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Ami nem rossz 6nmag6ban; csakhogymer6ben m6s,

mint amit mi szerettiink volna. Elvesztette intimit6s6t,
riszintes6g6t. Sandas6g koltdzdtt k<iz6nk. No, de sorj6-
ban. Ludanyi Attila polg6rmester fir megnyit6j6t kdve-
tcien a helybeli zeneiskoliisok ritmusjdt6kukkal avattik
be sziviinket. A p6ntek este k6t elcjaddst ig6rt: a h6zigaz-
da Irinyi J6nos Miiszaki Koz6piskola Diilklzinpada
nagysikerii musical-j6vel, a CSOKOLADEIIABORU-
val, a budapesti Vorosmarty Mih6ly- Gimndzium III. drri-
mai oszt6lyrinak l6nyai a MACSKAK egy bet6tdal6val-
t6ncilval letttink gazdagabbak. M6snapra beindult a
nagyiizem. Ime a szinlap: di6kcsoport Dunaszerdahely-
rcjl. Kivr{16, kev6s eszkdzzel nagyszeni teret teremtcj
NEMZEDEKEK-rendez6s. AZ EMBERKE TRAGE-
DIAJA a legjobb szinj6rsz6i hagyominyokat kdvetd
(Ioldi, J6nosvit6z) humorral telt aranyra 6rett bolondo-
zim.apiaiTiirr Istv6n Didkszinpadt6l - N6meth Ervin
tan6r fr szinrevitel6ben 6s fciszerepl6s6vel. Az egri Dob6
Istv6n Gimn6zium n6vekd6kei dr. Loboczkynd H6rsas
Ibolya tanirncj rendez6s6ben a Szentiv6n6ji 6lom Meste-
rember-jelenetet majd a Tamdsi-novella alapj6n balla-
diivi stilizirlt, sz6p 6nekkel kis6rt SZEP DOMOKOS
ANNA-Imutatt6kbe. A d6lut6nt a FORUM SZINHAZ
ffdrrismarty Mih6ly Gimn6zium) SZEMET-SEG cimri

zen6s darabja nyitotta. frta 6s rendezte Gedeon Tlmea.
Di6k Bilint Cintia a kdvetkezci mri (Cocteau:Ma 6jjel...)
|tdolgoz6-rendez6je is. Mindketten Sz6kely-t anitv6-
nyok. Pestrcil 6rkezett a Montagh-kdr gyermekcsoportja
is.Zenils jitlkuk - DILI BUGI - zeneszerziije G a6lT a-
mds, rendezcije T6thn6 Petro M6rta. A p6pai dirikok m6-
sodik produkci6ja az Adrian Mole Napl6j6bol felid6zett
v6logatiis volt. A tavaly m6g f6szerepl6 barcikai Kazai
Henrietta csoportvezet 6-rendezijv6. avanzs6lt. Gyer-
mekszinpada iszen6s darabot v6lasztott, a IIATALMAS
SZINRABLO-I. Az est m6lypontja a miskolci D6ryn6
Szinj6tsz6 Kor szinpadi megjelen6se lett, a K6pzelt ri-
port (kiikinben j6l hangz6 6lci elcjad6sir) zen6j6vel ve-
gyest.

Vas6rnap, a z6r6napon ugyancsak a helybeliek, a Pol-
l6k Mih6ly Altal6nos l;skola szinjitsz6i arattak sikert 16-
vid remekl6siikkel: KESZ CIRKUSZ-cimen. Vezetcijiik:
dr. K6rolyi LiszI6n6.

A legkisebbeket R6gyanszky Zsuzsa tan6rnd vic-
szentl6sd6i gyerekei k6pviselt6k deriisre festett, a fel-
ncitt-vildgot :6GW.6 szeliditri farsangi villandsaikkal.
Kiisztinet a szervez6knek. kdsz<inet Barcik6.nak. k<isz<i-
net az olvas6nak..

Sz6kely Istvdn

dig MatusGibormes6lte. A PENDZSOM elnevez6sii ta-
nyai sz6r akozils 6letk6pszeni volt, de m69 nyers, kidolgo-
zatlan. Erdekes j6t6kok jelentek meg, p6ld6ul a jakabo-
zds, amit a drdmapedag6gusok is szivesen jdtszanak gye-
rekekkel, s tal6n nem is gondolnak arra, hogy r6ges-r6gi
tanyasi, falusi j6t6k ez.Farag6 J6nosn6 szakkdrvezet6t
dics6ri a bemutat6. Nagyon szlpekvoltak a serdiild16-
nyok, akikkilencen Cslcsi baba tente cimmel sajritgytij-
t6sii gyermekj6t6kokkal l6ptek szinre. Suskabab6val, he-
lyi n6pviseletben kultur6ltan 6nekeltek, s a kdrjdt6kok
var6zsrival brivdlt6k a kozdns6get. M6g a kissehosszadal-
mas Ninive - jrit6kot is fesziilt figyelem kis6r1e. I6sza-
p6ti gyermekkdnyvt6rosa, Mih6lyi J6nosn6 rendezci re-
mekelt a l6nyokkal. Jdszboldogh6za Betlehemes pfsz-
torjdtdka B6d i Margit tan 6rn6 rendezls6ben ugyancsak
6lm6nyt nyii j tolt.Z1 gyermeket mozgatott a nagy szinpa-
di t6rben, s csaknem mindig sikerrel. A gyrijtott szoveg
szinvonalas, 6rzciddtt, hogy m6g 6lci hagyom6nyt emeltek
szinpadra. A k6nyesebb id6s tal6lt volna csiszolnival6t,
de az 6sz.inte 6s lelkes j6t6k feledtette arendezoi csetl6-
seket, botl6sokat. J6szap6ti betlehemes6t is sok-sok 6tlet
tette hangulatoss6, 6m a n6gy firi, akik elcjadt6k, tdbbszdr
nem tahltdk fel magukat a nagy szinpadi t6ren. Hortin6,
Bath6 Edit muzeol6gus ciss zei,Jlitilsavolt a harmadik bet-
lehemes j6t6k. Gy<iny<irii sub6ban j<ittek a pisztorok, s az
,,tireg" m6r-m6r pogi4ny hangulatot teremtett humor6-
val. A,,h6zigazd66k" viszont nem tudtak bekapcsol6dni
a j6t6kba, s igy a befejez6s is suta lett. De mind a hirom
miszt6rium j6t6k ill. betlehemes azt mutatta, nem is olyan
r6gen m6g ho zziltartozott a k6z6ss6g 6let 6hez,hogy hilz-
r6lhizra jiwasz6rakoztassik egymr4st. Ezt az elgondo-
l6st sugallta Balogh Gy<irgy 6s R4cz Gy6rgy 6sszeiilit6-
sa is. Meg6rizzijk a sz6kelyf6ld eml6k6t, hirdeti a cim.
Sziireti mulats6g k<ir6 csoportositottrik a dalokat, de lo-
csolkodist, hfisv6ti szok6st is bemutattak. Hadd irjam le
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Hagyom fny6rzd gyermekcsoportok bemut atd ja Jdszkisdren

A J6szs6g legszebb mtivel6d6si h6zaban a Makovecz
Imre tervezte sz6ps6ges hdzban, JASZKISEREN, Csete
Baldzs sziilcifaluj6ban n6pi gyermekj6t6kokat, n6pha-
gyom6nyokat vittek szinpadra 199L december l4-6n a
hagyomi4nytirzci csoportok.

Az ,APAROL FIURA" kdz6ss6gi jrit6kokon l3 cso-
port szerepel t, s a hatalmas hiiz telis-tele volt. Ott voltak:
J ilszapiti, J iiszber6ny, J6szboldogh6 za, J 6szlr oksz6,ll{s,
Iilszladiny 6s term6szetesen Jdszkis6r lelkes pedag6gu-
sai, rendez6i, mfzeol6gusai, n6pmiivelcii 6s a gyermek-
had. Jdttek sziilcik, testv6rek,6rdekkidcik, s a hangulatot
emelte, hogy Makula Zolt6n vezet6s6vel ottvolt acigdny
n6phagyom6nyokat kitiinrien bemutat6 R6cz csal6d ap-
raja, nagyja: mes6ltek, tilncoltak 6s persze muzsik6ltak.
Az eg1sz bemutat6t a csalidiassiig l6gkdre tette kelle-
mess6.

M6drisn6 dr. Mihdlyi Ildik6, a nagyk6zs6g jegyz6je
k6sz6ntdtte a rendezdket, a megielenteket, s tir6m6t fe-
jezteki, hogy m6r m6sodik alkalommal sikeriilt a ,,gytij-
t6skil" elciad6st l6trehozni. S bizony, mondom 6n, a kivii-
16116, milyen j6 volna, ha minden t6jegys6g meg tudn6
mozgatni hasonl6an a tanul6ifjtsigot, s az ap6k-anydk
ilyenk6ppen adn6k toviibb a j6t6kokat, a szokiisokat. G6l
Ildik6 taniirn o (J ilsdadiny) n6prajzos szakkorcisei - hat
furuly6s tanul6 zenekis6rete mellett - r6olvas6 6s ku-
ruzsl6 sz6vegekkel j6tszottak. S ha gondosabban iigyel-
nek a szinpadszeriis6gre, a megfelelci hangerejii szoveg-
mond6sra, bizony6ra sikeresebb lesz a produkci6. De
gnijt6siik 6rt6kes, s l4 szereplci 6rcim6t lelte a j6t6kban.
A j6szkis6ri 4. c6sek gyermekj6t6kai deriit, 6letkedvet
sug6roztak, s a gyerekek olyan term6szetesen jetszottak,
mintha nem is szinpadon lettekvolna. Dics6ret 6rte Mi-
h6lyi Ang6l6nak, aki ,,betanitotta" a jiit6kokat. Jisz6-
rokszi{ll6s k6t mesemond6ja tehets6g. A Bolond Mih6k
cimii mes6t Kaszab Edit adta el6, a Cs6rsz 6rka cimrit pe-



a kedves versft6t: ,,En vagrok a t6r6k, locsolkodni j6v6k,
ha nem adnak himest. mindent 6sszet<irdk." Jriszkisert 6t
csoport k6pviselte, de m6g nem sz6ltunk a CEFREVA-
GAST fetdotgoz6kr6l.Azt a l6nyt csffoltikki e j6t6kkal
a fiirk, aki farsang utin sem ment ferjhez. Rossz cser6p-
ed6nyt megtdltiittek rondas6ggal, s a l6nyos udvarra be-
v6gt6k. Zirilstil,mint m6r emlitettem, cig6ny n6phagyo-
m6nyt adtak el6 fergeteges sikerrel.

Agyermekj6tszik, igy tanulja az6letet.Amagyar gyerek
is j6tszik. Es j6tszott, ami6ta csak besz6li ezt a magyar
nyelvet. Napjainkban n6pi gyermekj6t6knak tevezzik
azokat a j6t6kokat, melyeket a rr6p azaz a parasztok 6s
polg6rok gyermekei, teremtettek azlvszizadok sor6n a
maguk gy6ny6riis6g6re. Hasonlatosak ezek a nyugat-eu-
r6pai n6pek n6pi gyermekj 6t6kaihoz, amiben kiilonb<iz-
nek, az a kifejez6sm6d; a sajdtosan magyar 6nek 6s t6n-
cos mozg6s. A szinad els6 fel6ben n6prajzos szakem-
berek felgyijtdtt6k ezeket a n6pi gyermekj6t6kokat, mi-
el6tt kivesztek volna. Az dletforma v6ltozds6val a jdt6k is
vfultozik. A mai magrar gyerek ezeket mir tanulja 6vo-
d6ban, iskol6ban, szinpadon. Kideriilt, hogy elemei be-
6pithetciek a gyermekszinj6tsz6sba 6s a dr6mapedag6gi-
rlba is.

A r6gi pog6ny eredetti gyermekjrit6kok ott vannak -

s ennek ezer 6ve m6r - a kereszt6ny n6pi ritusokban is.
Amiszt6riumj6t6kokban is jebzottak gyerekek, de l6tre-
jdttek az iinnepekhezkiittidd dramatikus jdt6kok is, mint
amilyen a J6zus sziilet6s6hez kapcsol6d6 betlehemes.
Napjainkra ebb6l is szinpadi j6t6klett. Kimondottanne-
vel6si sziind6k sziilte, a XVI. szfnadl6l kezdcid6en, az is-
koladr6m6kat m6gpedig a protest6ns 6s a katolikus pia-
rista iskol6kban. Kis6snagydi6kok j6tszott6kezeket, ta-
n6raik irfnyitisilval. Com6nius, a nagypedag6gus, ami-
kor Magyarorszagon, a S6rospataki Reform6tus Koll6gi-
umban tanitott, nemcsak irt ilyen pedag6giai c6lzatir mii-
veket, de eS/ teljes rendszert dolgozott ki a dramatikus
nevel6s haszndr6l. A magyar dr6mapedag6gusok 6ppen
ez6rt,,6t tekintik egyik szellemi elcjdiiknek, p6ldak6ptik-
nek.

Magyarorsz4gon a k6telez6 iskolai oktatis szizhisz
6we tekint vissza. Az6ta besz6lhetiink mai 6rtelemben
vett gyermekszinj6tszilsr6l. Ennek kezdetektcjl k6t
irinyzata, honosodott meg. Az egyikaz fgynevezett iin-
nepi mrisor forma, amely elscjsorban az el6ad6miiv6szet
elemeire 6piilt; aversmond6sra, szaval6sra, a szaval6riis-
r a, az 6nekr e,6nekkarra 6s a n 6 p t6ncra, e zt nev ezzik or a-
t6rikus form6nak is, a misik a realista jellegti szinj6tsz6s,
mesej6t6kok, gyermekdarabok eltiad6sa, olyan miivek6,
melyeket m6sok irtak, s nem maguk a gyerekek.

Az iinnepi mrisornak mindig volt t6rsadalmi funkci6-
ja, hiszen ezek az orat6rikus form6jri alkalmi miisorok
valamelyik t6rsadalmi iinnepiinkh6z kapcsol6dtak. 947 .
legink6bb a magyar szabafs6gharc iinnep6hez 6s lever6-
s6hez, I 848 m6rcius 15.-6hez 6s I 849. okt6ber 6.-irhoz,a
szovjet rendszer meghonosod6sa ut6n pedigaz oroszok
bejovetel6hez, az tgynevezett ,,felszabadul6shoz 6s ok-
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Igazi k6z6ss€gi megmozdulfs vott ez, ahol a lelhivfst
ki5zz6tev,6k: Gyriri J6nosn6, Darab6nt Anna, dr. Gulyis
Eva 6s Varga J6zsef 6r6met szereztek mind az elciad6k-
nak, mind a nagyr6rdemti k6z6n#gnek. Az aj6nd6kok is
sz6pek, 6rt6kesek voltak.

Sikert kiv6n a III. alkalomra is.

t6beri szocialista forradalomhoz, november 7.-6hez.
Most, hogy a szovjet csapatok kivonultak hazankb6l 6s
ism6t polgriri demokr6cia van, irjfent ekitdrbe keriil
m indaz  az  i i nnep ,  ame ly  a  nemze t  szabad -
s6gkiizdelmeivel kapcsolatos. M6rcius Tizendtddike
mell6, az I 956-os magyar forradalmunk megiinnepl6se.

A pir td iktat fr 6hoz k6t6d6 iinnepi mtisorokban sok
volt a hamis pitosz, a gyermek sz6j6ba nem ill6 sz6. Sze-
retn6nkelfeledni, hogy ilyesmire isr6k6nyszeriilt a gyer-
mekszinj6tszls.

Az f gynevezett realista jellegii gyermekszinjf tsz6s
mindig is n6pszerii volt, mivel a gyermek szeret alakos-
kodni, szerepbe birjni, a sziilci, nagysziilci megazoszt6ly-
t6rs szereti n6zni a szinpad il6tv6r�yt. Az6vtizedek sor6n
sok bugyuta didaktikus darab is szinre keriilt, de k6ztiik
gyermekeknek irt remekl6sek is. A rendez6sek is magu-
kon hordoztik a felem6ssilgot. A pedagogusok t6bbnyire
leut6noztik a professzionalista szinh6zakban l6tottakat,
avagy 6tvett6k azt a fajta rendez6si m6dot, de sziilettek
eszt6tikailag 6rt6kes grermekszinjrit6kok is. A gyermek-
ekszilmira mindig is voltak megmutatkoz6si alkalmak.
Saj6t kozs6giikiin kiviil eljutottak a t6volabbi iskol6kba,
de fell6phettek regionilis vagy orsz6gos gyermekszinjiit-
sz6 fesztiv6lokon is.

L6nyeges v6ltoz6s - szakmailag - 19726tatapasz-
talhat6. Ekkor keriiltiink kapcsolatba a nyugaton mir
honos dr6mapedag6gi6val. A N6pmtivel6si Int6zet szak-
embereinek irinyitis.4val 6s kezdem6nyez6s6re ekkort6l
indultak olyan szakmai tanfolyamok, amelyeken a peda-
g6gusok megismerkedhettek a dr6mapedag6giai m6d-
szerrel, a gyermekszinjiitsais saj6tos dramaturgiij6val,
a jelz6sess6gg el, az 6letj6t6kkal. Ekkort6l indultak kur-
zusok gyerm ekszinjiltsz6 rendezciknek, ekkor hirdet-
tiink forgat6kdnyv pfiyizatot, ekkor keriilt fij, gyermek
6s nevel6skdzpontir koncepci6 a fesztiviilok programj6ba
6s ekkort6l sziiletnek olyan gyermel<szinj6tsz6 alkotd-
sok, amelyek eszt6tikai m6ro6vel is m6rhetcik, ekkort6l
szerepeltek magyar gyermekcsoportok kiilf6ldi fesztiv6-
lokon is, sikerrel.

Mi most anagyvilllozilsok korszak6t 6ljiik. E tekin-
tetben is. Tanuljuk a demokrilciiit. S mindezt figy, hogy az
orszirga diktat(rra d6ss6g6t most ny<igi. Kev6s a p6nz, A
kultfir6ra is kev6s. De az6rt szerveziink drimapedag6giai
6s gyermekszinjitsz6 tanfolyamokat 6s trlborokat, meg-
hiwnk kiilfdldi szakemberekbt, mi is pr6bdlunk eljutni
oda, ahol tanulni lehet. Pluralizmusban gondolkodunk a
pedag6gia teriilet6n is. A driimapedag6gia bekertil a pe-
dag6gusk6pzcj fels6oktat6sba. T6rsadalmasodik a dr6-

Dr. KdsaVilma

A MAGYAR GYERMEKSZrNTATSZANoI

A dolgozat a Bdkdscsabai Eur6pai Gyermekszinjdtsz6Taldlkozibulletinjdba k6-
szillt.
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