
maszkok, fejfed6k, fejdiszek; egr-egy magunkra teritett
vagy csavart szines flanel, selyem vag;r v6.szon a jelmez.
Vagy 6ppen a hcisre jellemz6 kell6kek (ogar, ostor, csil-
lag, tarismya stb.) jelzik a h6s kil6t6t. Keriiljiik a k6sz jel-
mezeket, ill6zi6t kelt6 kell6keket, 6lethii maszkokat,
mert ezekben a gyerekek illegetik-billegetik magukat,
akrir egy jelmezbi.lban, 6s nem sokat tdrcilnek a sziiu6ci-
6vel. A jelz6ses szcenirozisnak az a jelent<is6ge, hogv
minden csak a j6t6k 6ltal v6lik azt6, amit a cselekmEnv
megkivi{n, 6s ez j6t6kra inspir6l.

c/ A j6t6l6tflus legiellegzetesebb vondsa, hory t6rgyi
anim6ci6val minden csodis elemet el tudunk j6Gzani. A
Nap sugarai a szines papircsikok, a sz6l r<ipiilci selyem, a
huszonn6gy fejii sirkiny egr szines anyag, amelyben hu-
s1o_n19Sf lyuk van, 6s ott du&i6k ki a fejiiket a sirkinyt
alakit6 szerepl<ik, a lingnyelv lobog6 piros krepp, a ma-
lonk6egypirna stb. Nem fiktiv, hanem anim6lt trirgyak-
kaldolgozunk.

_ Ligrelniinkkell arra is, hogya cselekm6nyszemponr-
j6b6l fontos inform6ci6k tdbbsziir elhangozzanak, hi-
szen a szitu6ci6 meg6rt6s6tcil fiigg a spontin bekapcsol6-
dis. Az ism€tl6sekre dr6mai helyzetet kell tal6lnunk,
hogy ne leg;ren unalmas 6s didaktikus. Az ism6tl6s akkor
v6lik dr6maiv6,ha 6lezi a konfliktust, eglre siinibb at-
mosd6r6t eredm6nyez, vagy ktil6n|cl.itz6 n6z6pntokat
6rv6nyesft. Nem ritk6n a komikum eszk6ze.

d/ V6gezetfil a szakrilis mozzanatokr6l kell sz6lnom.
A j6t6k egyik f6 szewez6 eleme a zene, pontosabban az
elsd a r6szben megtanult dalok, 6nekek. Az id6 mril6sa, a
helyszinekviltoz6.sa, egy-egy felfokozott 6rzelmi illapot
dallal kdnnyen 6rz6keltethetci. A repiil6s, a zuhan6s, a va-
r6zsol6s, a szerelmi 6s avindorlisi jelenetek stiliz6ci6j6-
ban sokat segit a zene. Egr-egy tflfiitdtt pillanatot sem
tudn6nk hi6ny6ban elj6tszani.

Ez a sziiks6gszeriis6g eredm lnyezi astiliz6ci6t, ami a
kisrealizmusb6l szertart6ss6, ritmuss6 emeli pl. a v6n-
dorl6s vag;r a diih megielenit6s6t. A szertart6sokr6l 6lta-
l6ban a p6tosz vagy az iires, hamis emelkedetts6g jut ma-
nap66g esziinkbe. Jobb, ha a gyerekek korj6t6kaira gon-
dolunk vagy a term6szeti n6pek illatalakoskodisira a
fenti <isszefiigg6sben. A ritmus, a t6ncos elem, a jelk6pes
gesztusok szerep6t hangsflyozom ezzel, ami term6-
szetesen, megint csak epikus elem.

A jriresok koreogr6fiijdra is ez jellemzd, ugranis kdr-
kdrdsek. A felvonul6s, a v6ndorl6s, a td,preng6s, az iidl6-
z6s, a diihdng6s @p6rg6s!) mind-mind k6-rben zajlik,
nemcsak a r6szwevrik 6s szimultin helyszinek kor6bban
leirt elhelyezked6se miatt, hanem a riiu6lis jelleg hang-
sflyoz6sav6gett is.

Egretlen olyan jdt6kunk sem volt, amelyiket tgy ter-
veztiink volna meg, hogy a cselekm6nyt akkor is eij6tsz-
hatjuk, ha nem kapcsol6dnak be a gyerekek. Darabjain-
kat lehetetlens6g a k<iz<ins6g cselekv<i r6snt6tele n6lkiil
megvalositani.

Szin-folt 6s a tObbiek
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letve a bemutatdkr6l kdszillt jelentdsek, beszdmol6k atapjdn.

Ml ez aml most mfs m-11! r-qgen? Ez lzgrtott mlndenekeldtt , eztllgyeltem e bemutetdkon, ezt pr6b6ltam kl-olvasnl mfsok beszdmoldjfMl ts. A pedagdgus-rend ezfiszemlilete vijtr voltozott-e , s innek nyom6n a szfnJ6t6-
kok6?

. Allfaszom meglehet&en bizonytalan. Unnepi miisorral nem tal6lkoztam, de fittdrd nosztalgi6val, a pedag6gu#val
igen. T6bortiizi bugrutas.igokra sem bukkantam, ann6l tdbbszd,r a kon ze'v zenlre&tanitott tincos gyenneLriszi6sot-
ra. A dramattk.us magyar n6pi folkl6r miisor most is mazsolaritqsngf. A rendszerv6lt4s szabads6g"a viszont triopuArnhozta Lakner bicsi szinjit6kait is. Lithat6 volt darabja szinhizutiini6 rendezesben tehets6ges grerekekkel. Itt-ott meg-jelent az6letjit6k is, de bitortalanul, mintha tovdbbmiiktiCne a f6lsz;jobb ha nem ibr6zotlirk agyermekekval6di konf-litkusait, hogy h1 q vezetcik jobban szeretik a r6zsaslinre lakkozott gyirmekk6pet. A *"..ja*ot is ezt mutattiik. Jelenvotlak viszont a jeles iirdkzdldek is, Csal6ka P6ter, I udas Matyi, M'ici Mack6, a N6gy;;dletii kerek erd6, mind tisztesszintelens6gben 6s nem pedugqggtPga6kot sugalloan. railtozhattunk grermeksriinarip.oout"i6kkal is, fcjk6nt pes-
ten. Bemutattik Csukis Agacskij6t, Gyurk6r6l; Busk6pii lovagot.

Tal6lkozhattunk a gyeermekszinjitsz6s meghatiroi6 sr"d6tyis6g"ivel is, akik sajrit kiforrott stilusukban, illetve
gzintili!{n_nyujtottak 6lm6nyszenit.-Emlitsemiaora l6nost csurg6i6l, Th0;6c;t ci6it6t Debrecenkil, uray p6-
tert'TdthZoltdnt,BencslkGyuldtBudapestrrfl.Es_megkelletttanrilninehinyfijneveiir,fri.jon"Jitili;j;;i;
Ml' Kontor Ldszldn€et Debrecenbcil, Ldndrthnd N€rieth Valdrl66t Si6folr6l, Robotka isanc6t Fert6dr6l, GrulzAnlkd6t, Kodrl Ferencdt Budapestrdl.

Megism6telve a k6rd6st, 6rz6kelhet6-eviitozitsa rendez6i szellemis6gben a pedag6giai szind6kban. A f6rumokontiibbryire java pedagogusok sz6laltak meg a szinj6t6k segits6g6vel, m6gis iennyi v6gigio?dohtl*s{gnak, esetl"g".*gnek lehettiink tanfi, mintha a g;rermekszinj6t*z6r.o"- iz6r{volna,nfur artui toziefitt m6don nevetni pr6biljunk. Agondolatlansigot minlha j6l rendezett tapsienddel pr6bilt6kvagyakar?kvolna elleplezni. Szinh6zias tapsrenddel.N6h6ny produkci6, amely a szivemhez ndtt. A dlbrecenlek l6nos Ylt€rcg&dil,i. r"ur.ourrr.y forgat6k6nyv6t sokeredeti 6tlettel vitt6k szinpadra, tigy, hogy k6zbn6rz6kelhette a n6z6t6ren iil6, hogy a hcis kalanapiuanlyerm"ti 616--mel vesznek r $zt a i6tsz6k, s a megpr6b6ltatisok stiic i6it az&tbir jik er6vel, mert iia;ar., nogy u .,negco "futrrur rtinocr-
grszigba. Hasonl6 deni 6radt a budapestl fv utcal klsegftds gyermefef ptekeUOf i"r, .i"fy;t tan6ruk, T6th Zoltdn frt6srendezett. Nos, ebben anagyosmesdben 6rdekeseouolt ue"ie a jeleniik, ievatami igazsagi6le is kitetszett bel6le, olyan

28



J

igazsig, amivel 6k, az 6let s6rfiltjei, lgencsak egyet€rtenek Az rngplfOldtck Btsk€p{t lovagja (rendezte Kohiri Fe-
renc) szinhizi m6don megrendezett precizitisival lett szembeiitl6. Nem volt ebben semmi esetleges, semmi improviza-
tiv. A f6szerepl6k tehets6ge 6s a pontos 6rtelmez6s csengette ki a humanista mondanival6t, krist6lytisztin 6s 6rz6kelhe-
tcin.

A budrpcstl Erd6lyl utcsl lskolfsok, nos 6k Bencslk tantlr fr vezet6s6vel olyan darab cim6t irtik a programfti-
zetbe, amir6l az olvas6 akir azt is gondolhatta volna, hogy ezek meg6riiltek. Gyerekekkel eljtiszani Shakespeare Mach-
beth-Jdt 5O percbcn! Saztin aprogramfiizet olvas6jabeiilt anilz6t€ne6sszemtanirja lettvalamilyen csod6nak. Ak6p-
ben,ritmusban j6lmegalkotottMachbethsaj6tjukk6ntsz6laltmeg. AnOz6megilrezte,hoSyezekal4-l56vesgrerekek
Shakespeare biiniis, szenved6lyes vil6ginak felmutat6sival 6nmaguk vil6g6t is felvillantottfk. Katarzis 6lm6nyiink volt.

D.T.

Eurdpai talflkozd Bdkdscsabfn
- Besz6lget6s Fabulya L6szl6n6val -

$
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Valljuk be, mi itt Kelet-Eur6p6ban mindig hajlamo-
sakvoltunk azt hinni, hogyEuropa eryenl<i Nyugat-Eu-
r6pival. igyvalamif6te pilins pa]aaoxont l6tunk abban
is, hog;r 1992-&nB6k6scsah{n rendezik meg a VI. Eu-
rdpal Gyermekszf nJtltsz6 Taldlkozdt. Hogy-hory 6p
pen ebben az igencsak keleti fekv6s{i v6rosunkban, any-
nyi patin6s nyugat-eurp6pai helyszin ut6n? E sorok ir6-
ja ugran el6gg6 r6gen 6s el6gg6 j6l ismeri Fabulyr Ldsz-
l6n6 Evdt, a B6k6s Meg;rei Miivekil6si Kdzpont (imm[-
ron f6) r.nunkat6rs6t, m6gis kiss6 feszengeni kezdett,
amikor Eva 1988 nyar6n B6csben - az eddigi legkele-
tebbi tal6lkoz6n- kijelentette, hogy 1992-ben B6k6s-
csahin jdnnek majd txsze Eur6pa grermekszin jiltsz6i.
Az is igaz, hogrfiilledt melegvolt akkoriban... Perszevolt
mir nemzetkdzi amat6rmriv6szeti esem6ny a vdrosban.
Meg az is t6ny, hogy ma mir mindketten kiss6 m6sk6pp
eml6ksziink arra az omin6zus besz6lget6sre. Lehet, hogy
az fij*igir6 (aki m6g r6ad6sul dramaturg is) errl6kezete
poentirozza tril a szitu6ci6t, meg az is lehet, hogy a dr6-
mapedagogus-n6pmiivel6 emldkeire rak6dott 16 az a sok-
sok f6radsig-er6feszit6s, amennyit a megvalosit6s mir
eddig is ig6nyelt - meg amennyi m6g a teljes megval6su-
l6sig az elxi szimtszervezd legnyugtalanit6bb 6lmaiban
megielenhet...

Fabuly6n6 ma nindenesetre igy eml6kezik:
- Az 6tlet tulajdonk6ppen Joc6 fej6kil pattant ki.

(Jmcf Holl6s - vatr-e ki e nevet nem ismeri? A szerk.)
Persze, igaz, 6n s6haj tottam fdl a lenyiig6zd t€csi rendez-
v6ny l6ttr{n, ho&r ,,vajon mi Bek6scsahin meg tudn6nk-e
rendeaf valami hasonl6t?" Joc6 pedig r<igt6n megerchi
tett ,,Igen, biztos vagrok benne." Persze, ennek el6zn6-
nyei is voltak.Ezektaliln 1986-ra nyfilnakvissza. Akkor
volt itt Joc6 a p6csi gyermekszinj6tsz6-talilkoz6n. Ak-
kor ajfnlottafdl a magyar kollegiknak, hogy b6rhov6 szi-
vesen eljdn tr6ninget tartani. A k<ivetkezci 6vben meghiv-
tam Csab6ra, ahol nagyon megmozgatta a pedag6gusain-
kat. Miiskor is j6,nnie kellett. Egyszer megk6rdezte, el-
hozhatn6-e Rlchard Flnch neviri bar6tjit Angli6b6l.
1988 tavaszdn jdttek el egriitt, 6s Finch is hallatlan m6ly
benyom6st keltett a maga nagyon figyelmes 6s elm6-
myiilt m6dszer6vel. Joc6l6tta, hogy B6k6s megrei koll6-
g6inkban er6s az ig6ny az Eur6pa-szerte sikerrel alkal-
mazott fog6sok - 6s a szakma legiobbjainak - megis-
mer6s6re, ez6rt lehetciv6 tette, hogy az iltala szervezett
lV. Eur6pai Gyermekszinj6tszGtal6lk oz6ra tiz Pj6k6s
megrei dr6mapedagogus B6csbe utadrasson...

- S Innen mfr egyenes ft vezetett Bdkdscsabd-
lg!?...

- Mir amilyen egyenesek nilunk az utak!... Egy do-
log biztos: Hollos fontosnak tartotta, hogy Magyarorsz{g
megrendezhessen egy ilyen nemzetktizi tal6lkoz6t, s B6-
k6scsab6t mind tiirgri, mind szem6lyi felt6teleit illetcien
alkalmasnak tartotta a hizigazdai szerepre. Sikeriilt er-
16l meggy6znie a tal6lkoz6kalszewez6 eur6pai szervezet
- az EDERED - vezet6s6g6t is. Nekiink meg itthon,
figy l6tszik, sikeriilt meggr6zntink mindazokat, akik se-
githetnek, hogyfontos ez a rendenrfiny.

- Hcdd kittekedJem egy klssd az,, iird6g tigyv6d-
J€nek" szerep6ben: aJelenlegl sz0k6s ld6kben ml€rt
fontos, hogy klllfdldl gyerekek szd;zalt lrlssuk ven-
d6gtll egyik legnehezebb sorst megy6nk szdkhe-
ly€n?

- Tal6n 6ppen a snikiis idcik miatt ! Amikor err6l a ta-
l6lkoz6r6l6br6ndozni kezdtilnk, m6gcsak nem is sejtet-
tiik, hogy ennyire fontossil v6lhat megval6sul6sa idej6re.
Nem mint szinj6tsz6-taliikoz6, hisz Magyarorszlgr6l
kiizvetleniil -mint a tdbbi orszigb6l iscsupintizgyere-
ket 6rint.Elsdsorban a hazai pedag6gus-tdrsadalom sz6-
mira jelent ez,,v6rfrissit6" nemzetkiizi m6dszer-bemu-
tat6t.

-Az 6rdeml m0helymunka meglehetdsen Intlm
dolog. Hogyan kaphatnak o meghonosftfsra 6rde-
mes m6dszerek szdlesebb nyllvdnossdgot?

- Sold6lek6ppen. A letnnyolit6sban r6szt vev6 kol-
leg6kon kiviil segitcik6nt jelen lesz a tanit6k6pzd f<iisko-
l6nk szimoshallgat6ja. A talClkoz6 ut6n ndhf ny napos
szemln6rlumot ls szervezilnk a k[lf6ldl mesterek
vezetdsdvel hazal 6rdekl6ddk rdsz6re. Meg az6rt a
miihelymunkit is megn6zheti, aki nagyon akarja, mi is
bejutottunk mindenhovi B6csben... De nyitva 6ll a lehe-
t6s6g a szakmai sajt6 6s a trimegkommunkici6 el6tt is. A
Magyar Televizi6 pelddul m6r j6 ideje figyelemmel kis6-
ri az eldk6sziileteket, 6s komoly ad6sokat tervezazesr.-
m6nyekr6l. Aztiin van m6g egr megmutatkozisi lehet6-
s6g. Az eur6pa +al6lkoz6k alapszab6ly6ban benne foglal-
tatik, hogy a r6sztvev6k a miihelymunka v6g6n nyilvinos
bemutat6n tisztelegnek a vend6gl6t6 viiros k6z6ns6ge
ekitt. Mi B6k6scsabin kiviil Gyul6n is terveziinkbemuta-
t6t. V;t olyan terviink is van, ami szorosan k6vetkezik az
1992-es talilkoz6,,tartalmi mondanival6j6b6l". A j6v6
6vi jelmondat ug;ranis: -lgazin j6l csak a sziv6vel l6t tz
ember". A taliikoz6 minden r6sztev6kenys6g6nek teh6t
az embert6rsak - kiiliindsen a nehezebb sorsri embertir-
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