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Könnyebben megélik a felnőtté 
válást, megtanulnak odafi gyel-
ni egymásra, illetve alázattal 
fogadni a kritikát a Tinikomé-
diások diákszínjátszó csoport 
tagjai. A szilágykrasznai tár-
sulat vezetője, Ozsváth Ilona a 
húszéves alakulatról, a színpadi 
munkáról beszélt a Krónikának.

 » BEDE LAURA

Az anyanyelvi kultúra és az 
amatőr színjátszás helyi ha-
gyományainak őrzését, a já-

ték értékteremtő erejének, örömé-
nek és szabadságának felfedezését 
tűzte ki célul Ozsváth Ilona román-
tanárnő (portrénkon), amikor húsz 
évvel ezelőtt létrehozta a szilágyk-
rasznai Tinikomédiások diákszínját-
szó csoportot.

A Szilágy megyei Cserey–Goga 
Technológiai Líceumban oktató 
pedagógus szerint egy gyerek játék 
közben tud a legjobban kibonta-
kozni, ezért a kezdeményezésnek 
személyiségfejlesztő hatása is van. 
„Azt szerettem volna, hogy a kö-
zépiskola végeztével olyan diákokat 
engedjünk ki a kezünk közül, akik 
bármilyen élethelyzetben feltalálják 
magukat, és akik igazi értéket képvi-
selnek a társadalomban” – mondta 
el a Krónika megkeresésére Ozsváth 
Ilona. A színjátszó csoport vezető-
je felidézte, 1999-ben hét diákkal 
alakult meg a társulat, amelynek a 
húsz év alatt közel 300 középiskolás 
volt állandó tagja; átlagban 15–20 
személlyel működik. 2000-ben a 
Szilágycsehben szervezett Partiumi 
Diákszínjátszó Fesztiválon (PADIF) 
mutatkoztak be, 2004-től ugyaneb-
ben a városban részt vettek a nyá-
ri színjátszó táborokban, 2009-től 
pedig Krasznán is sikerült minden 
évben megrendezni a diákszínját-
szó és rendezőképző tábort. Ezeken 
a foglalkozásokon a Szatmárnémeti 
Északi Színház művészei osztották 
meg tapasztalataikat a diákokkal és 
oktatókkal.

 „Tizennégy éven keresztül az azóta 
elhunyt Bessenyei István  színművész 

segített nekünk. Most nehéz pillana-
tokat élünk. Remélem, hogy kikerül 
a művészek közül valaki, aki folytatja 
ezt a munkát, és tovább tanít bennün-
ket” – fogalmazott a pedagógus. Hoz-
zátette, rengeteget tanultak a színészi 
élet buktatóiról, arról, hogy feljutni 
a csúcsra bárkinek sikerülhet, de ott 
megmaradni, nagyon nehéz. „Termé-
szetesen mindenki örül a sikereknek, 
de ha valami nem jön össze, nem 
probléma, nem kell mindenhol első-
nek lenni, az a fontos, hogy tudjuk 
egyformán kezelni a sikereket és a ku-
darcokat, mert ezek az élet tanítómes-
terei. Ezáltal a gyerekek személyisége 
úgy fejlődhet, hogy helyt tudnak állni 
az életben, és az iskolapad elhagyása 
után nem estnek kétségbe az első po-
fontól, amit az élet ad nekik” – hang-
súlyozta a csoportvezető.

Kifejtette, a diákszínjátszás lehe-
tőséget nyújt arra, hogy a tanuló 
kipróbálja magát a világot jelentő 
deszkákon, és fejlődjék; ilyen úton is 
belekóstoljon abba, hogy mit jelent 
ügyesen kommunikálni, megismer-
ni önmagunkat, felfedezni rejtett 
tehetségünket, vagy éppen legyőzni 
félelmeinket, megtanulni szépen és 
artikuláltan beszélni. A tanárnő pél-
daként említette egyik diákját, aki 

nagyon hadart, és olyan karaktert 
talált ki számára, aki artikuláltan 
beszél – az említett tanuló színpadi 
teljesítményét mellékszereplői díjjal 
jutalmazta a közönség.

Ozsváth Ilona arról is beszámolt 
lapunknak, hogy a saját feldolgozá-
soktól elkezdve a klasszikus dráma-
irodalomig, Shakespeare-ig, Oszt-
rovszkijig, sok mindent játszottak. 
„Mindig megpróbálom úgy feldol-
gozni a műveket, hogy kicsit a diá-
kok véleménye is megnyilvánuljon, 
találkozzon a szerző álláspontjával. 
Így sokkal inkább magukénak érez-
hetik az adott szerepet” – részletezte 
a csoport irányítója. Hozzátette, pél-
dául a Rómeó és Júlia, ahogy nekünk 
tetszik a saját feldolgozásuk, amint 
a címe is mutatja, vagy a Petőfi  Já-
nos Vitézét is saját szövegkönyvvel 
mutatták be. Ezenkívül színre vittek 
már Tomcsa Sándor-darabokat, Ta-
mási Áron-előadásokat és számos 
saját szövegkönyvet, amit a csapat 
közösen állított össze.

„Szerintem a színjátszó diákok a 
felnőtté válást is sokkal könnyebben 
megélik, mert közösségben vannak, 
megtanulnak odafi gyelni egymásra, 
meghallgatni a másik véleményét, 
érvelni valami mellett, vagy éppen 

A KRASZNAI TINIKOMÉDIÁSOK VÉLEMÉNYE IS MEGNYILVÁNUL A SAJÁT FELDOLGOZÁSOKBAN SZÍNRE VITT ELŐADÁSOKBAN

Színházértő és -értékelő diákok a Szilágyságban

Csapatmunka. A Tinikomédiások többek között a Tűvétevők című előadást is színre vitték Tiszaújvároson

elfogadni azt, ha valamiben téved-
tek, és alázattal fogadni a kritikát. 
Mindig azt mondom nekik, hogy 
aki nem tudja elfogadni a kritikát, 
az nem méltó a színpadra. És a 
színpadi alázatot tanulni kell min-
denkinek” – mutatott rá a román-
tanárnő. Kifejtette, azt is hangoztat-
ja a gyerekeknek, hogy az úgyne-
vezett energiabombából, a tapsból 
táplálkozni lehet és kell – ennél 
nagyobb elismerést nem lehet el-
képzelni. A csoportvezető szerint 
egy fesztiválon nem a győzelem a 
fontos, hanem a tanulási lehetőség: 
szakmai továbbképző a csapatve-
zetőnek és a diákszínjátszóknak 
egyaránt. „A legfontosabb, hogy a 
fesztiválokon a diákok megtanul-
ják értékelni egymás munkáját. 
Ha nem is igazán értünk meg egy 
produkciót, rengeteg munka van 
mögötte, és azt kell meglátni, érté-
kelni, megtapsolni. Fontos célunk 
azt, is, hogy színházértő, -értékelő 
és -szerető közönséget neveljünk a 
diákokból, remélem, hogy sikerül” 
– hangsúlyozta Ozsváth Ilona.

Egyébként Szilágykrasznán már 
az ötvenes években működött 
amatőr színjátszó csoport. Jelenleg 
négy diák, és egy felnőtt színjátszó-
csoport tevékenykedik. Az elemis-
ták a 2009 óta működő Szivárvány 

színjátszó csoportban, az általá-
nos iskolások a 2006-ban alakult 
Amarilla, illetve a román nyelvű 
2012-ben alakult Lumea Ludens 
csoportokban, a középiskolások a 
Tinikomédiások csoportban játsza-
nak, és négy éve megalakult a fel-
nőttekből álló krasznai színkör.

 » „Mindig azt 
mondom a diákok-
nak, hogy aki nem 
tudja elfogadni a 
kritikát, az nem 
méltó a színpadra. 

 » „Fontos, 
hogy tudjuk egy-
formán kezelni 
a sikereket és a 
kudarcokat, mert 
ezek az élet taní-
tómesterei.”
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Tánccal hangolódtak a nemzeti ünnepre Vásárhelyen 

Népviseletbe öltözött fi atalok, Maros 
megye több településéről érkezett 

néptáncegyüttesek járták szerdán dél-
után Marosvásárhely utcáin a nyárád-
menti, Maros menti, mezőségi táncot. 
Az RMDSZ városi szervezete kezdemé-
nyezte a nem mindennapi toborzást a 
március 15. ünnepi rendezvényekre. 
Az eseményen Maros Művészegyüt-
tes húzta a talpalávalót. A zenekar 
vezetője, Barabási Attila Csaba la-
punknak elmondta, „belakták” a 
várost, minden generáció képvisel-
tette magát, a zöme népviseletbe 
öltözve, de sokan a járókelők közül, 
a buszmegállókból is beálltak a kör-
be. A város lakónegyedeiben, majd 
a főtéren együtt táncolt a több száz 
résztvevő. (A. E.)

 » RÖVIDEN

Kisiklott egy tehervonat 
Hunyad megyében
Csak az egyik vágányon közleked-
nek a vonatok a Hunyad megyei 
Zám és Kimpényszurduk közötti 
vasúti szakaszon, ahol kisiklott 
egy magánvállalat teherszállító 
vonatának öt vagonja – tájékoztat 
a Román Vasúttársaság (CFR). Az 
Agerpres beszámolója szerint a DB 
Cargo Rail Románia vállalat húsz 
kocsiból álló szerelvénye az Arad 
megyei Kürtös irányából Giurgiu 
felé tartott, amikor az incidens 
történt. Két hét alatt ez a harma-
dik ilyen incidens az országban. 
Március 2-án az Arad megyei 
Soborsinnál, március 8-án pedig a 
Beszterce-Naszód megyei Hordónál 
siklott ki egy szerelvény.




