l6tre,mint ahogynemjdhetett volnal6tre a Mrivelcil6si
6sK<izoktatisiMiniszt6riumKdzmiivelcit6siAlapj6nak
anyagitimogat6san6lkiil sem.Kdsz6netmindenkinek,
aki segitett.

liakkal. A lakiteleki rendezcik. szewez6k az d,a6rkez6
csoportokat a kcirny6kbeli helyis6gekben is szerepeltetik, Tiszasason,Tiszaugon,Tiszak6csk6nstb.
Befejez6stil 6s ism6telten hangsflyoznunk kell, hogy
a Wedres S6ndor Gyermekszin jitsz6 taliikoz6 a megy6kbendolgoz6kitiin6koll6g6ink n6lkiil nem jdttvolna

Monzik P€ter - K6sa Vllma

Pest megyei Gyermek szin jftszd T al6lkoz6
H6t egytittest, kilenc produkci6t l6that tnnk 1992. 6prilis 25 -6n azELTE Tan6rk6pzriFriiskolai Kardnak Mark6 utcai 6ptilet6ben. A diszterem sz6pn megtelt, a csoportok j6 koz<ins6geivoltak egym6snak, mindvegig 6rdeklcidcj,sz6rakoz6,szinhizszerii volt a l6gkd,r.Nem fukarkodtak a gyerekek a lelkes tetsz6snyilv6nit6st6l.
Nem feladatom e helyenazekiad6sokmincjsit6se,
ink6bb csak n6h6ny pedag6giai 6s mfiv6szetpedag6giaitanuls6g fdljegyz6s6rev6llalkozom. Kiilon<is tekintettel
arra, milyen eszkcizoketleshettiink el a rendezcjkt6l,melyekkel b6rkimegpr6b6lkozhat, ha a gyerekekbels6alko.
toerej6nek felszabadit6s6ra tdrekszik.
A kartaliak mesej6t6k6ban (A kir6ly pantall6ja) maga a tan6r tr (Liszl6 Ferenc) jitszotta a kir6lyt. Tiszteletre m6lt6 p6ldamutat6s,hisz tudjuk, hogy sok faluban
m6g a gyerek ,,boh6ckodis6t" sem sokra becsiilik. Hasonl6 esetben viszont nem 6rt a nagy kamaszokat arra
serkenteni, hogy ha mesej6t6kot j6tszanak, hagyom6nyos szinj6ts z6i k6zhelyek helyet t kritikus emberibr6zol6sra, megfigyel6sen alapul6 figurateremt6sre tiirekedjenek.
E korosztdlynak j6 dnkifejez6si form6j aaz6letjit6k,
j6llehet e mrifajjal szembenm6r mi magunk - mint k6z<ins6g- vag;rnk igen kritikusak, hisz nics nehezebb,
mint a h6tkoznapi6letr,6hijat mondani. Bizonysdgularra, hogyaz 6letj6t6k csakakkor szinpadk6pes
ma mdr, ha
van bennevalami kiilonosdramaturgiaiotlet, a v6cszentl6szl6iak Egyperces drdma cimfi produkci6ja szolgdl
(rendezriR6gyilnszky Zsuzsa).Az elciad6sakkor emelkedett a naturalista kdzhelyszeriis6gf616,amikor a lilnyok
any6ik k€pzeletbel i oszt6lytalilk oz6jit jitszortr{k el.
Az in6rcsi kamaszok reg6nydramatiz6l6ssalt6ptek
szinre. Bambi, a kis oz az ozek6let6t jellemzri 6lland6 fenyegetetts6gben cseperedik ifjf iizbikiv 6. Ez az er dei
miszt6riumjrit6k (legjobb pillanataiban azz6 tudott
emelkedni) megpr6bdlt egy <inmagabels6 t6rv6nyei szerint miik<idcjvil6got teremteni a szinpadon,melynek at-

moszf6r6ja 6nn6n vil6g6nak fenyegetetts6g6retudta
olykor r6dobbenteni an6zii|. Sajnos,szin6szij6t6kkal 6s
rendez6i otletekkel nem tudja v6gig kit<ilteni Kovicsn6
Lapu M6ria a sz6lesdramaturgiai ivet. A tovdbbfejleszthetetlen elemek szcenikai takar6s6val (vil6git6s vagy
egy6beszkoz)6s lehets6gest<imcirit6sselsokat nyerne a
produkci6.
A F6ti Gyermekv6ros h6rom produkci6j6nak elemez6s6velbetelnea papir @ilinszky-versen alapul6 etiidj6t6kot 6s k6t n6pmese-feldolgoz6stadtak elcik6t rendezd
(Kis Tibor, Majsai Liszl6) rendez6s6ben).Mind a tragikus, mind a kom6diai hangv6telii elciadilsokbanszipork6ztak a gyermeki egy6nis6gek.E t6nynek nyilvinval6an
az a m6dszertanitanulsdga,hogy ha tiszteljiik a szem6lyis6get,variizsolniis tudunk.
Az als6s koroszt6lyt k6t - hagyom6nyosan - kitiinci egrtittes k6pviselte.Bagon Fodor Mihrily 6j elscisgener6ci6valfogott munkdhoz.Ki iilte meg Szunyog urfit? cimmel tulajdonk6ppenetiid-sorozatothozott a bemutatora. A produkci6 plasztikusanmutatta (a szakembernek)azalkot6munka l6lektanifel6pit6s6t,azt a folyamatot, melynek sordn a ,,rendes" gyerek eljuthat a
"
,,rendkiviili miiv6sziteljesitm6nyig- a pr6bafolyamat
6s az egyeselciad6soksor6n.
A Budakeszi Szinjrltsz6k Szdll a madfr, sztlll az
6nek cimmel - ha szabadezt a mrifaji megjelol6sthaszn6lni - slminisztikus ritusj6t6kban jelcnitett6k meg a
rekonstru6lt magvar eredetmond6t. Ha elfogadjukazt a
t6telt, hogy az eg;''edifejlcid6s megism6rli az 6ltal6nosS,,
akkor ezeka gyerekekmegg;rciztckbenniinket arr6l, hogy
van azemberi fejlci<tdsnekegy mi tologikus szakasza.ffezetdik: Bezeczky Er zs6bet6s Luki4cs Llszl6).
Summasumm6rum:amit 16ttunk, annakd,riilhettiink.
Csakazt sajndlhatjuk,hogy mindosszeh6t gyerekegyiittes j<itt Pestmegy6b<il.

TrencsdnylImre

Gyerm ek- dsd i dk szin jftszd ta l dI ko zd KATINCBARCI KAN
Imm6r id6n misodizben. Mell6kizekkel. Avagy hogyan v6lik sz6tszdnd6k6smegval6sit6s.Legaldbbaz eredetrcjl: 1990.Szentes.Dr6matan6ri kurzus.Voltunk egy
B6cskai tan6r fr vezette csoport. Egy akarattal elhat6roztuk, nem hagyjuk annyiban. Evenk6nt taldlkozunk
valahol, csoportostul, k6sz vagy k6sziikj produkci6val,
j6t6kkal 6rvendeztetve meg magunkat, tanulni egymi4st6l. Sz6nd6kunk szerint. Igy sziiletett az els6.S id6n
ugyaneza v6gy hajtott benniinket misodj6ra is oda. Ontev6keny kezdem6nyez6ssel,a V6ros, a Drilmapedag6-

giai T6rsas6g,s az Orsz6gosDi6kszinj6tsz6 Egyesiilet t6mogatfs6val.Els6sorbanKlementn6 Bi16Anik6nk munkrijrinak koszcinhetcjen.De szinte fiiggetlenedve t6liink,
zajl ott a f esztiv 6i 1992. mitrcius I 3 - I 6. kozdtt.
Produkci6 produkci6t kdvetett ott fenn az Egressy
B6ni Miivelcjd6siKozpont szinpaddn.A szinvonallal sem
volI semmi baj, de m6gis.Megint csorbdt szenvedetta
szind6k,a mrihely-jelleg.Hajt6s versengr6ss6
v6ltoztatta
aszinh6zi k<irnyezet,a zsiiri, a kiizrins6g.
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Ami nem rossz6nmag6ban;csakhogymer6benm6s,
mint amit mi szerettiinkvolna.Elvesztetteintimit6s6t,
Sandas6gkoltdzdtt k<iz6nk.No, de sorj6riszintes6g6t.
ban.Ludanyi Attila polg6rmesterfir megnyit6j6tkdvetciena helybelizeneiskoliisokritmusjdt6kukkalavattik
ig6rt:a h6zigazbesziviinket.A p6ntekestek6t elcjaddst
da Irinyi J6nosMiiszaki Koz6piskolaDiilklzinpada
nagysikeriimusical-j6vel,a CSOKOLADEIIABORUval,a budapestiVorosmartyMih6ly-GimndziumIII. drrimai oszt6lyrinakl6nyai a MACSKAK egybet6tdal6valM6snaprabeindult a
t6ncilvalletttink gazdagabbak.
nagyiizem.Ime a szinlap:di6kcsoportDunaszerdahelyrcjl.Kivr{16,kev6seszkdzzelnagyszeniteret teremtcj
NEMZEDEKEK-rendez6s.AZ EMBERKE TRAGEDIAJA a legjobb szinj6rsz6ihagyominyokat kdvetd
(Ioldi, J6nosvit6z)humorraltelt aranyra6rett bolondozim.apiaiTiirr Istv6nDidkszinpadt6l- N6methErvin
6sfciszerepl6s6vel.
Az egriDob6
tan6rfr szinrevitel6ben
Istv6n Gimn6ziumn6vekd6keidr. LoboczkyndH6rsas
Ibolyatanirncjrendez6s6ben
a Szentiv6n6ji6lomMestemajd a Tamdsi-novella
rember-jelenetet
alapj6nballadiivi stilizirlt, sz6p6nekkelkis6rt SZEPDOMOKOS
ANNA-Imutatt6kbe.A d6lut6nta FORUMSZINHAZ
ffdrrismarty Mih6ly Gimn6zium)SZEMET-SEGcimri

zen6sdarabjanyitotta. frta 6srendezteGedeonTlmea.
Di6kBilint Cintiaa kdvetkezci
mri (Cocteau:Ma6jjel...)
|tdolgoz6-rendez6jeis. Mindketten Sz6kely-tanitv6nyok.Pestrcil6rkezetta Montagh-kdrgyermekcsoportja
is.Zenilsjitlkuk - DILI BUGI - zeneszerziijeG a6lTamds,rendezcije
T6thn6PetroM6rta.A p6paidirikokm6sodikprodukci6jaazAdrian Mole Napl6j6bolfelid6zett
v6logatiisvolt. A tavaly m6g f6szerepl6barcikai Kazai
Henrietta csoportvezet
6-rendezijv6.
avanzs6lt.Gyermekszinpada
iszen6sdarabotv6lasztott,a IIATALMAS
SZINRABLO-I.Az est m6lypontjaa miskolci D6ryn6
Kor szinpadimegjelen6se
lett, a K6pzeltriSzinj6tsz6
port (kiikinbenj6l hangz66lcielcjad6sir)zen6j6velvegyest.
Vas6rnap,a z6r6napon
ugyancsakahelybeliek,aPoll6k Mih6ly Altal6nosl;skolaszinjitsz6i arattaksikert16vid remekl6siikkel:
KESZ CIRKUSZ-cimen.Vezetcijiik:
dr. K6rolyi LiszI6n6.
A legkisebbeketR6gyanszkyZsuzsatan6rnd vicszentl6sd6igyerekeik6pviselt6kderiisrefestett, a felncitt-vildgot:6GW.6szeliditrifarsangivillandsaikkal.
Kiisztineta szervez6knek.
kdsz<inet
Barcik6.nak.
k<isz<inetazolvas6nak..
Sz6kelyIstvdn

Hagyomfny6rzdgyermekcsoportok
bemutatdja Jdszkisdren
A J6szs6g
legszebbmtivel6d6sih6zabana Makovecz
Imre terveztesz6ps6ges
hdzban,JASZKISEREN,Csete
n6pi gyermekj6t6kokat,
Baldzssziilcifaluj6ban
n6phagyom6nyokat
vittek szinpadra199L decemberl4-6n a
hagyomi4nytirzci
csoportok.
jrit6kokonl3 csoAz ,APAROL FIURA" kdz6ss6gi
portszerepel
t, sa hatalmashiiztelis-televolt.Ott voltak:
J ilszapiti, Jiiszber6ny,J6szboldogh6
za,J 6szlroksz6,ll{s,
Iilszladiny 6s term6szetesen
Jdszkis6rlelkespedag6gusai,rendez6i,mfzeol6gusai,n6pmiivelcii6sa gyermekhad.Jdtteksziilcik,testv6rek,6rdekkidcik,
s a hangulatot
emelte,hogyMakulaZolt6nvezet6s6vel
ottvolt acigdny
n6phagyom6nyokat
kitiinrienbemutat6R6czcsal6dapraja, nagyja:mes6ltek,tilncoltak6sperszemuzsik6ltak.
Az eg1szbemutat6ta csalidiassiigl6gkdretette kellemess6.
M6drisn6dr. Mihdlyi Ildik6, a nagyk6zs6gjegyz6je
k6sz6ntdttea rendezdket,a megielenteket,
s tir6m6tfejezteki,hogym6r m6sodikalkalommalsikeriilt a ,,gytijl6trehozni.
t6skil" elciad6st
Sbizony,mondom6n,a kivii16116,
milyen j6 volna, ha minden t6jegys6gmeg tudn6
mozgatnihasonl6ana tanul6ifjtsigot, s az ap6k-anydk
ilyenk6ppenadn6ktoviibba j6t6kokat,a szokiisokat.
G6l
- hat
Ildik6 taniirno (Jilsdadiny)n6prajzosszakkorcisei
furuly6s tanul6 zenekis6rete
mellett - r6olvas66skuj6tszottak.S ha gondosabban
ruzsl6sz6vegekkel
iigyelnek a szinpadszeriis6gre,
a megfelelcihangerejiiszovegmond6sra,bizony6ra sikeresebblesza produkci6.De
gnijt6siik 6rt6kes,s l4 szereplci
6rcim6tlelte a j6t6kban.
A j6szkis6ri4. c6sekgyermekj6t6kaideriit, 6letkedvet
jetszottak,
sug6roztak,
sa gyerekekolyanterm6szetesen
mintha nemis szinpadonlettekvolna.Dics6ret6rteMih6lyi Ang6l6nak,aki ,,betanitotta"a jiit6kokat. Jisz6rokszi{ll6sk6t mesemond6jatehets6g.
A BolondMih6k
cimii mes6tKaszabEdit adtael6,a Cs6rsz6rkacimritpe-
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dig MatusGibormes6lte. A PENDZSOM elnevez6siitanyai sz6rakozils6letk6pszenivolt, de m69 nyers, kidolgozatlan. Erdekes j6t6kok jelentek meg, p6ld6ul a jakabozds,amit a drdmapedag6gusokis szivesenjdtszanak gyerekekkel, s tal6n nem is gondolnak arra, hogy r6ges-r6gi
tanyasi,falusi j6t6k ez.Farag6 J6nosn6szakkdrvezet6t
dics6ri a bemutat6. Nagyon szlpekvoltak a serdiild16nyok, akikkilencenCslcsi baba tente cimmel sajritgytijt6sii gyermekj6t6kokkal l6ptek szinre. Suskabab6val,helyi n6pviseletbenkultur6ltan 6nekeltek, s a kdrjdt6kok
var6zsrivalbrivdlt6k a kozdns6get.M6g a kissehosszadalmas Ninive - jrit6kot is fesziilt figyelem kis6r1e. I6szap6ti gyermekkdnyvt6rosa, Mih6lyi J6nosn6 rendezciremekelt a l6nyokkal. Jdszboldogh6zaBetlehemes pfsztorjdtdka B6d i Margit tan 6rn6 rendezls6benugyancsak
6lm6nyt nyii j tolt.Z1 gyermeketmozgatott a nagy szinpadi t6rben, s csaknem mindig sikerrel. A gyrijtott szoveg
szinvonalas,6rzciddtt,hogy m6g6lcihagyom6nyt emeltek
szinpadra. A k6nyesebbid6s tal6lt volna csiszolnival6t,
de az 6sz.inte6s lelkes j6t6k feledtette arendezoi csetl6seket,botl6sokat.J6szap6tibetlehemes6tis sok-sok 6tlet
tette hangulatoss6,6m a n6gyfiri, akik elcjadt6k,tdbbszdr
nem tahltdk fel magukat a nagy szinpadi t6ren. Hortin6,
Bath6 Edit muzeol6guscisszei,Jlitilsavolta harmadik betlehemesj6t6k. Gy<iny<iriisub6banj<ittek a pisztorok, s az
,,tireg" m6r-m6r pogi4nyhangulatot teremtett humor6val. A,,h6zigazd66k" viszont nem tudtak bekapcsol6dni
a j6t6kba, s igy a befejez6sis suta lett. De mind a hirom
miszt6rium j6t6k ill. betlehemesazt mutatta, nem is olyan
r6gen m6g ho zziltartozott a k6z6ss6g6let 6hez,hogy hilzr6lhizra jiwasz6rakoztassik egymr4st.Ezt az elgondol6st sugallta Balogh Gy<irgy 6s R4cz Gy6rgy 6sszeiilit6sa is. Meg6rizzijk a sz6kelyf6ld eml6k6t, hirdeti a cim.
Sziireti mulats6g k<ir6csoportositottrik a dalokat, de locsolkodist, hfisv6ti szok6stis bemutattak. Hadd irjam le

