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,,Ne uiccelj már! Öt és fél éues

uagt, és nem tudod az orrodat
kifijni?!'' _ hangzott az oktatói
kérdés a Budapesti Honvéd Tor-
nacsamokában, ahol a Magyar
Kaszkadőrakadémia tartja gyer-
mekképzését. Az érintett' vagyis
a cicanadrágba bújt ttindéri kis-
liány csak egy pillanatra szegte
le tekintetét, majd fol1'tatta kis
fakardjával a,'murrkát''' Avívólé-
pések és kitrirések után he\,zet-
gyakorlatokat végzeIt el szintén
ötesztendős formájú pá$ávd'.
A pástként szolrgélÓ speciális
tomatalajon mintegy húsz duó

- harom és fél évestől a tizentjt
évesig _ forgatta a fegyvert: véde-
kezett, támadott, ellépett, gruu]t'
olykor-olykor ,,meghalt", ha a je-
Ienet úgy kívánta. Korábbi világ-
bajnok pafu a]tőÍozőrk' Székely

'Cérna'' Zoltén pedt1, aki kasz-
kadőrként a mai napig szerepe-

ket válIal, Szakavatott szemmel
nézte a gyerekek próbálkozásait.

',Két esztendcjuel ezelőtt indí-
tottuk be a gterekcsoportot, és

órfuÍsi aa érdeklődés. Van, aki az
intemeten taltilt ránk' de ezt az
edzeslehetóséget a gterekek, mint
a ji népmesét, szajhaglomóny úr
jón terjesztik eg1mas közÓtt. Nagt
keduuel jönnek a srácok, mert (a

edzesek mellett a kreatíuitasukat,
a színészi képességeiket b meg-

csillnnthatjók. Én a uíuóképzest

adnm szhmukra, Sinkó Ákos a ue-

rekedesek és az akrobatika terén

segédkezik, Gereben Györgt a gu-

ruIósokat, eséseket tanítja a gte-
rekeknek, uagis tényleg nag/on
sokrénj az a képzés, amlt itt knp-
nak" _ mondtaSzékéIy Zoltrín.
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A Magyar Kaszkadőrakadé-
miát _ amely oKI-s képzést ad
a fe|rrőttek szánára - a hiárom
esztendővel ezelőtt elhunyt Pin-
tér Tamás ,,oroszlán" és Gulyiis
Kiss Zoltán alapította. A gyerek-
szerepek kapcsán kezdetekben
a Budapesti Honvéd tomászaira
alapoztak, majd építeni kezdték
a gyerekcsoportot, olyan bazist
hoztaklétre, amelyben több kor-
osztály, több karakter közü lehet
vá]asztani.

,,Több olyan gterek is uan a
csoportban, aki már kapotÍ sze'
rep et filmekben, színdarab okb an
_ fo\tatta az akadémia vezetője,
Gulyás Kiss Zoltiin. _ Értík, hogy
mit jelent filmben szerepelni, és

tudják azt is' ez olyan játék, ame-
lyet abban az adott pillanatban
ígenis komolyan kell uenni."

Még ha az orrfirjással olykor
meg is gyt1üik a bajuk.. . L. Á.

ffiW


