
la ponton van. Az Úttörőszövetséggel nagyon 
jó a kapcsolat, a KISZ-szel viszont már nehe
zebb jó munkakapcsolatot teremteni az állan
dó személyi változások miatt.

Az úttörő korúak csoportja a felmenő rend
szerű kulturális szemlék során mindenképpen 
zsűri elé jut. A legnagyobb gond is éppen eb
ből adódik: e szemlék okozzák, hogy a gyer
mekcsoportoknál produkció-szemlélet uralko
dik, a gyerek előbb-utóbb nem a tánc örömé
ért táncol, hiszen a foglalkozások nem klub- 
jellegűek. A szaporodó tánc- és játszóházak 
feloldhatnák ezt az ellentmondást. A probléma 
megoldására azonban először a pedagóguso
kat kell felkészíteni: szabadon táncolható 
anyagra lenne szükség, s nem csak arra, hogy 
egy-egy kész koreográfiát tudjanak betanítani 
vagy karban tartani. Úgy tervezzük, hogy 
1982-ben gyermektáncház anyaggal bővítjük 
a most harmadik éve folyó továbbképzés tan
anyagát.

Mire ez a beszélgetés megjelenik, már túl le
szünk az első gyermektánc antológián, melyet 
később ugyancsak évente szeretnénk megren
dezni. Az a célunk, hogy a meghívott koreog
ráfusok munkái láttán a pedagógusok döntsék 
el, melyik műre lenne leginkább szükségük. 
A műsor után „koreográfiái börzét" tartunk, s a 
legtöbb szavazatot kapott gyermektánc kore
ográfiákat egy éven belül megjelentetnénk ki
adványban.

Ezentúl évenként pályázat\a\ is segíteni sze
retnénk a gyermekcsoportok munkáját. Fel
váltva hol koreográfiái, hol gyűjtő, hol pedig 
pedagógiai munkával lehet pályázni. Hogy jól 
funkcionáló gyermekcsoportjaink vannak, első
sorban a pedagógusoknak köszönhetjük. A 
középiskolákban azonban nincs olyan tanár -  
mármint a tantestületben - ,  aki csoportot ve
zethetne, egy ^ mnáziumba vagy szakközépis
kolába pedig szinte lehetetlen kívülről bejutni.

Igaz, honnan is lenne belső ember, ha a peda
gógiai intézményekben sincs táncoktatás, még 
fakultatív keretek közt sem? Az én területemen 
belül ezt érzem a legsúlyosabb gondnak, hi
szen nem arról van szó, hogy alakuljon nem 
tudni, hány csoport, hanem, hogy minél na
gyobb értő közönsége legyen a táncnak!

A nagy hagyományú főiskolai és egyetemi 
csoportok szinte önálló mozgalomként élnek 
az amatőr mozgalmon belül. Az oktatási intéz
mények szinte mindenütt támogatják e cso
portokat, talán még a NéKOSz levegőjének 
utóhatásaként. Az állandó fluktuáció ellenére a 
2 5 -3 0  éves főiskolai csoportok sem ritkák. 
A tánccsoportok kétévente felváltva területi, il
letve országos fesztiválon vesznek részt, ahol 
minősülhetnek.

Még egy tervünkről szeretnék beszélni: idén 
szeretnénk leadni egy új könyv kéziratát, mely 
a „Néptánciskola" mintájára készül, gyermekek 
részére. A Magyary Gizi féle Gyermektáncok 
kiadvány óta ugyanis egyetlen új összefoglaló 
jellegű gyermektánckönyv sem jelent meg, ez 
pedig 1959-ben látott napvilágot. (Igaz, azóta 
többször is megjelent belőle javított kiadás.) 
Úgy véljük azonban, hogy az említett hároméves 
pedagógusképzőben kipróbált kísérleti anyagra 
feltétlenül szüksége van a gyermekmozgalom
nak. Ebben csak eredeti matéria kapott helyet 
leírással, dallampéldákkal. A könyv azonban 
több is lesz, mint egyszerű adatközlés; mód
szertani segítséget is ad a pedagógusoknak, 
hiszen kikísérleteztük, hogy például mit és ho
gyan lehet az alsótagozatosoknál tanítani, mit 
és hogyan jobb a felsősöknél alkalmazni.

(Következő számunkban a társastánc, a ze- 
nekíséret, az oktatásügy és a szakmai ház 
problémáit tekintjük át. Guller János. Eredics 
Gábor, Simay Zsuzsa és Stoller Antal nyilatko
zatai alapján.)

Fuchs Lívia
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AZ INTERBALETT '82 várható eseményei
ről itt tájékoztatjuk olvasóinkat, egyelőre kor
látolt felelősséggel, mert a programban még 
további pontosítások, esetleg változások is 
várhatók. Annyi bizonyos, hogy a meghívott 
külföldi társulatok számos vidéki városunkban 
is fellépnek, továbbá, hogy a budapesti fellé
pésekre a Vígszínházban (tehát nem a Ma- 
dáchban) és a Fővárosi Operettszínházban ke
rül sor. A fővárosi fellépések randje: márc. 
24-én a Győri Balett nyitja meg az előadásso
rozatot, 25-én Bulgária együttese lép fel a Víg
színházban, s ugyanott márc. 26-án, 27-én és 
28-án Csehszlovákia, majd Kuba és Lengyel- 
ország társulata szerepel. Az operettszínházi 
esteket a Pécsi Balett kezdi 29-,én, táncosain
kat az NDK delegációja követi 30-án, 31 -én és 
ápr. 1 -én pedig Románia, illetve a Szovjetunió 
társulata várható. A sorozatot a M. Áll. Opera
ház előadása zárja le ápr. 2-án az Erkel Szín
házban. A várható művekről lapzártánk idején 
még korai lenne a tájékoztatás, egyik-másik

ország eddig még a delegálandó együttesekről 
sem közölte döntését. A Kubai Nemzeti Balett 
és a poznani Lengyel Táncszínház részvétele 
már biztosnak látszik, s az is, hogy Csehszlo
vákiát a prágai és a pozsonyi Nemzeti Színhá
zak kettős delegációja képviseli. Az NDK szí
neiben Drezda vagy Lipcse együttese, míg Ro 
mánia képviseletében a konstancai Fantasio 
együttes, illetve a bukaresti Operaház balettjé
nek részlege várható.

A Budapesti Színjátszó Napok tíznapos ren
dezvénysorozatában néhány tánc- és panto
mimműsor is helyet kapott. Az amatőr együtte
sek őszi találkozóján fellépett az Öregcsertői 
Hagyományőrző együttes, a milotai és enyingi 
cigányegyüttes, az M. Kecskés András vezette 
Corpus pantomimegyüttes, Karsai Gizella cse
peli ifjúsági pantomimcsoportja, valamint An- 
gelusz Iván etűdjével a Modern Mozgáscso
port.
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