
életkorok és dramaturgiák

Dramaturgiai tanácskozás

Hosszú vajúdás és előkészítő munka után
november végén rendezte meg az
ASSITEJ magyar központja azt a
nemzetközi tanácskozást, amelynek
témája a különböző korú gyerekeknek,
illetve fiataloknak szánt előadások
dramaturgiai problémáinak számbavétele
volt.

A tanácskozáson nagyszámú magyar -
észtvevő mellett csehszlovák, lengyel,
szovjet, NDK- és NSZK-beli, osztrák és
spanyol szakemberek képviseltették
magukat.

A háromnapos konferencián a
legfiatalabb (három-hét évesek), a
klasszikusak mondott (nyolc-tizenegy
évesek) és z ifjúsági (tizenkettő-tizenhat
évesek) korosztályú közönség életkori
sajátosságairól, a nekik szóló színház
jellegzeteségeiről, dramaturgiai
problémáiról vitáztak Gabnai Katalin,
Keleti István és e sorok írójának
referátuma alapján. A vitaindítókhoz
kapcsolódott Páli Judit pszichológus és
Baktay Miklós szociológus
gyerekszínházi hatásvizsgálatáról szóló
beszámolója.

A tanácskozás témaköre igen tág,
egyesek szerint - például az NDK-beli
szakemberek szerint - túlzottan is tág olt.
A magyar szervezők azonban tudatosan
döntöttek úgy, hogy minél szélesebb kört
fogjanak át a kijelölt témák, mivel ez
volt az első ilyen jellegű dramaturgiai
összejövetel, így mindenekelőtt el kellett
mérni: milyen problémák foglalkoztatják
a különböző országok gyerekszínházi
alkotóit, milyen egyezések s
különbözőségek találhatók a részt evő
országok gyerekszínházi gyakorlatában,
illetve dramaturgiájában.

Bár a rendelkezésre álló tapasztalatok
és információk alapján feltételezhető olt,
hogy számos országban - főleg a
szocialista országokban - a legtöbb vitás
kérdésben (a sok szempontból hasonló
színházi struktúrából is következően)
hasonló gondokkal küszködnek a
gyerekszínházak, mint nálunk, a
beszélgetések Azt pontosan igazolták is.

Többé-kevésbé egyetértés alakult ki
abban, hogy a gyerekszínház nem szólat
egyformán, nem használhat ugyanolyan
eszközrendszert a legkisebbek és a
csaknem felnőttek esetében, azaz
szükség van bizonyos korosztály szerinti
ta-.olásra, differenciálásra. Nálunk az
elméleti szakemberek három korosztályt
kü

lönböztetnek meg (háromtól hét, nyolctól
tizenegy és tizenkettőtől tizenhat éves
korig), de van, ahol csak kettőt (a tíz-
tizenegy év alattit és felettit), sőt szélső-
séges esetben az sem elképzelhetetlen,
hogy egy-egy előadás három évtől felfelé
mindenkinek szóljon. A korszakhatárok
kijelölésében országonként kisebb-na-
gyobb eltérések adódnak, de abban szin-
tén egyetértés mutatkozott, hogy a hatá-
rokat és korszakokat nem lehet mereven
kezelni, illetve mindig az adott produkció
művészi színvonala, közlésmódja,
tartalma döntheti csak el azt, hogy melyik
korosztály lesz igazi, értő befogadója.
Ugyanakkor fel lehet előre készülni,
figyelembe lehet venni azokat a tudomány
és színházi praxis által felgyűlt tapasztala-
tokat, amelyek segíthetnek abban, hogy
egy-egy mű valóban ahhoz a korosztály-
hoz szóljon, amelynek az alkotók szán-
ták. Magyarán nem lehet normatív dra-
maturgiai szabálygyűjteményt kötelezővé
tenni a gyerekszínház számára, de
kötelező tudni és alkalmazni azokat az
alapismereteket, amelyek e speciális szín-
házi műfaj egyes típusaira vonatkoznak.

Több országban is alapprobléma az,
hogy a gyerekeknek vagy aránytalanul
nagy színházakban játszanak, vagy a mű-
sorstruktúrából adódóan a felnőttelő-
adások mellett játszanak egy-egy művet a
gyerekeknek is, tehát képtelenség a kívá-
natos korosztályi szempontokat a pro-
dukcióknál figyelembe venni. Ezekben az
esetekben óhatatlanul együtt ül a kisebb
és a nagyobb gyerek, azaz úgy kell
fogalmazni a színpadon, hogy a más-más
befogadói attitűddel rendelkező közön-
ségrétegek mindegyike kapjon valami-
lyen élményt. Ám ez a kérdéskör is -
miként a tanácskozás legtöbb témája -
túlnőtt a megbeszélés keretein.

Jó pár külföldi vendég számára külön-
leges élmény volt az a színházforma,
amelyet a hét éven aluliaknak Levente
Péterék dolgoztak ki, s természetesen
ennek a formának a dramaturgiai-befo-
gadói jellegzetességei élénk vitát váltot-
tak ki. Bár ez a színháztípus nem ismeret-
len a világban, a résztvevők többsége
ezúttal úgy került szembe a legkisebbek-
nek szóló színházzal, hogy nem csupán
elméletileg közelíthetett a vitatható vagy
vitatandó kérdésekhez, hanem egy konk-
rét előadás, a Banyatanya megnézése
után, annak elemzésével összekötve.

Ugyancsak élénk eszmecsere témája
volt a mese, a mesejáték tipologizálása, a
klasszikusnak és modernnek nevezett
mesedarabok írói-előadási problémáinak
megoldása, a dramatizálás buktatói, a
színpadi csoda és a gyerekek által megta-
pasztalt valóság viszonya, a félelem mint
dramaturgiai tényező stb.

Talán a leghevesebb beszélgetés a ka-
maszkorúak színházáról, a tizenkét-ti-
zenhat éveseknek a konvencionális szín-
ház elleni berzenkedéséről, a korosztály
saját színházi kifejezésmód iránti igényé-
ről, e kifejezésmód jellegzetességeiről
folyt. Igen hangsúlyosan fogalmazódott
meg: a fiatalok nem a színházat általában
utasítják el, sőt nagyon is igényelnék azt
a színházat, amely az ő problémáikról az
ő nyelvükön lenne képes beszélni. De
sem darab, sem színház nincs e feladat
megoldására. Még leginkább az úgyne-
vezett alternatív színházak képesek ilyen
típusú előadások létrehozására, s jó pél-
dákat hallhattunk ilyen kezdeményezé-
sekről a külföldiektől, főleg a cseh szín-
házakról szóló beszámolóban.

A hazai és külföldi résztvevők egyhan-
gúan és nyomatékosan kifejtették: nagyon
fontos, hasznos és szükséges kez-
deményezésnek tartják a dramaturgiai
tanácskozást, de azt is elmondták, hogy a
jövőben a megbeszéléseknek a szűkített
tematikájú szakszeminárium lenne a leg-
célszerűbb és legeredményesebb formája.
Számos javaslat hangzott el, milyen
témák kerüljenek terítékre a szemináriu-
mokon, s milyen formában bonyolítsák le
a következő találkozókat. Többen pro-
ponálták, hogy konkrét előadások elem-
zésével kapcsoljuk össze az elméleti meg-
beszéléseket. De felmerült az is, hogy egy
adott dráma több országban játszott ver-
zióit hasonlítsuk össze, s így keressük meg
az egy-egy ország gyerekszínjátszási sa-
játosságai közötti különbségeket és azonos-
ságokat. Nyilvánvalóvá vált, hogy a pszicho-
lógia, a szociológia és a neveléstudomány
tapasztalatai nélkülözhetetlenek a gyerek-
színházi munkában, de az is, hogy e
tudományos kérdések megbeszélésére
külön alkalmat kell találni akár egy
dramaturgiai tanácskozáson belül,
szekciómunka keretében, akár önálló
szeminárium formájában.

Egyértelmű volt, hogy az ilyen tanács-
kozásra igény és szükség van, hiszen a
gyerek- és ifjúsági színház műfaji, dra-
maturgiai és előadás-technikai, rendezői,
színészi s egyéb problémáinak tisztázása
mindenütt gond, s a különböző meg-
oldási kísérletek megismerése, a tapasz-
talatok közreadása, megvitatása és szin-
tetizálása jelentős eredményekkel biztat.

Az első nemzetközi gyerekszínházi dra-
maturgiai tanácskozás - úgy tűnik - bevál-
totta a hozzá fűzött reményeket, megala-
pozott egy ígéretes hosszabb távú progra-
mot, és a megbeszélések tapasztalatainak
és javaslatainak alapján jó kiindulópont
lehet ahhoz, hogy e tanácskozás nyomán
kialakult bel- és külföldi várakozások-nak
eleget téve a következő konferenciákat
vagy szakszemináriumokat a magyar
ASSITEJ-központ megrendezhesse.


