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Gyermekszínház

Cl. P. Chavanon író, rendező, dramaturg,
Marcel Maréchal és Roger Planchon
asszisztense, hosszú ideig a lyoni
Egyetemi Színház vezetője volt, jelenleg a
La Compagnie des huit saveurs (A nyolc
íz együttes) ifjúsági és gyermekszínház
igazgatója.

Le théâtre pour enfants (Gyermekszínház)
című könyve 1974-ben jelent meg a
lausanne-i La Cité S. A. kiadásában, a
Claude Vallon szerkesztette Théâtre vivant
(Élő színház) színházi sorozatban. \ könyv
Franciaországban és másutt is feltűnést
keltett. Nemcsak azért, mert a
gyermekszínházról szóló szakirodalom
kevés, hanem azért is, mert írója sok
szempontból a hagyományostól kissé
eltérő módszerrel és rendszerezéssel fog-
lalkozik a gyermekszínjátszás helyzetével,
dramaturgiájával, lélektanával, társadalmi
kisugárzásával. Mindenképpen modern
szemlélet hatja át a művet, s egyes feje-
zeteiben - mint a Felfogás és képzelet; A
szinkretizmus; Az alkotás módja : közös alkotás
a gyermekekkel; Az illúzióláda: rész-vétel és
azonosulás, a csodás és az elképzelt, a
konvenció, komoly játék, komédia, a má-
niákusság; A valóság problémája: a
szociopolitikus színház; A színházi ünnep és a
happy end... stb. stb. - komoly esztétikai és
dialektikusan tudományos fel-
készültséggel nyúl a tárgyhoz, a kényes és
sok helyütt még mostohagyermekként
kezelt, megoldásra váró kérdésekhez.

A. gyermekszínház korszerű fogalma
nagyon is új keletű Franciaországban,
sokkal inkább, mint a kelet-európai
országokban - írja a szerző. Nem kétsé-
ges: a valódi hivatalos elismerés sokáig
váratott magára, s alig több, mint ötéves.
Ez a színház más, mint a felnőttek szín-
háza: sajátságos színház. Néhány lelkes és
bátor úttörője, Lahy-Hollebecque
asszony, Charles Vildrac és főleg León
Chancerel csak a második világháború
befejeztével, 1945-ben határozta el, hogy
valamiféle gyermekszínházat hoz létre.
Kezdeményezésük a hatvanas években
realizálódhatott. 1952-ben az UNESCO
székhelyén, Párizsban egy gyermekszín-
házról szóló kollokvium W. John Allen és
a fáradhatatlan Léon Chancerel elnök-

letével meghatározza a gyermekszínház
jelentőségét, célkitűzéseit, jellegét, és
többek között megállapítja, hogy a gyer-
mekeknek (ifjúságnak) feltétlenül szük-
sége van saját hivatásos színházra; ez az
intézmény pedagógiai-esztétikai elvek
hordozója kell legyen; munkája és el-
bírálása, erkölcsi súlyánál-rangjánál fogva
adekvát a felnőtt színházakkal. Ebben a
gyermek-ifjúsági színházban elsőrendű
fontossága van a játéknak (szinte ez
határozza meg az előadást). A fent
említett párizsi tanácskozás ajánlja iskola-
színházak létesítését a középiskolákban.

A gyermek számára a színház képzete
egyszersmind forma, létezés és maga-
tartás mozgatója, mindez benne érze-
lemmé kapcsolódik. Felfogása nem vá-
lasztja szét a fontosat a kevésbé fontos-
tál, nem állít fel hierarchikus sorrendi-
séget az erős és a másodlagos képzetek, a
fő- és mellékcselekmények között. Kép-
zelete legtöbbször a homályosságból nő
ki, kapcsolatokat feltételez dolgok,
érzetek, képzetek közt. Legspontánabb
megnyilvánulása a játék, igen erős az
érzéke a szimbólumok és konvenciók
iránt.

Az alkotás (szöveg, dramaturgia és
nyelvezet) módjai különbözőek: a gyer-
mekek aktívan részt vehetnek a témák és
az anyagok kidolgozásában; a színészek
rögtönözhetnek egy vázlat alapján vagy
pedig improvizálhatnak a gyermekek
javaslataira, ötleteire; lehet egyéni alkotás
(ritkán jelentkeznek azonban a szerzők és
még ritkábban a szakavatott
dramaturgok). A művek forrása leg-
többször a tündérmese. Gyakran adap-
tálnak népi történetekből, hogy a szín-
művek korszerűbbek és személyes ihle-
tésűek legyenek. A kronologikus dra-
maturgia arányosan elrendezi a világ
legegyszerűbb cselekményeit, történeteit.
Egy szereplő sokszor helyettesít egy
jelenetet, vagyis a funkciója tisztán dra-
maturgiai és nem pszichológiai. A gyer-
meki nyelvezetet nehéz megtalálni, de
talán még ennél is nehezebb felfedezni és
alkalmazni keresetlen, őszinte poézisét. A
nyelvezet nem alkalmas a párbeszédek-re,
mint általában a felnőtt színházban,
sokkal inkább a szöveg teszi polemikus
telítettségűvé a nyelvezetet, azért, hogy
fenntartsa a szöveg fontosságát és jelen-
tőségét, költői értékét, továbbá hogy így
erősítse a képet.

Az érzelem kifejezésére, a mondanivaló
aláfestésére szolgáló taglejtések, a mimika
alapvető színházi feladat, mivel minden
mozgási kifejezés, effektus dön

tően befolyásolja a gyermeki képzeletet
és appercipiáló készséget. Hang, beszéd
és mozgási kísérletezés szorosan kap-
csolódik a zenéhez, színekhez, formák-
hoz, s a folyamatban a díszletekkel, jel-
mezekkel együtt megteremtheti egy-fajta
színpadi művészet szintézisét.

A kulissza, a je lmez. . . : egy illúzió
ládája, amelynek végig játéknak kell
maradnia. A gyermek önként azonosul
mindazzal, ami körülveszi, nehezen tesz
különbséget a világ érzéki valósága és a
színházi illúzió valósága között, úgy
gondolja, hatalma van a dolgokon, je-
lenségeken, amelyeket egocentrizmusa
saját magára vezet vissza valamiféle
mágikus módon (a gyermek nem fogadja
el, hogy a dolgoknak tőle független
megnyilvánulásai vannak). Ezért a szín-
háznak sokkal erősebb a közvetlen
hatása, mint a televíziónak vagy a mozi-
nak. Franciaországban a gyermekszín-
házi csoportok (gyermekszínjátszók)
egyre inkább eltávolodnak a csodás
elemektől a poétikusabb képzeletvilág
felé, kiemelve a színházi konvenciót.
Nem rombolják le soha a játékot, mivel a
gyermek mindenkor elfogadja bármely
színházi szabályait. A játék nem csök-
kenti közvetítőként szerepét a valóságos
meg az elképzelt között, s ez a sajátos
módon történő tevékenység megengedi a
közönségnek, hogy visszahelyezze magát
a valóságba azzal szemben, amit a szín-
padon lát és hall. Például Napsugár-
országban kezdetben tengert konstruál-
nak, hogy megakadályozzák a modern
város felépítését. „Tengert teremtettünk" -
jelentik ki a szereplő bohócok, s meg-
töltik a színt kék és zöld esernyőkkel. . A
gyermekek kezdik elhinni a tenger
létezését... A játék megy tovább...
Egyszer csak valamelyik szereplő fel-
kiált: „Ezt a cirkuszt, ezt a cirkuszt... !"
(mintha az egész a feje tetejére á l lna . . . )
„Igen . . . Össze kell szednem az eser-
nyőket" - mondja az előbbi szereplő. (Ez
a pillanat emlékeztet a kezdés kon-
venciójára.) Ebből látják a gyerekek,
hogy amit láttak, az fikció, mivel a
szereplők bohócok voltak, akik eser-
nyőkkel konstruáltak tengert.

A színielőadás végén minden szereplőt
közös öröm kapcsol össze, és itt
nincsenek már tekintettel a darabban
levő egymás közötti kapcsolataikra. Ez a
happy end nagy színházi ünnep, komplex
és igen fontos hatása van; megengedi,
hogy a jó és rossz szereplők egyesüljenek.
Anélkül, hogy csorbítanának eszmeisé-
gükön. A gyermekek nagyon szeretik



ezt az ünnepet. Önfeledten boldogok, de
megőrzik magukban az általános
igazságot: erkölcsi súlyát a mondandó-
nak, alapeszmének. Ünnepelniük kell. Az
ünnep pszichológiai tényező, és
hozzátartozik a népi színház kompozíci-
ójához, a dionüszoszi kultusz újrafelfede-
zéséhez, elvéve belőle a rituális és szent
szertartásokat. Az ünnepi, érzelmi telí-
tettségében a gyermekben vágy támad-hat,
hogy utánozzon, valami hasonlót, újat
fedezzen fel magának a világból,
alkothasson. Claude Pierre Chavanon nem
apolitikus, nem semleges. Nagyító-
lencséje alá kerül a jelen és a jövő. Noha
öt év alatt hetven gyermekszínházi csoport
alakult, az a kezdeményezés, amely ezt a
színházat legálisan státusba sorolta (némi
támogatással), valójában megrekedt. A
művelődési és pedagógiai szempontok
nagyon is összekeveredtek a
profitkereséssel, az új, friss hajtású
közönség kihasználásával, és majdhogy-
nem tőkés üzleti vállalkozássá váltak. Így
hát a gyermekszínház tiszta létezése
szociális kérdés is ! Manapság azoké a mű-
vészeké az érdem, akik önfeláldozó vál-
lalkozásukban az egyszerű dramaturgiát, a
zenés színházat fejlesztik. Azzal a
közönséggel, amelynek támogatásával
valódi gyermekszínház, egy sajátságos
színház fejlődhet ki.

SZŰCS MIKLÓS

Három színházi kiállítás

Jászai Mari halálának ötvenedik év-
fordulójára a Komárom megyei Múzeu-
mok Igazgatósága eredeti formájában
helyreállította a magyar színészet legendás
hírű tragikájának szülőházát Ászáron. Az
egyszerű, nádtetős, fehérre meszelt
egykori uradalmi cselédházba belépve
először a szabadkéményes konyhába
jutunk, innen balra egy kis szobába érünk,
ahol „korhű parasztszobát" rendeztek be.
A ház első részén, az utca felé néző szűk
ablakokkal, egy nagyobb szoba található,
amelyben most a Jászai Mari-
emlékmúzeum kapott helyet. Színlapok,
képek, fényképek, személyes tárgyai,
néhány jelmeze látható itt, felidézve egy
kivételes művész szép pályáját. Alakításai
- mint a korábbi nemzedék meg-annyi más
nagy színészének alakításai

örökre elvesztek a jövő számára. Csak a
szemtanúk visszaemlékezései s néhány
hang- és fényképfelvétel idézik szerepeit.
A helyszín, a környezet azonban híven
vall arról, honnan küzdötte fel magát a
nemzet színpadára.

*

A Múzeumi Hónap keretében októberben
a soproni Liszt Ferenc Múzeum
Festőtermében Barokk, klasszicista és
romantikus díszlettervek Magyarországon
címmel a Színházi Intézet és az Országos
Széchényi Könyvtár a Szépművészeti
Múzeum közreműködésével rendezett ki-
állítást. A kiállított anyag a XVIII. század
elejétől a XIX. század első harmadáig
terjedő időszak magyar és külföldi díszlet-
és jelmeztervezői gyakorlatáról adott
képet. A színház történetének, stílus-
váltásainak kutatásához az irodalom, a
drámák mellett a színháztörténet tárgyi és
képi emlékei - mivel a legautentikusabb
források - jelentős segítséget nyújtanak. A
kiállításon a magyarországi iskolai, főúri
és német polgári színházak számára
készített tervek mellett meg-találhatók
voltak a kor külföldi, első-sorban olasz és
osztrák tervezők munkái is. Így a korszak
hazai és külföldi tervei együttesen
idézhették föl a színpadi tervezés itt
bemutatott évszázadának történeti ívét, és
a magyar nemzeti színjátszás kialakulása
előtti nemzetközi kölcsönhatásokat. A
kiállított díszlettervek közvetve vagy
közvetlenül az egész Európában elterjedt
olasz díszlettervezői és színpadtechnikai
vívmányok hatását mutatták, s kivétel
nélkül kulisszaszínpad számára készültek.
Színház és képző-művészet
összefonódásának nagyszerű példáit
idézték a jezsuita színjátszás égi és földi
hatalmakat megjelenítő Theatrum Sacrum
tervei, az abszolutisztikus udvarok
reprezentatív ünnepségsorozatainak és
díszoperáinak lenyűgöző színpadi ar-
chitektúrái, a felvilágosodás polgári szín-
játszásának egyszerű, „couleur locale"-t
hangsúlyozó színpadi képei. A díszlet-és
jelmeztervek mellett a tárlókban kora-beli
színházi zsebkönyveket, színlapokat,
librettókat és néhány művész vázlat-
könyvét tekinthettük meg. A kiállított
tervek legnagyobb része először került
bemutatásra. A kiállítást nagy gonddal,
hozzáértéssel Belitska-Scholtz Hedvig és
Berczeli A. Károlyné rendezte.

*

A Fészek Klub Hermann Lipót termében
ugyancsak a Színházi Intézet rendezett

kiállítást az elmúlt évad színházi plakát-
jaiból és műsorfüzeteiből. A hosszú évek
óta első alkalommal megrendezett ilyen
jellegű kiállítás szegényes anyaga felhívta a
figyelmet arra, hogy színházaink - néhány
kivételtől eltekintve - kevés gondot
fordítanak a közönség tájékoztatására. A
színházak látogatottsága pedig egyetlen
színházat sem jogosít fel arra, hogy a
közművelődési szempontból rendkívül
fontos műsorfüzetek árát megspórolja,
abból az üzleti meggondolásból, hogy így
is, úgy is tele van a színház.
Színvonalasabb, ízlésesebb, a rendező
elképzeléseit tartalmazó, a nézőket jobban
tájékoztató műsorfüzetekre lenne szükség,
amelyeket már néhány vidéki
színházunknál megvalósítottak. Jó volna
olyan műsorfüzeteket is kiadni egy-egy
premierre, amelyeket már a színház ter-
vezett, készülőben levő produkciójáról is
tájékoztatnak. Ezek ösztönzése, támogatása
volt a célja a Kulturális Minisztérium
Színházművészeti Főosztályának, amikor a
kiállítás legjobb plakátjait és műsorfüzeteit
jelentős összeggel jutalmazta. A díjakon az
Állami Bábszínház, az Állami Déryné
Színház és a kaposvári Csiky Gergely
Színház osztozott. A tervek szerint a
színházi plakátok és műsor-füzetek
kiállítását a jövőben minden évben
megrendezik.

Következő számaink tartalmából:

Keresztury Dezső:
Az Állami Bábszínház megújult
otthonában

Giorgio Strehler:

Naplójegyzetek a Cseresznyéskerthez
Fábián Zoltán:
Színházművészet
anyanyelvi műveltség
Tarján Tamás:
Nyer-c Csurka?

Bécsy Tamás:
Ádám - küzdés nélkül
Peterdi Nagy László:
Megint Csehov
Antal Gábor:
Vita az előadóművészetről
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Az áprilisi számunk 19. oldalán közölt
kép aláírása helyesen a következő: A Bánk
bán a Déryné Színházban. Várnagy Katalin
(Gertrudis), Szigeti Géza (Bánk), Réz Edit
(Melinda) és Hajdú Endre (Tiborc)


