
Rapsz6d i a Hdkuszpdkuszokra ds gyerekekre
- Besz6lget6s Petk6 Jendvel -

Petkj Jend a70-es dvek gyermekszinjdtsz6 mozgalmdnak kiemelkedd alkot6 szemdlyisd-
ge. A drdmapedug6gia improvizricirjs technikdjrit alkalmazva, f riss, ,,jelzdses" szini jd-
tdkokat rendezds hangulatos szerepjdtdkokat ir. Mlivei pdlydzatoktndijakat nyernek. Al-
kotci kdpessdgeteljibenirineg a60.dvet. Ezzel aTrencsdnyi Imredltalkdszitett beszdl-
getissel kdsTdntjilk a hajdani sel lyei s a mai pdcsi taruir-nipmtivel6-rendez6-drdmapeda-
g6gus kolligdnkat.

- No, qsak nincs velem valami baj, amirril nem tu-
dok?!... - riadozott korn6di6zva, arnikor fiilhivtanr p6csi
munkahcly6n, hogy a DPM r6sz6re szerctn6k afl'6lc p6-
lyak6p-interjf it k6szitcni vclc. Amikor sikcri-i l t mcg-
nyuStatnom, hogy nem,,nekrol6gr6l" r,an szil,,,lcg6nyla-
k{s6ra': invit i i l t, amit 6r<immel vcttem, mcrt rnindannyi-
an j6l tudjuk, hogy cgy mcgyci (vagy bdrrnilycn hatfsktr-
rii) mrivelcid6si kozpontban ncm lchctnyugodtan k6t sztlt
sem v6ltani. Ez egyfel<il jfr dolog, mert azt jelcnti, hog,v
zajlik m6g az 6lct emc int6zm6nyekbcn, milslclcil az,{rt ir
mindcnnapi iigyint6z6s tudvalo'cjleg ncm 6ppcn melcg-
6gya azclm6lyii l t munk6nak. Mi pedigmost vitathatatla-
nul ilyenre k6sziiltiink, hisz.n6h:arry 6ra alatt kellett n6gy
evtizednyi pcdag6gusi-nepmiivcli i i  p6lya eml6kcibcil
<isszegyiijteni (6s n6hi4ny t>ldalba sriritcni) azokat a moti-
vuurokai, amclyck scgithetik a dri{mapcdag<igrrsok il'-
jablr ncnrzcd6k6nck szakmai 6s cmbcri t6.i6k<v6<lisirt.

A vasfit6llomlst6l a lakdsig cl6gg6 l'cszcmgtiink; n6-
hi4ny sz6t v6l krttunk vcnd6gl6trln aktu[l is n6pm iivclcii
gond.iairol, nrlmcly Ki rnit tu<l'l-os gycrck sziilcinck 16-
menciss6g6rcil mcg cffcl6kr<jl. Ercztiik kdz<isen viillalt
dolgunk felclciss6g6t is,Jcncildthat6m6rlon a,,nckrol69"
gondolatft scm tudta eg6szcn elhessscnteni, .jfimagam
pedig ncnr tal6ltam m6g meg a kulcsot besz6lgctripartne-
rcmhez.

Viszonylag k6srin,,,hivatalnok" korfban ismertem
meg, amikor m6r a hazai gvcrnrekszinjitszhs ,,klassziku-
s6nak" sz6mitott: amikor m6r ncm ci szcrcpelt hires
scllyci csapatfval a gyerckszinj6tsz6-fesztivdlokon, ha-
nern az orsz/tg rnds tdjain 6lii szinpadvczctijk vitt6k szin-
rc nyomtat6sban tcrjcdciszovcgktinyr,'cit. O szer6ny szcr-
vezrik6nt rakosgatta zscbre a szcrzrijiiktril 169' fiiggctle-
ncdett produkci6k kri t ik6it.

Nanrfrmost, hogy kinck van nagyobtr r6sze cgy gye-
reklbsztiviil-produkciirban: annak, aki kital6lt egy hcly-
zctet 6s csoport.idnak krea t iv kiizremiikod6s6vel ki bon-
totla az abban rejlci jdt6klehetcis6gckct, r,agy annak, aki
a lcr<igzitctt sziivcgkonyvct fr.ira 6letre kelti - ez igen-
csak l'ogas k6rd6s. Nincs is 16 6ltal6nos v6lasz. Tal6n csak
effclc paradox 6s cscli: eg,v Petk6-darabot akkor,,rendc-
ziink mcg" a lcghiis6gcscbbcn, ha menn6l jobban clt6-
riink tlilc.

Eff6lc clvont dolgokon.i6rt az eszcm, nrig bc nem l6p-
tiink a lcg6nylakisba. Lehctctt ott valami iilcial kalrraros-
s6g is, mert ncm ernlckszern, hogy iillva vagy hasonl6 k6-
nyelnr ctlen hcl.yzct bcn besz6lget tiink volna. Cscrc Jrck,
bfbok 6s kiiny.vck t6lt6tt6k rneg zs(rfolfsig a szobdt. Az
cgyik polcon cls6rgult papirkdtcg ragadl.a nrag6ra azon-
nal a figyclmcmct. Az ,,iireglc" cgy rn(rltszizadtrcli gaz-
dacmber gy<inyorii bctiikkel r6tt mindcncs napl6ja volt,
konyvcl6si adatokkal 6s irodalmi id6zetckkel, c kincs
alatt 1rcdig I'oszladoz6 rijsdglapok szcrdnykctltek. A Pcso
ti Napl6nak egy I 938-as sz6ma 6s annak k6pcs mell6kle-
te. M6ricz Zsigmond komor riportja az orntdnysdgi cg1,-
keriil (M6ricz is n,v-nycl irta, akdr n6hai Kiss G6za, kiiki-

csi tiszteletes fr, az Orm6nys6g cimii kdnlv sz.crzoje,
mcrt hisz az ottani n6pnyclv igy c.iti a szomorfi hini tij-
egys6g nev6t).

- Ezitt 6n vagyok- legyintJcncia fot6z6shozf6lvo-
nultatott pcrrdelycs,,egyk6k" egyik6re. - Szcg6ny M6-
ricz egy kiss6 clnagyoll'n e7.t a riportot, ncm is 6llt rncg
t<ibbe1 a kf kicsiak elcjtt. Kiss G6za k6nytelen volt kiiga-
zitani, mcrt ci meg ott 6lt vcliink a lalutran, il.t van a v6la-
sza is egy rnisik lapszf mban. Igazal irlM6ricz.- altal6-
nossigban -, tlea konkr6tumai nem mindig voltak meg-
alapozottak.

- Es ateesetedben?
- En csak a l'6nyk6pen szcrepelek.
-Tefuit az igaz, hogy ormdnsdgi egyke vagy?
- Azigaz,6s tal6n ncm is lcnn6k a vil6gon, ha k6t b6-

tyiim meg ncnr hal elcjttem. No de hogy M6riczhoz.visz.-
szat6rjiink, a klkicsiak soha ncm txrcsftottik mcg neki,
hogy ,,hazudott r6luk", meg ,,kiirta cjket", dc a sellyei
gycrckck, mrir pedag6gus-koronrban, amikor Mtlriczot
olvastam nekik, orrimmel fedczt6k fol teiri{saiban az is-
mercis tijakat, meg a lcinyl'alui eml6kh6zban is mcg vol-
tak hatva, hogy cgy igazi M6ricz-li{nnyal talilkozhattak.

- ill i lyen n es sze van S e l lye Kdkicst 6l ?
- Fahrv6gtcil l'aluv6gig h6rorn kilom6ter.
- Es dletitban mirve?
- Kikics nagyon kis falu volt, Sellye j6val nagyobb

k6z;;6g. Ott mer iparosok, ,,urak" is 6ltek. Amikor az ele-
mi ut6n odakeriiltem, m6r6ltal6nos iskol6tra, f6ltem, ho-
gyan tudom majd mcgi{llni a helyem azok kozt,akikbizo-
ny6ra okosabbak. A rajz6r6kon 6ltem igaziin. Amikor a
perspektiva tanul6sakor vasriti sinpi{rt ketle tt rajzoln i,
mcgkCrdeztcm, rajzolhatok-c 16 vonatot is. A tanittinci
sem volt szakos, oriilt minden igyekezetnek, rrink hagyott
mirrdent. A sinek nem 6rtek <issze, a l6nyegrcil sz6 sem
volt, dc j<itt a vonat. Amikor himcstoj6st kellett festeni,
megk6rdcztem, festhctek-c nyulat  is .  Fcsthet tcm.
Apr6cska toj6sok sikcrctltek, de mcgtelt a papir nyulak-
kal. Tele volt a fejem k6pekkel.

Vol t azt6n egy osztdlyfcinokiim. Fiatal embcr. Mindig
be6llt k<iz6nk focizni. A j6kat nem engedte j6.tszani, csak
a magamfajta top6kat. Nckiink kotelezcj volt. Ha azt6n
v6letlentil hozz,ltm kcriilt a labda, es belc tudtam volna
r(rgni, ellokiitt, nckinyomott a tcrnplom I'al6nak,6s rohci-
g<itt. Amikor azt6n hetedikben n,vilatkozni kcllett, hogy
ki uri szcretne lenni. az cgyikgycrck azt tali i l ta mondani,
hogy tanfr. Errc clmondta mindcnf6lc hiily6nck. Eg6-
szen bclelovalta mag6t a diih<ing6sbe, hogy az is b<llond,
aki tanirnak 6ll Mag_yarorszdgon... Arnikor rim kcriilt a
sor, hirtclcn clhat6roztam, hogy bosszf t 6llok ra.ita:6n is
azl mondtam, hogy tanfr akarok lenni. Erre mdr csak le-
gyintett.

Pedig akkor val6j6ban m6g cukr6sz szerettem volna
lenni. Igaz, otthon azt mondtik, nem j6 cukr6sz lenne be-
lcilcm, mert megcnn6m a hasznot. Olyan pdlydl viilasz-
szak, am ivcl rneEgazdagszom. Hd t c'z at.lint si kcriil t !...
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De, tr6f6n kiviil, kezdtem komolyan bcle6lni maga-

mat, hogy tan6r leszek. Nem mertem a tanit6k6pzcibe je-

lentkezni, mert botfiilem volt. J<ittiink Selly6rcil hfrman

is P6csre, a Nagy Lajos Gimn6ziumba. A kapun megpil-

lantottunk tribi6t, plakiltot, vagy mit: R6kosi elvtfrs azt

mondta, hogy sok ezer fij pedag6gusra van sziiksrlge most

azorsz6gnik.. Nah6t, ha Rdkosi elvtfrs mondja' akkor

ir6ny m6gis a tanit6k1pzci. Mind a hdrrnan megfordul-

tunk azonnal.
A k6pzciben aztinklrdezem, nem baj-e, hogy botfii-

lem van. R6mn6z ott egy komoly tan6rf6le, hogy akkor

m6gis mi szeretn6k lenni. Azt vdlaszoltam, hogy rajzta-

n6{. nzasszonyok meg, akik elkis6rtek minket' bizony-

gattAk, hogy ,,l6tnri csak, tan6r fir, hogy tud ez a gyerek

iajiizolnil" Amikor azt6n megl6ttam' hogyr0ppen eza ta-

n6r jdn beaz els'6 taiz6r6tta. azonnal visszat6ncoltam: ho-

gyan is mern6k m6r 6n rajztan6r lenni!
Aztilnelvr6geztem ak6pz6t. Ut6na meg a f6iskolln a

magyar szakot-. Aki j6l vlgzett, v6logathatott a helyek-

ben-. Term6szetesen a kiizelben akartam maradni, meg is

volt a biztos helycm a szomsz6d faluban, Cs6nyoszr6n,

ahol egy n6pi egyiittest is kellett volna vczetnem, mivel

mar a iSist otin ii foglalkoztam a n6pra z'zal. Aztinhivat-

nak, hogy m6gsem mehetek oda'
Az volt akkoriban a szok6s, ha egy szak6retts6gis'

vagy b6rki rosszul vizsg6zott, szaladt a pilrthoz' hogy "te-
gyinek igazs6got!" H6t egy ilyennekkellett mindenk6p-

[-en Baranyiban maradnia. Valakinek meg el kellett

mennie m6sik megy6be. Misvonalon is riigton el6rt hoz-

z6m a dolog.Volt egyrokonom' aki j6pozici6kat j6rt meg

oktat6si t6ren, a tan6csn6l, m6g a pfrtn6l is. Azonnal

iizent, hogy ekkor mcg ckkor menjek be ehhez 6s ehhez a

p6rtbizotiidgra. Odamentem azon a bizonyos csiitdrtiik

ieggelen, megfogtam a kilincset, azt6n elengedtem: s6t6-

tot<hOg elcib-b egyet. S6t61tam, s6t6ltam' azLin a vtg6n

fgy gondoltam, nem megyek 6n be oda.-' 
Az Alfoldon kaptam v6giil 6ll6st, Akaszt6n, Kecskc-

m6t kilrny6k6n. 86r cirok 6letemre ott maradtarn volna!

F;zvolt 6letem legjobb nyolc esztendeje!
Eleinte csak jiirki{ltam est6nkr6nt a nagy alf6ldi desz-

kakerit6sek eltitt 6svr4gyakoztam, hogy behivjon valaki.

Azt6n kideriilt, hogy az ottani emberek sokkal nyitottab-

bak, melegebb szivtiek, mi nt az 6n zfurk6zott orm6nysigi
fajt6m. Oit igazi kiizoss6gi 6letvolt. Tiizolt6kndl, szinj6t-

sz6ntel, irttarrikn6l, n6pfrontn6l, akirh ov'a t€t err azem-

ber. A tiizolt6s6g volt a falu kr6mje. Az iparosok!
-No ds a szinjdtsztis...?
- Nem tudom, honnan szorult bel6m adramatiz6l6-

szenved6ly, tal6n m6g eg6szcn kicsi koromban l6ttam b6-

boz6,,cirkuszosokat", ahogy miflel6nk neveztek minden

viindorl6 miiv6szt. Vagy any6m liitott a vdrosban szinh6-

zat, ci mes6lte el a darabokat, l6nycg az, hogy mfr a kep-

z6ben is dramatizdltam, el is jitszottuk a t6rsaimmal' Er-

dekes, hogy olvasni m6r egr6szen kicsi koromt6l olvastam,
mert amikor R6kosi6k ftiloszlattdk az olvas6egyletet'
sz6thordtuk a konyveket, de ott csak felncjtt-olvasm6-
nyok voltak. A k6pzciben jutottam elcisziir ifjitsigi mti-

vekhez, ott keriilt kezembe A P6l utcai firik is. Riigt<in el-

kezdtem dramatizdlni. Amikor meghallottam' hogy va-

lamelyik szinhilzban m6r megcsindltdk' rcigton tisszetep-
tem. Akaszt6n azt6n mcgrendcztem az elsci tanitvenya-
immal. Ott tanultam meg, hogy a szinpadra 6llit6s na-
gyon nagy rugalmass6got kiv6n6 ntestersrlg. Hi6ba pro-

biiltam 6n a figyelmeta nagy monol6gra terelni, amikora
kiizons6ga csata fizikai cselekv6seirefigyel 6s majd kire-
piil a hely6rril a nagy biztati4st6l...

-Emberileg is,szakmailag is megtaldltsd hfu ahe'

lyed Akaszt6n. Midrt idttdl el onnan?
- Csalidi okokb6l. Nagyvesszcjfut6svolt. Onnan en-

sedni nem akartak, itt, Baranyiiban meg megal6z6 mun-

Iafelt6telckkel fogadtakengem is, a feles6gemet is' Egy-

szer egy6rtekezleten kem6nyebben sz6ltam, akkor elhiv-

tak Biremendre m iivel cid 6sih6z-igazgat6n ak' h ogy

,,ilyen ember kcll nekiink!" Hamar kideriilt' hogy nem

aniryira a munklban szimitanak r6m, hanem inkibb a

szem6lyi in trikiikban. A zl6n - igy mondha tom - haza -

keriiltem Selly6re. 86r ne keriiltem volna! Nem sok tird-

mem telt benne, biir itt 6rtem el szakmai sikereim tfrlnyo-

m6r6sz6t. Csak 6ppen helybennem akartik a munk6mat

tudomisul venni. Amikor orsz6gos fesztivllokon szere-

peltiink, kiilf6ldre is eljutottunk, az is csak ,,h6kuszp6--kusz"volt, 
mint minden k6pszerti 6s 6letszerii pedag6giai

eszkdz, ami tirlment a katedr6r6l koztilhetci 6s sz6ban

szimonk6rhet6,,tananYagon 
".

Ez volt teh6t az 6n ,,sikeres", sellyei korszakom. Ami-

kor a p6csi Nevel6si Kiizpontba hivtak n6pmiivelcinek,

bevett-em k6t nyugtat6t 6s igent mondtam.ltt v6gered-

m6nyben minden segits6get megkaptam a munk6mhoz'

6s idtivel m6g 6ni4ll6an is dolgozhatt csak 6ppen

nem els6sorbin azt csin6ltam, amit szerettem volna' Un-

nepi nagyrendezv6nyeket kellett tel'6 al6 hoznom a

hosszt t6von hasznos 6s 6rv6nycs miiv6szet-pedag6giai

munka helyett. igy azt6n nem 6llitott nagy dilemma el6 a

Megyei Mrivelcid6si K6zpont hiv6sa. Innen megyek

mostmdr nyugdijba nemsokira.
ttogy siinl6tsz6-szakkiirt csin6lok-e m6g ut6na is?

Az- att6l fiigg. Ha aztk6rdezik'.,,Jencik6m' akarod-e to-

v6bb csinilni?", csak azt felelhetem, amit az el6bbi mun-

kahelyemen is: ,,Ha akarj6tok, hogy csin6ljam, ha sziik-

s6getek van r6m, azaz ha sziiks6ge van a munkimra vala-

kinckl..." Van 6nnekem k6t gyiinyiirii unok6m, el tudok

6n jiltszadoz.ni azokkal is. Megmondom 6n neked ciszin-

t6n, a jit6kra mindig nekem volt sziiks6gem elscisorban'

hogy ne legyek mag6nYos.- 
- IJ gy e, ezt mo st az or md.ns d g i e gyke mondi a, nem a

mindenki dltat f dradhatatlannak ismert neipmlivel6-ta-
ruir-drdmapedag6gus?

- Pcrsze ! Ne gondold azir t, h ogy f 6rad t vagyok. Tu -

lajdonk6ppen ostobas6g is, hogy most kell abbahagyni'

arniko. aiimber m6r kezdcne megtanulni cgyet-mist a

szakm6r6l, dehft nem magunk mond.iuk meg, sziiks6g

van-e rink meg a munk6nkra...
- Nem arr6l szdlnak a hirek, hogy fdradt lenndl.

Nyomddban van mdr az a kdtet, amelyben a Drdmape-

dag 69 iai Kdzpont pdlydzat dn d tj azott gyer ekdar abok

rdv idesen napv i I dgot I dt nak.
- Ez is igaz, de lesz m6g a kcitetben cgy olyan dara-

bom is, amit nent dijaztak.Illetcilcg ennek az a dija' hogy

r6gcbbi csoportom 6lm6nyci alapj6n irtam' 6s liz' 6wel

k&itbbi csoportom sz6 szerint a saj6t 6lm6nyeire ismert

benne. Ez m6r nem mesekom6dia, hanem a kiskamaszok
vilA96t tiikrozri szinjIt6k.

V6gUt is kaphat-e az ember a mi p6ly6nkon nagyobb

dijat, mint ha a gyerekek ,,visszaigazolj6k"' hogy j6l is-

merjiik ciket, igazat mondunk, 6s ne adj'isten, olykor

irunk 16luk?...
- Hadd legyenezakirddsed avdgsz6,ami utdn nem

lehet mtis rlol gom, mint hogy megkdszoniem a beszll ge-

ttist ds tovdbbi jri munkdt-ititikot kivdnjak- ne csupdn
sajdt kdt szdp unokdd tir'mire' 
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