
BUCZ HUNOR

Egrrittesemmel, a T6rszinh6z amat6r szinj6tsz6 cso-
portjival tizendt 6ves tapasztalat van mogdttiink. Kuta-
tisunkat a nyitott szini formikkal kapcsolatbanv6gez-
tiik. El<jsz6r Viola Spolin Improvization k6zik6nyve
alapj6n elsaj6titottuk az improvizici6s technikdt. majd
behat6an foglalkoztunk n6hiny olyan miifajjal, mint a
commedia dell'arte, a v6siri j6t6kok, n6pi farsangol6k
k6pmutogat6, hirversek stb., mert ezekben nagy szerep-
hez jut az improvizfuci6 6s a k6z<ins6ggel val6 cselekvti
kapcsolat. E munka r6szek6tt fejlesztettiik ki a spontin
szerepviillal6sra k6sztet6 dramaturgi6t 6s j6t6kstilust,
amit iltaliban dramatikus j6tsz6htzi form6ban val6si-
tunkmeg.

Igdnyiink, hogy j6tsz6t6rsk6nt tanuljunk a gyerekek-
tdl, m6r improvizici6s gyakorlataink sor6n felmeriilt
bennilnk, de v6llalkozisunkhoz az a felismer6s is kellett,
hogr a grerekek legal6bb olyan saik6ben vannak a t6rsas
kapcsolatoknak, a t6rsas6gi 6lrn6nynek, a k6z<iss6gi 6let-
nek, mint mi felncittek.

Dramatikus j6tsz6h6zai* t6miit h6rom forrdsb6l
meritettiik.

1. A magyar folkl6rb6l. R6szint a jeles napok szoki-
saib6l, r6szint n6pmesekincstinkhil.

A t6li iinnepk6rkil luc6z6st, betlehemez6st, regiil6st,
Istvin- 6s J6nos-napi kdszdnt6ket, szilveszteri 6s tij6vi
szok6sokat, h6romkirily-j6r6st, farsangi maskar6zist 6s
illatalakoskodist dolgoztunk fel. A tavaszib6l hfsv6ti,
Szent Gyorgy napi 6s Szent Iv6n 6ji szokisokat, dramati-
kusj6t6kokat.

Me#ink k6z[il, Berze Nagy Jinos sz6hasmilatival,
f6leg a varizsmes6ket vilasztottuk, kiil<indsen azokat,
amelyek cirzik a keletr6l hozott motivumokat, a m6gikus,
siminisztikus vil6gk6p mozzanatait. @€ld6ul emberi tu-
lajdonsiggal 6s kiilscivel bir6 snrkiny, 6gitest-szabadit6
h6s, tetejetlen fa, mignes- vagy vashegy , almivivilltoz-
tatott palota, tiltospirbaj stb.) De meritettiink a novel-
lisztikus 6s a legenda tipusri mes6kbril 6s az andekdota-
kincsiinkre 6piilci M6ty6s kirily t6rt6netekbril vagy tru-
f6inkbol is.

2. M6sik nag;r forr6sunk a Biblia 6s a mitologia volt.
Mind az 6testamentumb6l, mind az irjtestamentumb6l
vilasztottunk temekat. K6ziisen jdtszottuk el a gyere-
kekkel az Oz6nviz,J6zxf 6stestv6rei, Eszter kdnyv6nek
tdrt6net6t. J6zus 6let6kil pedig elscisorban a sziilet6st 6s

T€rszinhdzi m6dszerek

Bucz Hunor az dltal a al apft ott T dr szinhdzvezetdj e 6s rendez6-
je minden bizonnyal az egyik legmarkdnsabb szemdlyisdge az
amstdr tis hivatdsos sztnhdzi dletnek. A jelzdre igencsak rd-
s zo I g d I ; al i g ha t a I d I unk o I y an s zinMzi me st ert M agy ar or s zd-
g on, aki olyi gen pedagdgusi szeml dl ettel volna megdl dva mint
6, olyat, uki hasonlf sikerrel dtviiznd az improvizdcids techni-
kdt az epikus karakterii, hazai fogantatdsti szakrdlis drama-
turgidval, ldtrehozva ezdltal egy olyan eredeti stflust, ami
megkill\nbdzteti minden mds alkot6tdl, melyet ldtvdn, a szin-
hdzdrtd azonnal tudja, ha nem is olvasott eligazit6 tdjdkoz-
t at 6t, hogy ezt c sak Bucz Hunor ul kot hattavagy ihlette. Dol go-
zat(it obban a remdnyben kdzdljiik, hdtha lesz kit megejt az a
m6d, ahogyan 6hozza ldtre alkotdsait.

a passi6 st6ci6it. Ag<irdg mitologi6b6l 6s a rokon n6peink
hdsi 6nekeibcil teremt6smitoszokat 6s a term6kenys6g-
kultusz szokisaib6l, tcirt6neteitxil v6logattunk.

3. V6giil nemzeti tiirt6nelmiink monddi 6s hagrom6-
nyai szolgiltak forrilsul. Eredetiink 6s honfoglal6sunk
mondii 6s legfcik6ppen az 1848-49-es magyar forrada-
lom 6s szabadsigharc esem6nyei 6s legend6i. Kiildnixen
fontosnak tartottuk mdrcius l5-e megiinnepl6s€t 6s az
aradi v6rtanfk eml6k6nek megid6z6s6t.

Dramatikus jitsz6hizank menet6t 6s egyes mozza-
natait is, alapvetcien a vend6g#g dramaturgiija hat6roz-
za meg. El5sz6r a k6sziilcirJ 6s lsvilrakozis zajlik, majd az
adott t6ma kozos elj6tsz6sa - itt, ha nem er6ltetett, ak-
kor bele6pitjiik a cselekm6nybe a megvend6gel6st -
majd v6gezetiil az aj6nd6kozis 6s bfcsir. Ugyeliink arra,
hogy a meghiv6t6l a bficsfig minden mozzanat kapcso-
lodjon az adott tlmirhoz. M6rcius I 5-ei j6tsz6hizunkra
peldiul a meghiv6ba kis nemzetiszinri szalagot tettiink,
vgr Pest-Buda t6rk6t't, megjel<ilve a hajdani esem6nyek
legfontosabb helyszineit, m6skor a Tizenk6t pont sz6ve-
g6t stb. Megaj6nd6koztuk egymi{st ott k6sziilt kokird6-
val, a l6nyok nemzetiszinri szalagot fontak egymris haj6-
ba, 6s haza vihett6k a j6t6k kdzben krumplinyom6ssal k6-
sziilt ,,szabadsajt6t". A t<irt6nelmi 6vnapok vagy a jeles
napok kapcs6n kdnnyii a vilaszt6s, szinte 6nk6nteleniil
ad6dik, hogv mik legyenek azok az apr6s5.gok, amelyek a
emghiv6ban, megvend6gel6sben v agy az aj6nd6koz6s-
ban szerepet kapjanak. Kardcsonykor betlehem, m6zes-
kal6cs, hirsv6tkos himestoj6s, vir6gos 69, farsangkor
maszk stb. Mes6k, mitoszok, legend6k eljitszisakor m6r
nehezebb a v6laszt6s. Az ilyen t6m6k eset6ben a j6t6kot
el6k1szitiirajzokat vagr a jit6kban szerepl6 maszkokat,
jelmezeket, esetleg dalok szriveg6t, kottej6t adtuk aj6n-
d6kba.

Az elsri r6szben, a k6sziil<i16s 6s v6rakozis idej6n a
megielenitend6 cselekm6nyhez sziiks6ges eszkdzdk, jel-
mezek, disdetek k6sziilnek, vagy a helyszineket rendez-
ziik be. A manu6lis munka n6gr-ot asztaln6l vagr a fd,l-
ddn, alkot6 k 6pz6mtv6szeti m6dszerekkel animitoraink
ir6nyitis.ival folyik. Kozben sz6vegdikt6l6ssal 6s elci6ne-
kesekkel, hegedii, furulya, cvirgcilob 6s doromb kis6re-
t6vel dalokat tanitunk. Ezeknek a daloknak majd a dra-
matikus j6t6kban is szerepiik lesz. Az anim6torok sok
esetben mir az dltaluk alakitott figura jelmez6ben van-
nak. A vend6gek v6laszthatnak. Van, aki csak 6nekel,
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yan, aki beill az eg;rik csoportba dolgozni, vagy a zene-
karba; van, aki - mikdzben j6r a.keze- vettint egyiitt
dalol; de van olyan is, aki a l6pcxizetes n6zcit6ren iil 6s
szeml6lcilik. Misok a biitykcild csoportok k6z<jtt s6t6l-
gatnak, hajtja 6ket a kiv6ncsisig, de olyan is akad, aki 169
ldtott ismercis6vel besz6lget. Semmi sem k6telez6. Minl
denki csak abban vesz r6szt, amiben akar. Sokszor a szii-
f6f.vaSy nevelcik kapacit6lj6k gyermekiiket, hogy 6ne-
keljenek, vagy kapcsol6djanak be valamelyik munkacso-
portba. Ez az <isztdk6l6s m6g j6 id6revisszaveti a gyere_
kek spont6n r6sa6tel6t. Viss zahiz&nak 6s veliik nehe-
zebb lesz kapcsolatot teremteni. Ha sikertil a gyermekiik
szerepl6s66rt aggod6 felncjtteket is bevonnunii valame-
lyik tev6kenys6gbe,6s belefelejtkeznek a dalba vagy -
mondjuk - a maszkk6szit6sbe, akkor a gyermekiik is
k6nnyebben old6dik. Az animitori feladatok legkritiku-
sabbpontja ez!

A dalok, 6nekek 6s a versek sz6veg6t kifiiggesztjiik a
falra-vagy a ftiggtuy<ikre, ugyanfgy, rrint i latszbnaz
cselekm6nyv6zlatit. Neha m6g a j6t6kszewei6s szem_
rc1t!1Ud fontos alaprajzot is. Semmi sem td,rt6nik rejt-
ve. Minden a beavat6s jegy6ben zajlik, de hogrmi lesi a
dramatiz6lt j6t6k cselekm6nye, 6s hogy melyizerepeket
j6tsz-hatj6k majd el vend6geink, azt sem a manu6.lis mun-
ka sor6n, sem k6zben a besz6lget6sekben nem druljuk el,
hiszen az a c'6lunk, hogy a dr6mai helyzetek felism-er6se,
az.,,aha".6lm6ny alapj6n villaJkozzanak vend6geink a
nltva hagyott szerepekre. Nem az el6zetes <;sszebesz6_
l6s, hanem aj6t6kkal val6 egyiitt6l6s k6szteti a gyereke-
ket 6s s1iil_eiket a spontin szerepv6llalisrt.El persze
nagy m6rt6kber fiigg az animitorok iigyess6g6trli 6s az
el6re megbesz6lt dramaturgiai fogrisokt6l.

A v6rakoais 6s k6sziildd6s idej6n a gyakorlati felada-
tok elvegz6se mellett a legfontosabb az ismerked6s, a k6_
ztis hangulat megteremt6se, a kapcsolatteremt6s. Itt az
els6 szakaszban t<irt6nci beavat6mozzanatok is az elj6t-
szand6 dr6.mai cselekm6ny atmoszf6r6j6t k6szitik lld.
P6ldiul kardcsonyi jdt6kunkban az 6dventi kos zor6elk6-
szit6se 6s feldiszit6se ilyen, vagy m6,rcius l5-i jet6kunk-
ban a kokirda kitiiz6se, hrisv6tkor a locsolkod6s, m6skor
meg a maszkok, jelmezek felv6tele, vagr eglr_egr eszkriz
kipr6b6l6sa stb.

Egy j6tsz6h6zi foglalkozilsunk 3-4 6ra hosszar rarr,
ebbril ez az el tik&zit6 sztkasz egy vary m6sf6l 6r6s. Alta_
l6ban az egyiittldt egrharmadi. nzigytitt mflatott id6
naryobb r6sze teh6t a megielenit6sre szlnt cselekm6ny
drrimai el6adisa. Az616szakasz, a bfcsri r6vid.

Miut6n elk6sziilteka sziikseges holmik, 6s meglrkez_
tek a k6vjn jdvcik is, j6kedvfien megy a dalol6s, iezd(fr_
het a megjelenit6sre szint sztori kdzris elj6tsaisa. A most
k6vetkez6 szinj6t6kot, de eg6sz j6tsz6h6zunk dramarur_
gi6jf t isleginkibb az epikus mozzanatok fel6l k6,zelithet_
jiikmeg.

- l: Hagymaszerkezet. - A r6szwevdk r6tegz(f,6#_
ben, a t6r szerkezet6ben, a cselekm6ny bonyolit6s6ban 6s
a szerepek eg;rmisra 6piil6s6ben is 6rv6nyesiil ez az epi_
kus szerkeszt6si elv.

. a/ A r6sztvevcik legbels<ibb 6s legsziikebb kdr6t az ani_
mitorok alkotjdk. Ok tizen, tizenketten rd,gtdnzesben
j6rtas szinj6tsz6k, 6s minden el6k6szit6 iunk6t. az
anyaqgk besz erz6s6t6l a meghiv6k kikiild6seig, <ik v6gez_
nek. Ok a vend6gl6t6k, ahilzigazdilk,6s az 6tiatut< tiOot_
ggzolt cselekm6nyv6zlat szerint a megielenitend6 t6ma
r<igzitett karakterei is 6k. Ugy j6tszanak, hogy bekapcso_
l6disra k6sztess6k a k6z<ins6get.

t

Az anim6torokat a rendszeresen j6r6k kdre veszi kii_
riil.Koziiliik nem egy gyerek qs sziileik szem6lyes j6bar6_
tunk, tdbbszd,r egriitt t6boroztunk, 6s sok k6zds 6tm6nv
fiiz <issze veliik.

A kdvetkezci r 6tegazokb6l 6tll, akik h6be-h6ba t6rnek
b,horz6nk,de az6rtm6g vetiik is krizvetlen a kapcsola_
tunk. P6ld6ul rendszeresen kapj6k meghiv6inkat.
. , { kii-tsjt kor a legn6pesebb. Azokbol 6ll, akik igen rit_
kfn.fordulnak meg nillunk, vagy el6szdr j6ttek. A r6szt_
vevcik sz6ma 6ltal6ban 100- 150 f6 k6z6tt ingadozik. K6_
zdttiik mindig van legal6bb 20-30 ismeretlenl vagy olyan,
aki ritka vend6gnek sz.{mit. Az 6veliik val6 t<irck16s igen
fontos, 6s vend6gl6t6i feladataink kozdtt sok mozzanar
- pl.a bemutatkozis, az osszeismertet6s, a hehr6l 6s a
jdtsz6h6zunkr6l, a T6rszinh 6z t6rsulat6r,6l a legsziiks6_
gesebb inform6ci6k megad6sa stb. - 6pp a veitik val6
kapcsolatteremt6s jegr6ben trirt6nik.

A gyerekek zdme 8- l0 eves. N6luk kisebbek (m6g ka_
roniildis) 6sn6luknagyobbk is j6rnak hozz6nk, hisz-enel
akarjuk kertilni az iskoldra jellemzci 6letkori k6t6trs6get.
Agierekek kis6rcji k6zt sokszor jdnnek nagysziilcik isJgy
aztrin megval6sulhat a nagycsal6d-szerkeiet.

-- b/ + 16r, arnelyben jitsz6h6n* folyik, osztatlan.
Nem v6lik kiilon a n6z6t6r 6s a j6t6kt6r. A dramatikus
megielenit6s sorin is arra tdreksztnk, hogy a vari6lhat6
emelt n6z6teret szinhellyd avassuk. A szimult6n szinhe_
lyek k6,rben vannak, azilrt,hoglr az lppnem j6tsz6 hely_
.s{nek szereplcii n6z6k6nt tOvettresse-t a i6t-etot. n lOr
k<izepe eltaliban av6ltoz6,6talakul6 helyszinek tere. A
korben f<ild6n iilci n6zrik soks zor,,616 f alk6nt" v6lasztj6k
el a kintet 6s a bentet, m6s esetben egy t6 partjiv6lxz_
nek, vagy az erdci hatir6t jelentik, miicor ij kii6lvan az
6t, bent az iires t6rben az erd6 siinij e.Ez akdz6pxi iires
t6r lehet m6g mez6, kerek dombocska, v6rudvar, v6sirt6r
stb. Az6rt t6reksziink arra, hogy minden hely egrben a
cselekm-6ny valamelyik helyszine is legren, mert az ott
szeml6lddd n6z6inket igy szerepbcil vonhatjuk be a j6t6k_
ba.

A kiilsci kd,rben tehrit a gyerekekkel az els6 szakasz_
ban mir berendezett, r(Ezitett szimultin helyszinek van_
nak,aztilnegy vdltoz6, mindig a kint 6s a beni konkr6tsi_
S|!9t trlggg tdr-rit kdvetke zi, azt6nk6rbn a fdldcin tildk,
akik szint6n hol ilyen, hol olyan funkci6t td,ltenek be, at_
t6f fiiggdenr hogy az 6ltaluk k6zrefogott v6l toz6helyzrn
picryda, Mindegyik helyszin megfiiel an6z6i6s j6tsz6i
feladatoknak is, ez6rt e k6t funkci6 kdzdtt kdnnyi az 6t_
hatis.

c/ A cselekm1ny szerkezet6ben is k6vethet6 ez a
hag;rmaszerkezet. Ugyanis nemcsak a vend6gs6g 6s az
abban megindul6 k<izds munka, dalol6s keretdben val6_
sul me.g a tulajdonk6ppeni dramatikus j6t6k, hanem ma_
ga a tdrt6net el<iad6sa is sokszor keretes szerkezetii.

_ Valamelyikanim6tor szerepkielbesz6l6se, itmx,ftfp_
zelete vagy eml6kei elevenednek meg. Mint pelddul h6i_
v6ti jdt6kunkban J6zus egyik tanitvinya elmes6lte, ho_
gyan tanitott a jeruzs.ilemi templomban a Mester,6s itt
J6zus h6rom yrtldizatit: at6kozl6 fifi, a tiz szfiz, 6s a sz6-
kimives tdrt6net6t elevenitettiik meg.

Gyakran alkalmazzuk a j6t6k i 16t6tban, illetve a
szinhtz a szinhdzban dramaiurgiai fog6st. Visiri jele_
netben b.ibt6ncoltat6, k6pmutogat6 vag;r egy tom6di6s
csapat ad el6 valamit, m6skor a szomoiri kis kirrilvki_
sasszony megnevettet6s6re jelentkez6k versengenek
produkci6ikkal. Az igazsfugoszt6 jelenettipusban fdig a
kir6ly vagy a falu biri4ja, esetleg agarabon-ci6s et6ir ne!_
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jelen6 peresek vagy panaszosok adj6k el6 konfliktusu-
kat. Van olyan eset is, hogr versenyj6t6kok folynak, 6s
ezek 6piilnek epiz6dk6nt a jet6kba.

Mindehhez illik megjegyemem, hogy cselekm6ny-
sz6v6siink laza, nem geometrikus szigorus.4ggal sodr6. A
pedagogiai, a t6rsasigi 6rt6keket fontosabbnak v6ljiik,
mint a dr6maeszt€tikai vary szinhilzeszt|tikai eredm6-
nyeket, j6llehetsokszor erdd dr6mai hat6ssziiletik igy is.
Pl. m6rcius l5-i j6t6kainkban eddig m6g mindig volt
olyan ryerek, aki a Pilvaxban v6rakoz6k tiirelmetlens6-
g6re reagilva v6llalkzott Petcifi szerep6re. Ov6ci6val fo-
gadt6k, f6lugrott az asztalra, 6s elmondta a Nemzeti dalt.
Oda-oda n6zetta kifiiggesztett sz6vegre, de mire a nyom-
dai, a n6pgnil6si 6s m6s jelenetekben is elSadta a miivet,
az egyre felforr6sod6 hangulatban v6giil olygyujt6 hat6-
sa volt, hogy professzionista miiv6szeinknek is dics6ret6-
rev6ltvolna.

Mindezek ellen6re hangstlyozom, hogy ha eszt6tikai
6rt6kek sziiletnek is dramatikus jitsz6hizunkban, az
csakr6ad6s. Nem zirjuk ki,scit igyeksziink enneklehet6-
seg6t megteremteni, de a t6rsasigi 6rt6keket tartjuk el-
s6dlegesnek.

d/ Mindezeknek megfelelcien a szerepek is hasonl6
szerkezetben r6tegezcilnek. Alapvetci a vend6g-vend6g-
fogad6 kapcsolat, mint szoci6lis szerepe, majd a manu6-
lis munka sor6n munkatilrsi-j6tsz6t6rsi a viszony, azt6n
pedig a dramatikus j6t6k dr6.mai szerepei k6vetkeznek.
Teh6t a szociilis, a funkcion6lis 6s a dr6mai szerepek
egym6sra 6ptilnek. Ezut6bbin beltil n6zcii 6s aktiv j6t6ko-
si magatartisv6ltakozik. Nem neh6z egyik szerepr6teg-
kil a m6sikb a 6W 6ltani, irthatolni.

A dr6maiszerepkd,rdk eset6ben sz6lni kell a spont6n
bekapcsolod6st biztosit6 szerepekrcil. Ezek lehetnek cso-
portosak vagy egr6niek. A csoportos szerepvillal6s is
k6tf6le lehet. Az egyikben valamilyen kiiz<is tev6kenys6-
get jelenitenek meg, 6s dsszjit6kra kell t6rekedniiik. Pl.
felvonul6k csapata, vagy a falu n6pe a falugyril6sen, vagy
tincol6 tiind6rl6nyok, vagr helytelenkedci 6rd<igk6mp6-
nia, vagy hull6mz6 tenger, m6skor a s.irk6ny 24 feje stb.
Enn6l egyszenibb eset, ha nem kell figyelni eglrm6sra,6s
mindenki csak a sajit j6t6kira iigyel. Pl. v6s6rban az 6ru-
sok, vev6k, vagy lakodalmi elcik6sziiletben a sergci-siirg6
szolg6k stb. Ezekben a csoportosjelenetekbencsak azat-
moszf6ra, a nyiizsg6s, a vitalit6s a ddntcj. N6gr-<it f<is kis-
csoportos bekapcsol6dis eset6ben viszont miir sok egy6-
ni szint is kiv6n a j6t6k. Pl. csal6d vagy miniszterek, ta-
n6csad6k, rabl6banda, katonacsapat, tanitv6nyok stb.
szerepk<ireiben. Itt a k6zds cselekv6sen tfl mir a karak-
ter megformilisa is feladat.

Az egy6ni szerepekben val6 spont6n v6llalkoziskor
pedig m6r a szitu6ci6s 6rz6k, a nyelvk6srs6g 6s azegrfini
j6t6kk6szs6g is sztiksegszeriien jelentformil6 t6nyez6.

Az egy€ni szerepek is k6tf6l6k lehetnek. Vagy f6sze-
repek, emiftsr is az arra v6llalkoz6 gyerek v6gigl6tssza a
darabot, vagy epiz6dok. Csak a f6szerepek r<igztilnek a
jilt6k sorin, az risszes t6bbi szerepbril 6t lehetv6ltani m6-
sikba, ez6rt tdbb szerepet is el lehet jitszani. Sokszor ezek
a szerepek ellentmondanak ugyan egymiisnak, vagy a
konfliktus szerint, vagy ez informiici6t illetcien. M6gis
ugyanazok a gyerekek, akik az egyik jelenetben, - te-
szem azt - a tengerm6lyi birodalom lak6ik6nt l6tt6k
vend6giil a hcist, a m6sikban a falu n6pek6nt csodi{lkozva
6s hitetleniil fogadj6k a visszat6rt hal6sz mesejdt a cso-
ddlatos vil6gr6l. Mindig a cselekm6ny l6trehozisinak

k6z6s sz6nd6ka a ddnt6, 6s a jitfikll.oz sziiks6ges kett&
tudat. Ez feloldja az erkolcsi vagyracioniilis skrupuluso-
kat.

2. Szint6n epikus moz?anat a narr6tori szerepkdrdk
soK6le alkalmaz-4sa.

a"/ Sokszor narritor vagy jit6kmester elbesz6l6se
nyom6n indul a cselekm6ny. A mflt vag/ egy r6gi-r6gi
tdrt6net felid6z6se t<irt6nik szavai nyom6n. Ez az,,Egy-
szer volt, hol nem volt" tipusfi jelenet inspirdci6, mely-
neksor6ngyakran a,,Nem eg6szen igy t6rt6nt" fordulat-
tal veszi vissza a j6t6kmester a mes6l6s fonal6t, 6s igy a
rogt<inzdtt jelenet, meg a mese kieg6szitik egym6st, 6s a
t<irt6net a k6pzeletiinkben sziiletik meg.

t/ Az anim6tor szerepl6k nemegyszer, mintegy ma-
gukat bemutatva mondj6k el az dltaluk megielenitendci
h6s tetteit, harmadik szem6lyben sz6lva magukr6l. Kiild-
niisen akkor, ha a megielenitendcj szem6ly tisztelete t6-
volsigtart6 jit6kot k<ivetel. Hfsv6tijAt6kunkban pl. a J6-
zust felid6zci anim6tor igy mes6l: ,,Es amikor k<izelegtek
Jeruzs.ilemhez, 6s jutottak volna Betfig6ba, az Olajf6k
hegy6hez, elkiildott J6zus kettcit az 6 tanitv(nyai kiiziil,
ezt mondv6n nekik,,Menjetek im ez faluba, mely el6tte-
tek vagyon 6s mindjrirt tal6ltok egy megkdtdtt szamarat
6s az 6 vemh6t vele egyiitt; oldj6tok el, 6s hozzAtok n6-
kem." J6zus szavait m6,r gesztusokkal kis6ri az animdtor,
megjeleniwe a szituAci6t, 6s taniw6nyai mennek is,6s
spont6n szerepet v6llalva, megalkusznak a szamdrra.

A megr6z6 esem6nyeket soha nem pr6h4ljuk m6g sti-
liz6ltan sem megjeleniteni. A szemtanf k mondj6k el, mi-
ut6n bemutatkoznak. Pl. az aradi v6rtanfkktv6gz6s6tigy
id6zziik fel.

c/ A sugalmaz6, a vezet6,a tan6csad6 szerepkdrdk, a
spont6n bekapcsol6dist segitik. Szem6lyek vagy csodis
ercjvel bir6 6llatok, a hris szolg6lat6ban, j6 taniccsal 6s
egyben j6t6kdtletekkel is ell6tj6k a szerepre v6llalkoz6
gyerekeket.Ez a szerepk6rdramaturgiai tS,maszt jelent a
gyerekeknek,6s sokszor ekifordul, hogya gyerekek mis-
kent akarjik bonyolitani a cselekm6nyt, 6s konfliktusba
keriilnek a szolg6latukban 6116 - mondjuk - t6ltospari-
pilval, de ez csak 6l6nkiti a j6t6kot.

d/V6gtil a lftnokvagy a t6volba l6t6 animitori szerep-
k6,rrcjl kell sz6lni. Ez a szerepk6r lehetciv6 teszi, hogy mi-
kozben k6zvetiti a l6tottakat, val6j6ban inspir6lja a jele-
netet.

Egy-egy esem6nynek t6bb szempontb6l val6 elciad6-
sa sokszor igen fontos drimai elem, hiszen nemcsak
konfliktust hordoz ez magdban, hanem tjabb 6s rijabb
r6sdeteket vil6git meg. Ez6rt is fontos a narrativ szerep-
k6r<ik sokfunkci6s alkalm azilsa jitsz6h6zunkban.

3. Az eddigiekkil is lehet m ip 6rz6kelni,hqy az el6-
ad6s stilus6t astiliz6ltsig jellemzi, ami szint6n epikusvo-
nis.

a/ A helyszineket k6t m6don jelezziik. Vagy a helyre
jellemzci t6rgyak 6s terepelemek stiliz6ci6j6val (pl. a ki-
r6lyi palota piros anyaggal leteritett sz6k, a Jordin foly6
s mellette a puszta, ahol Keresztelci Szent J6nos pr6dik6l,
pedig egr a fdldre teritett k6k anyag); vagy azokkal a t6-
p6 6s ragasztott technik6val k6sziilt nagrm6retii k6pek-
kel, amelyeket a gyerekekkel egyiitt k6szitiink el, 6s tii-
ziink vagy akasztunk ki arra a falr6szre, amelyik el6tt a
k6pnibrilzolt helyszint akarjuk j6tszani. Ez az ikonsze-
ni jelz6s rendkiviil dekorativ, s mivel kcirben 4-5 k6p is
van, a terem hangulata 6talakul, mes6s atmosd6ra lesz.

t/ Egy-egy figura jelmeze, csakfgy mint a helyszine-
ket jelzci elemek, nem keltenek illtzi6t. Rafia-, pamut-,
papir-, afrik-, kenderk6c-szakilll, haj, xir6ny stb., mint

l$

=i.rd,:, - L

27



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
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