a kimerültek, hogy
teljesen elernyedjenek, teljesen kipihenjék
magukat. (E lazítógyakorlat közben
közöttük járkáltam. Kezüket-lábukat fel-
emeltem, hogy elég lazán esik-e vissza a
földre. A játékot kezdték élvezni. Érdekes
módon most már azok is, akik széken ülve
csak nézői voltak az eseménynek.) Szűnik
az injekció hatása, a zsibbadás lassan
oldódik, ismét érezzük végtagjainkat.
(Kezüket-lábukat fel-emeltem, s arra ők
már úgy reagáltak, ahogy a játék kívánta.)

Újabb kapcsolatteremtő játékot ját-
szottunk. Partnert választunk, megszó-
lítjuk, nevét suttogjuk. Először alig
érintjük egymást, majd egymás hátát
súroljuk, majd bim-bam szóra harangozni
kezdünk. (Ez a gyermekjáték a
feszültséget és az érzelmi telítettséget
játékos kötetlenségbe lendítette át. De

ugyanakkor koncentrálniok is kellett,
hiszen a harangszónál vigyázni kell a
másikra. Ez a gyerekjáték különösen
tetszett a hallgatóknak, mosolyogtak,
láthatóan feloldódtak.) Majd a párok kört
alkottak, s énekelve körtáncot jártak. A
mozgás egyszerű, mint a körcsárdásnál, s
a bal lábbal mindig a jobb elé lépünk. (Az
interakciós játéksorozatnak ez volt szinte
a legsikeresebb része. A népdal és a
néptáncmozgás olyan összefonódottságot,
az együvé tartozásnak olyan fegyelmező
és mégis vidám érzését váltotta ki, hogy
érezni lehetett; ez a heterogén társaság
igazában most kezd egymásra találni.)"

A tanfolyamon sok a gyakorlat, a pe-
dagógushallgatóknak minden oktatási
anyagot el kell játszaniuk. Az év végére
kiderült, hogy igazából csak abból a
pedagógusból lesz jó gyerekszínjátszó
rendező, aki a színjátszófoglalkozáson
képes tanárból játszótárssá, játékmesterré
válni. Ehhez jó iskola a tanfolyam.

Mit játsszunk és hogyan játsszunk a
különböző életszakaszokban? A kérdés a
bemutatandó színjátékokra vonatkozik.
Segít a pszichológia. Kilencéves korig -
olvassuk a szakkönyvekben - alapvető
örömforrás a gyermek számára a ritmus.
Ritmus a szavakban, gesztusokban,
mozgásban.

A mostani pécsi gyermekszínjátszó-
találkozón a kisdobosok jó játékaiban
valóban uralkodott a ritmus. El is ne-
veztük ezeket a pódiumi-színpadi be-
mutatókat ritmusjátéknak. A ritmus-
játéknak két jellemző megnyilvánulása
volt. A népi gyermekjáték az egyik. Az
ilyen jellegű összeállítást a kiszámolók, az
énekek, a tapsok, a verses mondókák, az
egyszerű táncos mozgások ritmusa
kovácsolta egybe. A gyerekek láthatóan
mindig jól érezték magukat ebben a kö-
zegben. Érdekes volt megfigyelni, hogy
még a nem nekik való színjátékban is
önfeledt gyermekekké váltak, mihelyt
énekeltek, vagy éppen ritmust kopogtak a
szöveghez, de beállított szereplők lettek,
mihelyt nem nekik való szöveget kellett
elmondaniok.

Ritmusra épült a kicsik másik kedvelt
színjátéka, az ún. szerkesztett játék is.
Ebben a műfajban az érzelmi asszociáció
szálán kapcsolódnak egybe a gyermek-
versek. (Weöres Sándor versei voltak a
legnépszerűbbek. Nagyon nagy a hatásuk.
E kis remekműveket a gyermek ajkán a
ritmus százféle variációja viszi, röpteti.) S
hogy a kapocs szorosabb legyen, a
verseket mozgásos, rendszerint

a népi gyermekjátékból vett koreográfia
köti össze. A mozgás természetesen
stilizált. De fontos szerep jut a zenének,
éneknek - furulya, dob - s a zenei jellegű
szavalókórusnak is.

Úgy tűnik, hogy ezzel a kisgyerekekhez
illő szerkesztett játékkal az európai
gyermekszínjátszás számára is felfedez-
tünk valami újat. Ezt a színjátékformát
ugyanis még a szomszédaink sem ismerik.

A kilencedik év után a gyermekek már a
valódi élethelyzetek megfigyelésén
alapuló játékot részesítik előnyben. Mérei-
Binét Gyermeklélektanában olvas-hatjuk,
hogy ekkor már a képzelet is csak
hitelesnek vélt valóságegységgel dolgozik.
Vége a mesekorszaknak, reálisabb a
képzelet. A gyakorló rendezők tudják,
hogy ekkor válnak népszerűekké azok a
szituációs gyakorlatok, amelyekben
szöveg nélkül is el tudják játszani
helyzetüket a családban, az iskolában .. .

A Lúdas Matyi népmeseváltozatát négy
gyermekcsoport is feldolgozta, mégpedig
jól, a pódiumjáték jelzéses
eszközrendszerével. A négy közül egy
mégis kivált, a porcsalmaiaké. Ezek a
szatmári falusi gyerekek Lúdas Matyi
kalandján át olyan elementáris erővel
játszották el a mai kamaszt, az igazság-
keresőt, a beszorítottat, olyan bővérű
improvizációval, hogy szikrázott a levegő.
A kötött szövegű gyermekdarab is inkább
kanavász legyen. Alkalom az
improvizációra, önmaguk megfogalma-
zására. Ez is Pécs tanulsága.

A kezdő lépések szinte hétmérföldesek.
De innen hogyan tovább? A kísérletezők
dolga az életkornak megfelelő játékmódok
kimunkálása. Ez viszont azt kívánja, hogy
szoros kontaktus alakuljon ki
pszichológusokkal, pedagógusokkal, a
társművészetek szakembereivel. Nem árt
az sem, ha tapasztalatokat gyűjtünk,
hogyan csinálják mások, más országban.
A gyermeklapok szerkesztőségeivel és
kiadóival szorosabb kapcsolatba kell
kerülnünk. Sok jó műsorra és módszertani
anyagra van szükség.

A továbblépéshez már nem elég a pe-
dagógus nyitottsága, az oktatás vezető
szakembereinek segítsége is szükségel-
tetik. A dramatikus szakköri nevelés, a
gyermekszínjátszás nem férhetne bele a
reformtervezetbe? S a rendezőképzést -
elméleti és gyakorlati anyagát végleg
kimunkálva -- az egyetemeken és a fő-
iskolákon is ki lehetne próbálni.

Nem folytatom. A továbblépéshez, az
együttlépéshez társakat keresünk!


