
a feltétlen bizalom és a biztonságérzet
kell hogy jellemezze.

A biztonságérzetet és az illúziót egy-
ként kell hogy szolgálja a tér is. Míg a
kamaszokra ajzó hatással van az aréna-
hangulat, a kicsiknek tömegiszonya van.
A maximális nézőlétszám százötven körül
mozoghat. A félkörívben kialakított
nézőtér az ideális, két folyosóval, kelle-
mes színekkel, jó anyagokkal, feljárási és
lejárási lehetőséggel a színpad és a néző-
tér között. Fontos, hogy a tér is átölelje a
nézőket, megérintse őket, biztonságot
adjon. Levente Péterék mesélték el, hogy
amikor egyszer, régi, bevált műsorukat
egy több száz fős teremben kényszerültek
játszani, ahol nem volt átjárási, kimenési
lehetőség a sorok között, az enyhe
izgalomtól és a beszorítottságérzettől a
gyerekek rendszeresen bepisiltek, ami az-
előtt, egy jó teremben sohasem fordult elő.

A játék ideje a választott műfajtól és a
korosztálytól függ. Van, aki ennél a
korosztálynál az egyrészes műsorra es-
küszik. Míg a nagyobbaknál egy előadást
hatásosan kell elkezdeni - csönddel,
robajjal, fénnyel, sötéttel -, itta vaksötét-
nek nincs helye, s a fokozatosság a célra-
vezető. Nincs szükség drasztikus kez-
désre, és a csalódás veszélye nélkül nem
lehet elnyisszantani az előadás végét. Jó
előre elő kell készíteni a gyerekeket arra,
hogy „nemsokára elbúcsúzunk", s ezt
legalább még egyszer meg kell erősíteni,
mielőtt valóban befejeződik a produkció.
Igy tudják elfogadni ezt a helyzetet, s
felkészülni arra, hogy elhagyja őket az
élmény, s ekkor le tudnak válni az elő-
adásról. Ha nem konfliktusos szerkezetű,
zárt mesejátékról van szó, fokozatos kez-
dés és lejtős befejezés jár haszonnal.

Ez a korosztály a fény pártján áll. A
homály elbizonytalanítja őket, a rossz
világítás, a technikai megoldatlanság -
mivel kevés információt kapnak - kiejti
őket az előadásból. S ha már a látható
dolgoknál tartunk: nagy gyakorlatú ren-
dezők mondják, hogy a gyerekek számára
készült előadásoknál talán még fontosabb
a motorikus kidolgozottság, az akciók
látható lánca, mint egyébként. Sokkal
plasztikusabban kell a gyerekek számára
dolgozni, kevesebb tónussal, inkább
kontúrok segítségével. A forduló-pontokat
minden esetben képileg is meg kell
fogalmazni számukra. Pontosság és
sarkítás szükséges.

A színészi játékot tekintve
mindannyian tudjuk, hogy a gyerek
számára fel kell hozni az előadást egy
bizonyos hang-erőre, s természetes, hogy
a színész néha

emeltebben beszél, tágasabban gesztiku-
lál. A tapasztalat azt mutatja, hogy a tel-
jes maszk és a testet teljesen elfedő ruhá-
zat nem szerencsés, a gyerek az arcot
kívánja látni, s örül, ha láthatja a testet.

S végül: milyen téma, miféle hős az,
ami és aki ennél a korosztálynál sikert
arat? Minden bizonnyal a nagy meséken
keresztül megjelenő vitathatatlan való-
ság, illetve az ezt képviselő hős győz.
Vagy másként, Ruszt József szavaival:
„A nagy művek minden műfajban gyer-
meki dramaturgiával íródnak."

Mindez nem holmi normatív drama-
turgia szabálygyűjteménye, csupán olyan
megfigyelések sora, amelyek segíthetik
az elhivatott művészeket, hogy e speciá-
lis műfajban is őszinte és igaz előadáso-
kat hozzanak létre. Első alkalommal ren-
deztek Budapesten országos gyerekszín-
házi fesztivált, amelyen tizennyolc szín-
ház vett részt gyerekeknek vagy fiatalok-
nak szánt előadásaival.

A fesztivál idején a Gyerekszínházak
Nemzetközi Szövetségének (ASSITEJ)
magyar központja nemzetközi gyerek-
színházi dramaturgiai tanácskozást tartott
a különböző korosztályúaknak szóló
színház befogadáslélektani-dramaturgiai
problémáiról.

Az itt olvasható összeállításunkban a
tanácskozás referátumait és a viták össze-
foglalóját, valamint a fesztivál előadásai-
ról készült beszámolót közöljük.

A következő számaink tartalmából:

Csáki Judit:

Fosztóképzők

Stuber Andrea:

Hősök nélkül

Tarján Tamás:

Kecskemét Katonája

Zelki János:

Minden másképpen van

Nánay István:

Hanyatlás vagy erőgyűjtés

KELETI ISTVÁN

Mese és színpadi valóság

Közkeletű tévhiedelem, hogy a mesék tele
vannak fantasztikus és hihetetlen
elemmel. Az igazság ezzel szemben az,
hogy a gyerek fantasztikus és a felnőtté
válás hihetetlen, s hogy e szemünk előtt
zajló megdöbbentő metamorfózishoz ké-
pest a mese minden csodája egészen ter-
mészetes jelenség.

A gyerekkorát élő hajdani emberiség -
az írásbeliség előtti időben- a mítosz és a
mese televény, burjánzó képeivel fejezte
ki a világ gondolati, érzelmi, akarati át-
élését, az emberi létezésbe mártódzás
gyönyörét és gyötrelmeit. Amit azonban
időtlen idők során megtapasztalt, annak jó
része feledésbe merült. Ami emlék
megmaradt, még épp elegendő volt, hogy
belőle sarjadjon ki a majdani tudomány.
művészet és vallás. Ezt tanítja a görög
mitológia, amely szerint a múzsák Mel-
pomené, az Emlékezet lányai. (Az embe-
riség nagy kollektív fájdalma a történelem
előtti emlékezetkiesés, amely miatt
később oly becsben tartja a históriát és
mindazt, ami a tapasztalatok továbbadá-
sának eszköze lehet, ezek között azokat
is, amelyek a nem tudatos tapasztalati
tartalmakat képesek átörökíteni.) Ezért
maradhattak ránk a mítoszok és a mesék,
A hagyatékozásnak ez a folyamata nem
befejezett. Máig zajlik a mese mítosszá
válása és ennek fordítottja, máig folyik a2
irodalom előttinek és irodalom alattinak

irodalommá szilárdulása, de ennek fordí-
tottja is, máig ágaznak szét és egyesülnek
a mesefolyamok stb. Újszerű ihletések
megtermékenyítő ereje új meséket, mese-
változatokat hoz létre, ugyanakkor valaha
virulens mesék válnak vértelenné, sőt
néha elhalnak.

A folytonos organikus teremtés-elha
lás egyik vadhajtása napjainkban a mese
„modernizálása", amely abból ered, hogy
kezdjük megtagadni az ősi varázsmesét
tündérmesét és általában a tiszta mesé ket
mint korszerűtleneket, s helyükben
didaktikus célzatú racionális meséket
vagy fantazmagorikus, a kanti „eredet
badarság" kategóriájába sorolható elme
szüleményeket csempészünk.

A fantazmagóriák hivatkozási alapja
gyermeki fantázia. E valóban csodálata
méltó adottságot - amely a külvilág



hatások feldolgozásának egyik páratlan
erőforrása - félreértik, és visszaélnek vele,
túldicsőítik, és ezzel felmentést igényel-
nek a modern mesék meg nem gondolt-
ságára, kuszaságára, a kidolgozás elna-
gyoltságára stb. Pedig elegendő egy pil-
lantást vetni a fantázia valódi működésére,
hogy lássuk: a fantázia csak az is-mert
valóság elemeiből építkezik - igaz, nagyon
szabadon -, s nem tudja önmagát
Münchhausen módjára a hajánál fogva
kiemelni a realitások világából. A gyer-
mek csekélyebb tapasztalattal és ítélettel
rendelkezik a felnőttnél, ezért fantáziáját
nem elszabadítani, hanem megterméke-
nyíteni kell.

A világ mesekincse tehát időtlen idők
óta halmozódik. Az eljátszott mese sokkal
újabb keletű. Mire a színház rászánta
magát, hogy mesét játsszék, hogy gyere-
keknek játsszék, addigra már kipróbált
„tanult barátok" segíthették e vállalt fel-
adat útvesztőiben való eligazodásában:
 a pedagógia megtaníthatta, hogy a

mesejáték emberi viselkedések modelljét
rögzíti, példaképet mutat fel, és a sors
kerülendő buktatóit tárja elő, hogy tehát se
szeri, se száma a kollektív bölcsesség
többé-kevésbé burkolt megnyilatkozá-
sainak, melyekből a színház gazdagon
részelteti a gyerekeket;
 a pszichológia mindent megtett, hogy

a színházat a mese rejtett jelentéseinek
kibontására biztassa, arra buzdítsa, hogy a
mesedarab tartalmazzon a tudattalannak
szánt utalásokat, mert azok „beindítják" a
gyerek képzettársításait, és nem tudatos
(álomi) vágykielégítését eredményezik;
 az irodalomtudomány rábeszélte a

színházat, hogy takarékosan bánjon az
absztrakciókkal, melyek iránt a gyerek oly
kevéssé fogékony, annál bátrabban a
fantasztikummal, a groteszk elemekkel, s
akár a képtelenséggel (nonszensz) is.

A színház hasznot húzott e sok jó ta-
nácsból, bár természetesen arra is gon-
dolnia kellett, hogy előadandó darabjának
hány szereplője, hány helyszíne lehet,
hogy technikailag mennyi és milyen
„csodát" képes elővarázsolni stb., mert a
színházcsináláshoz gazdasági háttér is
kell, sőt úgy is mondhatni, a financiális
tényezők közvetlenül dramaturgiaiak is.

Aminthogy dramaturgiai kérdés az is,
hogyan jut be a néző a színházba, egyál-
talán ki jusson be (melyik előadásra mi-
lyen korú nézősereg), hogyan vegyen részt
az előadás folyamatában - aktivizáljuk őt,
vagy igyekezzünk megtartani passzív
befogadónak -, mennyi ideig

legjobb, ha a színház mintegy háromszáz
személy befogadására alkalmas, ha tág -
de nem felfelé terjeszkedő, hanem legye-
zőszerű alaprajzú - nézőtere van, nagy
előtérrel, kényelmes ruhatárral, és ha a
nézőtéren kívüli helyiségek alkalmasak
különféle „színházbarát" programok
megtartására.

Aktivizáljuk-e a nézőket? Természetesen
igen, figyelmük felkeltésével, érdek-
lődésük fenntartásával, amit a játék mű-
vészetével érünk el. De ne használjunk
idegen eszközöket! Ne „vonjuk be" a gye-
rekeket a játékba külsődleges módon,
például direkt felszólítással, a közönség
kérdezgetésével stb. A gyerekhad persze
örömmel (és torkaszakadtából) felel arra a
kérdésre, hogy merre ment a gonosz
farkas, de ha néhány perc múlva nem kér-
dezzük, hogy igyon-e a hős az álomporos
kehelyből, s jóllehet a közönség most is
kiáltozik, de a színész - szerepe szerint
kényszerűen - most »nem hallja" a reagá-
lásokat, akkor a gyerek csalódik, s olyan
feszültség keletkezhet benne, amely mind-
végig akadálya lehet az előadás befoga-
dásának.

Milyen zene kívánatos a gyerekszínház-
ban? Legjobb az élő zene, ebből is az a
fajta, amely dramaturgiailag illeszkedik a
produkcióba (például a királylány énekét

Jelenet az Arany János Színház Emil és a detektívek című előadásából (MTI-fotó - Földi Imre felv.)

játsszunk neki, mit zenéljünk, hogyan
díszletezzünk, s ami a legfontosabb: mi-
lyen szöveget mondjanak a színészek, és
hogyan játsszanak, mit tegyen a színház,
ha a közönség nem jól viselkedik, és ha
véget ér az előadás, hogyan fogadjuk a
tapsot, a színház megérdemelt jutalmát?

Vegyük sorra ezeket a kérdéseket!
Ki és hogyan jusson be a színházba? A

hét-tizenkét évesek - akikről mint „klasszi-
kus gyerekszínházi közönségről" most szó
van - voltaképpen három nézői kor-
osztályt képviselnek. A legkisebbek, a
hat-nyolc évesek mesejátékra vágynak.
Ideális, ha ennek időtartama egyszer
negyvenöt perc, kétrészes darab esetén is
legfeljebb harmincöt + huszonöt perc. A
középső korosztály - nyolc-tizenegy éve-
sek - az egy központi hős köré szerveződő
romantikus játékokat részesítik előnyben,
különösen a mondavilágból eredő témákat.
A legnagyobbak a fiatalok kisebb
csapatának kalandjait szeretik, de ugyanők
- legalábbis közülük a legérettebbek - már
színházi „mindenevőknek" számítanak,
kivált, ha a „minden" (akár a Romeo és
Júlia is) az ő képükre és hasonlatosságukra
van alakítva - éppen a dramaturgiai
beavatkozások révén.

Milyen legyen az a színház, amelyet ez
a „klasszikus gyerekközönség" látogat? A



egy lantos apród kíséri, és valóban az ő
játékát hallja a néző). Emellett a színház
gazdagon élhet a zenei aláfestés eszkö-
zeivel, egy-egy egészen rövid - ha kell,
gépzenei - motívummal kiemelhet, hang-
súlyozhat hangulatokat, érzelmi rezdü-
léseket. A legkevésbé szerencsés, ha a
zene „betét" jellegű számok formájában
tolakszik a mesejátékba, vagyis ha ugyan-
azért zenél a gyerekszínház, amiért a fel-
nőtt is szokott néha, hogy tudniillik olcsó,
értéktelen zenébe mint ostyába csoma-
golva könnyebben elkeljen a próza.

Hogyan díszletezzünk? A dramaturgot
különösen a színváltozás érinti, a kérdés
tehát inkább az, hogyan díszletezzünk át?
A válasz egyetlen szó: észrevétlenül. A
gyerekközönséget nehéz megragadni. Ha
sikerült, ne engedjük el egykönnyen.
Márpedig a függöny gyakori összecsapá-
sával szétszabdalt előadáson vagy a sö-
tétben, közzene hangjai mellett folyó
átdíszletezések alatt a gyerek figyelme
lankad, majd más, a produkciónál érde-
kesebb - életszerűbb - hatások kezdik
érdekelni.

Milyen szöveget mondjunk és hogyan? A
tapasztalt dramaturg mára darab kézirat-
formájában is jól tudja, mikor fognak a
nézők (spontán módon) hangosan „be-
avatkozni", mikor nevetnek, riadoznak
stb. A szöveget igyekszik úgy formálni,
hogy a várható zajosabb pillanatok ne
fosszák meg a nézőt a további cselek-
mény megértése szempontjából lényeges
„információktól". A gyerekek néha
hirtelen kelt indulatoknak adnak hangot,
néha azonban csak röviden és suttogva
cserélnek véleményt, több száz suttogó
torok hangja azonban jelentékeny zajjá
tud összegeződni. A színháznak számíta-
nia kell erre, és nem megtorolnia. A
közönség, legalábbis egyoldalúan és ki-
zárólagosan, soha nem lehet vétkes. Ha
efféle konfliktus keletkezik néző és szín-
ház között, baj lehet a darabbal, a gyere-
kek kísérőivel, a nézőtéri felügyelőkkel,
talán a közönségszervezőkkel (nem a
megfelelő korosztály képviselteti magát
a nézőtéren), de legtöbbször baj van az
előadásmóddal.

Milyen előadásmód kívánatos a gyerek-
színházban? Persze hogy nincs erre álta-
lános érvényű válasz, de azért megkíván-
tatik, hogy a gyerekdarabok előadásai jól
láthatók és hallhatók legyenek. Nem
rikítóan, de intenzíven kell játszani. A
mesejátékot nagyon határozottan, „erő-
sen" kell elkezdeni. A folyamatos han-
goskodást azonban (a színpad felől) -
akár emberi hangok, akár valamiféle

instrumentumok okoznák - kerülni aján-
latos, mert az tompítja a figyelmet, egy-
úttal pedig felmentést ad a nézőtéri za-
jongásra. Közkeletű tévedés, hogy job-
ban „fogjuk" a közönséget, ha „furcsán"
beszélünk, ha szélsőségesen karakterizá-
lunk - nem igaz!

A dramaturg gondja-dolga az is, hogy a
színpadon mindig legyen kétféle látni-
való: egyik a valóságos szemnek - élő,
mozgó látvány -, másik a gyerekek lelki
szemeinek. Ez a játék szövegének belső
mozgékonyságát jelenti. Sok pergő dia-
lógus, kevés, de láttató elbeszélés. (Ön-
ámítás azonban abban bízni, hogy ha
staccato párbeszéd zakatol a színpadon,
az már maga a kristálytiszta drámaiság,
sajnos, nem; ami annak szeretne látszani,
az gyakran csak kiszerepezett szó-
szaporítás.)

Minden jó, ha jó a vége! És a hálás
közönség tapsol és ünnepel. De valljuk
be, a „hálátlan" közönség szakasztott
ugyanezt teszi. Már e zsenge gyerekek is
konvenciók és pressziók hatása alatt tap-
solnak! A színház legdurvább rossz szo-
kása, ha nyíltan tapsra szólít fel. Nem
sokkal ízlésesebb, ha a szereplők „jó pél-
dával járnak elöl", s előtapsolnak. Rejtet-
tebb, de azért épp így agresszív követelő-
zés a szűnni nem akaró tapskoreográfia,
mely mindaddig helyére szögezi a nézőt,
amíg a színház akarja.

Egyetlen jó megoldása van a boldog
előadásvégnek, ha az előadás jól kezdő-
dik, aztán jól folytatódik, és végül jól feje-
ződik be. Nem a dramaturg az egyetlen,
akin az ilyen teljes és harmonikus szín-
házi élmény múlik - de oroszlánrésze
van benne.

NÁNAY ISTVÁN

Színház - az ifjúságnak?

A színházművészet igen bizonytalanul
körvonalazott területéről lesz a követke-
zőkben szó. Olyan területéről, amelynek
szakesztétikája, dramaturgiája még váz-
latosan sincs kidolgozva. Éppen ezért én
is csupán kérdéseket szeretnék feltenni,
problémákat kívánok megfogalmazni, il-
letve a meglévő tapasztalatokról igyek-
szem beszámolni.

Az első nagy kérdés: szükség van-e
saját specifikummal rendelkező, önálló
színházra, előadásformára a tizenkét-
tizenhat évesek számára? Ha igen, mi-
lyenre, illetve valóban a tizenkettedik és a
tizenhatodik életévvel lehet vagy kell
behatárolni azt a korosztályt, amelyet
ifjúságinak nevezünk e dramaturgiai ta-
nácskozás munkahipotézise szerint? Vagy
másként fogalmazva: tekinthetjük-e olyan
értelemben önálló korosztálynak az úgy-
nevezett ifjúságit, mint ahogy ezt többé-
kevésbé megtehetjük a hét-tizenkét éve-
sek esetében?

Már a kérdéseim is jelezhetik: kéte-
lyeim vannak.

Természetesen nem vitatom a korosz-
tályi korszakolás jogosságát és szüksé-
gességét. Azt sem, hogy amint a hét-
nyolc év körül a gyerekek életében nagy
változások történnek, úgy a tíz-tizenket-
tedik életév körüli időszakban is. De e
két változás sokban különbözik egymás-
tól, így a művészet befogadására vonat-
kozó következményei is mások. Míg a
három-hét és a nyolc-tizenkét évesek
korosztályai között nincs merev határ,
nincs minőségi ugrás a színházi befoga-
dás szempontjából, addig a második vál-
tás esetében gyökeres változások követ-
keznek be. A legkisebbek már néznek
mesejátékot, ami a „klasszikus gyerek-
közönség" tipikus műfaja, de a hét-nyolc
évesek is élvezik a kisebbek kreativitásra
épülő játékait. A tíz év fölötti, a kamaszo-
dásból következő változásoknál az át-
menet nem fokozatos, s ez a befogadás
jellegében is megmutatkozik. Nem vé-
letlen, hogy az iskolatípus-váltás orszá-
gonként eltérő módon, de többé-kevésbé
egységesen a tizedik életév táján követ-


