Kí ráIylány tornacip ben
Gqerektársulat a toleranció,é rt
A né ger kisfiú már nagyon unta, hogy minden betlehemes játé kban rá osztják a szerecsen király szerepé t, s
miké nt igazi szí nm vé szhez illik, megpróbáIt kitörni a
,,skatulyából". Els ké nt rögtön az ú j darab cí mszerepé t
cé lozta meg, azt gondolván, hogy nála különb Ludas
Matyit ú gysem igen talá]nának, Maguk a gyerekek, a
társulat sietett segí tsé günkre- meSé li Barta Márta, a Cilinder Szí nfuiz é s Iskola Alapí tvány ügyvezet ie,

Kitaláltak egy testreszabott szerepet neki, Vándorcirkusz é rkezik a faluba, ennek vezet je lett a korábbi
Boldizsár király, El is mondja a szí npadon:
,,Apám Afrikában szü]etett, haióské nt került Európáörókös

ba, ltt Vette felesé gül é desanyámat, egy gyönyör
szé p fehé r ]ányt..." Az els próbán é ppen itt tartottunk, amikor egy kislány tiItakozni kezdett: ,,Ez nem is
í gy van, Márti né ni! Minden gyerek olyan szí n , amiIyen az é desanyja !" A fiú vé dekezni kezdett, Elmondta,
hogy anyuká|a té nyleg magya1 s mutogatta kakaóbarna b ré t, Hosszan keliett beszé lgetnünk err l a dologról, Ludas Matyi szerepé t vé gül egy igen tehetsé ges
cigány fiú ra, Radics Bé lára osztottuk. Számos gyereket
kipróbáltunk, de ilyen eIszántságra, ilyen áté lé sre.
mint , egyikük sem voJt ké pes. É vszázados indulatok
sejlenek fel Döbrögivel ví vott párharcában.

Sok csoportot m ködtetünk, összesen hatvanan

szerepelnek |elenlegi ei adásainkon, Akad köztük sok
cigány, de kí nai, örmé ny, é s arab is, A drámapedagógia módszeré ben reil lehet sé gekkel é lve, í gy egyfaita tolerancia-programot iS teliesí tünk, Bátorí tUnk
minden olyan elké pzelé st, amely segí ti a különböz
társadalmi csoportok, eité r világné Zetek, etnikus
vagy né pi kultú í ákköZötti kommunikációt.
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Szí nházunk l98ó-ban alakult, 199l óta m ködünk
aiapí tványi formában. Az é vek során több mint hú sz
meSejáté kot állí tottunk szí npadra, többszáz eI adást
tartottunk budapesti m vel dé si házakban, nemzetközi fesztivá]okon é s kis falvakban. A cigány gyerekek-

kel l99ó-ban ismerkedtem meg, amikor a Candhi
Gimnáziumot egy holland alapí tvány felké rte az ,,Anna
Frank naplóla" szí nre vitelé re, Hetente ké t-három napot töltöttem Pé csett. A produkciónak óriási sikere
volt, bejártuk vele a környez teIepülé seket, tgazi interaktí v szí nházzá váltunk, mivel a zömmel cigány né z közönsé g többször beleavatkozott, belebeszé ]t, tiltakozott, protestált. ló volt látni, hogy ennyire áté rzik a
szí npadon törté nteket,

Budapesten aZ 1997/98-as tané vben kezdtük meg cigány gyerekek bevonásávai b ví teni tevé kenysé günket.
Ekkor alakult meg önálló stú dióké nt az els roma gyerekcsoportunk. choli Daróczi lózsefet ké rtük fel segí t nknek, dramaturgunknak, akinek a ]egfontosabb tanácsát
a mai napig szí vú nkön Visellük, Azt mondta, hogy
eszünkbe ne iusson csupa cigány szerepl s fellé pé seket
szervezni. ]átszanak együtt a gyerekek, hiszen igazán í gy
segí thetjük aZ el í té letek oldását! Budapest XIV kerülete, Zugló ahol m ködünk is erre sarkal]t minket. Né pes
cigányság, kí nai negyed, zsinagóga van a szomszé dságunkban Els közös el adásunk egy Bdn Károiy gy jtötte cigány né pmese, a ,,]ósha ftirály" volt, amelyben egy
zsidó kocsmáros taní t meg egy befogadott cigány fiú t
az é let mindenfé le forté lyaira, melynek ré vé naz mé g a
királyi koronát is megszezi magának (a szé psé ges királylányróI már nem is szólva),
Ezzei a darabbal többször fellé ptek Kapolcson, a ,,m vé szetek völqp" rendezvé nyein, jártak Tatabányán é s egy
sajtóbemutató ere|é ig az ,,Úi szí nház" is Vendé gül látta
ket ]elenleg az llka utcában rendelkeznek salát kuckóval, de rövidesen, remé nyeik szerint októberre, már

elké szül az ugyanebben az utcában megnyí ló pinceszí nházuk is. A szerepl k többsé ge a Heltai Gáspár Általános iskola drámatagozatos tanulói közü] kerül ki,
de egyre inkább csatlakoznak hozzájuk a környé ken lakó gyerekek is, A zuglói iskolai é s óvodai szervezett
csoportok után, most más kerület gyermekei is megtekinthetik maid el adásaikat, mivel meghí vást kaptak a XVl, kerületbe, Rákosszentm ihályra, ahol az egykori Világ moziban, a mai ,,Holdviláq Szí nházban' lé phetnek majd rendszeresen fel. ott, ahol mé g nem is
olyan ré g, az egyik els cigány társuiat, a Mal4ot István
vezette Hold szí nhála m ködött,
EZ, é s a Csoportokban gyakorló sok tehetsé ges cigány gyerek is szinte kötelez minket ú jabb cigány tár
gyú darab szí nre vitelé re kapcsoIódik a beszé lgeté sbe
Endreiné LászIó Erika, aki a társulat dí szlettervez je,
próbamestere, öltöZtet ie, rendez asszisztense, de
egyben sú gója is,

Most - folytatja - a llvárí ciqána
után, egy beás ciqánq mesé nek ille,
ne következni, Könyvtárosok é s
né prajzosok is segí tenek minket, A
felsoroltakon kí vül azonban más
feladat is hárul rám, A cigány gyerekeket nagyon fé ltik a szül k,
egyedüJ nem is engedik el ket sehova. Ez bizalmi ké rdé s,Jómagam
is cigány vagyok, ezé rt talán
könnyebben é rtek Ve]ük SZót, Megyek a szerepl ké rt, viszem ket
hdla is, S ha keIlgy zködöm a szü
l ket, A ]egiobb meggy zé st azonban, az el adások jelentik, Igen
büszké k a 1ányaikra, fiaikra, amikor
a tapsot fogadják, amikor fürdenek
a né pszer sé gben.
Nemcsak k büszké lkednek,
Barta \,4árla is, .Mondd mrq azl is.
hogg mit csinálsz jöv re|" - szól a csapat mindenesé re,
maid látva, hogy a huszonegynehány é ves megszólí tott feszeng, maga válaszoI a ké rdé sre.- F iskolás
lesz, romológiát fog tanulni Zsámbé kon I Hamarosan önál]ó csoportokat is kap nálunk - teszi mé g
hozzá.

Fé nyké pek is el kerü]nek. Raituk seí egnyi szí né szpalánta, csupa é letvidám gyerek, A ké pek láttán mind-

ketten mesé lnek, Egyszercsak egyikük felnevet, s a
ké pre bök, A királylány lába kivillan a ruha csipké i
alól. Jó1 látszik tornacip ie.
Heged s Sándor

Emlé ktábla a | zseí városban
A Budapest-|ózsefvárosi Szent József plé bániatemp)omban 200 é vve] ezel tt, l 799, november 7-é n - más adatok szerint l7-é n - tartották az els szentmisé t né met, szlovák é s maqyar anyanyeJv hí vek
KLEMPA SlMON
számára- l50 é ve, l849, november 7,é n Klempa Simon a plé bánia(811 ]903)
templom káplánja {maid ké s bb plé bánosa) innen indí totta ú tjára
JóZSEFVÁRosl KAPLÁN,
az els magyarországi szlovák nyelv ú jságot, a Katolí che noviny" -t.
i,lA.lD PLÉ BÁNos SZERKESZí É SÉ BEN,
1849. NoVEN/8ER 7-EN,
Ez utóbbi jeIent s m vel dé störté neti esemé nyre - a ]ózsefuárosi
PESTEN JELENT l\,1EG A LÉ GRÉ GEBB|
Sz]ovák Önkormányzat kezdemé nyezé sé re- a templomban ké tSZLOVÁK NYELVÚ ÚJSÁG, A ,
nyelv emJé ktáblát avattak, A magyar é s szlovák nemzeti zászlók
"KAToLicKE NoVlNY"
mel]etti emlé ktábla megáldására é rkezett Magyarországra a szloJozsEFVÁRosl sZLoVA( oNKoR|,1ANYZAT ]999
vák katolikus egyháZ metí opolitája, |án Sofrol nagyszombati§lMoN KLEMPA
pozsonyi (trnavai-bratis]avai) é rsek é s kí sé reté bentöbbek között
(181'1 -]903)
é tefan Hanahlvií , a ,,Szent Adalbert Társaság" igazgatója,
KAPLÁN |\4ESTSKEHo CBVODU JOZEFOV
A Szent JóZsef templomban aZ 1940-es é vek vé gé igtartottak a
NESKÓR FARÁR A REDAKTOR
szlovák hí veknek szentmisé t, Fé l é vszázad szünet után a ]ózsefuá,
NAJSTARsiCH sLOVENsKYcH NoViN.
Kí oRF ?^aA| VYCHADZAT
rosi Szlovák Önkormányzat kezdemé nyezte a hagyomány felú jí tá7 Na,. ]RA 1849 V PEsTl
sát é s Baizáth Ferenc plé bános megé rt támogatásával l999, szep;,üD NAZVoí \,1
temberé t l minden hónap els vasárnapján ú jból van a templomKATOLÍ CKE NOV|NY
ban szlovák nyelv szentmise. A november havit - buzdí tó hangú
SLolrENs(A sÁt ]QSPR;\\^ \r]] o6,]!iDr B,]0APEST ]9a9
szentbeszé ddel egybekötve - a legmagasabb rangú szlovák f pap
tartotta, telt padsorok el tt. Az ünnepi esemé ny hangulatát a PeSt
megyei Dabas-Sáriból é rkezett szlovák né pviselet asszonyok ie,
lenlé te, szí nvonalát pedig a katolikus isko]a é nekkarának szlovák
nyelv szereplé se, illetve az operaház klariné tm vé szé nek,a pilisszántói Mali lstvánnak tárogatószólója is
emelte, a pápai himnusz szlovák nyelv elé neklé seután a plé bánia nagytermé ben a helyi Szlovák ÖnkormánYzat Elnöke, Fuzik lános magvar é S szlovák nyelven üdvözö]te a szlovákiai é s az egybegy lt hazai vendé geket,
majcl szeré ny Szeretetvendé gsé ggel, ,aqapé "-vel zárult a magyarországi katolikus szlovákság ünnepe.

Kápolnay Kázmé r
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