
,,Engedd, hogy áté liem..."
Beszólgeté s a szlovók szí nj dtszásról

A magyarországi szlováh szí n|átszlis ielent s trailí ti k-
ra teftinthet l,lssza. (Az ek6 bemuta t l907-ben tar,
tották Tótftomlóson, Hollg: Kubo cí m  ví qiáté ftával.| A
lassan száz esztenil vel ezel tti el adásokat nem rögzí ,-
tette tddi , té vé , csaft az fuásbell ailatokból tudhatjuk,
hogy országszerte milgen gazdag haggománga lan a
maggarországi szloláft amat r szí niátszásnak. A ma-
gyar - csehszlovák lahosságcsere é s az eggnyelv  isko-
láh megsziinteté se a 60-as é lehben, a szlovdft szí n|át-
szásra is hatással voltaí z. A nyolcvanas é veft vé gé re mdr
alig akadt települé s, ahol ama í r szí niátszó eggütles
m ftöilött volna. A ftölethe  é vtized eleié n mé gis,
mintha valami megmozdult volna, Felé bredt Csí pke-
r zslka-álmából a mozgalom. A terület eqyih f  iú ngí -
tóiával, oaniela Ónodiovával beszé lgettem a sztoiáft
szí niátszás ielenleg i le het sé g eiú í l, hely ze r L

-1987 óta d,olgozol a Maqyarorszáqi Szlovákok Szdvetsógé ben,
s jelenleg már a Szlovdk Országos önkormánuzatban is.
1992-ben lett kulturáIis referens, Már uqqanebben az é vben
megrendezté k az els  szlováh szí niátszó szemináriumlt_ Kineve-
zé seddel eqqütt ké sz hontepciód is volt?

- Úgy é rkeztem Budapestre, hogy egyáitalán nem
tudtam, itt szlovákok is é lnek, Akkor ezekr l a dolgok,
ról nálunk Szlovákiában mé g nem beszé ltek. A mun-
kahelyemen arra ]ettem figyelmes, hogy gvakran esik
szó a magyarországi szlovák szí njátszásról, mint állan,
dó problé máróI, de alternatí vák nem hangzottak eL
É n már csak ké t csoport munkáját láthattam, a
naqqú ánheqyesieké t, akikkel Marjka Haitmanlvá foglalko-
zótt, é s Benkó Bandi bácsié kat Örné hukú tról. Ezek
nemcsak hagyományörz  csoportok voltak, hanem
igazi szí nházi ieieneteket adtak el ,

É n Sziovákiában televí ziós é s filmdramaturgiát ta-
nultam, de már az isko]a elvé gzé se után Magyarol-
szágí a kerültem, tehát soha nem dolgoztam a szak-
mában, Ké t gyermekem szü]eté se, é s fé riem né metor-
szági kikü]deté se megakadályozta, hogy a magyar
szí nházi vagy filmé letbe bekapcsolódlak, Ugyanakkor
egyre többet hallottam arról, hogy a mostani gyerekek
mennyire nem tudnak szlovákui, hogy milven látvá-
nyos a nyelweszté s, akár csak né hány é vre ViSszate-
kintve is. Arra gondoltam, a m vé szet, a iáté k, köze-
lebb hozhatla a nyelvet,

Az els  szemináriumra meghí vtam azokat az embe-
reket, akikr I tudtam, hogy mé g aktí van foglakoznak
szí niátszással, Nagybánhegyesr l, Tótkomlósról,
Kesztölcr l, Örmé nykú tról, valamint azokból az isko-
lákból, ame}yekr l tudtam, hogy szí vesen próbáJkoz-
nának a szí njátszássa]. Az el adásokon drámatörté -
netr ], drámaelmé letr l, a rendezé sr l volt szó, s a
ré sztvev k egy kevé s gyakorlatj tanácsot is kaptak,
MáI ezen a szemináriumon szó esett a gyermekszí n-
játszásró1 A kulzusnak ezt a ré szé t E]ena BahOí Ová í ar-

totta, aki azóta is lelkes munkatársunk. Ezután a ren-
dezvé ny után, a visszajelzé sek é s vé lemé nyek aiapján
arra a a felismeré Sre jutottam, hogy a gyermekszí nját,
SzáS terüieté n tudunk jelent sebb eredmé nyt elé rni,

- Hlqaan vdltoztah, azután ezek az összejöveteleft?

- Egyre inkább a drámapedagógia felé  tolódott a
hangsú ly, A tanfolyamon azt taní tják, hogyan
iátsszunk szí nházat; megtanulunk szövegkön},vet iavi
tani, megtanuljuk, hogyan kell doigozni a gyerekekkel,
hogyan lehet rendezni,

Miné ] inkább megismertem a ré sztvev ket, - a leg-
többiük az é vek folyamán jó barátommá vá]t,- anná]
inkább próbáltuk az igé nyeikhez formá]ni ezeket a ta-
lálkozásokat,
- A szemináiumjh tapasztalata alapján született a

szí ni átszó táb 0r ijtlete?

- Nem, a tábor ötlete már az e]s  alka]ommal fel-
merült, í gy az els  tábort már I993-ban megrendez-
tük. Abban a táborban öt isko]a gyermekei Vettek
ré szt: minden iskolábót nyolc gyermek é s a tanáraik_ A
táborok azóta is ismé t] dnek. minden é vben szlováki-
ában ta]áIkozunk, Aminek kü]ön örü]ök, hogy a ré szt,
vev  iskolák száma n , most tizenegy iskolából küldik
a gyerekeket,

A gyerekek saját tanáraikkal táboroznak Ez a leg-
kedvez bb felté tel, nagyon saináiiuk, ha egy iskolából
nem tudnak eljönni a kí sé r tanárok, mert a gyerekek
sokkai oldottabbak, bátrabbak, ha é rzik maguk mö-
gött az ismer s pedagógust. (Arról nem is beszé lve,
hogy milyen sokat jeient a tanár-taní tvány kapcsolat-
ban egy ilyen közös munkával, alkotáSSal eltötött
hé t,) A tanárok, akik ré szt vettek ezeken a kurzusokon,
a velük lé v  diákjaikra, mint ,ftisinasaikra" számí that-
nak azután az otthoni munkában.

Az els  táborunktól kezd d en Elena Bako§ová a
csoportvezet ,   egyé bké nt a Pozsonyi Nemzeti M -
vel dé si Központ munkatársa, s nem egy gyermekcso-
portot vezetett már Szlovákiában, Minden é vben ve-
]ünk van Be]o Felir, aki a besztercebányai ,,Matej Bé l"
Egyetem docense, mellesleg európai hí r  gyermek-
dalszerz .   biztosí tia a Zenei anyagot é S a kí sé retet_
A harmadik, Sylvester Lavrí k, rendez , aki noha ké -
s bb, de ugyanolyan ielkesedé sse] kapcsolódott be a
munkánkba, Tavaly már ké t párhuzamos csopolttal
doigoztunk, ké t bábossal b vült a csapatunk, Ráiuk a
jöv ben is számí tunk,

Hogyan m ködik egy ilyen tábor? Az elmú lt é vek
törekvé se, hogy a táborban feldolgozásra kerül  szö-
Veget a gyerekek már a tábor kezdete el tt megkapják,
tehát már otthon ismerkedhetnek a szöveggel, a tör-
té nette], AZ els  este a gyerekek vagy közösen, vagy
külön-külön mesé lik el, mit é rtettek meg a törté net-
b ], Ekkor ismerkednek meg azzal is, milyen munka
vár ráiuk, mit fognak eZ alatt a né hány nap alatt csi-
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nálni, Miután már nagyjából isme-
rik a törté netet, megkezd dhet a
daltanulás, a dalí rás, Belo a legel_
s  naptól fogva gyakorol velük_
Együtt í riák a szövegeket, a dalla-
mokat, Igazán bámulatos, hogy
azok a gyerekek, akiknek igen nagy
gondot okoz már maga a nyelv
használata is, a legnehezebb rap-
eket is ú gy darálják é s é neklik,
ahogyan magam soha nem lenné k
ké pes. A dal, a ritmus az egyik leg-
jobb eszköz a nyelvtaní táshoz.
Belot egyé bké nt ámulattal tölti el,
hogy é vr l é vre minden gyerek mi-
lyen gyönyör en é nekel,

A tábor vé gé re elké szüIt darabot
- ez az ország különböz  ré szejb l
ósszeverbuválódott kiS cSoport - a
,,Gqerehek a ggerekeftnek" szemlé n
mutatia be, amely immár a hatodik é vé ben 1ár, A
.,Gyerekek a gyerekeknek" kimondottan a magyaror-
szági szlovák gyermekszí njátszó csoportok szemlé je,
Lé tezé se bizonyí tla, hogy az iskolai szí njátszás más
irányt vett, ismé t feilendül ben van Megrendezé sé -
ben jelent s anyagi segí tsé get nyú it a Szlovák Orszá-
gos Önkormányzat, é s az utóbbi é vekben - a helyszí n
biztosí tásáVal - Tótkomlós városa é s önkormányzata
is, Arra ké rdé sedre, mi ennek a fe]lendülé snek az oka,
egy |an Komenshg' gondo]at parafrázisával tudok vála-
szoln i:

,,M1ndj valamit,
é s é u azt elí elejtem,

Mutass valamit,
arra emlé ftezni fogoft,
Enqedd neq hoqq kipróbáljan ón is

é s tudni í ogom,
Engedd meq, hoqg áté lien,
é s é n azt é rteni é s é rezni fogom eqé sz é letemben."

- É rdekes jelensóqnek lehetünft tanú i, a qqermehszí njátszás
sikerei a feln ttekben is ú ií aita igé ryeket szültek: eqv í eln tt
szfuiátszó tslp1rt vezetfie is vaqu. , .

- lgen, minden mindennel összefügg, A gyermekszí n-
játszás eredmé nyeit látva, gyakran eszembe iutott, mi,
lyen |ó lenne egy feln tt szí njátszó csoportI Persze eh-
hez emberek is kellettek, l997-ben vé gre kialakult egy
olyan kis mag, hé t-nyolc f , akikkel megkezdhettük a
próbákat, A ,,yertiq," - í gy hí vják aZ együttest - kezdeti
lé pé sei nagyon té továk é s ügyetlenek Voltak. SZinte
semmi elké pzelé sünk sem vo]t arról, hogyan é s merre
kellene haladnunk? A próbák folyamán egyre inkább ol-
dottá váh mindenki é s lé pé senké nt ismerkedtünk meg
a szí npadi mozgással, beszé dde] é s a gesztusokkal, A
feln ttekkel persze egé szen máské pp kellett dolgozni,
mint a gyerekekkel, A közös szövegé rtelmezé sek után
megpróbáltunk egy,egy ré szt a szí npadra alkalmazni, s
általában ott derült ki, hogy ami felo]vasva iól hangzik,
sokszor üresen é s semmitmondón kong a szí npadon,

lelenet az ,,Aucassin é s Nlcolette" cí mí í  iáté kból

Az e]s  darab amit bemutattunk Aucassin é s Ni.ollrte kö-
Zé pkori törté nete, ami Vé gül is nagyon jól sikerült. Sal-
nos elké pzelé seinkel ellenté tben - küls  okok miatt
utaztatni nem tudtuk az el adást, í gy csak né hány he-
lyen lé ptünk fel az országban, |elenleg Tadeusz
Lopalewszki:,,Összeragasztott bögre" cí m  ví giáté kát pró-
báljuk, Komé dia, de próbál|uk ú gy alakí tani a jelenete-
ket, hogy csak a valóban komikus ré szek maradjanak a
darabban,

- Nem is szeretné tek prlfi társulaüá válni?
- Tudom mire gondolsz, Mostanában egyre gyak,

rabban hallom a ké rdé st, hogy lesz-e a magyarországi
szlovákoknak saját, hivatalos szí nházuk, Egyel re nem
látom ennek realitását. Lehet, hogy valahol pé nzt sze-
rezné nk rá, de a szemé lyi felté telek mé g nem adottak.
Arról nem is beszé lve, hogy a m vé szeti munkatársa-
kat is valószí nüleg,,importálni" keJlene. Arra nagyobb
esé lyt látok, hogy az amat r mozgalom meger södé -
sé vel utazó szí nházak alakulianak ki.

- Y annak-e lehetí sé qek, szakmai tovd|bké pzósekre a szí nházi
szemin dri u mo k on kí v ül?

- Korlátozott számban ugyan, de az é rdekl d ket
Szlovákia különböz  szemlé ire, fesztiváljajra, m helyei-
be is el tudjuk kü]deni, Most próbálunk kialakí tani a
besztercebányai egyetemmel egy hosszabb táVú  kap-
csolatot. Ké té ves drámapedagógiai továbbké pzé st sze-
retné nk indí tani velük, Tárgyalásaink egyre biztatóbbak,
Remé lem miné l hamarabb elindul ez a munka.

Bizakodó vagyok, remé lem, hogy azok a mostani
gyerekek, akik ré szesei a magyarországi sz]ovák szí n-
iátszásnak, egyszer majd tevé keny feln ttekké  Vá]nak
é s ú lra felvirágzik a feln tt SZí niátszás is,

Tóth Mária

IEcYzET
I lan Komensky 1comenius Amos Iános) l592-1ó70, hüma-

nista cseh pedagógus é s í í ó, lóro-t l ló54-tg a sárospatakt
Kollé gium tanáí a
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