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Borús körkép
a gyermekévben

Azt hihetné a gyerek- és ifjúsági színházi
produkciókat figyelemmel kísérő érdek-
lődő, hogy az UNESCO kezdeményezte
nemzetközi gyermekév alkalmából ki-
tesznek magukért a színházak, és jobb-nál
jobb produkciókkal várják ifjú nézőiket.
Nem ez történt. Az 1978-79-es évad
bemutatói semmivel nem voltak jobbak -
sem átlagukban, sem legjobb
teljesítményükben - mint a tavalyi-ta-
valyelőttiek. Sőt!

A tévedések elkerülése végett: nem
kampányfeladatok teljesítését hiányolom!
Csak visszaemlékszem az ASSITEJ, a
gyermekszínházak nemzetközi
szervezetének múlt évi budapesti érte-
kezletére, illetve gyulai találkozójára, ahol
számos terv és fogadkozás hangzott el,
visszaidézem a Magyar Színházművészeti
Szövetség idei kerekasztal-beszélgetését,
amely a gyermekév színházi feladatairól
szólván a sok-sok - többnyire anyagi
természetű - gond elősorolása ellenére
előrelépéssel biztatott. De a várakozásokat
az eredmények nem igazolták.

Nem is annyira az egyik vagy másik
produkció hibáiról vagy sikertelenségé-ről
van szó, inkább a gyerekszínjátszás éppen
meglóduló fejlődésének megtorpanásáról.
Természetesen ennek a megtorpanásnak
számos érthető, objektív oka van. Hogy a
legnyilvánvalóbbat említsük: a magyar
színházi életben bekövetkezett és
folyamatban levő szerkezeti és
társulatépítési változások alaposan próbára
tették és teszik a színházakat. Így
gyermekév ide vagy oda, a legtöbb helyen
csupán az együttesek művészi és emberi
energiáinak maradéka jutott a
gyerekelőadásokra. Ez szorosan össze-
függ egy anyagi-szervezési-műsorpolitikai
kérdéssel is, amelyről sok szó esett többek
között a már említett színház-művészeti
szövetségi beszélgetésen is. Nevezetesen:
milyen a gyerekelőadások súlya, szerepe
egy-egy színház életében, műsorában, s
ami ebből következik: hogyan biztosítják a
produkciók anyagi alapját? Ugyanis van,
ahol úgy kell összespórolni az előadás
költségeit, s van, ahol a gyerekdarabot
eleve be-építik a műsortervbe, így az éves
költ-

ségvetésbe is. Ez mindenekelőtt szemléleti
kérdés, hiszen erről a Kulturális
Minisztériumnak megfelelő állásfoglalása
van, ám ennek megvalósítása a legkü-
lönfélébb meggondolásokból messze nem
egységes.

A legkirívóbb példát erre a pécsi
Nemzeti Színház szolgáltatta. A pécsiek
éveken keresztül úttörő szerepet játszottak
a gyerekelőadások szervezésében,
kiállításában, de a legutóbbi szezonban
nem volt bemutatójuk. Ebben
nyilvánvalóan közrejátszhatott az is, hogy
számos felnőttelőadásuknak a költségei
roppant magasak voltak. Így a gyerekek-
nek szóló előadás gondját letudták azzal,
hogy Sólyom Kati egyébként kitűnő Cso-
dák és furcsaságok című műsorát a színház-
ban játszatták. A művésznő eddigi, nem
kevésbé kitűnő műsorait nem iktatták
programba, mivel a színház az előző
években nem került ilyen nehéz helyzet-
be, mostani műsorára viszont igényt tar-
tott, mert - mondani sem kell - ennek
költségei nevetségesen alacsonyak:
jószerivel a közreműködő amatőr ze-
nészek, a Szélkiáltó együttes tisztelet-díja.
Am egyrészt ezt a műsort a mű-vésznő
amúgy is bemutatta művelődési házakban,
iskolákban, táborokban, mint ahogy az
eddigieket is, másrészt az irodalmi zenés
összeállítás bármilyen kitűnő, más műfaj,
mint a gyerekdarab. Az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy sokszor sokkal többet
ér az irodalmi műsor, mint a színdarab.
Sólyom Kati „egyszemélyes színháza", a
Csodák és furcsaságok zenei és irodalmi
igényessége, egyszerű, de hatásos és
stílusos látvány-elemei, a színésznő és a
gyerekek között kialakuló érzelmi és
játékkontaktus felnőtteknek és
gyerekeknek egyaránt nagy élményt jelent,
a gyerekek ízlés-fejlesztésében pedig
felmérhetetlen hasznot hoz. Nem úgy,
mint a pécsi szín-ház tavalyi Pinokkiója,
amelyet rutinból, vagy ami még rosszabb,
a ripacsériát súrolva, szedett-vedett
jelmezekben, díszletek között,
átgondolatlan rendezésben mutattak be.

Darabok és dr am a t ur g i á k

És ezzel elérkeztünk a gyerekszínházi
évad értékelésének lényegéhez. Nem az
egyes előadások elemzése a célunk, ha-
nem az előadások alapján levonható ál-
talánosabb érvényű konzekvenciák szám-
bavétele.

Mi tekinthető az elmúlt szezon feltét-len
pozitívumának? Az, hogy a műsor-
tervekben némileg csökkent az interna

cionálisnak számító mesekincs eddigi
nyomasztó túlsúlya. „Csak" két-két Óz, a
nagy varázsló és Pinokkió, illetve egy
Hamupipőke szerepelt a színházakban.
Ugyanakkor megsokasodtak a magyar
népmesekincs közvetlen vagy közvetett
feldolgozásai. Erre alkalmat adott az is,
hogy ez az év Móra-évforduló, így több
színház felfedezte vagy újrafelfedezte
Móra mesevilágát. Ugyancsak örvendetes
jelenség, hogy számos olyan mű került a
színházak műsorrendjére, amelyet bár nem
kifejezetten a fiatalok-nak szántak, mégis
elsősorban nekik szólt. Így a győri és pécsi
A holdbéli csónakos, a debreceni Ránki-
opera, a Pomádé király új ruhája, a pécsi
Háry János, a veszprémi Énekes madár és A
makrancos hölgy, valamint a győri János
vitéz és Fáklyaláng. Idesorolhatjuk a Nép-
színház két utazó produkcióját is, a Romeo
és Júliát és a Láthatatlan embert.

Ami e darabok dramaturgiai, művészi
megvalósítását illeti, ellentmondó tenden-
ciák érvényesülését tapasztalhatjuk. Álta-
lánosan jellemző a gyerekdarabok dra-
maturgiai felépítésére a túlzott szöveg-
központúság és didaktikusság, a zenei
betétek ha kell, ha nem alkalmazása.
(Külön elemzést érdemelne: az előadások
zenei anyagának sokszor kifogásolható
stílusa, színvonala, az interpretálás sze-
gényessége!) Dramaturgiai szempontból
érdemes összehasonlítani a két Móra-
feldolgozást.

Szegeden a Mindenki Jánoskája című
mesét, Kecskeméten a Rab ember fiai című
regényt dolgozták át színművé. Szegeden
statikus előadást láttunk, Kecskeméten
csupa mozgás volt a színpad. Régi
felismerés, Bálint Lajos nemrég megjelent
tanulmánykötetének, a Színészek, táncosok,
artistáknak egyik század-eleji írásában is
megfogalmazta, hogy a gyerekelőadások
lényege az egyszerűen követhető, nagyon
mozgalmas és a gyermeki fantáziavilághoz
köthető, általa fel-dolgozható cselekmény.
A szegedi fel-dolgozásban alig követhető a
cselekmény, ugyanis mindazt, ami
cselekményes elem a mesében, narrátor
mondja el, a színpadon jobbára ácsorgó
szereplők moralizálását hallhatjuk. Ebből
következően nincsenek színpadi
szituációk, nincsenek összeütközések;
életképek sora az előadás. A zenei betétek,
az opera-tablószerű kórusok még tovább
lassítják az előadást. Ezek hordozzák a di-
daktikusan megfogalmazott tanulságot:
gyerekek, legyetek olyanok, mint Jánoska.
A földesúr és az elszegényedett



parasztság, avagy az embertelen módsze-
rekkel élő úr és az igazságért szót emelő,
lázadozó parasztember ellentéte
szentimentális operettmesévé oldódik,
amelyben a földesúr zord külseje mögött
érző szív dobog, s a kóborló cigánylegény
meg a két falu koldusa ugyanolyan jó
ember, mint a földesúr vagy annak
kasznárja, hajdúja. Hamis etikai értékeket
sugall az előadás, szemlélete ellenkezik
mindazzal, amivel a gyerekek nap mint
nap találkozhatnak. S mivel már a
gyerekeknél azt a fel-fogást erősíti, hogy a
művészet nem másra szolgál, mint
elandalításra, mérhetetlenül káros is.

A kecskemétiek alapanyagából is szü-
lethetett volna elandalító előadás. Hiszen itt
is a gyermeki szeretet győz le minden
akadályt, gyerekek szabadítják ki az
igazságtalanul bebörtönzött, talpig
becsületes Szitári Kristófot, ők békítik ki
Apafi fejedelmet és fiát, ők leplezik le a
török bőrbe bújt árulót. Am az alkotók
mégsem a történet megható
szentimentalizmusra csábító rétegeit erő-
sítették föl, hanem a kalandos történetet.
Ráadásul észrevették, és az előadás egyik
lényeges elemévé tették a mű humorát.
Miközben megtartották a regény
cselekménymenetét, egyben kritikáját is
adták. Szerencsére ezt nem a szöveg
átértelmezésével, netán a cselekmény
átírásával, hanem mindenekelőtt a játék-
móddal. Az alkotók tudták, hogy az a
gyerek, aki a könyvet olvassa, falja ugyan a
lapokat, magával ragadja őt a történet
érdekessége és szépsége, megérinti az
érzelmek tisztasága, de ugyan-akkor
mindennapi tapasztalatai alapján némi
távolságtartással is szemléli a művet.
Helyenként megmosolyogja a ma már kissé
érzelmesnek érzett epizódokat, kétkedéssel
fogadja az intrikus át-látszó cselszövéseit, s
legföljebb szabad játszótér híján gondol
nosztalgikusan a gyerekhad harci
cselekményeire. Ezeket az ambivalens
érzéseket fogalmazta át a színpad nyelvére
a színészek segítségével a rendező, Tömöry
Péter és a díszlet-tervező, Körösi Sándor. Itt
is szerepel-nek dalok, ám ezeknek mindig
dramaturgiai összekötő funkciójuk van.

A példák nem egyediek, ennek igazo-
lásául utaljunk még két előadásra. A
budapesti Gyermekszínházban népmesei
inspirációra írt darab A varázspálca. Ezt is a
soványka cselekmény, a szituációk feltűnő
hiánya - ami annál feltűnőbb, mivel a
rendező, Turián György írta a
szövegkönyvet -, a leegyszerűsített jelle-

mek és a hántóan hangsúlyozott didak-
tikai tartalom jellemzi. Ugyanez a szem-
lélet még a nagyobb korosztálynak szóló
Mark Twain-adaptációban, a Tom Sawyer
kalandjaiban is kísért.

Ezzel szemben a Szolnokon bemutatott
Pacsuli palota című darabban nyoma
sincs a didaktikusságnak, a szöveg-
központúságnak. A budapesti Pince-
színház vezetője, Keleti István írta és
rendezte a darabot Andersen A király

meztelen című meséjéből, évtizedes amatőr
gyerekszínházi tapasztalatait kamatoztat-
va profi körülmények között. A cse-
lekmény fordulatos, egy pillanatra sincs
üresjárat, csak szituációban gondolkodik
a rendező, minden tanító célzatú intelem
játékban jelenik meg, legtöbbjére csak
rávezetik a nézőt, a gyerekeknek ma-
guknak kell azokat megfogalmazni. A
figurák jól egyénítettek, pontosan elha-
tárolódik, kikkel kell együtt éreznie, ki-
ket kell gyanakvással szemlélnie a
nézőnek. A zenei anyag szervesen
illeszkedik az előadás menetébe. Alig
választ-ható szét a kifejezetten
dramaturgiai munka a színpaditól,
olyannyira a szín-padi gondolkodás
szabta meg a dramaturgiait.

Láthatóan egy irodalmi és egy szín-
házi szemlélet áll a gyerekdarabok ese-
tében egymással szemben. Az epikus
szövegek párbeszédesítése nem hoz létre
színpadi művet, ehhez a színpad törvé-
nyeiből kiinduló lényegi átfogalmazás
segíthet csak.

Móra Ferenc: Mindenki Jánoskája a szegedi
Nemzeti Színház előadásában (Hernádi Oszkár felv.)

Mi látható a színpadon?

Az esetek többségében a dramatikus anyag
hiányosságait az előadások tovább erősítik.
Mindenekelőtt a szcenikai, látványelemek
komponálatlanságával, illetve egy speciális,
csak a gyerekeknek szóló előadásmóddal.
Ezekre az előadásokra szcenikailag a
statikusság illetve a nehézkesség,
látványelemekben a mindenáron való, már-
már édeskés szépség és a stilizálás
kettőssége jellemző.

Hogy az eddigi példáknál maradjunk: A
varázspálca színpadának közepén mindig
valamilyen díszletelem van, emiatt a színész
nem kerülhet a tér közép-pontjába. A
díszletek (Répászky Ernő munkája) csukló
körül elfordítható részekből állnak, az egyes
részeket a szín-változásokkor - s ez igencsak
sok van -- a színészeknek kell kis játékkal,
ének-szóval ki- vagy behajtogatni. Ez egy-
részt rendkívül hosszadalmas művelet,
másrészt sohasem sikerül tökéletesen, valaki
mindig elfelejti a feladatát, így a falu terét
ábrázoló díszletben erdei részletek
maradnak, és viszont. A Tom Sawyer
díszletei ugyan célszerűbbek, fan-
táziaébresztők, ám a színváltozások itt is
elviselhetetlenül hosszú időt vesznek
igénybe, emiatt a színészeknek minden
jelenetet újból kell indítani, az előadásnak
nincs íve, arról nem is beszélve, hogy a
közönség az átdíszletezésekkor állandóan
„kikapcsol".

A szegedi színház gyerekelőadásaira
általában jellemző - a látványban és a já-
tékban egyaránt - egyfajta szépelgés, ál-
népiség. A máskor oly kitűnő terveket



Jelenet a Móra Ferenc Rab ember fiai című regényéből készült előadásból (kecskeméti Katona József
Színház) (Iklády László felv.)

Bármely felnőtt színész átléphetne a falon,
az elemeket könnyedén arrébb lehetne
dobni, de a szereplők csak a kockák
közötti réseken beszélnek egymáshoz - a
fal az fal. Ez a díszlet az elemek nagysága,
mássága miatt színpadi konvenció, egyben
a gyerekjátékra való utalás miatt erős
vizuális kapocs a gyerekek
mindennapjaihoz. Jelzi: játék is meg nem
is az, amit a színpadon látnak.

Lényegét tekintve hasonló a szolnoki
színpad konstrukciója (Najmányi László
terve). Csupa olyan tárgy szerepel a tér-
ben mint díszletelem, amelynek elsőd-
leges használati értéke van, szekrények,
komódok, paraván, vasalódeszka stb. A
színészek ezeket nem úgy használják,
mint ahogy szekrényt, komódot, va-
salódeszkát szokás ; a szekrény palotabejá-
rat, a komód fiókjai fürkészek búvó-helye,
a bútorok halmaza várfal, terasz, folyosó,
a vasalódeszka szövőszék és így tovább.
A színpadon minden tárgy át-lényegül, s
ezt az átlényegülést a színészi játék
segítségével végső soron a néző végzi el.

Különösen nagy hangsúlyt fektetett a
zene és látvány együttesére Kaposvárott
Lengyel Pál rendező Ránki György
Muzsikus Péter című gyerekoperájában. Az
előadásban két világ jelenik meg, a két
fiú, Muzsikus Péter és Fuzsitos Pál
hétköznapi szférája, valamint Zeneország
irreális-mesevilága. Ezt a kettősséget
Koós Iván díszlet- és jelmeztervező
segítségével térben, látványban és
mozgásban is elkülönítette a rendező. A
színpad a reális jelenetekben két szintű: az
előszínpadon találhatók a gyerekek, míg
hátul, magasan egy hangszer-bolt, amely a
mesejelenetekben megvál-

toztatja szerepét: Harmónia-tündér tar-
tózkodási helye lesz. A két színtér között a
reális jelenetekben a főszereplők kot-
tavonalakat szimbolizáló létrán közle-
kednek. A két helyszín között a szín-pad
nagyon meredeken emelkedik hátra-felé. Ez
a színpadrész a mesevilág tere, ezen a
rendkívül karakteresen jellemzett
hangszerek a lejtő természetét figyelem-be
véve s a hétköznapitól eltérő mozdulatokkal
mozognak, míg a két főszereplő fittyet
hányva a nehéz terepnek, megtartja rendes
mozgását. E kétféle mozgásvilág a mese és
a valóság elkülönítését, a darab
konfliktusrendszerét képben fogalmazza
meg. Ezen túlmenően a háttérfüggönyre
különböző konstruktivista ábrákat vetítenek
úgynevezett fényorgona segítségével. A
megszólaló zene vezérli a képek
egymásutánját, ismétlődését, egy képen
belüli képelemek variációit. Ez a megoldás
szoros kapcsolatot létesít a zene és a kép
között, ám ez a gyerekekben nem tudatosul,
csupán érzelmi síkon realizálódik.

Több tiszteletet a gyerekeknek!

Az előadás összetevői között talán a leg-
problematikusabb a színészi játék hang-
vétele. Ez árulkodik leginkább arról, mi a
viszonyuk az előadás létrehozóinak a
gyerekekhez, milyen gyerekszínházi esz-
mény hívei, kötelességből vagy szívből
vállalva játszanak-e a fiataloknak.

A legelterjedtebb a szájbarágós, agyon-
hangsúlyozó játékmód. Mintha szellemileg
visszamaradottaknak játszanának, minden
szótagon hangsúly van, gyakori a csaknem
szótagoló lassítás, az egész szöveg fortéban
szól. Ez a beszédmód le-hetetlenné teszi az
előadás ritmikai fel-építését, értelmezését.
Bármily fontos - főleg pedagógiai
szempontból - a többnyire szép szöveg
megértetése, ez a színészi stílus éppenhogy
gátja ennek, mivel ha minden hangsúlyos,
semmi sem az. Az előadás egésze csupán a
szöveg kerete, ahogy a ráma a képnek. A
térszervezés problémáira már utaltunk, s
arra is, milyen gyakori a statikusság. A
színészek a legtöbb előadáson - nemcsak
gyerekek-nek szólókon! - alig mozdulnak
meg. Holott a gyerek életkorából adódóan
is - csupa mozgás, számára a világ nagy-
részt mozgásban realizálódik, megismeré-
sének egyik fő forrása a mozgásos, aktív
megismerés. A gyerekelőadások lecövekelt
színésze olyan külsődleges mimikai és
gesztusrendszerrel pótolja a mozgást,
amelynek jellemzői a kiguvadt szem, a
csücsörített ajak, az előredőlt magyarázó

készítő Gyarmathy Ágnes ez alkalommal
meseillusztrációs képi világot teremtett.
Színpadán a cigány rongyos-foltos kaca-
tokban jár, a jó gyerekek, Jánoska és Ve-
ronka, öltözékét mintha skatulyából húz-
ták volna elő, a parasztok csizmában,
szűrben, a narrátor darócban, a földesúr
talpig feketében - minden a gyerekek
fantáziáját nagyon is egy sémára járató
illusztrációk modorában. A nehézkesen
mozgatható díszletek kivitelükben - nyil-
ván az utaztatás miatt is - egyszerűségre
törők, formájukban, díszítésükben
magyaros motívumkincsből táplálkozók,
de túlszínezettek, s megint csak a semati-
kus illusztrációk modorában készültek. A
tér kihasználása, a térszervezés fan-
táziátlan, akár üres a színpad, akár tele
van a lecövekelt szereplőkkel; a főszerep-
lők számára csak egy parányi, a színpad
elején levő térrész szolgál játékra-moz-
gásra.

A Pacsuli palota és a Rab ember fiai
színpada viszont első látásra csaknem sze-
gényesnek mondható. Am ez a szegény-
ség az előadások egyik erénye. Kecs-
keméten hatalmas színes játékkocka-ele-
mek (kockák, hasábok, háromszögek, kú-
pok, hengerek) szegélyezik a színpadot,
ezek egyszerre szolgálnak az előadás
szellemét idéző játékosság érzékeltetésé-
re, a színházi illúzióvilágtól való elha-
tárolódás jelzésére, és válik a mindenkori
szituációk jól használható kellékévé, bú-
torává. A díszletkonstrukció funkcióját a
legérzékletesebben a várostromjelenet
fejezi ki. Az építőelemekből olyan vár
épül, amilyet bármelyik gyerek ott-hon
saját kockáival nap mint nap készít. A
nézőtér felé eső színpadrészen vannak a
gyerekkatonák, a falon kívül a várba
bejutni akaró fejedelem és kísérete.



testtartás stb. A gyerekek ilyen esetben
nem kapnak valódi színházi élményt, a
színháznak álcázott szövegfölmondás nem
alkalmas arra, hogy a gyerekszínház
betöltse egyik lényeges funkcióját, a né-
zővé nevelést.

Ez a stílus leginkább a szegediekre és a
budapesti Gyermekszínház néhány pro-
dukciójára jellemző. A szegediek előadá-
sait ezen kívül évek óta egy nemkívánatos
göregáboros jelleg kíséri. A Mindenki
Jánoskájában élesen kitapintható ez a
„rossz-ízű" hagyomány, mivel jó ellenpélda
Nagy Zoltán mértéktartó, visszafogott,
éppen ezért valóban nagyon emberi kol-
dusa. A Gyermekszínházban viszont egy
elavult kabaréstílus kísért. Ez kirívó a
Varázspálcában és a Tamássy Zdenkó-
operában, a Vendégekben, de részben fel-
lelhető a Tom Sawyerben és Csukás István
Pintyőke cirkusz, világszámában is. Ugyan-
akkor tény, hogy az évadokat figyelve ez a
tendencia lassan visszaszorulóban van. De
ahhoz, hogy végképp eltűnjön, s a színház
korszerű játékstílust honosítson meg,
elengedhetetlen : ne csak gyerekeknek
játsszanak! Még ha a színészek túlter-
heltsége tetemes is, meg kellene találni a
módját annak, hogy felnőtt feladattal
találkozzanak színészek, rendezők.

Az itt elmondottak nem szűkíthetők le
csupán a jellemző példaként kiemelt két
színházra, de ennek az évadnak a produk-
cióira sem. Többé-kevésbé, részben vagy
egészében a legtöbb vidéki színház gye-
rekelőadásain fellelhetők e problémák.
Szerencsére van ellenpélda is. A szolnoki,
kaposvári, kecskeméti gyerekelőadások
szinte teljesen mentesek mindattól, amiről
eddig szó volt. Mindhárom helyen
természetes hangvételű együttes munka
folyik, mindhárom előadásban a már el-
mondottakból is következik - mozgalmas
játékot láthattunk, egyszóval szín-házat.
Nemcsak ebben a szezonban, ha-nem ezt
megelőzően is. Ez azt is bizonyítja, hogy
nem választható szét egy színház általános
tevékenysége a gyerekszínházi-túl.
Mindaz, ami ezeknek a színházaknak az
esti előadásait jellemzi, megtalálható a
délelőttiekben is. Ebből a szempontból a
kaposvári és a kecskeméti előadás külö-
nösen tanulságos. Jobbára a kevésbé fog-
lalkoztatott színészek játszottak, s Kapos-
várott az eddig viszonylag kevés rendezői
feladattal megbízott dramaturg-rendező,
Kecskeméten egy debütáló rendező állította
színre a darabokat. Az előadások mégis
ugyanazokat az erényeket mutatták, mint a
régebbi gyerekprodukciók vagy a
színházak repertoárjának egésze.

(A Rab ember fiaiban ráadásul majd' egy
tucat gyerek is szerepel, akik tökéletesen
illeszkedtek az együttesbe, s ez nem annyi-
ra a gyerekek, mint a színészek érdeme!)
A színészek és alkotók mindhárom eset-
ben ugyanolyan komolyan és felkészülten
játszanak a gyerekeknek, mint a fel-
nőtteknek. S talán ez a leglényegesebb
szempont, ami megkülönböztetheti az
egyik előadást a másiktól.

Közönségnevelés

A gyerekszínházi előadások egyik - ha
nem a legfőbb - célja a közönségnevelés.
Erről más összefüggésben már ejtettünk
szót. Ezúttal egy könyvről és egy amatőr-
színházi produkcióról szeretnénk beszá-
molni. Mindkettő alkotója: Mezei Éva. A
könyv címe játsszunk együtt!, a Pince-
színház előadásáé Brecht: A kispolgárék
násza. Mindkettő bevezető a gyerekek
számára a színház világába. Az egyik ki-
egészíti a másikat. A kötet sok-sok jó

képpel színháztörténeti összefoglaló és
egy előadás létrehozásával járó résztevé-
kenységeket ismertető színházi útikalauz,
a gyerekek személyiségét felszabadító já-
tékos beszéd, mozgás és szituációs gya-
korlatok példatára s a diákszínjátszás
dramaturgiai és gyakorlati abc-je. Szét-
foszlatja a színházi világ körüli misztiku-
mot, ugyanakkor megérezteti a színház
varázsát. Elméleti és gyakorlati tudni-
valókat magától értetődő dolgokként
tárgyal, de nem szimplifikál. Kedvet csi-
nál a színháznézéshez és főleg a játszás-
hoz. Kitűnő olvasmány azoknak, akik
csak érdeklődnek a színház iránt, kitűnő
segédkönyv azoknak, akik színjátszással
is foglalkoznak, és mindenekelőtt fontos
összefoglaló azoknak a pedagógusoknak,
(és részben tanulóknak), akik - egyelőre
kísérletképpen tizenöt általános iskolá-
ban, a tervek szerint egyre többen - a ta-
nításban is felhasználják a színházi mód-
szereket, akik a nevelés, a gyermeki sze-

Tamássy Zdenkó-Sarkadi Imre: Vendégek (Bíró József. Szécsi Vilma és Polgár Árpád) a budapesti
Gyermekszínház operaelőadásában (MTI fotó-Horvát Éva felv.)



mélyiségfejlesztés eszközeként használják
a színjátszást, akik a művészetre művé-
szettel nevelés elve alapján ismertetik meg
tanulóikkal a drámát, a színházat, a
színjátszást.

A könyvnek mintegy megelevenítése a
Pinceszínház előadása, amely három „fel-
vonásból" áll. Az első részben a társulat
tagjai bemutatják egy előadás létrehozá-
sának legfőbb fázisait, példának a második
részben előadandó Brecht-egyfelvonásost
választva. A nézők megismerhetik a
mozgástréningeket, a beszédgyakorlatokat,
a különböző próbafázisokat, szituációs
etűdöket, egy-egy epizód variációit, a
térképzés, a látvány megteremtését.
Mindezt pergőn, sok humorral, de
célratörően, alig érezhető ismeretterjesztő
ízzel. Ezután következik a darab, amely
egy kispolgári esküvői vacsora eseményeit
mutatja be. Különböző típusok vonulnak
fel, általában jól jellemezve, családi viták,
egy-egy konfliktus-helyzetnek a szereplők
egyéniségéből fakadó eltérő megoldási
kísérletei, azaz számos olyan drámai
élethelyzet, amellyel vagy amihez
hasonlóval a fiatalok is találkoznak, tehát a
brechti tandráma és a nézők
valóságismerete kiegészíti egy-mást.
Általában erről tanúskodik a harmadik
rész, ami nem más, mint kötetlen
beszélgetés alkotók és nézők között, azaz
az élmény közös feldolgozása. Elgondo-
lásában és - kisebb-nagyobb döccenőket
leszámítva - megvalósításában mintaszerű
ez az ismeretterjesztő forma.

Az ismeretterjesztés nyilvánvalóan nem
feladata a színházaknak. De ha a tervezett
oktatási reform, a drámai isme-retek
oktatása a nem is olyan távoli jövőben
megvalósul, a gyerekszínházak tevé-
kenysége is „reformra" szorul. Ebbe az
irányba mutat például a Magyar Televízió
sorozatnak tervezett műsora is, amelynek
első adásában Ruszt József egy előadás
kialakítását, fontos összetevőit a Romeo és

Júlia sűrített próbafolyamatában igyekezett
bemutatni.

Alighogy kialakult a gyerekszínházak
rendszere, máris a gyerekszínjátszás cél-
jának, lehetőségeinek átértékelése kerül
napirendre. Remélhetőleg az októberi
kaposvári nemzetközi gyerekszínházi ta-
lálkozó bemutatói és megbeszélései ezt az
átértékelési tendenciát fogják elősegíteni.

BŐGEL JÓZSEF

Az országos
gyermek- és ifjúsági
drámapályázatról

Az elmúlt év közepén a Kulturális Mi-
nisztérium - a Magyar Úttörőszövetség, az
Állami Ifjúsági Bizottság, a Magyar Írók
Szövetsége, a Magyar Színházművészeti
Szövetség, az ASSITEJ Magyar Központja
- elvi-erkölcsi és gyakorlati támogatásával
- gyermek- és ifjúsági drámapályázatot
hirdetett meg a nemzet-közi gyermekév
tiszteletére. A pálya-művek elkészültek, s
egy többlépcsős értékelő tevékenység
alapján megszületett a döntés: tizenöt író
(illetve darabja) részesült díjban,
jutalomban.

A pályázat egyik fontos célkitűzése az
volt, hogy a mai magyar írótársadalom
széles köreit mozgassa meg a műfaj (jobb
kifejezést erre nem találunk) gazdagítása
érdekében, hogy a gyermek- és ifjúsági
darabok írói ne csak egy szűk, erre spe-
cializálódó alkotókörből kerüljenek ki. Ezt
a célt sikerült megvalósítani; mind a
résztvevők nagy száma (kilencvennyolc
elfogadott jelentkező volt, s nyolcvan-
heten adtak be pályaművet) és széles köre,
mind a díjazásra-jutalmazásra kivá-
lasztottak összetétele ezt bizonyítja.

A díjazottak között éppúgy megtalál-
ható a műfaj néhány gyakorlottabb mű-
velője - Török Tamás (Sihaha Sebestyén
füstölgései), Kárpáthy Gyula (Törvénylátó)
 , mint az inkább felnőtteknek írók -
Békés József (Császárok), Radványi Ervin
(Siker és szerelem, e kettő kell nekem !)
 vagy a gyermek-, és ifjúsági irodalom
más műfajaiban alkotók, de itt is kiemel-
kedő eredményt elérők: Horgas Béla
(Alomjáték), Vidor Miklós (Nyári játékok).
Örvendetes, hogy a közelmúltban feltűnt
fiatal drámaírói csoport három tagja is az
eredményes pályázók közé tartozik: Juhász
István (Egy szívdobbanás fele), Spiró
György (Hajrá, Samu!) és Schwajda
György (Dávid és az egerek). Feltűnő egy
fiatalabb költői-írói nemzedék helytállása
ebben a műfajban: Kiss Anna
(Dömötörkor), Mezei Katalin ( K é t
egyforma királyfi), Marsall László (Szi-
porka és a sárkány) és Szepesi Attila (Fu-
rulyás Palkó lakodalma) említendő meg e
körből. Néhány új név is akad, mint a
novellistaként közelmúltban elindult
Horváth Péteré (Kamarambo, a senki fia),

a fiatal drámaírók csoportjánál mostaná-
ban jelentkezett Kolin Péteré (Unalmia).
Az új, a friss gyermek- és ifjúsági drá-
maíró-tehetségek a nyertesek jóval több
mint felét teszik ki, s a pályázat ebből a
szempontból föltétlenül sikeresnek
mondható. Mindez nem azt jelenti, hogy
egyfelől a zsüri - elfogultan és tudatosan -
törekedett erre az „eredményre", más-felől
szembe kellene állítani a különböző
írócsoportokat egyik vagy másik rovására.
Am a cél mindig új értékek, új tehetségek
felkutatása is, s jó, hogy az eredmény
objektíve ilyen lett.

A pályázók három korosztály számára
alkothattak műveket: a hat-tíz éves, a tíz-
tizennégy éves és a tizennégy-húsz éves
nézők részére. E határok koránt-sem
merevek; az akceleráció (mint világszerte
megnyilvánuló tendencia) és a fejlődési
folyamatok bonyolultsága, dif-
ferenciáltsága következtében kiváltképpen
nem lehetnek ilyenek. Az ilyen cso-
portosítások inkább csak eligazító jelle-
gűek az alkotók és a színházművészek,
valamint a közönségszervezők és peda-
gógusok számára. Mind a pályázók, mind a
bírálók zavarba is jöttek olykor, hogy
kinek is szánják a műveket, a díjazásra
jelölt alkotásokat? Több műről kiderült:
igazában felnőttek is megnézhetnék elő-
adásaikat (Horgas Béla, Spiró György,
Vidor Miklós vagy Radványi Ervin
darabja esetében), vagy felbonthatók a
merev korhatárok két szomszédos korosz-
tály között (ismét Horgas vagy Spiró
esetében). A csoportosítás mégis elvé-
gezhető, s megállapítható, hogy az első
korosztály számára hét, a második részé-
re kettő, a harmadik számára hat művet
tudott a zsüri kiemelni.

Ez az arány nagyjából megfelel az egész
pályázat belső arányainak, s mind-ebből
az is következik, hogy a két szélső
korosztály számára viszonylag könnyebb,
a középső számára a legnehezebb értékes,
színpadra kerülő művet alkotni. Ennek
objektív és szubjektív okai közismertek: a
legkisebbek számára írók előtt sok-sok
klasszikus és mai példa állt, a
legidősebbeknek alkotók „felnőtt" drámák
özönére támaszkodhatnak. Az írók
többsége szívesebben merült alá a mese-
világba (különböző nosztalgiáktól is
hajtva), vagy közelebb állt - lélekben - a
kamaszkorhoz, a fél-felnőtt korhoz.
Művészileg, pedagógiai és pszichológiai
szempontból a legnehezebb periódus a
már nem kisgyermekek, de még nem is
egészen kamaszgyerekek világa; nehéz az
alkotók számára e területen a frontáttö-


