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j6t6kot hoztunk l6tre, a felismer6s csak azeszt6tikum k6-
zeg6ben sziilethetett meg. Misk6ntha az eg6sz falu ott
tolongott volna a bemutat6kon, konkr6tan akkor sem is-
mertek volna 16 sem a tan6cselntikre, sem a tisztelend6-
re, sem az orvosra, sem a falu bolondjira 6s konkr6tan a
probl6m6kra sem. Att6telesen igen noha lehet, igazabbul.

Az egyik mezcihegyesi n6pmiiveki koll6gival besz6l-
gettemegyf6l6vmrllt6val, aztmondta, nem isvolt aza j6-
t6k olyan absztrakt. M6gis csak j6lett volna, ha eljtinnek
avezetok 6s litjr{k. A faluban ugyanis minden viltozat-
lan. mintha ott sem lettiink volna.

A besz4mol6t sajit 6s m6s koll6g6k tapasztalatai alapjiin
irjuk. Igypr6biljuk leszrirni azokat a tanuls6gokat, ame-
lyek m6ris nyilv6nval6ak.

Bizonyosnak l6tszik, hogy jelenlegi korszakunkban
k6zponti felhiv6s, szervez6s 6s timogatds n6lkiil minden
megy6re kiterjedri kultur6lis megmozdulAst megval6si-
tani nem lehet. Az elmfilt 6vben a DPM hasdbjain m6g ar-
16l sz6moltunk be, hogy mintegy nyolc megy6ben bemu-
tatkozdsi lehetcis6g n6lkiil maradtak a gyermekszinjit-
sz6k, nem volt, aki kezdemfinyezzen, nem volt, aki szer-
vezzei. T6rsas6gunk mos tan i f elh ivi{sa eredm6nyek6nt
viszont most minden megye megrendezte gyermekszin-
jetsz6 tal6lkoz6jit. Aprilis 30-ig Csongrid, Szolnok 6s
Bdcs megye kiv6tel6vel mdr mindeniitt lezajlottak a be-
mutat6k. Tizenhirom megy6ben r6gi partnereink a me-
gyei mtivelrid6si k6zpontokb6l, rjk voltak a f ii szewezok,
a t<ibbi megy6ben most kellettmegtalflnunkazokat azfij
embereket, akik sziviigyiiknek tekintik a gyermekszin-
jitszist. S ez nem kev6s idcjbe telt. A tapasztalatok azt
mutatj6k, hogya szervez6i munka sor6n agyermek 6rde-
ke jobban k6z6ppontba keriilt, mint m6skor. Nem zsrlfol-
t6kagyon a programot, tobb helyenk6tnapigtartott a ta-
l6lkoz6, s igy a gyermekekv 6gign6zhett6k egym6st, s tdbb
helyen nekikval6 m6s l6tnival6r6l is gondoskodtak.
Ugyanakkormiik6dtekm6ga r6gibeidegz6d6sek, 20cso-
portot is ,,lezavartak" egy nap alatt. Megyei koll6g6inkat
dics6ri, hogy tobb tal6lkoz6t kisebb telepiil6sen rendez-
tek, ahol a gyerekek <isszejdvetele esem6nynek szirmi-
tott. Talpraesett szervez6ink megtanuljdk felderiteni az
anyagi forrisokat, amibcil kulturiltan megszervezhetcik
a tal6lkoz6k. Volt hely, ahol p6nzsziike miatt csak okle-
velet kaptak a gyerekek, s olyan is, ahol minden csoport-
nak hat ezer forint t5.mogates jutott.

Fontosnak'tartot tuk, hogy koz<il jtik szak6rt6 koll6g6-
inkkal, akik zsiiriztek egy-egy tal6lkoz6t, hogy meg6rtci-
en 6s huminu san v6gezz6kmunk6jukat. Figyelembe kell
ugranis venni, hogy - egy-k6t teriilet kiv6tel6vel - az
ut6bbi f6l 6vtizedben egyetlen egy megydben sem indi-
tottak rendezcii tanfolyamot, ahol a fiatalabb koll6g6k el-
saj6tithatt6k volna a rendez6s mesters6g6t. A gyermek-
szinj6tsz6 csoportokat 6ltal6ban h6lgyek vezetik, akikre
az iskola mellett a csal6d terhe is r6nehezedik. Altal6ban
az a tapasztalat, hogy amikor eljutnak a fiatal anyasig
korszakiba, akkor abbahagyj6k a rendez6st, m6gha ta-

Kinek volt h6t hasma ebbril a tiz napb6l? Nekiink t6-
borlak6knak, mindenk6ppen. Val6si4gismeretben, t6rsa-
dalomismeretben gazdagodtunk. A szakmai munkiiban
ercisddttink. Magyars6gban 6s kiizdss6gi 6rz6sben szil6r-
dultunk. Es hitttnk megint valamiben; az alkot6 mun-
kilnkban.

nultdk iskor6bban. Egy6bk6nt tudnia kell a szakmab6li-
nek, aki megfertciztetett dr6mapedag6i6val, hogy m6gaz
eszt6tikai 6rt6ket nem hordoz6 gyermekprodukci6nak is
jelentcis pedag6giai haszna van.

Ez perszenemment fel az al6l, hogy ahi6nyoss6gokat
6szre ne vegyiik,6s ne krizoljiik. Pedag6gusaink olykor a
legalapvetcibb rendezcii ismeretekkel sincsenek tiszt6-
ban. Egyik-m6siknak rn6gaz izl6se is megk6rdcijelezhe-
t6. Arra szoktak hivatkozni, hogy nincs megfeleltS jiltsz-
hat6 darab. A mrivek szerziiit sem tisztelik, nem irj6k ki
a neviiket.

Mindazonriltal mind a hagyom6nycirzci miifajban,
mind a mesefeldolgoz6sban 6s a szoci6lis fogantat6sf
6letj6t6kokban bukkantunk figyelemre m6lt6 eredm6-
nyekre.

Az m6ris nyilv6nval6nak l6tszik, hogy feladataink
koz6 kell, hogy tartozz1k ij miisorfiizetek megjelentet6-
se, ill. a r6gi j6 darabok fjrakozl6se, tovdbb6 szorgalma-
z6sa annak, hogy min6l t<ibb helyen tartsanak rovidebb
vagy hosszabb tartamf alapfokf rendezcii tanfolyamot, s
hogy e nyirra m6r a Tirsas6gnak is inditania kell egykur-
zust.

M6jusban kertil sor a region6lis tal6ikoz6kra.Nagy
ambici6val k6sztilnek ri koll6g6ink Veszpr6mben, Pak-
son, Szentendr6n @est megye), Debrecenben 6s Lakite-
leken. Abban rem6nykedtink, hogy a programban megfo-
galmazott szeml6letv6ltiis a gyakorlatban is realiz6l6dik,
azaz gyermel<kozpontf lesz, nem a verseny domin6l ben-
ne, t6bbf6le jit6kos alkalom nyilik tapasztalatcser6re.
Szerencs6sek lesznek azok a gyerekek, aholaszewezoka
term6szetet is belekalkul6ljifu az egyii ttl6tbe. Az elndk-
s6g egy hfisz tagf ,,ad hoc bizottsiggal" egyet6rt6sben
irgy dd,ntritt, hogy az Arany J6nos Szinh6 zbatewezett g5,-
l6t (ddnt6t) 6thelyezi Laki telekre. Egyr 6szt az6r t, mer t a
tervezett idrjben a szinhiz renovdlis miatt mir bezlr,
m6sr6szt mert Lakiteleken kevesebbpenzb<il lehet meg-
szervezni, s harmadsorban az6rt, mert a Lakitelek Ala-
pitvdnyj6volt6b6l ugyanebben az idciszakban az emlitett
helyen jelen lesz 25 hatdrontfl i  magyar gyermek-
egytittes is. Fontosnak tartjuk, hogy az oda6tr6l j<ivcik
liissi4ka mieinket, a legiobbakat is, s av6gett is, hogy a mi-
eink is tal6lkozhassanak, bar6tkozhassanak a hat6rontf -
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liakkal. A lakiteleki rendezcik. szewez6k az d,a6rkez6
csoportokat a kcirny6kbeli helyis6gekben is szerepelte-
tik, Tiszasason, Tiszaugon, Tiszak6csk6n stb.

Befejez6stil 6s ism6telten hangsflyoznunk kell, hogy
a Wedres S6ndor Gyermekszin jitsz6 taliikoz6 a me-
gy6kben dolgoz6 kitiin6koll6g6ink n6lkiil nem jdttvolna

H6t egytittest, kilenc produkci6t l6that tnnk 1992. 6p-
rilis 25 -6n azELTE Tan6rk6pzri Friiskolai Kardnak Mar-
k6 utcai 6ptilet6ben. A diszterem sz6pn megtelt, a cso-
portok j6 koz<ins6gei voltak egym6snak, mindvegig 6r-
deklcidcj, sz6rakoz6,szinhizszerii volt a l6gkd,r. Nem fu-
karkodtak a gyerekek a lelkes tetsz6snyilv6nit6st6l.

Nem feladatom e helyen azekiad6sokmincjsit6se, in-
k6bb csak n6h6ny pedag6giai 6s mfiv6szetpedag6giai ta-
nuls6g fdljegyz6s6re v6llalkozom. Kiilon<is tekintettel
arra, milyen eszkcizoket leshettiink el a rendezcjkt6l, me-
lyekkel b6rkimegpr6b6lkozhat, ha a gyerekekbels6alko.
toerej6nek felszabadit6s6ra tdrekszik.

A kartaliak mesej6t6k6ban (A kir6ly pantall6ja) ma-
ga a tan6r tr (Liszl6 Ferenc) jitszotta a kir6lyt. Tiszte-
letre m6lt6 p6ldamutat6s, hisz tudjuk, hogy sok faluban
m6g a gyerek ,,boh6ckodis6t" sem sokra becsiilik. Ha-
sonl6 esetben viszont nem 6rt a nagy kamaszokat arra
serkenteni, hogy ha mesej6t6kot j6tszanak, hagyom6-
nyos szin j6ts z6i k6zhely ek helyet t kritikus emberibr6-
zol6sra, megfigyel6sen alapul6 figurateremt6sre tiire-
kedjenek.

E korosztdlynak j6 dnkifejez6si form6j aaz6letjit6k,
j6llehet e mrifajjal szemben m6r mi magunk - mint k6-
z<ins6g - vag;rnk igen kritikusak, hisz nics nehezebb,
mint a h6tkoznapi6letr,6hijat mondani. Bizonysdgul ar-
ra, hogy az 6letj6t6k csak akkor szinpadk6pes ma mdr, ha
van benne valami kiilonos dramaturgiai otlet, a v6cszent-
l6szl6iak Egyperces drdma cimfi produkci6ja szolgdl
(rendezri R6gyilnszky Zsuzsa). Az elciad6s akkor emelke-
dett a naturalista kdzhelyszeriis6g f616, amikor a lilnyok
any 6ik k€pzeletbel i oszt6lytalilk oz6jit jitszortr{k el.

Az in6rcsi kamaszok reg6nydramatiz6l6ssal t6ptek
szinre. Bambi, a kis oz az ozek 6let6t jellemzri 6lland6 fe-
nyegetetts6gben cseperedik ifjf iizbikiv 6. Ez az er dei
miszt6riumjrit6k (legjobb pil lanataiban azz6 tudott
emelkedni) megpr6bdlt egy <inmaga bels6 t6rv6nyei sze-
rint miik<idcj vil6got teremteni a szinpadon, melynek at-

Monzik P€ter - K6sa Vllma

Pes t megye i Gyermek szin jftszd T al6lkoz6

l6tre, mint ahogy nem jdhetett volna l6tre a Mrivelcil6si
6s K<izoktatisi Miniszt6rium Kdzmiivelcit6si Alapj6nak
anyagi timogat6sa n6lkiil sem. Kdsz6net mindenkinek,
aki segitett.

moszf6r6ja 6nn6n vil6g6nak fenyegetetts6g6re tudta
olykor r6dobbenteni an6zii|. Sajnos, szin6szi j6t6kkal 6s
rendez6i otletekkel nem tudja v6gig kit<ilteni Kovicsn6
Lapu M6ria a sz6les dramaturgiai ivet. A tovdbbfejleszt-
hetetlen elemek szcenikai takar6s6val (vil6git6s vagy
egy6b eszkoz) 6s lehets6ges t<imcirit6ssel sokat nyerne a
produkci6.

A F6ti Gyermekv6ros h6rom produkci6j6nak eleme-
z6s6vel betelne a papir @ilinszky-versen alapul6 etiidj6-
t6kot 6s k6t n6pmese-feldolgoz6st adtak elci k6t rendezd
(Kis Tibor, Majsai Liszl6) rendez6s6ben). Mind a tragi-
kus, mind a kom6diai hangv6telii elciadilsokban szipor-
k6ztak a gyermeki egy6nis6gek. E t6nynek nyilvinval6an
az a m6dszertani tanulsdga, hogy ha tiszteljiik a szem6-
lyis6get, variizsolni is tudunk.

Az als6s koroszt6lyt k6t - hagyom6nyosan - kitii-
nci egrtittes k6pviselte. Bagon Fodor Mihrily 6j elscis ge-
ner6ci6val fogott munkdhoz. Ki iilte meg Szunyog ur-
fit? cimmel tulajdonk6ppen etiid-sorozatot hozott a be-
mutatora. A produkci6 plasztikusan mutatta (a szakem-
bernek) azalkot6 munka l6lektani fel6pit6s6t, azt a folya-
matot, melynek sordn a ,,rendes" gyerek eljuthat a
,,rendkiviili 

" miiv6szi teljesitm6nyig - a pr6bafolyamat
6s az egyes elciad6sok sor6n.

A Budakeszi Szinjrltsz6k Szdll a madfr, sztlll az
6nek cimmel - ha szabad ezt a mrifaji megjelol6st hasz-
n6lni - slminisztikus ritusj6t6kban jelcnitett6k meg a
rekonstru6lt magvar eredetmond6t. Ha elfogadjukazt a
t6telt, hogy az eg;''edi fejlcid6s megism6rli az 6ltal6nosS, ,
akkor ezek a gyerekek megg;rciztck benniinket arr6l, hogy
van az emberi fejlci<tdsnek egy mi tologikus szakasza. ffe-
zetdik: Bezeczky Er zs6bet 6s Luki4cs Llszl6).

Summa summ6rum: amit 16t tunk, annak d,riilhettiink.
Csak azt sajndlhatjuk, hogy mindossze h6t gyerekegyiit-
tes j<itt Pest megy6b<il.
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Imm6r id6n misodizben. Mell6kizekkel. Avagy ho-
gyan v6lik sz6t szdnd6k 6s megval6sit6s. Legaldbb az ere-
detrcjl: 1990. Szentes. Dr6matan6ri kurzus. Voltunk egy
B6cskai tan6r fr vezette csoport. Egy akarattal elhat6-
roztuk, nem hagyjuk annyiban. Evenk6nt taldlkozunk
valahol, csoportostul, k6sz vagy k6sziikj produkci6val,
j6t6kkal 6rvendeztetve meg magunkat, tanulni egymi4s-
t6l. Sz6nd6kunk szerint. Igy sziiletett az els6. S id6n
ugyanez a v6gy hajtott benniinket misodj6ra is oda. On-
tev6keny kezdem6nyez6ssel, a V6ros, a Drilmapedag6-

giai T6rsas6g, s az Orsz6gos Di6kszinj6tsz6 Egyesiilet t6-
mogatf s6val. Els6sorban Klementn6 Bi16 Anik6nk mun-
krijrinak koszcinhetcjen. De szinte fiiggetlenedve t6liink,
zajl ott a f eszt iv 6i 1992. mitrcius I 3 - I 6. kozdtt.

Produkci6 produkci6t kdvetett ott fenn az Egressy
B6ni Miivelcjd6si Kozpont szinpaddn. A szinvonallal sem
volI semmi baj, de m6gis. Megint csorbdt szenvedett a
szind6k, a mrihely-jelleg. Hajt6s versengr6ss6 v6ltoztatta
aszinh6zi k<irnyezet, a zsiiri, a kiizrins6g.
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