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1974-t6l1984-ig P6cs gydnyiirii virosa fogadta minden
6vben fesztivdlra vagy szakmai miihelyekre a gyermek-
sznj6tsz6kat. 1985-t<il kezdriftjen otthontalanni lett az
orsz{gos tal6lkoz6. P6cs nem fogadta, s az ftt6r6mozga-
lom elszeg6nyedv6n, nem timogatta t6bb6. N6h6ny 6v
mflva a Corvin t6ren l6vci ( l ) N6pmrivel6si - (2) Kdzmii-
vekil6si - (3) Magyar Mrivelci<16si jelzrivel miik<idri In-
t6,zet is arra k6nyszeriilt, hogy hivatalosan is elismerje,
nem tud, s ez6rt nem iskiv6n m6dszertani k<izpontja len-
ni az amat6r mriv6szetek mindegrik6nek. A feln6tt szin-
j6tsz6st 6s a b.ibot m6g megpr6b.4lja refer6lni, de a gye-
rekiigyekre m6r nem tud figyelni - dolgozz anak az egye-
siiletek. Nekik irodit, telefont, s minimi4lis postakolts6-
get biztosit, ami a miikdd6shez ugyan senkinek nem el6g,
s m6g az adminisztrativ nyilvintart6shoz is kev6s, de nem
futja tdbbre.

Igy v6llalta 6t a Debreczeni Tibor 6ltal alapitott, s
egyre er6sddci Magyar Drdmapedag6giai T6rsas6g a
m6dszertani, oktatisi munk6k uti{n a nagyrendezv6nye-
ket is. Pakson tal6lt helyet a fesztivdlnak, s hozz6 olyan
kiv 6116 hilzigazdikat, plgltrmestert, mrivekil6si kdzpon -
ti igazgat6t 6s n6pmrivel<iket, akikhez <irrim meg6rkemi,
m6gha Paksnem is rendelk ezikannyi szilp 6piilettel, mint
P6cs.

A t6bb mint 600 f6t mozgat6orsziigos fesztiv6lt terii-
leti bemutat6k el6zt6k meg. T6bb ezer csoport indult a
szeml6n. heroikus munka volt az el6k6szit6s, a szeryez6s,
melyet Szakall Judit, a Marczib6nyi t6ri Miivelcid6si
K6zpont, s egyben a Budapesti Dr6mapedag6giai K<iz-
pont vezetcije - civilben maga is nemzed6keket nevelcj
rendez6 - fogott <issze. A teriileti bemutat6k felekjs
n6pmiivel6i, szerv ezoi, tan6rai ugyanf gy szerelembrjl
v6gezt€k a napi tevdkenys6giikdn kiviilescj fesztivAlel6-
k6szit6 munk6t, mint Szakall Judit. A gyermekkrizmiive-
ldd6sre 6s a di6kmiiv6szeti taliilkoz6kra nincs tewezhe-
tci, illlamilag garant6lt minim6lis summa se, dnmarcan-
9o16 kurat6riumok bizonytalan kimenetelii vit6inak
eredm6nyek6nt kap vagy nem kap egy - sokszor mfr le-
futott - rendezvlny kiszilmithatatlan ar6nyf t6moga-
t6st, vagy nem kap egyetlen fill6rt sem. Legf<iljebb nem
lesz, r6ntottdk meg f6j6 v6llukat az el6zci 6vek kulturilis
vezet6i,s a dolog annyiban maradt. Nem lesz teh6t sem-
mi hiv6 6s biztat6 orsz6gos esem6ny, amely egy vagy k6t
6venLt6bren tartan6 a miiv6szpedagogusi teremt6 ked-
vet, s a gyermekcsapatok nem l6thatj6k egym6s munk6-
it. Nincs ez rendj6n.

A rendezv6ny azonban meg 6rte m6g ezt a f 6r adozfust
is. Kirobban6 meglepet6s ebben az 6vben nem volt. Ki-
nos, feszeng6sre k6sztet6 produkci6 is csak egy-kettci. A
tdbbi elfogadhat6 vagy igazin j6 volt, s ez nagy ered-
m6ny. J6llehet, mint mindig, most is k6t v6gpont k<jzdtt
jir azrnga:ha azel6k1szitri h6napok munk6j6t, s annak
jelentriseg6t hangsflyozzuk eg6sz 6vben, neh6z a cso-
portvezet6knek egy m6s tipusf megm6ret6sen r6szt ven-
niiik. Mdrpedig a fesztiv6lon a produkci6 sz6mit, amin
termEszetesen m6r az els6 pillanatokban megliltszik az
elcik6szitci munka milyens6ge, eg6sz technikaik6szlett6-
ra, vagy 6pp a rendez6i krOsztiletlensdg el6gtelensege.

M6g mindig 616 mrifajk6nt volt jelen a szerkesztett j6-
t6k. Mak6r6l K6nydnd Mikl6s Erzsdbet mai kdltdkgye-
rekverseit, hozta Pestrcil, a V6csey Szinp adr6l l*dd Atti-
/a 6s feles6ge Weiireskblten6nyeit vitte szinpadra. Csil-
lo96, vibril6, er6s zeneis6g, bir kicsit tflszerkesztett ver-
sdsszeillitist hoztak felvideki kdlt6inkt6l a Ipolys6gr6l
6rkezo, tarkaruh6s Boh6ckonferencia c. produkci6 ren-
dez6.i, Bodonyi Andrds 6s Ktiteles Judit.

Uj rendezcik jelentek meg, sokf6le mes6t sold6le m6-
don feldolgozva. Igen rem6nyteljes a baranyai Sitorhely-
riil Kovdcs Kldra,akiCsudafa cimen Benedek Elek me-
s6j6t mutatta be, feh6r v6szonruhdkba d,ltdztett, gy6-
k6nykoszorris, csuh6jkoron6s, szalma-maszkos kama-
szoWal, 6s lizdr P 4terMagyarpol6nyb6l, aki a legkiseb-
bekkel is k6pes t<ik6letes hatisfokf mikro-szinhizat csi-
n6lni, nagy fantizi6val 6s kiv616 arilrrylrz6kkel dolgozva
fdl veliik apr6 t6rt6neteket.

K6t megriz6an sz6p Petcifi produkci6t lithattunk.
Mindkett6 a s.irbog6rdi Ic s zkov s zky A I b i n hajdani J 6-
nos vit6z forgat6k<inyv6t haszn6lta kiindul6sul. A p6pai
Tiirrpentyii csoport rendez6je a di6Jx S zab6 Att il avolt, a
bagi Fapihe egyii t tes vezet 6 je pedig az 6vek 6ta lenyiigd-
zci teljesitm6nyt nyfjt6 iskolaigazgat6, Fodor Mihdly. A
p6paiak Jinos vit6z6t hatalmas dr6mai erci 6s te6trrilis
b6tors6g jellemezte, Fodor Mihdly produkci6j6nak vi-
szont ebben az 6vben is a magasren dii szinhilzi yrczis, a
kdnnyeket csal6 sz6ps6g a legiellemzcibb von6sa.

Fodor Mih6lyt 6s k6t koll6g6j6t, Tdth Zoltdngy6gy-
pedag6gust a budapesti Ktiriv Szinpad v ezet6 j6t, 6sV 6r -
hidi Auildt, a Debrecen kdrny6k6n miiv6szhadakat ne-
vel6 rendezcit 6vek 6ta legjobbak kriziitt tartja sz6mon a
szakma. Munkfss6guk a bizonyit6k, hogy minden, de
minden a rendezon mflik, legaldbbis a gyerekszinjit-
sz6sban.

Sertcil6sre alkalmat adhat6 fesztivildijak nern vol-
tak. Voltak viszont elemzo szakmai besz6lget6sek, me-
lyekre nem csup6n a dics6retet v6r6k jrittek el, hanem a
mis k6riin okulni pr6b6l6k is. A kdzrins6g dijdr a sz6p be-
sz6dii, sodr6 j6t6kerejii felvid6ki bohoc-csapat nyerte el,
Ipolys6gr6l.

* * *

Furcsa 6s szomorri mell6ktanulsiiga volt a fesztivilnak az
afelismerr6s,amin ak6vetkezcjkben -ha lehets6gesez-
v6ltoztatni sziik#ges: a grerekek, koroszt6lyt6l fiiggetle-
niil - nem 6rzik a kiil6nbs6get a szinhiiz6satelevizi6k6-
z<itt. J<innek, mennek, besz6lnek, sz6rakoznak, s melles-
leg vetnek egy-egy pillantilst a szinpadra is. Nincs ezen
mit csodi4lkozni. Szinhilzi 6lm6nyiik csupdn az, amil 6k
csin6lnak. Az egyetlen gyerekszinh6z megszrint6vel lesz-
e valakinek gondja a szinhizi nevel6sre? Kiilfdld6n erre
j6l miikodci hill6zatok vannak. N6lunk az is elsorvadt.
ami hajdan6n volt. Ez pedig nem a gyermekszinjiltszfus-
sal foglalkoz6k gond ja kell, hogy legyen. A sz,inhizi szak-
m66. Ha 6rdekli a Jriv6 k<izons6ge.
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