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ADRAMAPEDAGdGIA
BEKERUT E UUVNToOES T AG AZ1rT I SZAKTEPZfSI J EGYZNTNN

Hol tartunk' k6rdezt6k t6bben is, miutin olvastilk a DPtv{/ I . szim6ban a miniszterhez irott leveliinket. Bekeriiliink a
jegz6kbe? Komolyan veszrek imm[1!

Andr6sfalvy Bertalan miniszter 6r vilasza:
,.Tisztelt Eln6k Ur!
K<iszdn-6m, hogy elkiildte r6szemre a Drdmlpedag6giai Magazin elxi sz6m6t.

- . $ralutgto\ az 6j peri6dika elindit6srihoz, s Onnek 6s a Magiar Dremapedagogiai T6rsas6g tagiainak tovibbi j6 mun-
hit kiv6nok abban a rem6nyben, hogy a dr6mapedagogia milamarabb bekeriil; mfivelcil6s-i 6{azatiszaW1prdri;"gr-
zi;ktr,.

- K6r6siiket m6lt6nyolva m6g az On el6z6level6nekk6zheu6telekor 6tadtam illet6kes munkatdrsaimnak az iigygon-
dozilsht.

tldviiaettet 6s minden j6r
kivinva"

, lil6ir6N

Ezutdn 6rkezett a miniszt6riumb6l a sz6beli k6r6s, k6szitsiik el javaslatunkat arra vonatkoz6an, milyennek k6pzeljiik
a dr6mapedagogiai k6pzest 6s a vizgi4ztauist.

A hfrom oldalas tervezetiiak summ6j6t ekk6nt fogahnazhatjuk meg:

. d.Ak!. I206risk6pz6stanfolyamikeretbenTjlik,bizonyoskdriilm6nyekk<iz6ttegy6ni6ton.Ebkjlk<ivetkezik,hogy
vizsgiai 1 tanfolyam elvegz6se utin lehet. Td,bbeves gyakoilattal rendelkezdknek egrtnileg is.

U A k6pz6sben val6 r6sar6tel elcifelt6tele a felxifoku ped ag6giaiv6gzetts6g, - k6sdbb kilertilt, hogy ez kieg6szft6sre
szorul, n6pmiivel6, pszichologus,.sltn6xzdiploma elfogadisaiJlehets6ges -- vagy az, hogy a ha11gaiA frjisko]ai illetve
esretemi 6vd_apedagogiai, tanit6ivary tan6ri szakra jarjon nappali tagozaton.

cJ Az elm6leti-m6dszertani vizsgakdvetelm6ny k6t vigy n6rbm tantirryhoz kapcsol6dik, 6s grakorlatban is bizo-
nyitEnike[.

-. d/Avizsgabizotts.igotmiikddtet6szervaMaryarDr6mapedagogiaiT6rsasrflg.Tagiaitatirsasigkiiagytil6se,,nevezi',
ki.

I
1

-.. Ez_lett g1 eJapja a ren!9let szdveg6nek is, amit tanulmdnyoaisra 6s kieg6szit6sre a miniszt6rium ezek ut6n megkiil-
diitt. El kell k6sziteni a vegleges tematikit 6s a vizsgakdvetelmEny sz6veg6tlEgyszersmind a miniszt6riumi lev6l arr6l is
fi6konaLhogy a rendelet drfmaj6t6iilezet6i szakk6pz6sr6lsz6ihat 6s nem dfrm"peaagogusiszakk6pz6sr6l

Itttartunk,rem6ljiik,hogyakdvetkez6saimunkbanm6rkiiziilnitudjukarenOetetszOie[Ct6ssz6m6t,valamintapon-
tos tematikit 6s a vizsgakdvetelm6nyszdveg6t is.

I
Aszerkeszt6
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MEZEIEVA

EMLEKERE

Afin,anyim nem 61. Nincsenek 6vek 6ta mir. Or<iks6gemmir csak egy f6l zsdkgriirt irat, receptek,k6rhinztrn6jelen-
tcsek s minden bizonnyal azok a papirok is, melyekkel mindenf6le kirp6tl6s ut6n rohang6szhatn6k, ha ki mern6m nyit-

li a zsritot,ha megrtern6m sz6litani a mfiltat, ha ki mern6m nyujtani a kezem azok utin, akik elhagytak. Nem teszem.
Nincs hozzi errjm. Elnentek nincsenek. Nincsenek. Fdlfogtam 6sszel.

M11!ahggyazt isfdlfogom,hogy6sincs. MezeiEvameghalt.Pontosan hat 6ve,hogyokt6berben h aza6rkeztemkoplal6s
kiilf6ldi titjaim egyik6r6l, s alighogy be6rtem a v6rosba, el6rt a hir, hogy most temett6k. Most, 1985 <isz6n.

Trsztess6gesen el sem sirattam. Biztosan rlmsz6ltvolna:,J.Ienb6giink, drfgim!Tess6kdolgomi!;'

Azt teszem. Es mostm6r talfun,igrhat|velmflt.ival is megpr6hilokr6 ir6sban errl6kezni, aki6letem eryikm eghatinoz6
szemElyisege volt.

En voltam a vid6ki, 6 k6pviselte a f<jv6rost. En kamaszldny voltam, 6 orsz6gos iigyeket int6zri, vill6ml6 szemiivegii, apr6,
fekete asszony. Istenem, hogy tudtam f6lni trjle! Sa{momra 6 maga volt a szimonk6r6s, a minden energiikkal, szenaetol-
kal val6 elszimoltat6s nagyasszonya. A term6szetes felel6ss6gvr4llal6s mintak6pe. 6 volt az, aki az aiatcirszinj6tszis, 6s
k6stibb a drimapedagogia teriilet6n is szimontartojta az orszigban jelentkez6iehetsdgeket.6volt az, aki az6ia mir or-
szigosan ismert szakemberekre r6.reutatott:,,Azt!Ot!Tess6kvid6kroilfelhozni, tess6ktanittatni! Tess6kneki teret adni!"
Mlndig, mindeniitt ott volt, ahol szakmiinkban t6rt6nt valami. Yagy az6rt,hogy tdrt6nj6k valami. Els6sorban rendezl
volt, noha tan6ri diplom6val is rendelkezett. Eml6kezhetnek 16 a legenddssi lett "Universitas" hajdani tagjai, vid6ki 6s
pesti szinh6zak szin6szei,a szinkronst(tdi6ban megfordul6 sok ember, s eml6kezhetiink mi, akik i pedagogia oldal6r6l
jdttiink.

f 969-ben 6 j6rt el6szdr drimapedagogiai gnijt6fton hilfdldiin,6 hozta azels6hireketAngli6b6l.
Jirtam ki hozziaktgilncs utcai iskoliba, hospitilni, azt6n 6 j6tthozzim,hogy nlzze, azt ciinelom-e, amire d is b6linta-
nitud.

Sose penz6rt dolgozott. F<ilfoghatatlan mennyis6gri energi6kat tudott mag66nak. Hajnalban kelt, k6s6n fekiidt. Igazi nap-
szakj6nak a reggelt vallotta.

Taniwdnyistituszomatmindigmeg6riztem mellette,6ppfgy,mintDebreczeniTibormellett.Iryekeztem nemvitatkoz-
ni, ha nem volt musz6j. Es 6ltal4ban nem voh musz6j. Ahogy relt az id6,valami furcsa, humoilal telitett, szem@rmetes
asszonybar6tsiggzdvcilott kriztiink, melyben az anyasaggal, s a ndi l6ttel j6r6 mindenf6le f6 jdalmak is megfelentek, mint
rdptetd vagy lehf z6 fdldi errjk.

Be kell vallanom, nem m6rtem m6g fdl, mi mindent kaptam t6le. Rem6lem, l6nyai, Juli 6s Kati mega j6nd6koznak benniin-
ket az,6 eg6sz szakmai munk6,ssiig6nak feldolgozirival.

De azoknak mondom, akik nem ismert6k 6t: sajnittratj6tok! 86r meglehet, hogy szur6s tekintet6tcil ti is gyomorg<ircs<it
kaptatokvolna idcink6nt, ripakod6s telefonjait6l kivert volna benneteket a verejt6k, ktil<in6sen, ha 6gond6lta votra meg
mag6t egyik napr6l a m6sikra, cggk Ti_ballagtatok volna vid6ki eszetekk6 lassabban az 6 tiinem6nyes 6szj6r6sinak nyo-
miban; m6gis mondom, - sajn6lhatj6tok!

I 
te5l9UU.aLvolt, ha.megneveltettem 6t.Ilyenkor old6dott az a rettent6 fesztilts6g, amelyben 6ltal6ban 6lt 6s dolgozott.

Es olykori dics6retei bizony fdl6rtek egr lovagg6 avat6ssal. Ritkin dics6rt. Fegyelnezeti#get k6vetett mindenkiidl, el-
sftorban saj6t magrit6l.

Tanitis kdzben 6rte a halil. Hirteler ary6rg6rcs utin, pdr 6ra mfltin elment kdziiliink. Rink hagrta a Gyerekj6t6kszin
eml6k6t' - az6ta sincs olyan stilusban j6tsz6amatcirkdz6sseg. R{nk hag;rta a dr6mapedag6gia rty6t. t"tost lenne pedig
elem6ben, most, ebben a megviiltozott viligban.
Az6ta m6r bizotyitaszigorfian v6gigm6rte az el6be siet6 angralokat, s int6zkedett, ha sziikseg6t 6rezte f6nt a rendcsin6-
l6snak.

M6g tal6n 6ve,kig nem tudom rendszeremi annak a ,,zs6k"-nak a tartalmit, amit ci hagrott rim. J6 lenne, ha r6m sz6lna
tijra:,,Nem brigiink, drigim. Tess6k dolgozni!"
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MODSZBREK GYAKORLATBAN

Az al6bbi mfihelytanulminyt, melybril r6sdeteket kiiz-
Itink, a Gyermekdramaturgia I. kdtetbril emeltiik ide. Az
olvas6, amikor ezt a bszAmol6t olvassa, ne feledje, a
szerz6, dolgozati4nak megir6si4troz a tapasztalatot csak-
nem 20 6ve szerezte. P6ldamutat6 ez az irils. Nemcsak
az6rt, mert Mezei Eva szinte elsdk6nt fedezett fel valami
fjat 6s frisset, hanem mert 6szinte. A probl6miir6l sem
restell beszimolni.

MEZBI EVA

TOnTENELMI rArEror

1972 tavasza,6ta, az iskola vezet6j6nek j6volt6bol,
m6dom van a XV. keriileti Bog6ncs utcai 6ltal6nos isko-
l6ban kiitdntxizd kisfrleteket, tr6ningeket folytatni an-
nak megillapitis6ra, vajon el6id6znek-e, 6s ha igen, mi-
lyen vfltoz4sokat a gyerek szem6lyis6g6nek formil6d6-
s6ban a dramatikus 6s szocio-jit6kok improvizAci6k,
rendszeres 6nek- 6s mozg6sfoglalkoz6sok, valamint a
mindezekhez kapcsol6d6 egy6b m6dszerek.

Annak idej6n a2 angliai iskol6kban l6tott "drama

teaching" 6s improvizici6s 6r6k sugalltilk a gondolatot:
meg kellene pr6brilni aztngerszeg1ny kdrnyezettxtl jdtt
grerekek fejlesztis6t dramatikus-improviaici6s jdt6kok
segits6g6vel. Ezek egyrlszt nem verbilis kifejez6si lehe-
t6s6get 6s ezzel sikereket ny(r j tha tn6nak szimukra, mis-
r6szt felfokozott 6rzelmi ingereket, gazdag motiv6ci6t
teremthetndnek az iskolai k6rnyezetenbeliil is. Meger6-
sitette ezt azelkipzellst a magyar 6nek-zene-pedag6gia
minden sikere (l6sd Kokas Kl6ra k6pess6gfejleszt6si
eredm6nyeit), valamint a nemzetk6zi pedagogiai iroda-
lomban az ut6bbi 6vekben megndvekedett 6rdeklcil6s a
j6t6kos 6s 6rz6kszeryi-mozgisos formak irint.

Az 6vek sorin a tapasztalatok kiss6 megviltoztatt6k
a kfs6rlet ir6ny6t 6s tartalmit. Ma a tr6ningek az inger-
szeg6ny h6tterii gyerekeken tfl osztiilyok eg6sz6re ter-
jednek ki, 6s nemcsak egyes k6pess6gek @szedk6szs6g,
mozg6s-koordinici6, fell6pesi biztonsilg, fant6zia) fej-
leszt6s6re irfuyulnak, de a gyerek eltaHnos gondolko-
d.isbeli kreativit6sinak felkelt6s6re 6s fokozis.4ra is...

-Az improvizAci6s j6t6kok igen gondos elijk6szitist
ig6nyelnek.A l6tsz6lagos spontaneit6s a merev 6rweze-
t6sn6l rughlmasabb gondolkoz6st, biztosabb anyagisme-
retet kdvetel. Enn6l is nagyobb jelent6s6ge van az elsd
idciszakban a megfelel6 j6t6kt6r megteremr6s6nek. Val6
igaz, hogy j6 hangulatban, j6 el6k6szit6s alapjin, ak4r a
padokban, a padok tetej6nvagy a padkiiz6kben is elj6t-
szadozhatunk, de igazi hat6s - jitsz6kra 6s n6z6kre
eryardnt - csak akkorsziiletik, ha,Jdl6t6s" van, ha van
olyan t6r, ahol ,,valaki ksreszfiilmery, valaki mis pedig
figyeli, mert mindiissze ennyi kell ahhoz, hogy szinh6z
keletkezz6k". (Brook)

Az angol iskol6k 6vtizedes ilyen term6szetszerii tr6-
ain&jeircil sz6l6 szakirodalom igazit a magam gyakorla-
ta is bizonfltotta: gyerekek spont6n mozg6sdhoz a kdr
alak6 vagy az ahhoz hasonl6 t6rforma alkalmazkodik
legiobban. Ennek a t6rnek jelentcis6ge van a gyerek alko-
t6kdz6rzet6nek megteremt6s6ben is. Az alkot6 kozilrzet
az improviz.ilci6s j6t6kok eset6ben 6ltal6ban 6rz6kszer -
vi-mozgfsos cselekv6sre €s 6t6l6sreval6hangolts4got je-

lent, ebben az esetben ez ki kellett eg6sziilj6n aszeL
lemi cselekv6sre, kreativ gondolkodisra val6 k6szenl6t-
tel is. Eppen ez6rt nemcsak a konkr6t j6t6kokat, hanem a
megel6z<i elcik6szitci folyamatokat is a lehet<i legnagrobb
resdetess6ggel kellett megterveznem.

A tank<inyv - mint tanterv - nem egyforma sfillyal
foglalkozik a tiirgyalt anyag minden r6szlet6vel. Sze-
momra is ad6dtakcsom6pontok. Ugy gondoltam, hogy az
rjsember tcirt6nete, a gitrog demokr6cia 6s a magyar 6l-
lamalapit6s (ez ut6bbi csak a kis6rleti integr6ci6 miatt
keriilt az iiliidikes anyagba) kdvetel tdbb idcjt 6s l6nyege-
sen motiv6ltabb jrit6ldormakat. Igen jelent6s az ciskoi 6s
6kor tcirt6net6nek a t6teles valli{sok kialakul6sara vonat-
koz6 r(sze, amelyet a tanterv 6s tank6nyv - v6lem6-
nyem szerint - egyarilnt f6l6nken, 6s nem a k6rd6s aktu-
6lis f on tossig6nak megf elellen tfur gy al.Ezzel a gyerek -
kor6n6l fogva - meses-misztikus vil6gszeml6let6be va-
16 okos 6s hat"4sos beavatkozist mulasztja el, emellett az
6ltal6nos miivelts6g egyik fontos tartoz6ka megy veszen-
dcibe - hisz hogyan lehet majd en6lkiil k6z6pkori irodal-
mat, zen6t tanitani vagy akiir Michelangelo D6vidj6r6l
besz6lni.

..A jit6kgrakorlatok elsd percetdl kezdve rendkiviil
fontosnak tartottam, hogy a munkisgyerekek - az osz-
t6lly 80Vo -a -kult(rrtdrt6netileg olyan m6lysegri 6s jelen-
tds6gii inform6ci6t kapjanak, amellyel majd a gimn6zi-
umban is megdllhatj6k a helyiiket. A klasszikus miivelt-
s6g 6s ezzel egy bizonyos jelrsad52gl fuiinya sok-sok F-es
gyereknek okozott m6r rosszklzfirzetet.M6gsem v6llal-
kozhattam arra, hogy mindazt, amit egy gazdagkdnyv-
tir6, 6rtelmis6gi csal6d gyereke a klasszikus 6korr6l
megtudhat, n6h6ny 6ra alatt potoljam. Minthogy a kor
6pit6szete 6s szobrdszata tank6nyviinkben szerepel, fgy
tiint, adr6ma 6sa szinh6z -e k6t jellegzetesen ath6ni ta-
l6lm6ny - megismertet6se j6rhat a tegnagrobbhaszon-
nal. A m6r eddigre megszokott drdmai szinezetii j6t6kok
ugyanis dsszetal6lkozhattak saj6t 6s saj6tMgos irodatmi
tarta lmukkal, m6sr6szt a demokriicia k6z6letileg mozg6-
sit6 int6zm6nyeit,,beliilrcil ", cselekv6 m6don ismerhet-
tiik meg. A kdz6letis6g, a g6r<ig polgir tirsadalmi aktivi-
t6sa lett igy az6ral6nyege, a,,miisor" eszmei mondani-
val6ja. Ez alkalommal a csficspont, az 6rabfejezor6sze
volt v6.momra meghat6rozott 6s viligos: valamilyen m6-
don, iiriigy<in osztrakizme5zt, cser6pvszavaz6st iartunk,
grakoroljuk a demokr6ci 6t. Ez a szavazAsazonban nem
t6rt6nhet mondvacsin6lt, jelenr6ktelen iigy f6liitt, a sze-
m6lyes d<inteni tudis 6s a tiirsadalmi felel6ss6g tr6ning-
j6r6l, 6s nem szav azisi jiltszadozfusr 6l lesz sz6.-
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Ebbdl a pontb6l kiindulva szinte visszafeld szerkesz-
lod6rt meg 8z 6ra menete. A polg6r felekiss 6,g6riil, azem-
ber 6ntudatiir6l sz6l6 dr6ma kivdnkozott a f(igondolat-
hoz, igrazAntigondlett az improvizici6 alapja-.Ha a mii
irnyalt motiv6ci6j6t,l6lektani m6lys6geit nem is 6rtik
neg viligosan, a konfliktus megragadja 6s elgondolkoz-
talja <iket, feltehetem a k6rd6st: mit tenn6tek Antigon6
hely6ben? Srit, tal6n megszavazhatj6k, ki igenli, ki tagad-
je Antigon6 eszteleniil mer6sz tett6t,6s eimajduut6oi-
gc taitnfmat ad a cser6pszavazfusnak 0gy gondoltam,
nagyobb 6rdeklci<t6st kelthetek Antigon6 szem6lye ir6nt,
ha pontosan 6s r6sdetesen ismertetem az el6zm6nyeket
esa csal6d bonyolult krimihist6ri6j6t - megerrlitve a
m6sik nagy gcir6g mondakiirt is, mellyel a tr6j;i h6borf-
b6l tanulva m6r tal6lkoztunk.

A Labdakiddk t6rt6net6t eSrfolytdban mes6ltem v6_
qtq: v-o! lgJszer Th6bdban egy Laiosz neni kir6ly, a
feleseg6t lokaszt6nak hivt6k. Sokiig nem sziiletett gyere-

iiil, mig egy napon meglett egykisfifi. De jaj, azt j6solt6k
r6la, hogr f-eln6ve megdli apj6t, 6s anyjdtleles6giil veszi.
Ez6rt a kirily rigy hatlrozott,hogr a tiisfiirt az erdei va_
dak martal6lciul adja. Szolgdja azonban... stb. Az Oidi-
posz-tiirt6netet igen nagy 6rdeklcii6ssel hailgatt6k, n6-
h6ny r6sdetre vissza-visszak firdeztek.Elcire megmond_
tam, hogy felemelt k6,zzel jelzem: innen kezdve-erriseb-
ben kell figyetni, mert ezt a r6szletet elj6tsszuk. Sz6mi-
tottam ugyanis arra, hogy a hosszu t<jrt6net k6vet6se krjz_
ben-kif- 6radnak, igy azonban a v6.rt k6zjel izgalomban 6s
aktivit6sban tartja ciket.Az el6gg6 nagyvonalf mes6tAn-
tigon6,,szinre l6pes6vel" r&detezfalapos mri-ismerte_
t6s v6ltotta fel, igyekeztem szinesiteni, dinamikailag
meger6siteni sajit elciadisomat is. Ut6na rdviden besz6i
gettiink a tdrt6netr6l, a rossz tdrv6ny 6s azemberi erkdlcs
titkdz6s6rdl, a zilllamplgitr 6s a rokon jogair6l 6s k6reles-
s6geir6l. A szereposztds ez alkalommil spont6n volt:
azonban akadt Antigon6, Kleon, Haimon, Teiresias,6r,
Ism6n6 6s egy sarokasztal alj6ban mindj6rt berendezt6k
a sziklabarlangot is. Rendkiviil6rdekes ial6lm6nya volt a
szerepl<igird6nak, hog;r az 6r az<isszetolt asztalok tete-
j6n r6tta_ellen6.rz6 fitjit, onnan vette 6szre Antigon6t,
akit azutiln a tr6nsz6ken iil6 6s onnan csak Haimon hal6l-
hir6re fel6ll6 Kreon el6 vezettek. Mielci tt a j6t6l<hozhoz_
zikezdtiink, rijb6l elmondtfkaz esem6nysort (ez igen
fontos momentum: a k6sziikil6s l6z6hnn6n6nv r6szlet
mindig feled6sbe meriil), majd kdriilbeliil2 6s"f6l perc
alatt oldott6k meg az improv iz6ci6t - remekbe sikeriilt,

!{ 
igeydyid szdvegekkel: ,,K6szen vagyok meghalni az

6n b,6ryim6rt" - mondta Antigon6. ,,ti6t *eg is fogsz.
Vigy6tek" - felelte balladai ttimOrs6ggel Kreon.

- Miel6tt a jit6k megkezd6d6tt, megk6rtem a n6zdk6_
ziinsdget, nagyon figyelj6k, kinek van igaza a vit6ban,
mert err6l yJ6lag szavazdst rendeziink. A megism6telt
improviz{ci6 utdn - a gyermekek maguk k6ri6k, trogy
j6tsszu-k el m6g egyszer a dr6m6t- soitertitt a "rer6!_
szavaz6sra, melyet m6r nagyon v6rtak. Tovibb csig6z_

.taT. 
a 

fes:iilts6get azzzl, hogy szerepet villalva es jit6_
ku.kba 

tlgpyg, iry sz6ltam: -figyetietet polg6rok!igen,
sz6rosztjuk k6ztetek a cserepeket. Egy n6v kertilhet csak
a cser6pre, ugye tudj6tok, polg6rok? Csak egy nevet ir_
hattok 16, azt, amelyikr6l rigy gondolj6tok, h6gy a vit6_
oan_ nekr vott rgaza. Szavazzatokpolgarok! Kinekvolt iga_
za?"

. 
Sz6losztottam a kis papirszeleteket, igen nagy buzga-

lommal es igen-igen titkosan irt6k ri1 a nJveket]iZ claa_
l6n Antigon6 neve, 5 c6dul6n Kreon6 iillt,6s kettcin ez a
megh<ikkentci sz6: mind a kett6nek. Felolvastam az ered_

m6nyt, majd hirtelen dtlettel megkdrdeztem, nem sza-
u.aznitk-e 

Teg, igy cser6pzavazissal, titkosan, ki a leg-
jobb tanul6 az osztilyban. Nagy 6r6mmel fogtak fjia
munkihoz - az eredm1ny az eldz6n6l j6val bg/6rtel-
miibb lett, valamennyiben eg;r kisfifira sizvaztai.Meg-
ig6rtett6k, hogy miskor is j6tszunk szavaz6st...
t ..Az 6v v6g6re nagyj6bol kialakultal' az 6ravezet6s
gt{ryerei. Birmilyen tartalma-t6mija volt is a .r{t6kos
foglalkoz6soknak, a szerkezet t6bb6-kevisbe 6ir.rnd6-
sult.

I . A t6rf orm6k megv6l tozt at6sa 6s ezzela naryon er6-
senegy t6rgrhoz rapad6 gyermeki figyelem 6t6liitasa,az
,,iskolai" k6z6rzetkil val6 kilendit6s-.

2. Jit6kos, t6ncos, dalos gyakorlatokkal a testi k6-
szenl|t €s az 6rzelmi felhangoltsdg megteremt6se.

3. Azoszthlyeg6sz6hez sz6l6grors k6rd6sekkel a k6_
zcis szellemi er6feszit6s hangulat6nak megteremt6se.
Ezek a k6rd6sek a teljesen evidenstcjl a csak-fejtdr6ssel
bel6that6 az ismerett6l a kev6sb6 ismert fel6 haladnak
szokatlan eredeti megold6sokat sugallnak. A mozdulat_
ra, gesztusokra lehetcis6get ad6 vfulaszok eset6n meg_
rnegszakadnak, 6s itadjek helyiiket a teljes val6 kifeje_
z6snek. A k6rd6s-vdlaszok dsszanyaga eszk<iziiket nyijt
egy testileg megval6sithat6 nagyobb j6t6k el<j6llit6sihoi.

4. A feldolgozott anyag improviz6ci6s{ramatikus
j6t6kban t6rt6n6 bemutat6sa. Eiek a zimprovizilci6k le-
hetnek szerepj6t6kok mimjellegrien bemutatott miniszi_
tu6ci6k, el6re megbeszillt t6m6jtvagy szabadon v6lasz_
tott szitu6ci6s jdtdkok improviz6li szdveggel, esetleg
drdmar6sdetek sajrit vagy irott szdveggel.

Ev vegen egy pszichol6gusok 6ltal k6szitett felm€r6s
arra igyekezett vdlaszt adni,6rnek-e egyiltaldban vala-
mit ezek a jdt6kos form6k, m6dszerek, id6znek-e eld, 6s
ha igen, milyen vdltozdst a gyerekek szem6lyis6g6ben,
goldolkod6smodjdban. A m6r6s eredm6nyei a.zt mutat_
t6k, hogy b.ir az intelligenciaszint azonos marad, a kis6r_
letben-r6szt vevci gyerekek kreativit6sa igen naglm6rt6k_
ben n6, gondolkozisuk teh6t eredetibb,[dnnviLU. t6ma_
kidolgoz4saik kerekebbek, befejezettebbek . e, igarya_
t6ndvel es az osztdlfcindkkel val6 6vi megbesz6l6Jsoi6n
meg6llapithattuk azt is, hogy a gyerekek tdrt6nelem ir6n_
ti 6rdeklcil6se megndtt. Egy m6siriinyir felm6r6sben en-
ngk 

9z oszt6gnak tagiai kdziit 6t-hat gyerek v6lasztorr
td,rt6nelmi rcldak6pet, emberida{lt mig6nak. A jelz6s_
fantr{zia, a k6pl6t6k6pssr6g nagyszerlen kifejlcid6tt,
minden magrar6zat n6lkiil vieltaka kdriildttiink l6v6 t6r_
gyak diszlett6-kell6kk6, az osztilyterem egyszer 6s min_
denkorra berendez6sre v6r6 j6t6kt6n6. Misterek lettek
a vizlatk&zit€sben. A sok pi6b.4lkoa4s sor6n maguk is

Fl11t6!, hog;r csak az a jitlksikeriil, amelynek geiince,
eliik&zitett rendje van, 6s igy az osztdty t66bseg6 mag6_
t6l megtanult szerkeszteni. Szinte mindenki megszerette
az 6neket-tincot, igen nagy kiildnbs6gek mutitkoztak
azonban tovdbbra is a j6t6kb6torsig, feiszabadults6g te_
ren.

. + i4t6k9a els6 perct6l kezdve k6t r6teg kapcsol6dott
a leglelkesebben: a nagyon intelligensek, af ikei vonzott a
szabad cselekv6s, az on6.ll6 gondolati 6pitkez6s lehetcis6_
ge, valamint 

-a magamutoga t6k - j6 - 6s rosszfajtijf ak
egyardnt. J6fajta magamutogat6 alatt aval6ban szin6szi
kvalit6sokkal rendelkez6 gyerekeket 6rtem, akikbcil min_
den oszt6lyban akad h6rom-n6gy, rik a legiobb felolva=
s6k, szaval6verseny-r6sztvev6k, hires rne#t6t vagy 6p_
pens6ggel vid6man kom6di6z6 bohocok. (Ef 6996 saj;af a_
tos, hogy eza gyermekkori k6pess6g nem -arii -eg ben_
niik, a kamaszkor nagyr6szt ki6li.) Rosszfajtaexhicio_
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nista az, aki ilyen k6pess6gek n6lkiil, az 6nismeret teljes
hiinydval szeret szerepelni, puszta tolakodisbol, hifisig_
b6l -vagy, ami nem ritka -szorong6sb6l, amelyet mi_
gamutogatissal grdzle.Ezeket a gyerekeket azonnal fel-
ismerhetciv6 teszi az 6lland6, minden szerepre val6 je-
lentkez6s mellett a dekoncentr6ltsig, rossz iogalmazis,
gyenge j6$6Knt6nia. Visszaszoritisuk fontoJdolog: az
osztily pontosan tudja, mit 6rnek, 6s eluralkodiisulkal
devalvilnik azigazinj6l j6tsz6kat. Nem lehet cjket sze_
r"p-"9lkiillugryi, vilrigossi kell azonban tenniink, hogy
csak kisebb feladatok megoldiisdra alkalmasak 6s ni
grobb szer6nyse_ggel t6bbre menn6nek a kd,zv6lem6ny
elrjtt is. Az osztiiy,,6rtelmis6gijei" term6szetesen na_
gy-on sotat profitiltak a j6t6kokb6l (a k6r legkiemelke_
dcibb k6pessegii kisfifr k<iziil az egyik t<irt6n6iz, a m6sik
rendezci szeretne lenni), a drintrj k6rd6s azonban az volt,
vajon a lemarad6kkal, a g6tliisos, nehezen sz6lal6kkal
niremegriink?

. .Kdriilbeliil 3-4 olyan ryerek van az osztr{lyban, aki az
elxiiddk t6megeslelkesedese ur6n ki6llt a j6t6tU6t. Nagy
meglepet6semre, a nem tcjrt6nelmi t6m6jf improvizici_
6kban - az 6v folyamiin h6rom ilyen 6ra volt _ cjk is szi_
vesen, tigresen tev6kenykedtek. Minden, ami tantdrgy_
gyal, tanulnival6val 6llt dsszefiigg6sben, minden kon_

ELODN6RA

Ugran ki ne tudni eUftszani, hogyan kiiti meg egy

|ispr.erek 1 c iyniffiz'jilt? Kicsit suta ui;ar*ar fty;tre;-
t<e{i.eqf 

_filtivvagy val6s6gos madzaggil _ nem trit bo-
nyolult feladat. Val6ban: csat<hogy minek elj6tszani egy
kisryereket, amint sut6n k 6ri a cip6ffiz6j6t?'

A drimajit6kot, melynek egr ilyen kis syakorlat 16_
sze lehet, arra ,,taliiltiik f<iI", hogy 6letismeriire, viselke_
d6si m6dokra, konfliktusmegold6si lenetdr6Rekre tanit_
sa a benne r6sztvevciket. S ha ebb6:l indulunkkl, a fentij6_
t6k m6r nem is lesz olyan kd,nnyii. Mert: ki ez a kisgyer&?
Anyuci-apuci kedvence, akit sziilei m6g iskol6skir6ban
is megkip..gllek a cip6pertli megk<it6i6nek bonyolult
miivelet6t6l? Vagy alkoholista aprika otthagrta, hijszolt
an- yuka siirgette, korav6n, zaklatott tig;retl&ke, aki k6t_
s6gbees€tt biintudattal igyekszik megilnni, amit virnak
tole, amit6l csak m6g jobban ri'rszebogozodik az engedet_
len madzag - 6s a szorong6 gyerek idegrendszere? M6r
ezen a ponton is az 6let igazi m6lys6geibe pillant bele a j6_
t6_k vezet6je - a dr6mapedagogusi csetlkvO r6szeseiv6
vrilnak e drriminak a szereptcik - a dr6ma i6t6k r6sztve_
v6i: tdbbnyire gSrerekek, fiatalok

- -A kgll6k6ppen 6tgondolt, megtervezett, el6k6szitett
drimajit6kban ki-ki akarva-akaratlan dnmag6t, tulaj_
don probl6m6it jeleniti meg, de mivel a drfuaj;t6k par;_
nerrel - partnerekkel - folyik, probl6n6 i6r; kiil<inf6le
reakci6kat, megold6si vdltozatokat fog kapni, s ennek
megfelelcien fog maga is tovibbreag6lnl S na a fit6t be_
Iejezt0vel mindegyik vf.ltozatnak _ imm6r kdliisen _
megkeressiik az €rteln6t, iizenet6t, akkor biztos, hogy
valami fontos ismerethez jutunk mindenki tanult vala_
pit 9grygnbol a m6sikb6l: talflkozott egy m6sfajra, az
6u6t6-l- elt6r6 probl6mal6t6ssal, visekedZsi atti tfiddel,
6si alkalmssint meggondolkoztatja, s amellett, hogy el_

DAVID DAVIS TANITASA
- Drfmatandri tovdbbk €pz€sFdton -

centr6ci6s kdtelezetts6g riasztotta dket. Nekik keveset
segithettem. Hatalmas energialekdt6st jelentettek a
destruktiv-agresszivak, az cj hatiisuk kiegyensirlyozis6t,
az eg6sz 6vi zavartalan elcirehalad6st {z osztilyfcjn<ik
gyakori - bir n6ma - jelenl6te biztositotta. X"azUttit<
nem eglnek viszont val6di felszabadulist, nagyszerii ki_
6l6si lehet6segetnyrijtott a j6t6k, a szerepl6s:imig akol_
lektivmunka tartott, minth ogy j6l6rezt6l magukit, hoz-
z{szel(diiltek a tcibbiekhez. 

-

A legt<ibb gondot tal6n az a n6pes csoport okozta,
amelyik be-beillt ugyan a j6t6kba, de csak nigyon test6_
re szabott vagJi nagyon apr6cska feladatot, eoiaokod,i_
si terhel6st nem jelentci szerepben. Er6ltef6ssel hi6ba
pr 6bilkoztam, csak n agyobb ell eniill6sba kerge r rem
ciket. igy k6nytelen voltam minden alkalommal sz6.muk_
ra ktil<in kispekul6lni azt a kicsi, de nem hamis feladatot.
amit kis kelletciz6s ut6n elviillaltak. K6t_h6rom olyan
gyerek is akadt az osztilyban, akik sz6m6ra a jil6kok
hozt{tkyegaz 6vek 6ta hi6ba v6rt siker6lm6nyt. 6k, az
egy6bk6nti t6rstalanok, az oszt6.l-y kivetettjei, "tr.i p"r"-
tcjl kezdve 6rezhett6k, hogy salmitok r6juk, becstildm
6ket, 6s nem. tett bele egy f6l 6v, szereposzi6si manipul6_
clormmat eltsmertseget szerezhettem nekik t6rsaik k6_
z<itt is.

t6,lti az e_gyiirtj6tszis 6r<im6vel, szinte 6szrev6tleniil gaz_

!^.9r., i9 6lm6nyvil6gri r, em berismere t6t - eg6sz szim6 _
lyis€,96t.

^, 
h -,ly:l a j6ldrgondott, megtervezett dr6maj6t6k?

s hqlyan keil megfelelcien elcjk6sziteni, fel€piteni 6s irri_
nyitani?

F 
t-Flqtu egr h6ten keresztiit harmincegyn6hriny

gyakorl6 drimatan6r a cimben jelzett kurzuson.
A magyar dr6mapedagogu-sok tavaly ismerkedtek

meg David Davis-szel, a biiminghami'polytechnikai
Egyetemen miik6d6 dr6 mapedalog us_k6pi6 kdzpont
E!4lt6j6v al, a Nemzetk<izi Dninii.d"gog iu i tar*"ag
tirselnrik6vel. A Magyar Dremapedag;g;ai Trirsasii
szem6lyes ismerets6g r6v6n keriit t t<lpcsita-tba vele s hiv_

11 
-, ",9 hugyominyos szentesi t6boriba, ahol a k6tnapos

rqlnu(ozas csak arra volt el6g, hogr f6lm6rhessiik van
mit tanulnunk t6le, s hogy megsziilessen az idei egyhetes
ny6ri tanfolyam terve.

Miben kiiliinhizikDavid Davis m6dszere _ Dorothy
Heathcotedrimapedagogiai iskol6ja _ att6l, amit ama_
p,gr Onfmlfieaagogia eleddig k6pviselt, amit alapvetcien
(b6r nem kiz6r6tag) angoGz,{sz p6ldr{kb6t szakiro_
dalomb6l, illetve Mezei E_y6nak, a drrimapedagogia ma_
gyarorszigi meghonosit6j 6nak 6s n 6 k<ivet6iiel eh6_
lelia;rakorlati inspir6ci6iMl drimatan Lraink azetmrilt
I 5-20 6vben kialakirottak 6s grakoroltak? Mit<jl 6reztiik
az eg(sz hetet, szinte minden perc6t reveliici6nak? Az
igazi revel6ci6: r6ismer6s_eg;r r6gi igazs6gra valamely fj
iqazsil,gf 6ny6ben. Hiszen Divis jit6lainai sok mo7;rana_
L{t kiikin-kiit6n ismertiik, 6ppei igy vagy hasonl6k6ppen
alkalmaztuk_ gyakorlatunkUan, csahigy: aromiz6.iva,
gyakran <incelk6nr (persze igy is rengeteglfr zitiv6rt6kkel
es.eredrn ennJel ), an6lktil, hogy pontosan elhelyeztiik
volna e mozaikokat a dr6maj6t6i<-iolyamat es6sz6ben _
s itt folyamaton 6rthetiink egy-egylgys6geT (fogtalto_
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zist, egy:egy drimajit6k-helyzet kidolgoz6s6t), Ae a
dramatikus nevel6s eg6sz€t is. David Davis modszere ko
hercns rendszer. Ebben a form6j6ban - sz6.munkra
legaldbbis elciszor - tudomfny, amelynek elsaj6titisa

- nelkiil a m6goly tehets6ges dr6matan6rt is kudarc fenye-
geti. Davis a drimrlt nem mint cselekvest, akci6t helyezi
k<izeppon tba, hanem min t f ol yamatot : az igazslg f elt6-
rul6s6nak folyamat6t. A dr6ma a maga konfl iktus-l6nye-
g€vel az 6let koncentr6,lt lek6pzcid6se, s a dr6maj6t6k a
kiikintxizci 6lethelyzetek pontos kdrtilj6rrisira es a dr6-
ma f ormal szabdlyol nak engedelmeskedci megold6s.ira
kin6l lehet6s6get. Davis drimaj6t6k6rban a forma nem
cdl, dea tartalom artikuliil6diisinakelengedhetetlen esz-
k<ize. S ezeknek a felt6teleknek a legkisebb helyzetgya-
korlat (l6sd ciprifiizri megk6tese) is csak akkor felel meg,
ha.pontosan ismerjiik a cselekv6s okalt, a benne vagy
m<igdtte rejlci szdnddkot, a megval6sul6sa ftjriban 6i-6
lehets6ges akaddlyokat, s v6giil felismerjiik - felismer-
tetjtk - a les z6rhet6, 6ital6nosithat6 tanulsfgokat. fgy
jrir e-lDavis magdval a dri{mapedagogia+udominnyal ii.
S j6llehet Anglia tirsadalmi val6siga nehezen veihetcj
dsszea mi6nkkel, figy tetszik, azokok,melyek a pedag6-
gus-t6rsadalom egy rlszlt a drimapedagogia fel6 fordi-
tott6k, s a c6lok, melyeket 6ltala el6rni kiv6n, ott is, itt is
igen hasonl6k a tekint6lyelvii iskola m6g az optim6lis
csalildi-anyagi k<iriilm6nvek kiizt 6lci gyerekbril is a fet_
ndtt vil6g hierarchi6j6ba be6piilni k6sz individualistdt
nevel, a t6rsadalom sz6l6resodr6dott, rigrnevezett h6t_
r6nyos helyzetii fiatalokat pedig m6g inkibb a perif6ri6-
ra taszitja, szembeforditva Sket - olykor sz6lxis6ges
form6ban - nemcsak a t6rsadalommal, nemcsak k6z-
vetlen kdrnyezetilkkel, hanem ami a legrosszabb: rinma_
gukkal. A drdmapedag6gia elsdsorban szem l6let, hoz_
z{6ll6s. A drrima - mondja Davis, s valljuk magunk is -
a demokrdcla gyakorldsi{nak legjobb rirja-, mert _
szemben mis miiv6szi form6kkal: a fest6szettel. k6lt6_
szettel, xit bizonyosform Libanazenlvel is- koilektfv
cgytlttm0kfi6sben val6sul meg, csakis erym6sra fi_
gyelni 6salkalmazkodni rud6, m6rlegelni6s dOnteni k6-
pes emberek k6zih megegyez€sdvet jd,n l6tre 6s mrik6_
dik. A dr6m6ban emberek tal6lkoznlk emberekkel: a
drdmajdt6kban a ryerekek (fiaralok) mintegy j6t6kban
tanulj6k meg, hogyan fordithat6k e tal6lkozGok rinma_
guk 6s k6z<issegiik 6piil6s6re, s e z ak6su6g6,form6lod6
ismeret felncitt korukra az igazsigra fog6kony, az embe_
ri jg9!19 

{z6keny, (passzivabb vaglr attivabb) cttoyen
attlt0dd6 6rlelci<1ik. Hogy ezr eddig is tudtuk? Hogy a
dr6mapedaglgia ez6rt talilt oly lelkes kdvetdkre s i.6rt
viltott ki annyi ellen6rz6st, ez6itiitkdzdtr olykemdnyfa_

$tba.tvtagygorsz6gon? Vat6ban. De rirk{n 6ltiik meg
ilyen intenzit6ssal, ennyire saj6t 6lm6nyk6nt, mint eza_
latt az e,gy h6t alatt. Az a kisz6mitott i<ivetkezetess6g,
amellyel Davis v6gigvezetett benniinket iskoldja 6llomi-
sai", eg6sz j6t6hezet6i tudatoss6ga, pontosao kcivethe_
t6 celir6nyoss.4ga, 6nkorrekci6i, m;tyek ok6ba 6s gondo_
latmenet6be mindig beavatott benniinket olyan dr6ma_
trn6r-mintit 6litott el6nk, melyet nem lesz kdnnyri kii_
verniink (i6.llehet eddig sem hittiik, hogy k6nn1.ri j-6 o16_
matan6rnak lenni). Att6l a m6lys6gesloterantiaiOt pe_
dig, mellyel 6rtetlenked6seinket, olykor akad6koskod6_
sainkat fogadta, t<ibbs6giinkben m6g tanitv6nyaink k6zt
is th,it m6g_egym6ssal szemben; messze vagrunt.

Fz teh6t a do.le elvi r6sze. Sok izgalmisat kaptunk
azonban az elm6lethez szorosan kapcsol6d6 gyatorlat
ter6n_is. Mindj6rt a kiindul6sn6l: Divisn6l aJet6tot "
gyerekek kezdem6nyezik, 6k,,rendelik meg". G-ondoljuk

csak el, mekkora felk6sziilts6ggel kell rendelkemie, s
hozai milyen rugalmasnak 6s kreativnak kell lennie a
drdmatan6rnak, hogy megfeleljen egy ilyen kihivisnak!
Pillanatok alatt fel kell m6rnie, milyen stereotipia-vesz6-
Iyekkel j6rhat a j6t6k, amelyet a gyerekek v6laiztottak. S
azonnal k6szen kell dllnia a terynek e stereotipi6k kiolt6-
s6ra. L6ssunk egy peld6tl ,J6tsszunk cowboyosat!" -
mondja David (rigy ttint, hamar megszokta magyaros fa-
miliaritdsunkat, amely abban is megnyilvinult, hogy
kezdett6lfogva keresztnev6n sz6litottuk), s harminc til
n6r ugrott egyszerre a felboritott sz6kek fedez6k6be vagy
pattant az 6gnek mered6 sz6kliibak nyers6be s kezdeit
csigikil tiizelni. H6t ez a stereotipia. Es ezlaz, ahogy nem
szabad j6t6kot kezdeni. Cowboyosat akarunk jr{iizani?
J6. Akkor most nevezziik meg a cowboy 6let6nek h6rom
legfontosabb t6rgy6t. Azetitt is j6tszottunk t6rgyj6t6-
kokat! Term6szetesen azoknak is megvolt a magu[6rtel_
me, nevelci, k6szs6gfejlesztcj hat6sa. Most azonban a t6.r_
gyakkal val6 jltlkrij dsszefiigg6sbe keriilt. A kdvetkezcj
feladat ugyanis ez volt: ,,cowboyok, t6rjetek nyugov6ra!
Itt kinn a pr6rin, sok sz6z m6rfdldre minden lakoit helv-
t6l. Hirom legfontosabb tiirgyatokat pedig h elyezz6tekel
magatok k6,riil!" S ahogymegn6zttik egrm 6s pozitur6j6t,
m6r <isszegezhettiik is a cowboy legfontosabb tulajdon_

_mqait: hogy 6lland6an k6szenl6tben 6ll, r6sen van, hogy
le kell mondania minden k6nyelemrcil, hogy j6ban kdil
lennie a term6szettel6s igr tov6bb. Megtaliftuk a szerep
,r16rydit< Oimenzi6jit", s ezzel megoltiik a stereotipidi.
Allvfnyozlsnak nevezi D. Davis €zt a m6dszert: a cs€_
lekm6nyt, mely 6nmag6ban nem bir jelent6ssel (6sd a ci-
primegk<it6ses peld6t), sok-sok mozz;rnattal,,6llv 6ny oz-
zuk kd,riil ": nemcsak t6rgyakkal, nemcsak a szerepl<i-k 6l-
talfnos jellemz6inek 6sszegnijt6s6vel, hanem m6g sok
m6s eszk6zzel: a cselekm6ny el6zrndnyeinek fel6;6ni_
val, a helyszin rajzival,&rendez6s6vel,,,belak4s"{val", a
szerepl6k 6let6hez tar toz6 szem6lyek figur6j6nak kidol_
goz6s6val, amiben szerepet kaphltnaft6rgyi kell6kek,
egy-egr napl6t6red6k,lev6l vagy m6s ir6sos feljegyz6s, a
miiv6szi sririt6s olyan szimbolikus eszkdzei, minia moz_
dula t, a p6z, a tekintet, a mimika, egy-egy kulcsfontossii-
g[ helyzetet vagy fordulatot r6gzit6 kimlrevitett 6ll6k6p
s m6g felsorolhatatlanul sok, kreativ v6giggondol6si
ig6nyl6 mozzanat. Mindennek t6nyege peAig iz, hogy a
i|tsz6-kezdettcil fogva ne dnmag6val, hanem a szereppel
fog;lalkozzilk, addig menjen egyre m6lyebb." a szeripl6

9njep,, mig egdszen megszabadul a kiilirilleges s6m6ki6l
6s ,,beletal6l" a szerepbe. Ezek az eszk<izdk teh6t arra
szolg6lnak, hogy a j6tsz6t - Davis sz6haszn6lat6val 6ve
-,,besegits6k" a szerepbe.

_ E besegitd eszkdzdk k6zt kittintetett helyet foglal el
Davis rendszer6ben a tan6r beldpdse a J6t6liba, aminek
6 kilenc alaptipurit sorakoztatta f<il, s ha nem is mind_
egyikgt j6tszottuk vegig, valamennyibe belek6stolhat_
tunk. V6gigj6tszottuk viszont az firzelml6t6l6sbe val6
besegit6s n6hiiny izgalmas m6dszer6t, s aztfunmeg6lhet_
ttik, mik6ppen befoly6solhatja, hogyan l<iki elcjre a dr6_
m-ai cselgkm6nyt az akadily s h6nyf6le kiutat kin6lnak
a ktil<inf6le szem6lyis6gek s a bel6liik fakad6 helyzetek.
Izelit6t - sajr,ros csak nagyon kicsit - kaptunk az ,,el_
nyomottak szinhizhnak" nevezett f6rumszinhiizi for_
m6bol, ahol mindenki kipr6bilhatja a maga 6tlet6t, ver_
zi6j6t,-a cselekm6ny ak6rh6nyszor megfoidithat6 ilyen
vagy olyan irilnyba, visszavihet6 egy kullspon tig, s onnan
tovdbbj6tszhat6 rij elgondol4sban: ez teh6i val6iban a kd_
z6,s gondolkodf s 6s k<iz6s alk ot6s szinhilza.
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Ery napot szentelt D. Davls az oktat6sban alkalmaz-
hat6 drimaj6t6knak, melynek persze a szaktan6rral valo
szoros egyiittmiikrid6sben kell(ene) megval6sulnia. Ki-
pr6hiltunk egy-egypeld6t dramatikus fizika, f6ldrajz 6s
t6rt6nelm 6r6ra. Hogy a matektanitiisban is lehet drama-
tikus m6dszert alkalmazni, azt mir csak becsiiletsz6ra -
s a h6rom megg;r6zii 6ra xlapjitn - hittiik el Davisnek. Az
eg6sznapos munkinak nem kev6sb6 hasmos kiegdszitcii

DEBRECZENITIBOR

voltak az esti videobemutat6kDorothy Heathcote-r6l 6s
munlc{j6r6l saz 6jszak6ba nyfl6 besz6lger6sek az angliai
dr6matan6r-k6pz6sr 6l,valamint k6z6s, illetve nagyon is
saj6tos gondjainkr6l. Csak zir6jelben, nehogy iinne-
pront6legyek kedvem volna megk6rdezni, vajon hiiny
munklltat6 tartotta el6g fontosnakezt az egyediil6ll6an
hasznos tov 6bbk6pz6st, hogy megf inanszir ozza egy -kilt
pedagogusnak a r 6szv 6telt?

A KIURESEDo TEMPLOM

- Rtigtiinztitt drimajit6k a Nagykcir<isi Reform6tus Tanit6klpzoll. 6ves hallgat6ival -

-foglalkozds-leirds -

Eldzmdny: A tand,r 6s tanitv6nyai egy f6l6ven 6t tar-
t6, heti k6t 6r6s dr6mapedagogiai speciilkoll6gium fo-
lyamat6ban 6s eredm6nyek6nt drkeztek el odiig, hogy
arra gondolhattak ldtrehoznak egy ,,improvizativ dr6-
m6t", szoci6ldramatikus fogantatisrit, olyat, amelyben
- 6tt6telesen term6szetesen - 6rzelmileg 6k maguk is
6rintettek. A hallgat6k - rem6lhet6en - m6r rendel-
keznek az eff6le dr6ma l6trehozilsfuhoz n6lkiil6z_hetetlen
elm6lyiil6s 6s ciszinteseg k6pess6g6vel.

A tan5.r a foglalkozist meg el6z6 61 6n megemliti, hogy
szivesen felvetn6 egy improvizativ drima t6mrij6ul: mi-
k6nt csappant meg a reform6tus hit6let falun, mik6nt
pirtoltak el a hivek az istentisztelettdl. A lfnyok a t6m6t
fontosnak tartj6k, mivel olyan kriziissegekbril lrkeztek
- t6bbnire reformdtus csal6dok gyermekei - ahol az
emlitett jelens6ggel folyamatosan taliiftoztak. Ot ma-
guk a Nagykcirdsi Reform6tus Tanit6k6pz6&na tanit6i
vegzetts6g mell6 a hitoktat6i vagy a k[ntor szakot is fel-
vett6k. A tanfr illet6kess6g6t is elfogadj6k, tudj6k r6la,
hogy reformdtus tanit6 csal6db6l szirmazik.

Pedagdgla cdl: - Legren bizonyossilgprobl6mame-
gold6 6r z6kenys6giikr<il, mordlis d<int6siikrdl 6s kreativi-
tisukr6l. - Kapjanak modell6rt6kri metodikit konflik-
tushelyzetek feldolgozis.4toz, az6ltal, hogy maguk is v6-
gigi6tszanak e$/et. Ezt.

A foglelkoz{s menete:
Azon a bizonyos okt6br 2-6n,ahogy szokis szerint k6-
riiltilt6k a termet 6s a szok6st6l elt6rrien a f6ldrefektetett
fekete Uibl6t 6s a mell6 helyezett kr6tAt is, a tan6r mon-
dand6jit a kdvetkezcikkel kezdre:
Nrrnltorkdnt:
- Mi akik ittiiliink, egyKlskdrnev6 8O0lelkes reform6-
tus kisk<izseg lak6i vagrunk. Mds egyhiz a faluban nincs,
csak ez. Olyan telepiil6s a mi6nk, ahollvszinadokon ke-
resztiil a reformitus vallis 6s egrh 6z sztbilyozta az 6le-
tet. A kdzs6g lehet Szabolcsban vagy Tntdban, h{rhol,
ahola kistelepiil6s szerkezet jellemz6 a t.ijra.
Jftdkmesterkdnt:
- Ittvan el6ttiink ez a t6bla, rajzoljukle a kiizs6giinket,
ahol lalcunk. Mindenki jeldlje be, mif6le k6zint6zm6ny-
16l tud a faluban, mi az amit 6 fontosnak tart.
A rajzot fuangos besz6ddel kis6rik. Egyenes a Fd utca. A

!6-ren van a templom, mellette az iskola. M<ig6tte E pap-
lak. A templom mellett a kocsma. A polg6rmesteri hivl-

Iddpont: okt5ber 2.6s 9.
Ideje: k6tszer 90 perc
R6sztvevcik szilma:8 illetve l0 hallgat6

tal r6gi osdopos 6piiletben van. Van posta 6s tsz iroda.
H6rom mell6kutca isnyilik. Az 6szakkeleti hatiird6li lej-
tcijri, dombos, szcikis, m<igotte erdci. A falu nyugati r6sie
sik, szint6f6ld. Bejeldlik a temetcit 6s a vegyeikereske-
d6st. Afalun dtkfiszik egy patak, fdlote hid. A t6j idilli.
Orvos, grogyszertdr csak a szomszdd k6zs6gben.

Alogy kesziilt a t6rk6p, egyre inkibb 6rezh et6v6vilft,
hogyrnagukhoz form6lj6k Kisk6rt. K6s6bb pedig, hogy
felelciss6get 6reznek 6rte.

Narrdtorkdnt:
- SajnosKisk6r fogyatkoz6kdzs6g, sokat ismakaz em-
berek, g;rakori a lop6s is, a templomba kevesen j6rnak,
annill tdbben a kocsm6ba. Megcsappant a konfirmrll6k
szi.ma is. Csak a keresztel6s, eskiivci 6s temet6s zajlik a 16-
gi szertart6s szerint.

JCtdkmesterk6nt:
- A jelenl6v6k, akik megalkottik a falut, helyezkedje-
nek egy iltaluk elkflpzelt kiskdri lakos szem6lyis6g6be,
mutatkozzanak be a kdzosseg el6tt, hogy hivj6k <iket,
h6ny 6vesek, mi a foglalkozisuk, mit lehet tudni csal6di
iillapotukr6l, hol laknak a faluban. Ez ut6bbit iel6lj6k is
meg a t6rk6pen.
Ki kinek tudta magit elkepzelni a j6t6kkimenetele szem-
pontj6b6l meghatiroz6rrak bizonyult. A tan6r maga is
szerepbebfjt, shogy irinyithassa a j6t6kot, a lelk6sz;ze-
repk6r6t iiltritte magiira. S aztln sorban a t6bbiek. Egres
szfm els6 szem6lyben mutatkozott bemindenki. Mi most
csak a bemutatkoz6s summ6j6t kdz6ljiik:
-Alelk6sz 52 6ves,3 gyerekapja. T6bbmint 20 6vefun-
96l Kisk6ren. A hatalommal nem iitk6z6tt, a piispdk rir
intenci6i szerint tette a dolgit, akk6nt ahogy Ady irta
,Nem oly nagyon hajriz, nem oly nagyon ieszket". A
rendszerviltozis ut6n lelkiismeretfurdaliisa t6madt, te-
hetett volna t6bbet is a ny6j6rt.

; A fglkesz leles6ge l0 6wel fiaralabb a f6rj6n6l, maga
is teologiai v6gzetts6gli. Itt azonban csak kintori teend6-
ket l6t el. F6rj6t mindig is tisztelte s elfoglalta mag6t a h6-
rom gyerek nevel6s6vel 6s a kerti munk6val. Most m6r
tribblenne az ideje, hogy a gyerekek kirdppetnek.
- 

-l !*4lg.asszony egdttal a korcsm6ros feles6ge,
mellesleg k<inyvtdros. Azegyhilzdolg6t ink6bb csak ad-
minisztrative int6zi.
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- A po[irnester 26 6ves. A vilasztis juttatta beo6zt6-
r|hoz ldevdmi, konfirmilt, p6rttag nem volt, agrirsza-
kcober.
- A hnitfo6 f6rj6vel egyiitt jdtt vissza a faluba, a tfjat
b saeti, meg az itt lak6kat is. A lankis r6szen a z6ld6ve-
zetben 6pitkeztek. Hisz a miiv6szeti nevel6s erej6ben.
bfnyftani akarja a gyerekek zenei, irodalmi 6let6t. K6-
tlst szervez.
- Zsuzsi n6ni a falu sz6l6n lakik, 60 fel6 jir. A f6rj6vel
csdtt hdztijimak. Tsz tagokvoltak. A grerekeket refor-
mftusnak nevelt€k. Temflomba akkor jiirtak, ha enged-
te a munka. maradt 16 idci.
- Fiatal hitoktat6, szoci6lis gondoz6 h6lgy, most 6rke-
zett vissza. Kiildet6s6nek tekinti, hogy segitsen a falunak
6s a lelk6sznek. Gyerekekkel 6s a riszorul6kkal kivin
foglalkozni.
- A volt tandcseln6k feles6ge. Gyerekeit titokban ke-
neszteny szellemben nevelte, de f6rje beoszt6sa miatt
templomba nem j6rhattak.
- Villalkoz6 hiilry, akinek a sziileit az dtvenes 6vekben
ide telepitett6k. Neki mir ez a sziil6fdldje. Szind6ka,
hogr a falut bekapcsolja az idegenforgalomba, glrermek-
tiborokat is szervezni akar.

Jltdkmastcrkdnt:
- A tibl6t 6llitsik f6lre, s minden kisk6ri lakos foglalja
el hely6t a szoba t6rs6g6ben aszerint, hogy a lakis6t,
munkahely6t hol jelolte meg a t6rk6pen!
A tan6r arra saimitott, hogy t6bb szerepl6 6lt magira
k6ts6gbeesett, megkeseredett szem6lyisdgiegyeket, hi-
szen 6 a bevezet6j6ben nem festett r6zsisk6pet a falur6l
6s lak6ir6l. De azt kellett tapasztalnia, hog;r a hallgat6k a
magukformilta figur6leak cselekv6si lehetriseget adtak.
Mint kideriilt, a viltoztat6s szind6ka dominilt benntik.

fltckmcsurk€nt:
- K6rem a kdzs6g jelenl6v6 polgirait, l6togassik meg
egrmist, ki kit akar, 6s besz6lgessenek el arr6l, mik6nt ju-
tott el a kisk6ri egyh6zkdzseg ilyen m6lypontra, majd a
pdrbesz6d ered m6ny 61 6l tij6koztassik a k6zixseget.
Hogy ki kihez ment, az is jellemzci volt. A hitoktat6 a pap-
n6hoz, a tanit6n6 a kur6torasszonyhoz, Zsuzsi n6ni a ta-
nicselniik feles6g6hez, a polg6rrrester a v6llalkoz6hoz. A
lelk6sz ebben a vend6gesked6sben nem vett r6szt.

A besz6lget6seket tolmicsol6 beszimol6kb6l a kd-
vetkezl viliglik ki. A kiizs6g illapot"it td,rvEnyszeninek
fogadjik el, ismerve a politikai 6s tirsadalmi viszonyo-
kat. M6st nem is igen lehetett virni. A tisztyiselcjnek tar-
tania kellett a templombaj6r6st6l, mert figyelt6k, a pa-
raszt vasdrnap is dolgozott, a paplak 6s a tanicshAza 6r-
dekei dsszefon6dtak, egy besz6lget6s utalt csak arra,
ho6r a lelk6sz is hib6s, hogy sokkal t6bbet is tehetett vol-
ne a hivek6rt.

Nrrrltork€nt:
- Jrinius van, beharangoztak a templomba. Bel6p a pap
rc s az Isten h6ziban senki, csak a kuritorasszony 6s a
harm6nium drellett a feleseg.
A jelenct megrenditfl. Az526ves lelk6sz csaknem elsirja
magit. I-ehet, hogt |vszinadok 6ta ekiszdr nincs kinek
ig6t hirdetnie Kisk6ren. Most timadt fel benne elemen-
tiris er6vel a btintudat. Ostorozzamagirt k6nyelmess6ge
miatt, hog;r hivatalnak tekintette a hivat6st 6s krizli, hogy
k6rni fogja a felment6s6t. A kuritorasszony 6s a feles6ge
csillapitj6k, majd. azt ig6rik, hogy csiitd,rtdk est6re meg-
besz6l6sre hivjik a kdzs6g meghatiiroz6 szem6lyis6geit.

Jf,t6kmcsterkdnt:
- K6rem a tanit6ndt, huzsi n6nit, s mindenkit, aki meg-
sz6lalt mir a teh6ban, jdj jdn el a gnilekezeti hizba, a fa-
lu jdv6j6t 6rint6 eryhizi megbesz6l6sre.
Sval6ban mindenki elj6n, csak a volt tan6cselniik fele#-
ge nem. O mit is mondhatna. A lelk6sz megriz6szavak-
kal ecseteli hihiit 6s paulusi fordulatot ig6r. K6ri a jelen-
l6vdket, hogy segitsenek Hozzirk el az istentiszteletre a
falu lak6it. Uj m6don szeretne sz6lni hozzijuk. A polg6r-
mester ig6ri, hogypeldit mutatva rendszeresen j6r majd
templomba, a hitoktat6, hog;r felkeresi a kisgyermekes
sziildket, s szem6lyesen k6ri 6ket, adj6k gyermekeiket
hitoktatfsra. Zsuzsi n6ni fogadja, hogy betartja a td,r-
v6nyt, a hetedik napot megszenteli, mint r6gen az6gyer-
mekkor6ban tett6k. A v6llalkoz6 programj6ba iktatja: a
t6boroz6 gyerekekhez meghivja a hitoktat6t, tartson lel-
kiglakorlatot. A thnit6nci miiv6szeti jellegii szolg6latait
felajinlja az egrhimak. A kur6torasszony is mag6ba
szill. A biril6 megjegyzlsre megigfiri, hogr az istentisz-
telet alatt bf'zLrj'Jr. a kocsm6t. A lelk6sz, a hivek hir-
mennyire is meg6rtciek, nem ad felment6st mag6nak, mi-
k6nt mondja, a rossz pdsztornak. Mindazoniltal a vas6r-
napi istentisztelettcil veltoz6sokat rem6l.

Ekkor lettvege a foglalkozisnak.

Egyh€ttel k6sdbb:
Mi t<irt6nhetett a kdvetkez6 istentiszteleten? Ezt a k6r-
d6st teszifel a tan6r.Kisk6rlak6i, a tr.6veshallgat6kfgy
ddntdttek, nem j6tsszik tov6bb a drim6t, mert 6des-
mindegy, hogy mennyien j6nnek el a templomba, l6nye-
gi viltozds nem k<ivetkezhet be, mert amilyen messzire
nyfilnak a korhadoz6 gy<ikerek, messzi idcjben v6rhat6 a
vir6gzis is. A lelk6sz m6g oly megr6 z6 pr6d*6ci6ja sem
segithet.
- Mi h6t? - k6rdezi a tanin.
- (Ij emberek, a faluba lrkezlfiatalok misszi6s tev6-
kenys6ge, csak ezhozhat eredm6nyt - felelik.
- Mi legyen a lelk6sszel? Megtartj6k-e, sugallji4t, hory
menjen el, vagy k6rik is a piispdk<it, kaphassanak fj pa-
pot!

Vita kerekedik. Belekapcsol6drkaza k6t hallgat6 is,
aki amrilt alkalommal nem volt jelen. Erv 6s ellen6rv: se-
giti-e a lelkesz jelenl6te a megrijulist vagy akadillyozza.
Okoz-e neki egzisztenci6lis probl6m6t az elmenetel? Uj
k6zegben biintudat n6lkiil, vajh nem kezdhet-e eredm6-
nyesenfj 6letet?
- Szavazzanak - javasolja a tan6r.
Es nyilt szavazissal voksolnak. Egy tart6zkodik (a v6llal-
koz6, aki mint mondja, nem ismerte el6gg6 a lelk6szt),
ketten ddntenek irgy, hogyha lehet maradjon (Zsuzsi n6-
ni 6s a hitoktat6, 6k ugyanis sajn6lj6k), s heten, hogy
menjen.

Edrima teh6t lezirult. Dint6ssel. ,
A tan6r ezek utiin megk6rdezi, mllyennek kdpzeltk

cl a hallgatdk 5 6v mf lva a saJdt dlettiket. S ezr olvas-
sa ki jeglrzeteikit Tanit6-hitoktat6akar lenni m6gredig
a sziil6 vid6k6n a t6bbs6g, f6rjjel az oldal6n, esetleg mir
gyerekkel is. Van aki Battony6n a gyermekv6rosban l6t-
ja mag6t, amint a saj6t gyerekei mellett t6bb elhagyott
kicsit gondoz. Ketten kiilf6lddn tanulninak, nyelvgya-
korlis v6gett els6sorban, ut6na azonban vagy k6zben is
misszi6s munk6t villalnak. Az egrik kint, m6sik ink6bb
itthon, m6ghozzA rehabilitfci6s k6zpontban. Kettdnek
mir megvan a helye, hitoktat6k a lelk6sz segits6g6re. Va-
laki tovibbtanul egyetemen, de mellette vas6rnapi isko-
l6tvezet.
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A tanir iirtil. Egy bolyban ennyi harmonikus szem6-
lyis6get, c6lj6t meghatiromi tud6 20 6ves l6nyt mosta-
n6ban nem l6tott, hallott. Ezek a kEpzcivjk azonosak 6n-
magukkal. A tanfr meg6rti a d6nt6siiket, a lelk6sszel kap-
csolatos d6nt6siiket is.

D.IYYISZTORAGNES

. A r6sarevcik Caiky M6rta, Nagy Mdria, Cseresmy6s
Agota, Sz6man Rita, Sabjiin Marianl,Jank6 Szab6 Csil-
la, Varga Tiinde, B6k6syGy6,ngyi.

HOGY frnzIMAGAT TANULd unT
- Drdmajdt€k, osztdlyf6nriki drdn -

PaisDezsti6lt. iskola 5. boszt.

H:l"T*1?l;F*io;:t" \
Helyszin: iskolai kdnyvtirterem

Pedagdglal szttnddk:
Kitapintani f6l6v ut6n, bizonyitviny, ill. 6rtesit6 osztis utin, hogy 6rzik magukat az iskoliban tanul6i min6#gben? A ta-
nirok szeretn6k ciszinte megnyilatkozilsraklsrtetni 6ket, merjenek megnyilni maguk ek6tt, el6ttiik 6s a jelenl6vri osz-
t6tyf 6, Zs6ka n6ni elcitt.
Felt6telez6s, ha sikeriil megszabadutniuk az elhallgatisb6l eredri fesziilts6gekt6l, k6z6rzetiik is, magatartisuk is m6do-
sul.

A foglalkozrts a szokisos lazit6-koncentr6l6 g;rakorlatokkal kezdcilik; hagrj6k az ajt6n kivtil magukkal hozott gondja-
ikat, hogr koncentr6lhassanak a mostani misf6l 6r6ra.

A sz6kek korben, ahogy szoktuk, k6z6pn a t6r, ahol ha sziiks6ges, jdtszani is lehet. Most nagyalakfi kartonpapirlap
keriil a bels6k6rf6kusziba, amelyre el6zetesenfilctollal felirtuk Pais DezsriAltaldnos Iskota. A karton mellett toll. Nem
kiinnyen, de meg6rtik a feladatot: frJtlk fel e kartonlapr& ezt s sz6t, eml sz tskoldrdl esziikbe Jut! Egy sz6t vagy
iisszetett sz6t. Asszoci6ci6s j6t6k ez. Szokatlan a kiviins6g, de lassan megmozdul az ag;ruk. Van, aki nem ny0l a tollhoz, s
van, aki a m6sodik korben is megnyilatkozik. Vap, akinek alkalom a jdt6k, hogy ,,hiily6skedj6k", exhibicioniznu&At ki6l-
je,van, kiiiriigyiilhasznilja a kartont, hogy udvaroljon. K6,zben fdlkeriilnek val6di asszoci6ci6k is.Az al6bbiakat jegyez-
ziikfdl magunknak izgul6s, fiirk, Zsokan6ni, bonyodalom,l6nyok, Zoli b6csi (tornatanir) bombariad6, (el6tteval6nap
volt az iskol6ban) szorongis.

Kl, mlt, ml€rt frt? - ez a k€rd6s, erre lehet vflaszolnl. Elxinek az sz6l, aki a sz6t felirta, de utina Mrki kieg6szit-
heti az indoklist. Kideriil, hogr az lzgultls bizonyos tantirgyakhoz, bizonyos 6r6khoz k6t6dik. Zsdka n6nlt val6szinii-
lega jelenl6temiatt irj6kfel.Akislinya fi6nev6t iskiiz6lni akar!a,azaz,liekivan firija.A bonyodalom a kdzl6fi:ir-zfir-
zwarft jelz| nem 6rzi j6l mag,6t a bdr6ben. Zotl bdcsl t6bbsziir is szerepel. O az a nevelcj, aki szem6lyre szabja a 15-20
pelcekig tart6 tdrpejdr6st. Szorongds: sok a kiszimithatatlan, f6k6nt az oszt6lyozisban, s ettoll. Bombarladd: az egyik
leinykaf6lt, amikorelkelletthagrni az iskol6t, mertnem tudta,merrevan a testv6re. T6bben annak driiltekvolna, haiob-
ban a bomba, s eltiinteti a f6l6vi dokument6ci6t. Mint egm6s szaviba v6gva kifejtett6k, tiszta lappal indulhattak volna.

_ Az asszoci6ci6s j6t6kb6l nritt ki a rlportJ6tdk. A tanfr a rlporter, aki mag6zza a gyerekeket, ezzel is jelezni akar-
vin, partnernek tekinti ciket, v6laszukat komolyan veszi. O maga szerepbe bfijik, hory szerepen beliil6szintesegre k6sz-
tesse I tanul6kat. Az elk6pzel6s helyes. A fifk-linyok kinyilnak, hamarosan kapkodj6k a k6pzeletbeli mikrofont csak-
hogy sz6Jhassanak. Olykor v6lem6ny iitkdztet(s6re is sor keriil eglrm6ssd is es a jelenl6vci osztiilyfciniikkel is. A k6rd6s,
amit a riporter feltett kb. igy htngzott K6rem, mondja el, mi hiinyzik Onnek az iskol6b6l? A v6laszok legfontosabbj6t
summ6zva kdzdljiik.
- A tolerancia hi inyzik (a riporter kifejez6se), az eln 626s.(Jgr v6lik, hogy a k6sziiletlensEget szigorian birintetik, de a

kijavicisra kev6s es6lyt adnak.
- A l6nyoknak a folyosoi biztons.ig hi6nyzik. Sok az inzultus, gyakori a vereked6s.
- Azosztilyozisb6la,zgbjektivit6sthi6nyolj6k,valakiiryfognlms2sll,j6volna,haaz6rt6kel6skompjuteriziltvolna,

s a jesreket s znlmitogep adn.e.
- Nem hi6nyzik nekik a tornat6r fizikai szankci6ja. Sokatmond6lett volna, haeuelkapcsolatos kijelent6seket k6p-

magn6 rrigziti. Fontos volna az arcokat 6s a szemeket is l6tni.
- Tudnik n6lkiil6mi az id6nk6nt elcsattan6 pofonokat is.
- Szeretn6k, ha az oszt6lyban sok vir6g volna. Az iskol6t dltatiban szigorubbnak 6rzik, mint a sziildi h6zat.
A riporter a tanul6 v6lem6ny6t summ6zta, s csak akkor haladt tov6bb, ha az illet<j a fogalmazissal egyet6rtett.

Ettdl a j6t6kt6l feldob6xltak,sakdvetkez6, hir pedagogiailagfontosnak tetszett, nemkiilon6sebben lelkesitette6ket.
Alkossanak pirokat, hangzolt a tatriri kiv6nsig, s mondjanak el egrm6snak egr j6 6s egy kinos tdrtr6netet, pedag6gussal
vag;r iskol6val kapcsolatos 6lm6nyt!A k6z6ss6ggel a ,,vallomi{.st" mindig a misit f6t tOi<;tte, eg;res szim harmidii. rre-
m6lyben, ign ,,a baritom, a tirsam azt mes6lte, hog;r..."
Az a tapasztalat, hogr ezzel az 6tt6tellel szivesebben sz6lnak magukr6l a grerekek. fgy tiirt6nt ez most is. Meglepte 6ket,
hoqymegsz6lalt a maga f6j6 pedagogrs 6!A6ny6re emlilkenreZ.sokan6ni is, 6s a foglalkozAsvezet6 tan6r is. A gyerekek
ett6lha lehet, m6giobban felszabadultak.Minthamegleptevolna ciket, hogya tan6rnakislehet,"rossz tanir" ettil6te.Ki-
nyiltak egrm6s el6tt. S figreltek eglrm6sra. Mint a j6ban-rosszban t6rsak.
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DOBOZIESZTER

Jdtdk- alkotfs - megismerds
a nyelvtan (sz6vegtan) 6rdn

Lassan hfsz 6ve lesz, hogy tudom, mit jelent aziiresen, feh6ren 6sit6papirralszemkdzt iilvea legmegfelel6bbkifeje-
z6sre v6rni, milyen gydtrelmes 6r6m, milyen dnimmel teli gyotrelem a legodaill6bb vdltozatot keresni-megtalilni. Hfsz
6velesz, hogyel6sz6r ismertemmeg a kimondis, a megnevez6s,azolykormegnevezhetetlennek tfin6tartalmakn6venne-
vez6s6nek is n6ha eg6szen katartikus 6lm6ny6t. R6g6ta, apillyakezdls 6vei 6ta foglalkoztat, hogy azokat a tapasz-
talatokat, amelyeket az alkot6munkiiban szereztem, hogyan hasznosithatn6m az iskoldban. Mikdnt v6lthatn6m a sokszor
elvont, a tanul6k vilig6t6l, 6szj6ris"{t6l nagyon is tivoli ismeretek elsaj6tittatisit mind tdbbszdr val6di alkot6 tev6keny-
s6gg6. Hogy a passziv, befogad6i tanul6i magatartis 6tadja hely6t a kreativ jelenl6tnek. Mik6ppen lehetne a kdz6piskolai
magyartanitisban a taniw6nyokkal6jra6letni az ir6 attitiidj6t, s nem csupin rangos sz6pirodalmi mfivek elemz6s6vel,
hanem tigy, hogy maguk is beliilkeriiljenek a formateremt6s, a kifej ez6:s, tz 6brizol6s folyamatin. Att6l a gondolatt6l in-
dittawa-amelyet Hulzlngaigrfogalmazmeg: r,Azemberl ktizdssdgfontos t6nyked6sel mlndJdtdkkal vannak6t-
szdve." - kerestem annak irtjit-m6djit, mi m6don lehetne visszahozni a m6r-m6r feln6tt 6retts6gii tanitv6nyok napi
qgntcfj6ba a j6t6k motivum6t. A szind6k 1990 6sz6revillt igazi elhat6roziss{. Ekkorra 6rett meg ri az idci? Vigy tal6n
ekkorra adatott meg a szabads.lgnak, a felszabadult*ignak az a foka, amely formil6lag hatott a taniri viselked6sie is? S
a reg6ta bertigziilt szoklsokat fellazitotta, 6talakitotta volna? Netin akkorra lett olyann6 az oktat6s l6gk6re, hogy a tel-
jesitm6ny szigoru k6nyszere imm6ron megf6rni l6tszik a kis6rletez6s oldottsrig6vai? igy tiirt6nhetett, f,ogy ettciiiz 6sz-
t<il fogva misk6nt kezdtem tanitani a kOzdplskola harmadlk oszt{lldban a sttllsztikft, a negyedlkben pedlg a szti-
vegtant, mintazel6tt.

,,Gy6g;rul6snincsdiagn6zisn6lkiil."-irtamfelat6bl6raazegyiknegyedikesosztilyban.Majdpedig-hosrvtlasz-
tani is lehessen: ,,,A,2 emberek hangia, modora, magatartdsa kiil6n<isen elfog6dott." Helyezz6kel egy megirand6 szdveg
iisszefiigg6s6ben egyiket vagy m6sikat - k6rtem tanitv6nyairnat. Ekkor 6k m6g nem tud16k, hogr a k6t mondat id6zet. 5
hogy M6rai Sindor Napl6j6b6l val6k. Amig magam a felelSkkel voltam elfoglalva, ot-tiz-tizendtpercek alatt sziilettek
meg az apr6 remekl6sek. Mert val6ban remekl6sek is voltak a rdgtonz6tt ,,miivek" k6z6tt. Tanitv6nyaim 6rezhet6en ked-
viiket lelt6k a munk6ban. Ugy tlint, az ilyen_6s ehhezhasonl6 szdvegalkot6si feladatok elcihivt6k a j6t6k ir6nti fog6kony-
s6gukat - T6g igy 17-18 6ves korukra is. Kinek-kinek mtik<id6sbe lendiilhetett afantizi|ja,ami 6ppen akkoriban fog-
lalkoztatta, feldolgozhattl sldyegeben, id6s6nek, egr6nis6g6nek megfeleld hangnemben. A megkdt6s pedig, hory a vi-
lasztott mondat szerves r6sz6v6v6lj6kkis alkot6saiknak, m6g a pr6bat6tel izgalm6t ismegizleltettevetiik. Meghailgawa
a fogalmazv6nyokat, smost m6ravonatkoz6Mfurai-r6sdeteket isfelolvasva,dsszehasonlitottuk akiil6nf6le megotd{so-
kat, megvizsg6ltuk az ir6sok belvi 6sszefiigg6seit. igy jutottunk el bizonyos szdvegtani ismeretekig. Hogy peld6uimik6nt
kapcso_l6dnak, mily_en trirv6nyek alapj6n eg;rm6sba a mondatok? A szdveget alkot6 mondatok szeitezetl, nangneme ho-
gyan fiigg <isszeazir6iszind6kkal? Horymi isa szdvegkoh6zi6? Ugyanezekre a krird6sekre kerestiik avilasztlgym6sik
alkalommal is,amikortdrt6netesenkilencmondatotkellettegykerekeg6ssz6formilniuk.Kilencolyanmondatoi,amely-
nek c1tR61 egtr-eglrkiemelt szav6t ismerhett6k eldre, azaz osszesen kilencet: 43, id 6,lesz,tud, boldog, Isten, hisz, tapasz-
tal6s,,kev6s. TaniMnyaimmaguk fedezt6k fel, milyen kiil<in6s, amint a 43-asszim mondatkiirnyezite szabjamegmajd
az-eg6sznek, a sz6v,egnek a tartalmiit is.A folytatis szempontj6b6l nem mindegy ugyanis, hogr a nyit6 mondit 43!Jruf;-
szitk6l, 43 6let€vr6l, 43emberrcil vagy 6ppn az 1943-as esztendcircil sz6l-e. K6s<ibb szinonimaUf glrijtdrttnk egfbizo-
1yq n6n6y es egy mell6kn6v rokon6rtelmiis6gi k<n6bril. Majd egy bizonyos lelki6llaporot, illewe vi-sefied6sform7t jelz6

frifejel6seke!, Hogy egyiitt volt m6r mindegrikbril legal6bb egy tucatnyi,arra tdrekedve, hogy a felsoroltakb6l min6itdb-
bej fglhasm6ljunk, ism6tszdveget alkottunk, kiil6n-ktil6n. Azt6n mindenki felolvasta aiig66t.Mindek6zben tapasz-
tataliv,al6*igg6 v,4lt el6ttiink, amint az elcire felhalmozott sz6k6szlet tagjaibol kirajzolodik iszd,veg t6mah 6l6zata.Egy
nisik hasonl6 gyakorlatb6l pedig az id6- meg t6rh6l6zata. Amlt kor6Sban kdsz, megalkotott,Iiibbnylre sz6plrb-

{.!-l sztivegek vagy rdszleteik lebontttsttval, boncolgat{sfval 6rtettek meg tanfwrlnyalm, az most az aliotrls
folyematdt 6t€lve vdlhatott tudltsukkd. A felismerds, a r6ismer6s 6lm6ny6vel is megtoldva iz informiici6kat. Az egres
fejezeteklezirisaut6ni besz6lget6seink, a taniwdnyokvallomisai is igazolj6kmost mirsz6momra, misfajta tud6saiigy
szerzett tud6s, mint az, amit a lankonyv kinyilatkoztat6sszeriien, etrn6teti elvontslgban kdzvetit. M6sfajta ismeret a"z,
ami tapasztalaton alapul, s netin a felismer6s <ir6me is hozzAad(frik Sokkal ink6bb i sajritjuk elsz, ha ily ir6don szem6-
lyes 6rintettseggel pirosul.
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MAR.UNAKFERENC

REFORMPEDA

MI IS AZ ADRAMAPEDAGoGIA?
2.r6sz

A dramatikus j6t6kok szerepe a szem6lyis6g fejldd6seben

A dramatikus nevel6s eljirsait alkalmaz6 pedagogusok

valljik:

Adrimaj6t6kok
- el6sigitik a gyermekek 6,ntev6kenys6g6nek, alkot6-

Kszs6g6ne[ probl6mamegold6 k6pesseg6nek, f an-

t6zi6jrirnak, 6n6ll6 gondolkod6suknak, y alkokis-

noz jztits6ges b6tors6gutnak - vagris kreativit6-

suknakfejkll6s6t,
- fejlesztik kommunikici6o kdpess6giiket'
- mlgkiinnyitilq term6szetess6 teszik a gyermekek

tOz-Oss6gUe rueszked6set, tirsade I m iv6 v6l6siit'
- iinismeretre, emberismeretre' az emberi m6lt6sig

tisztelet6re nevelnek,
- iisszpontooitott, megtervezett munkira szoktatjik a

benne r6sztvev6ket, melyb6ll nem hiinyozhat I ru-

galmassig, a k6riilm6nyekhez alkalmazkod6 gyors

diint6si k6pess6g sem,
- nemcsak eltetmi t6pessegeik, de 6rzelmi 6letiik, 6r-

t6kvil6guk is gazdagodik'
- hozziljirulnak a vil6gra nyitott, kiegrensflyozott'

deriis szem6lyiseg kialakul6*ihoz.

Ha azonban aa k6rn6nk ezektfil a szakemberekt6l'

hogy tapasztalataikat tdmassz6k al6 tudom6nyosan

melalapozott 6s bizonyitott eredm6ryekkel, ezt nem

tudi6k megtenni, ugranis ilyen vizsg6latokat mindeddig

(nemcsaknilunk, deaz eg6szviligonis) kevesetv6geztek'

iz a dramatikus nevel6snek term6szetesen nem hibija'

inkibb potland6 hiinyoss6ga. L6sd6 Jinos pszichologus

egr amerikai vizsgilat ismertet6seben igyfogalmaz err<il

alondr6l ,,,\ kiil-6ntiiz6 szetzlka kreativ dr6mai6tek-

nik at olvas6si k6szs6g fejleszt6s6rtil a szem6lyi#gfej-

leszt6 hat^isig sold6le poAtiv pedagogiai hauisir6l sz6-

molnak be. Eiek a besz6mol6k elsrisorban alkalmi megfi-

grel6seken 6s esettanulninyokon a!l91nak. Az a kiiriil-

m6ny, hogr a kreativ drimaj6t6kfttiir6i nem timasztot-

6t6t ie migilapit.isaikat rCndszeresen v6g zett f elm6r6-

sekkel 6s hatiselemz6sekkel, term6szetesen nem jelenti

azt, hory megrillapiLisaik hib6sak Az ilyen megfiey.-l9-

sek igen ryakran az empirilrus ellen6rz6s legkivil6bb ki-

indul6pont jait nyfjtj6k. "

Ha aztizeretn6nk, hogy a dramatikus j6t6kok elterjedje-

nek iskoliinkban, akkor a kdzeljiiv6 egrik feladata ezen

a t6ren 6ppen az lenne, hogy megteremtcidjenek al ilyen

vizsg6latok felt6telei, kidolgoz6sra keriiljenek m6dsze-

rei.
Tiibb eddigi (els6sorban pszichologiai) kutat6s azon-

ban miris al6timasztja a j6t6k (6s igr benne a dramati-

kus jit6kok) szemdlyis6gfejleszt6 hatis6t. A k6vetke-

zdkben e vizsgilatok kdziil ismertetek n6hinyat.

Rdthy Endr€nd ktizli H. Rettcr n6met kutat6 ki#r-

let6t, amelyben a j6t6kszernek az iskolai oktaLisba tdrt6-

n6 bevon6sit vizsgilta. A kis6rlet eredm6nyeit titbbek

kdz6tt a kiivetkez6kben foglalta iissze: ,,.. . Ai6t6khozzA-

jirult a glrermekek k6pess€geinek fejl6d6s6hez' s a fel-

inertil6 hTinyoss.igok glrors f elismer6#hez s eredm6nyes

korrigil6sfhoz. M-egviltozott a gyermekek iskolihoz fii-

z6d67iszonya. A j6t6k el6mozditotta a szociilis kontak-

tus fejlci<16s6 t 6s iz csztityba val6 beilleszked6st. A j6t6k

segits6g6vel az agresszi6 leepiilt... A teljesitm6nyszint az

*itatyitU"o ncitt. ... Pozitiv hatdst gyakorolt- a szabad

id6 hasmos eltdlt6s6re. ... A kisiskoliskorban 6ri6si sze-

repe van a gondolkodis fejlcil6seben, a tanulisi 6s maga-

tait"iri nef, 6zs6get felismer6s6ben' korrigil6sdban, a

szociilis tanulisban, a tanulfsi kedv fokozisiban, a kol-

lektivitis szellem6nek fejl6d6s6ben, az iskolai k6ziiss6g-

be val6 beilleszked6sben."

Vizsgil juk meg most azt, milyen viszony ftl furn a j6-

t6k 6s a kreativitis kiizdtt!

A J. Cropley Tanit6s sablonok n6lkiil cimfi kdnyv6ben a

kiivetkexiket irja:,,... pszichologiai vizsgilatok eg6sz so-

ra mutatta ki , hogr a g;rerekek j6t6ktev6keny#ge kreati-

vitisuk m6rt6k6vel korrelil )' ... a iilt6kazegyik legfonto-

sabb eszkiize a kreativitis iskolai fejleszt6senek' egr-

szersmind annak,hogr az ak6s<ibbi 6letkorokban isfenn-

maradjon."

Miben l6tja 6 a j6t€kkreativitlst feflesa6hatldt?

Abban, hogy a grermek jit6ktev6kenys6ge kiizben a kre-

ativ gondolicod6st akadllyoz6 szociilis 6s 6rzelmi gitl6-

sok €rv6nyiiket vesztik, tehit m6d nyilik egy sor kreativi-

tist fejleszt6 tev6kenYs6gre.
Ha moot megvizsg6ljuk azokat a bizonyos vociilis 6s 6r-

zelmi akadilyokat, melyek szerinte az alkot6 gondolko-

d6s kibontakoz6sdt akad6l y on ilk,litnif ogiuk' hogy dra-

matikus j6t6kaink 6ppen ezek legrdz6s6hez, eltLilrlitilsf.-

hoz adnak segits6get Srermekeinknek.
Az alkot6 gondolkodis szem6lyis6gspecif ikus akad6lyai

Cropley szerint a k6vetkezdk
l. Az emberek tdbbs6ge k6ptelen arra, hogy ,,6nmag6t

adja",6s a tfilzisba vitt iinfegyelem kordiba szoritittz

iitleteket is.
2. A k6pzeletiinkt6l val6 f6lelem.
3. Az elemzl (analitikus) gondolkodis fontossig6nak

trilhangsflyozisa. Eppen az iskola az, amely a gYel-

meketizinle teljes eg6sz6ben erre szoktatja, nem jutal-

maizzaa szintetizril6 gondolkod6st, 6s ig;r nem alakulhat

ki a divergensgondolkodis sem.

4. Gondolatmenetek megszakitisa id6 el6tt. Probl6ma-

helyzet eset6n csak az els6, nagrjibol elfogadhat6 meg-

old6sig gondolkodik a legt6bb ember. Pedig nem bizto6,

hogr az elxi megoldis a legiobb megoldis-

5. A gondolkodisi s6mak (egyszer vagy tdbbszd'r j6l be-

vflt gondolkodisi miiveletsorok) merev, ism6tl6d6 alkal-

mazisa.
6. Nem tudjuk kezelni sajit dtleteinket. Nagy szammal
jelentkezci 6tlettel meg kell tanulni b6nni.
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7. Szorongisi k6szenl6t. Az er6s teljesitm6nyig6ny a ta-
nul6ban szorongistv6lt ki. Ezndveli a tart6zkod6st att6l,
hogr iinmagukat adjdk, kedvez a gondolatmenetek id6
el6tti megszakit6sinak 6s ercisiti & merev gondolkod6si
#m6kt6l val6 fiiggris6get.
8. A verbrllis k6zl6s tfilzott fontossiga. Azel6zd akad6-
lyok mindegyik6ben ott rejlik az az elk6pzel6s, hogy a
gondolatok egyetlen igazi kifejezdeszkdze a besz6d. pe-
dig gondolatainkat ki tudjuk fejezni besz6d n6lkiil is.

Hogy mindezek elh6rit6s4ban a dramatikus jrit6kok,
improviz4ci6k, rendszeres 6nek- 6s mozg6sfoglalkozi-
sok t6nyleg fontos szerepet t6ltenek be, azt egy mag/ar-
orsz6gi kis6rletben L972-benMezel Evdnaksikertilt bi-
zonyitania. Abudapesti XV. keriileti Bogincs utcai 6.lta-
l6nos iskol{ban az <itddik osztelyos t<irt6nelem tant6rgy
anyag6t dolgozta fel ilyen foglalkoz6sok keret6ben.
Munk6j6t <isszegezve a krivetkez6ket tapasztalta:,,f,vv6-
g6n egy pszichologusok 6ltal k6szf tett felm6r6s arra igye-
kezett v6laszt adni, 6rnek-e egy6ltaldban valamit ezek a
j6t6kosform6k, m6dszerek, id6znek,eelci, 6s ha igen, mi-
lyen v6ltoz6st a gyerekek szem6lyis6g6ben, gondolko-
d6sm6dj6ban. A m6r6s eredm6nyei azt mutatt6k, hogy
bir az intelligenciaszint azonos marad, a kis6rletben
r6szt vevd gyerekek kreativitiisa igen nagrm6rt6kben n6,
gondolkodisuk tehit eredetibb, kdnnyebb, t6makidolso-
zisaik kerekebbek, befejezetrebbek. Az igazgat6ncivei6s
azoszt6lyf6n6kkel val6 6vi megbesz6l6s sorrln megiilla-
pithattuk azt is, hogy a grerekek t6rt6nelem irinti 6idek-
ldt6se megncitt. ... A jelz6sfantizia, a k6pl6t6k6pess6g
naryszeriien kifejlci<lott, minden magyardzat n6lkiil v6l-
tak a kiiriil<ittiink l6vci tirgyak diszlett6-, keltri6t*4 az
oszt6.lyterem egyszer 6s mindenkorra be rendez6xr e v6r6
j6t6kt6rr6. Mesterek lettek a v6ilatk6szit6sben. ... Szinte
mindgnki megszerette az 6neket-tirncot, igen nagy kii-
l6nbs6gek mutatkoztak azonban tovdbbra is a j6t6kb.i-
tors6g, felszabadults6g ter6n. "

Ez ut6bbi meg6llapit6s, feltehet6leg annak a kiivetkez-
m6nye, hogy a kis6rletbe bevont gyermekeket ekkor m6g
csak egy 6we, r* az iskolai munk6ban viszonylag elszige-
telten (csak tdrt6nelern 6r6kon) 6rt6ka dramatikus j6i6-
kok fejlesztri hat6sai.

Mozgisos jr{t6kaink (amelyekben tdbbnyire csak a
h,elyzet elk6p zelt, de a mozg6s val6s{gos) fontos szerepet
tdlthetnek be a gondolkod6s fejlesztes6ben is.
VlgotszklJ 6s Plaget munkisriga nyomdn ma m6r kdz-
tudott, hogy a gyermeki cselekv6snek, mozg6snak nagy
szere_pe van a gondolkod6s fejlcit6s6ben. A megismer6s
mindig cselekv6ssel kezdri<lik. A gondolkod6si mrivele-
tek a val6s.igos cselekv6s inreriorizi4ci6ja (belxiv6 v6l6-
sa) ftj6n alakulnak ki. ,,... a t6rggyal vagy helyzettel kap-
csolatos motoros viselked6s ... valamilyen form6ban ...
be€piil 6s megmarad a k6zponti idegrendszerben, s jelen-
t6s szerepet tcilt be a magasabb rendii (interioriz{lt, intel-
lektuilis, gondolati, bels<i stb.) tev6keny#g kialakul6s6-
ban 6s regul6ci6j6ban. "

A drunatikus jdt6kok mozg6sra 6piilci gyakorlatai teh6t
nem 6nc6lfiak, nem csak a szellemi felfrissiil6st szolgil-
jiik, hanem Sz6kdcsnd Vlda Mdrla megfogalmazisa
szerini: ,,az iskolai 6letnek k6ts6gteleniil kdzponti k6rd6=
seaSondolkozis fejleszt6se. De ebbcjl a n6zcipontb6l isfi-
gyelmet kaphat a mozgds tudatosit6sa mint a szellemi te-
v6kenys6g inspir6l6ja. Szerepe lehet a tanulisban, a kon-
centr6lis elsaj6tit6siban.,,A kineszt6tikus analiziltor...
fontos szerepet j6tszik m€gaz idegrendszer oly bonyo-

lult, magas fok6 tev6kenys6g6ben is, mint a gondolko-
dis." (Ilepp Ferenc: A mozg6s6rz6kel6skrs6rleti vizsg6-
lata sportol6kon.
Amikor teh6t a k6tdtt teret, a szigor(ran felillitott padso-
rok rendjdt bontani akarjuk, az iskolai tev6kenys6get
term6szetes mozgissal frissitjiik, a mozgilskultfra tuda-
tos fejleszt6s6vel tant6rgyakhoz kapcsol6dunk (anya-
nyelv, 6br6zol6s, 6nek, stb.), akkor a gondolkod6s legsz6-
lesebb 6rtelmti fejleszt6s6t tiizziik c6lul. "

A dramatikus j6t6koknak az a f ajt6.ja, 4melyet szitu-
6ci6s (szerep) j6t6koknak neveziink, melyek,,... megad-
j6k egyr6szt azt az 6ri6si pszichologiai lehet6s6get, hogy
a gyerek egy m6sik szem6ly helyzet6be k6pzelhesse ma-
g6t, m6sr6szt azt, hogy <inmagit egy elk6pzelt szitu6ci6-
ban -amire kiildnben nem lenne m6dja - megval6sit-
hassa" - tdbb kutat6 szerint fontos szerepet tdlthetnek
be a szocializlci6s folyamat elcisegit6s6ben.,,A dramati-
z^6 ieftk,mint peldiul bizonyos t6rsas helyzetek elj6t-
szisa m6sok tirsas6g6ban, egyes feltev6sek szerint t6!
teret nyitva a z 6rzelmekkifejlcit6se el6tt,,,felszabadit6"
hat6sri. Azt is tartj6k, hogy ez a jit6k eldsegiti a t6rsa-
dalmi tanulrist. A gyermekek peld6ul a dramatizitl6 j6-
t6kban, illetve a tettetci j6t6kban olyan reakci6m6dokat
tudnak megtanulni, amelyeket val6sigos helyzetben
k6ptelenek lenn6nek elsajititani... " - SusannrMlller.
M€rel Ferenc szerint e j6t6kok szem6lyis6gre gyakorolt
hat6sai az indulatelvezet6sek k6r6be tartoznak,tehet az
elabor6ci6s mechanizrnusok menet6t k6vetik, de kiil<in-
f6le v6ltozataik lehetnek. A legegyszeriibb viltozat a
helyza 6t6l6se, meg6rt6se. A szerepl6 annak r6v6n, hogy
maga is r6sztvev6je, alakit6ja a jelenetnek, meg6rthet
belcjle valami olyat, amit eddig nem 6rtett. A hai6sme-
chanizmusm6sikv6ltozata a dramatikusventill6ci6, ami
mi4r t6nyleges indulat elvezet6s.Itt j6t6k kdzben a sze-
repl6ben l6vci valodi indulat (harag, brinat stb.) t6r fel-
szinre, val5s6gos (de eddig esetleg titkolt) 6rzelmeit jele-
niti meg, 6s ekdzben megszabadul az indulat nagy r6sz6-
tcil, ami feszitette 6t.
M6rei Ferenc mindezekn6l fontosabbnak tartja azt a ha-
t6smechanizmust, amit katarzisnak (megtisltuhsnak)
neveziink. MegfogalmazAsa szerint a katarzis tulajdon-
k6ppen az indulatok 6rzelmi megviltoztatdsinak ig6nye:
az ,,igy nem lehet tov6bb 6lni" ig6nye. A dramatizilt j6-
t6kok ehhez megteremtik azt a lehet6s6get, hogy a sze-
m6lytktnz6 mfiltat kreativ m6don meg lehet ism6telni,
l6tre lehet hozni a m6sodik meg6l6st, amelyben az indu-
latot cselekv6ssel lehet megszeliditeni. Ez ercisiti meg a
viltoztat6sban a szem6lyisr6get, ez adja a megtisztul6s
szab{iyoz6s6t.

Ugyancsak M6rei Ferenc ismertet (m6sik munkij6-
ban) egy amerikai kis€rleret, melyben azt vizsgilltik,
hogy segitik- e aszerepjiltilkok a txjrt6nbe keriilt elit6ltek
t6rsadalmi beilleszked6s6t, hatnak-e r6juk 6gy, hogy
megakad6lyozzik 6ket fjabb brincselekm6ny ett<;vet6-
s6ben.
A vizsgilat eredm6nyei azt mutattilk, hogy azokaill a sze-
m6lyckn6l, akikn6l a szerepj6tsz6si k6szs6g felelevenit-
het6 6s fejleszthetci volt, a szerepgyakorlai hat6konyan
el6segitette a t6rsadakni beilleszked6st.
T6m6nk szempontji4b6l e vizsgilat csak az6rt fontos,
mert itt bizonyit6st nyert, hogy egyr6szt a szerepj6tszisi
k6szs6g megl6te, m6sr6szt maguk a szerepgyakorlatok
elcisegitik a t6rsadalmi beilleszked6st, a t6isadalmi sze-
rep jobbbet<iltes6t, tehet b6tran t6,maszkodhatn6nk16 az
eddigin6l jobban is az iskolai nevel6 munkdban.
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Ezek a szerepj6t6kok nemcsak a szocializici6t, de az
iinismeretet is fejlesztik. Ezekben a j6t6kokban ugranis
az egy6n nemcsak azt tudja megmagir6l, mint egy6bk6nt
(milyen tulajdonsigokat tulajdonitanak nekem m6sok,
6s6n saj6t magamnak), hanemenn6l sokkal fontosabbat:
egr adott helyzetben t6nyleg e tulajdonsigoknak megfe-
lel6en cselekszen-e? Es ez a l6nyeges, hiszen az emberi
tulajdonsigok a spont6n cselekvesbe ilgrana 6n6nye-
stilnek Csakha a kdriiln6nyek m6r pr6bira tett6kvala-

melyik vonisomat, akkor gy6z<ilhetek meg r6la, hory
olyan vagrok-e igaz6n, amilyennek tartanak, vagr ami-
lyennek tartom magam.

Ezzel afejezettel azt kiv6ntam bizonyitani, hogy a
dramatikus j6t6kok iskolai alkalmaz{sai nem iinc6lfi, a
tanitilsi 6ra megszokott rendj6t felboritani akar6 j6tsza-
dozist jelenten6nek, hanem a legfontosabbat: egy lehe-
t6s6get a szem6lyis6g fejleszt6silre.

- kszilgetds mrriltr6l, jelenrdl, Trencsdnyi [,,6szl6val az OIK
igazgat6helyettesdvel -

Szemben iil6k Trencsenyi L6szl6val. Sokadik alkalommal imm6r 20 6v 6ta,mi6ta ismerem. Nem egyszer keriiltiink
egy asztal kdr6 vagr egy asztal m<ig6. Most szemben iil6k v6le, de nem ellen6ben, mik6nt 6 sem ellenemre. Besz6lgetiink.
A szobijiban, az Orszigos Iskolafejleszt6si Kdzpont igazgat6helyettesi szoh{j6ban, mivel 6 itt az igazgat6helyettes, Mi-
h6ly Ott6 igazgat6 helyettese.

A mili6 maga is besz6des. H6rom ir6asztal a szob6ban, az asztalon pa.pir, foly6irat nagy dsszevisszas6gban, a polco.
kon ug;rancsak. Ery koll6g6ja, aki itt tart6zkodik, mintha jelen se lenn6nk, teszi a dolg6t, ir, olvas, Lirgyal, ki-bejAr. Az
igazgat6helyettes fr, mikor bel6pek, maga is az ir6g6pn6l iil. Levelet fogalmaz. - Nem baj, - mondja menteget6z6sem-
re, hogy megzavarom - fgyis hoss z6lesz, 166r holnapig.

Eredendcjen az6rt jd,ttem Trencs6nyi Lisd6hoz, hogy adna tan6csot, kiizelebb iil a ttizhiiz, mondan6 meg, megel6ged-
hetiink-eaminiszt6riumiltal javasoltdrCmrJdtdkvercJfilkflpztselnevez6ssel,vagyharcoljunkadr6mapedagogusici
m6rt. Trencs6nyiLiszl6 gondolati segits6ge j6l j6tt akkor is, emikor m6g az Uttdrri K6zpontban dolgozott, 6s a gyer-
mekek amat6r miiv6szeti tev6kenys6g6n ek a, szervez6se tartozott hozzA: nag;ruonalfsilga n6lkiil sose tudtuk volna p6rt-

I pohtikamentess6tennia k6t 6vCnk6nt megrendez6sre keriil<i orsz6gos gyermekszi;jisz6talillkoz6t.,,Nemv6litlen
- mondja -, hogy 6n az ttttir6 mozgalomnak olyan posztjin szolg6ltam, ahol felcsillant a rem6ny, hogy a reform 6s el-
lenreform kdz6ttingilz6hetvenes 6vekben a mozgalom is el6mozdit6ja lehet az (rj t6rekv6seknek, tort6netesen a tanul6i
iinkorminyzatnak, a tanul 6i 6rdek6w 6nyesit6snek, a grermek6rdekeknek."

Besz6lget6 partnerem a Maryar Drfmapedagogiai Tirsa$gnak m6g 1989-ben lett tagia. K6rd6semre, hogy mi6rt 16-
pett be, amikor drdmapedagogi6val k6zvetleniil sose foglalkozott, azt vilaszolta, hogy 6 r6gen is, mik6nt most, t6mogat-
taazokat,6sazokat acsoportosulisokat, akik6samelyeka szem6lyis6gkiizpontfipedag6giai m6dszerhiveivoltak,6snem-
csak timogatta, demaga is k6zremiikddiitt eprogramokkidolgozisiban 6s n6pszenisit6s6ben, hivhattikazt azt oktatist
6s miivel6d6st egys6gben mtik<idtetd AMK-nak vaglr telepiil6sbarit, kdrnyezetfiigg6 iskolinak. igy folytatja:
,$kkor kiirnyezetfiiggd az iskola, ha a tanul6ra 69;r tekint, mint egr6nekre. Kertlcsony Srlndort6l tudjuk ezt legszeb-
ben, aki azt mondotta, hogy nincs tanul6 a maga absztrakt&ig6ban, devan Pista, P6I €sMarika.Alternativmegkdzelit6s-
ben azt is szoktiik mondani, hogy az iskola a pedagogusok6, 6s hogy az iskola legren szalcmailag auton6m, de ha ez azt je-
lenti, hory a pedagogus k6nye-kedv6re azt csinil a gyerekkel, amit akar, 6s a sziil<inek is kuss a neve, akkor rln azt mon-
dom, hogyaz iskola ne leryen a pedag6gus6,6s szakmailagne legyen auton6m."

Azigazgat6helyettesasztal6negysz6pkartonlap,arr6lolvasom, M6lnrenclklopddle.Inform6ci(gy{ijtem6nyaB<ir-
ziinyi Gytimdlcsprojekt s z6mLr a,, iskolai feldolgozisra.

lJgen,elel dolgoztamn6hinykoll6g6mmal -reag6l fucsilkod6tekintetemre.Ezvoltamunk6m.Egy6bk6ntmegren-
del6sre k6szitettiik. Egybevig int6zetiink funkci6j6val. Iskolik 6s d,nkorm6nyzatok szimira humanisziikus 6s demokra-
tikus vil6gi iskolamodelleket,,import6lunk". A txirzsdnyi gyiimdlcsprojekt, az.azltn6gridi telepiil6s iskol6jinak, Bcr-
neccbor{tl' Borsodbcr6ny, DldsJend, Mrg5nrn6ndor, N6zsa, ibzt6nz6s6re kEszitettiik ezt a M6lnaenciklopedi6t. A
m6lateremeszt6snek nagy hagrominyai vannak ezen a vid6ken. S mivel a telepiil6s irinyat6i azt is szeretn6k, hogy ha.iO-
vSje is lenne, 6hajtjik, hogr gyermekeik az iskoliban mindenrcil tudjanak, ami a m6lnatermeszt6ssel, tigasabban a szti-
lcifold termeszeti sajdtossigaival, ndv6nytermesztasi kulturij6val kapcsolatos; arr6l olvassanak, azitanuljik fiild-
rajzban, irodalomban, n6prajzban tdrt6nelemben stb. A teleptil6sbar6t, ktirnyezetfiigg6 iskola szind6ka val6j6ban e4 he-
lyi v6ltozatokban teremteni meg a nemzeti alaptantervet. Az ilyenfajta programokhoz term6szetesen demokratikus ne-
vel6si-tanitrisi m6dszer illik. Ezt ispr6hiljuk beaj6nlani, adrimapedag6i6t is.
- Egy mell6kmondatban, miel6tt bekapcsoltam volna a magn6t, emlitetted, hory egl n6gridi kisk6zs6gben, Patakon
Lezdted pedagogiai pdlyafutisodl! &fuyid is, Imre egy falusi iskoli4ban, ugrancsak errefel6. A hngod pedig Balassag;rar-

Fglon.Moct meg ez a M6lnaenciklopedia...? Ha j6l tudom, te a jeles tud6snak, Trencsdnl Waldapfel Imr6nek 6s az
ir6 Petrolry Margltnek vagr a gyermeke. Pesten 6ltetek, gondolom kiegyensrilyozottan, miivelt k6rnyezetben. Mi ez a
vid6ki pilyakezd6s nilatok? Sztil6i k6sztet6svagypr6f6tai heviilet? - k6rdem.
- Val6ban volt, illetve van valami elkdtelezdf6s Nogr6d merye irint, tal6n az, hoglr az 6n sziilet6sem el6tt a csal6dom itt
v€szelte6t a h6bonit. Miikiidhetett teh6tegyilyenrevanzsdlisik6sztet6s.Apimbanmindig is6lt olyan ilhizi6, hogrrieu-

1O_nai.lqtturaj{val egy bolyg6n 6l a m6travereb6lyi k6miivessel is, 6s egy asztalhoz iil vele . lz tgCS itani illfizi6k e[yik le-

!6p{0ese f lehetettez.V6gyegr idillivilrigra, ahol egyiitt 6l a tigris6s a szelid6z...ezbnnevolt azap6m kiiriiliGvegci.
ben. Es t6nyleg, a hity6m isfalunkezdte,6m6gcsizmiban is j6rt,magamiivelteapedagogusi illetm6nyfiildet... Osszekel

GYERMEKERDEK ES MATN,q,ENCIKLOPBNH
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lene gdjteni, hogy ebben az ut6pista szocializmussal6s narodnyikizmussal kevert illtzi6ban mi is volt ez 6s hogyan is
yo_f-t'hiiygvglllvagyc_sak j6r6kahtis€ggel...0gygondolom, hogyg6z6mselenneapedag6gtdhoz,hanemegfr zOO
felkesfafu l2Ogyerek6velkezdtemvolnatanulnlrpedag6gtdt.Ametodikaik6szlettiram ezalatta4esztendriatatt
6llt dssze, feln6tt-g;rerek, pedag6gus-sztilti, pedag6gus+anicselndk rel6ci6ban egyar6nt.
Itttanultammegazt is, hogymit jelentbeosztottnaklenni egrdespotarga4at6aliu.Az6takapcsolataimban mindenf6-
niik6t a hajdani direktorhoz m6rek.
- Te t6bb egyestilethez, t6rsasighoz is tartozol, tag, eln6k, aleln6ki tiszts6gben. Mi6rt?
- 

Yf9bry td,bb egyesiiletnek is tagia vagyok, de csak olyanoknak, a^elyek tapcsolatban vannak az rigrnevezett gyer-
mek6rdekkel6s a demokratikus pedag6gi6val A 9O-es 6vek fontos Jelehs6g€nek tartom az egyesiitiil tetezdstJn6g
akkor is, h9 tudgm' hogy eme k<izds#gi k6pzci<lm6nyeknek a fele sz6tpereg akezdeti buzgalom uiatr. Oe a megmarad6k
fontos szakmai 6rdekeket k6pviselnek, ak6,r m6.sok ellen6ben, akir m6sok mellett. Rendkiviil sok kreativ energ-ia hat-o-
z6dott f el az 6letk6pes t6rsasigokban.

. ptv-1s1am Trencs6nyi Liszl6 egy dolgozat6t azt jPedagogiai Szemle legut6bbi sz6m6ban. Keserny6s 6sszegz6s. Ogr
6rz6keli, hogy sokan vannak, akik a rendszerviltoz6ssal kezadl6 iddszakot Jgr rij idrisz6mit6s kezdet6nek tartj6i, 6s n;
a koribban elkezdett pozitiv tdrekv6sek imm6.r illamilag is t6mogatott fotytat6s.4nak. A ki#rletek megit6l6s6ben is ta-
pasztalni v6l egy ilyen cezfra-elm6letet.
- A pedagogia kdzel6ben 6lci szakember mit rem6l a j6v6t6l? - k €rdezem.
J6zsef Attil6val vilaszol.,,Bizom, hisz mint ekjdeinket, kar6ba nem hfznak ma m6r",6s m6g hozz6teszi,,,finomul a kin,'.

M6g bennem az idflzet,ahogy j<ivdk el, lefel6 a l6pcvin s l6tom magam, fiatal tanirt, l6iom 6s hallom, ugyanezeket a
sotokat mo|loSatom magamnak, perspetivdtlansigban, gfnyoros szomoris6gban a hatvanas 6vek elej6ni ,,szocializ-
mus korszakiban". Az ritvenes 6vek utin.

SZEMELGE
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Jdtdkok kicsiknek

Mostani 6s kes6bbeni szimainkban jit6kokat kdzliink, olyanokat, melyek pedag6giai, dramapedagogiai munk6nkat
segithetik, a j6tsz6knak pedig drdmet okoznak. Ovod6skoriratnak val6t igertiint a irittkori szimunkfiai, s ezt azig6re-
tetvr{ltjukbemost. Erdendcjen Bakos J6zsefn€, nagyatadi 6v6nci j6l szerfesztett szakdolgozat gyiijtern6nyebrilv6ligat-
tunk csokornyit, mignem mis bel6t6sra jutottunk; olyan kdnyvekbril szemelgetiink elciszdi metyetet tamn maguk az dv6-
ncik, tanit6ncjk is ismernek, gsak 6ppen fel sem tetelezik,hogy abban otyanJiit6t<okra tal6lnak, melyeket dr6irapedag6-
giai nevel6si c6ljaik megval6sitdsakor alkalmazni is tudnak.

-Ad_r6mapedag6Sia-mint tudjuk-mindenekelcittpedagogiai szeml6let. Esazt is tudjuk, hogyenneka szeml6let-
nek kdzep€ben mlndlg a gyerek van, a g;rerek, aki ilyen vagy olyan, de gondjainkra Uizbtt em&rt6rsunk, akiket (rgy
dgry*ry*lni,hogyotthg21lezzgmagitviligunksaik<isebb,l6gasabbt6jain. F,zrviszonr csakirgy6rherjiikel,haasze-
g6lyis6g6te1 rejtezci j6 tulajdons4gokat felerdsitjiik, a kev6sbe j6kat gyengirjiik, 6s hozz6segititi"ti ahtroz, h ogy 6rz6ke-
ld szervelvel megtapasztalJa a vlltigot, s lehet6leg rlgy, hogy leljen ii-benne-drdmdt. TudJJn i<apcsolatot tlremtenl,
aneki adatott t6rben eligazodni, s legyenk6pes <inn<in 6rt6keirer6lelni.Azemlitett dr6mapedag6gfii szeml6let miikod6-
s6nek rendelkez6siinkre iitl6 eszkdzei a kiilonf6le j6t6kok 6s gyakorlatok. Hogy mt a lettenzO dr6maJdtdkalnkre?
6p0ljiin a metakommunikfci6ra, a ktizles, kapciohttartis,"er z6kel6smoziiataira, i l6t6s, hall6s, tapinr6s, a r6rben
val6 testi elig azdiis i6t€:kaira, a ritmusjdt6kokra, aztin aztgynevezetttestnyelwe (gesztus, mimika); 6pill jtin tov6bb6
az lmproviz6cl6ra, ami 6ltal a szem6ly, szem€lyis6g, a gye.ei.lehet6s6get kap dnm{a meg- 6s tetmutaias6ia, s peda!&
ggtl* p"9iq aT-a1h-ggy gtat taliljon a gyerekhez, kell-e 6s mely ir6nybi mozditani 6idekl&6s6t, 6nmaga vagy szociiti-
zici6s probl6m6k fel6...; €s dpiilJiin termdszetesen a dramatliussdgra, a szerepJf tszdsr q azaz akitlonf6le fantiizia 6s
val6s helyzetgrakorlatokra, dr6maj6t6kokra.

- A drdmapedagdgla Jdtdkal tehdt nevel6si c6l ialnk drdekdben a megl6v6, alakftott €s kltaldlt metakommu-
nlklclds, lmprovlzfcids 6s dramatikus Jdtdkok. Am ezek mind figyelemL u"riik, hogy u fejtcit6s kiildnhiz6 korsza-
kiban m6sk6nt jritszik a gyermek, ji{t6kos cselekv6seiben holazuiniis, hol a szab6ty, noii testi 6s szellemi verseng6s iz-
gatja.

Figyelembe kell venni a koroszt6^lyuak megfeleld j6t6ktipust, de az 6retts6gi fokot is, tovibb6, hogy az instrukcldt
nem rdhatJuk dlrekt dldaktlkus formdban. A-drimapedag6gus arra torekizik, a gyermek auton6Tn sze-6tyi#ge-
gyeinek kibont6sa 6rdek6ben, hogy min6l inkrlbb eltdvolitsa riti sablonokt6l. M6g aztt{ynevezettut1nz6 j6t6totnat ilm
loealmaz isr: utdnozd eg/dregember jir6s6t,vag;rut funozdegyver6bmozg6s6tsiu. e sTanaekunk, hogragy erekk1pzel-
je el a-maga 6regember6t 6s a maga verebet, s 6 alakitsa ki, a [6pet mag6bin, majd improviz6ci6s mo{6siuu" ngy t"gy"
6! csele_{€s#, ahogr l6tta a 3agak6perny6j6n. A drdmapedag6gusingedi a gyereret azonosutni-a szemel}Lxxlt,
ttlrgyakkal 6s fogalmakkal. Azlrz6kellgyakorlatoknit se aajunt to.trt6t it siiukci6t, csak annyit, amennyi a szahily
meg6rt6s6hez sziiks6ges, 6s ne mindsitsiink.

II.a mindezt figyelembe veszi az olvas6, akkor b6rmely kez6be keriilci jf t6kos k6tetet rigy forgathatja, hogy szemelget,
melyikleirrif, m-ilyen 6talakit6ssal alkalmas arra, hogynevel6si elk6pzellseit segirse.

K6t jdt6kgyrijtem6nybril v6toga rtunk.
Az egyik Karl6cain€ Kelemen Marlanne: Klsgyermekek Jf tdkos kiinyve (lv{edicina K6nyvkiad6 1976)

s.
.s,
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A misik Ncvr L Boyd: Jdt6kok kdzlk6nyvc (tl6pmffvel6si Int6zet, 1980. K6zirat gJranint)

Erdekes volt felfedezni,hogr Karl6catn€ megyrr gyermekJdt6krl6s a Boyd gy0Jtdtteeurdpal Jdt6kok kOztitt ml-

lyen sok a rokonsfg, nem egyszer azonoss{g. Azt isj6volt felismerni, hogyezeket a jitekokat a szerkesztdk,vilogat6k

maguk is j6tszott"ik falusi gyermekkorukban. Fs m6g azt is, hogy ezeka jiltlkok, ha irgy tetszik, bizony dr6maj6t6kok,

mert megfelelnek azoknak a kdvetelm6nyeknek, amelyeket cikkiink elej€n felillitottunk; hogy dominiljon benniik a me-

takommunik6ci6, az improvizici6 6s a dramatikussig, szerepszenis6g.
M6g annyit, hogy a mostani vilogat6sunkaz 6r z6kel6 s t fejlesztci jit6kok kateg6ri6j6bol val6k. ,

- SzerkesztS-

f,rz6kel6 jf tdkok

Szembek6t&di
Az egyik j6t6kosnak bekdtik a szem6t, 6s beillitjik a tiibbiek kiiz6. Mindenki addig j6n-megy kdriildtte, amig a vak

jelt nem ad.Att6l kezdve senki sem mozdulhatel, delehajolhatnakvagyf6ll6bbalarrEbbl6phetnek, hogykikeriilj6k a va-

kot.Abekiitiitt szemii j6t6koshirmat l6phet. Havalakit meg6rint, csakezt ahirom l6pest hasmilhatja, hogy a kdzel6be

keriiljiin. A jit6kos arc6t, ruhijit tapogatva ki kell talilnia, kit fogott el.

, @yd)

tFrancia szembekdt&di
A grerekek k6zenfogva kiirben illnak 6s kiirbe,s6t6lnak, amQ a k(iz6pn tll6j6t6kos, aki becsukta a szem6t, botjival

a fiildre koppant. A kdr meg6{1, 6s mindenki csendben marad. A becsukott szemii j6t6kos a botot kinyujtja valaki fel6, aki
megfogja a bot v6g6t, s vilaszol a vak k6rd6seire. Term6szetesen olyan k6rd6seket tesz fel, amelyekre hosszan kell v6la-

volnia a jit6kosnak, hogya hang utrinkitalii'lhassa, kifogia a botmisikv6g6t. H6rmat tal6lgathat. Ha tal6l, a m6sik j6t6-

kos 6ll be kiiz6pre, ha nem, fijra 6 marad bent.
@yd)

Kacsingat6 (J6tszhat6 6 6ves kort6l)
Agyermekekkett<is kdrbe 6ltnak, igy mindegyikbelxim<igdtt 6ll egrkiils6, az egyik j6tsz6 pedigpir n6lkiil marad.

Eza pir n6lkiili grerekpr6hil magi{hoz csalogatni egygrermeket a belsd k<irb6l, ezt kacsintissal,vagy szemhunyorit6s-
sal teszi, az egyik szem6vel.
Akinek jelz6st adott, az hirtelenpr6b6l rirzcije elcilelmenekiilni 6sa hiv6hoz futni. Ha ezsikeriil, akkoraz ottmaradt, plr

n6lktili gyermek lesz az 6j kacsingat6.
Minden 6rz6k6tkez6t az eldtte levd gyermek v6lla fdl6 emeli, dehozzA6rni, vagr a v6lla el6 tenni nem szabad. Abban a
pillanatban,ha 6szreveszi, horya j6tsz6partnereel akarmenni, akkor jogavan avfll6t megfogni 6s Stvisszatartani.Ilyen-
kor a kacsingat6m'ssal pr6h{lkozik' 

(Karlocain6)

Kismadlrka (Jitszhat6 3 6ve.s kort6l)
A grermekek f6lk6ben iilnek, n6h6ny l6pessel eldttiik, nekik hittal iil az egyik j6t6kos. A jit6kvezetci 691r iilj6n a kdz6p-
xigyermekmell6, hogyfej6t az 6 iil6be hajthassa, igybiztos, hogy nem tud majd leskekidni.
Amikor a kdz6pxi gyermek azt mondja, hogy ,,Kismad.irka adj egr hangot!", akkor a j6t6lvezetci r6mutat valakire, aki-
agft fiangosan azt kell vilEszolnia, hogy ,,Kukuril{l!".
Ak6rdez(ian6lkiil, hogyh6tran6zne, igrekszikkitalilni, melyikg5rermeksz6lt.Ha eltd6lta, helyet cser6lnek,6s igyfoly-
tatjek tov6bb a j6t6kot. Ha nem talilta el, akkor t jit6l*ezet6 m6g k6tszer mutathat 16 ugyanarra a gyermekre.
Amennyiben a k6rdez6 most sem talilta ki, akkor misgyermekrekell mutatni.
Csak akkor jf tszhatjuk ezt a j6t6kot, ha a grermekek m6r j6l ismerik egrm6st 6s k6pesek a hangokat megkiildntiiztetni.
Nehezithetjiik a j6t6kot 6gy, hogy m6s mad6rhangot adnak ki vag;r pedig elv6ltoztatj6k a hangiukat. 

6arlocain6)

R.itmusgyakorlatok
I. Kiil<intxiz6 ritnusokat zongor6zikvalaki, a g;rerekekvagy tapsolj6kaz iitemet,vagrbottal iitiigetik a taktust.
tr. Kiil6ntxiz6 ritmusokat zongor6zikvalaki, agyerekek megpr6bilj6kelism6telni a ritmust zongorakis6ret n6lkiil.
III.Azongorin kiil<intxizriritmusokat j6tszanak,agyerekekpedig azene ritmusiramasiromak, ugrilnak, szaladnak

vagr birmilyen mozgilst v6geznek. 
(Boyd)

Csiipdr<ig az es6 (J6tszhat6 3 6ves kort6l)
A g;rermekek egrenes h6ttal asztal mellett 

'ilnek, 
keztiket az asztalra fektetik. A jit6kvezetdkirldnb6z6 vez6nyszavaira

meghatirozottk6zmozgisokatv6geznek, amivelhangut"inz6zdrejekethoznakl6tre.Igyacsendeses6tcileg6szenegynagr
viharig fokozhatjuk a jit6kot. A sorrendet nem sziiks6ges betartani, kedviink 6s bel6tisunk szerint v6logathatunk a fel-
haszn6larid6 vez6nyszavakban.
P6ld6ul:

I
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- Csdpdrdg az es6: felhfzott ujjakkal felv6ltva iit<ige-
tik az asztalt, hogy a kdrmiik is oda6rjen, mintha
zongor6zn6nak.

- Szitrfl: nyujtott ujjakkal zongor6znak.
- Esik a k6t mutat6 uj jat felvdlrva iitik az asztal sz6l6-

hez.
- 

{6qes<i: az ujjperecek csontos vegdvel kopognak
- Sz6lvihar: a kezeiket fej felett l6bilj6k, minita f6tat

frijna a sz6l.

- H6vihar: a kezeket fel-le mozgatj6k.
- Mennydiiriig:dkdllel dd,rdmtxilnek.
- Vill6nlikmindenkifelemeliakez6t.
- Bumm: egyszerre lecsapjdk a tenyereket az asztal-

lapra.
- Kisiit a napocska: eg;r kezet a magasba nyujtanak 6s

az ujjakat sz6tfeszitik, mintha napsugir lenne.
- Lemegy a nap: dkd,lbe szoritott keztiket lassan az

6liikbeengedik

Ha m6r j6l ismerik a j6t6kot, behunyt szemmel m6g jobban figrelhetnek a hangokra. Asztal mellett iilve, hosszabb ideig
Yt6vilrakozitsn6lpl. ebed el6tt j6l atkatmazhatjuk izt a j6t6{ot.
A kar 6s a k6zizmokat er6siti, a finom ujjmozgasot Uegrakorl6sa kiildniisen az ir6s-el6k1szit65;'3n6l fontos, ehhez nyrijt
segits6get ez a i6t'k' 

6arrocain6)

HolvagyJakab?
I. A j6t6kosok k6zenfogva k6rbe6llnak, hory_ megaka dilyozzfuk tk6r k}zegrtn 6il6k6t j6t6kos kijuris6t. Jakab szeme

F !|n \(ttve,.s megpr6b6lja-e_lfogni a mnsit i6i6tosi, akinei< cseogd van a oyir"euu" ""g;ia terouei. iaiit*iir "6"g"i,
fjabbk6t jit6kos megrbe a kdrbe.

[Y1."hll *ng6, hol vagy k6rd6sre mindig felelni kell, ,,itt vag;rokkal,'.
m. Mindk6t j6t6kosnak bevan kdtve a szeme, nem hasmilnakhangokat, s fgykeresikeglm6st, tapint-{ssal.

(Boyd)

Addm, hol vagy? (Jdtszhat6 5 6ves kort6l)

{:t ry"y:t bemegra k6dogAssal kialakitott kdrbe,6smindkett6nekbekiitjiika szem6t. EgJrikleszAd6m, a fut6, m6-
:{4f986. 

A) 
!6r.9y.,ry-"k"1elt6volitjukegym6st6l,6s megforgatjuk <iket, hogyaz ir6nyokat Ssszet6vessz6k.

R rogo megk€rdi: ",4'd6m, hol vagy?" Mire a v6lasz: ,,Ittvagrok!;'A fog6 iryikszik megfogni Ad6mot, aki a felelet ut6n
azonnal helyet valtoztat, nehggq-a fos6,negtal.4lja 6t. A k6ri6st tdbbszdr diet tehet terii."H" riL*t1 iaa-"i -"gi:"g"i,
rij szereplcikkel folytat6dik a jat6k. A kitr kerit6sizenien kd,riilhat6rolja a jit6kteret, ezeria uetotott szemii gyermEk &t-ranmozoghat.

fiCarl6cain6)

J6 reggelt
A j6t6kvezet6 bekdliy.at*i szem6t, majd int valakinek, aki ezlrt6r�,J6 reggelt!,,_tel kcisz6n. A bek6t6tt szemii jet6_

kosnakki kell tal6lni, ki k<iszdnt' Ha nem tai6t, a.l6t6tvezet6engeallyt adneki]fiogymegtapintsa a kiiszon6 arc.it, ruh6-j6t, hajdt.
Gyakorlott j6t6kosok eset6n, akik j6l ismerik egrm6st, egyszerre k6t gyerek is mondhat j6reggelt.

B6r6nyfog6s (J6tszhat66 6ves kort6t) 

@oyd)

Az egrik grermek lesz a b6r6ny, nyakiba kixsiink egy cseng6t, mety kdnnyen sz6laljo.g meg. Ha nem sz6l ilyen m6-
don. akkor k6zzelkellmegrimi id6nk6nt. H6rom-n6gr[yermetet m"sstit u6 " ;;;A:6k; csengri hangia ur6n men-
nek, s igyekeznek elfogni abirinyt. Minthogr.a ur{iy iat6s igy kd,nnyen ki tud bfijni a t6mad6k lyiriil?tol arot out
gy.orsan 6s b6tran kell a csengcis gyermek ut6n kapniok.
U jbininy az lesz, aki cit elfogia. Tdbb j6tsz6 eset-6n k6rbe helyezkedjenek el a gyerekek, hogy v6delmfit szolg6ljanak azesetleges 6sszeiitkdz6sek el6l.

(Ikrlocain6)

Megtigyel6s
A jit6kvezetd egy tucat vagy ann6l is tdbb jir.t6kot, tirgyat tesz egr rillc.4ra 6s I 0- 15 m6sodpercig a k6r kdzepen hagy-

f: 
"1fu.l9t1karja vagr elviszi. A gyerekek ezut6n abbani"rcoy"#"k, hogy ki tud t6bb l6toit tergrat relsorotni. Ugr isjiszhatjek, ha nagyobbak, trogy feiirl6k egy listrira.

lndi6nfutr{s

- 
ot vagy annil t6bb gyereket, jet6kost kikfildiink.a.te^remb6:1. Majd,szorosan egym6s mogdtt beszaladnak a terembe,tztin a-sor megbonl{sa n6lkiil tiszauanak s a-t<ibbiek figyelik 6tei na n-""te?, a;atctu?zlto nl"tot uulakit, akinekmeg kell mondani, ki volt a sorban azelso,a m6sodik stb.t_agy lehet 0gy is jdtszani, hogy a kintiek visszaj6nnek, (mostmirnem sorban),6s a kijeldlt j6t6kosnak az eredeti sorrenddn fel kellallitani 6ket.

@yd)

Am6gus
A gyerekek k6'rben iilnek vagy 6llnak 6s mindenki hitrateszi a t<ezct. rgyikr* - a m6gus - k6rbej6r, 6s mindenki-nek a kez6be beletesz egy ti4rgyat' majd 6jra kcirbej6r, 6s mindenkit megrcihez, mi van a t?icuen; ruindenki egyszer ta-lilgathat, azulin fel kell mutiini a triigyai.

$ * i d n r t ' i .
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A grerekek k6pess6g6nek megfelel6 egne nehezebb tdrgyakkal pl. kiliinbiiz6 anyagdarabokkal (selyem, pamui, jer-
sey stb.) lehet 6rdekess6 tenni a j6t6kot.

(Boyd)

Babkere.€s
Babszemeket dugnak el a szohiban. Mindegrik gyerek kap egy zacsk6t a babszemeknek, 6s a megadott jelre kezdrilik

a kereses. Ujabb jelre abba kell hagrni a keres6st, s ki-ki megszlmolja, h6ny babszemet tahlt. Akinek a legt6'bb valn, az a
nyertes, 6nyeri a j6t6kot.

(Boyd)

Papucstovibbit6 (J6tszhat6 5 6v6 kort6l)
A grermekek szorosan eg;rmis mellett kiirben {llnak. H6tuk mrigdtt egy papucsot, Oabzsiik, tornacipri is lehet) adogat-
nak egym6snak. Kdz6pen egy gyermek iill, akinek ki kell tal6lni, hogy hol van a papucs. Ha kital6lta, helyet cser6l azzal,
akin6l a papucs volt, ha nem tal6lta ki, bent marad tovibbra is.
A papucsot id<ink6nt f<il kell emelni, hogy egy kicsittij6koz(tjanak a papucs holl6t6r6l. Ezt nagyon gyorsan kell csin"4l-
ni, hog;rmire a kdz6pen 6116 6szbekap, addigra a papucsmir r6gen misgyermekh6ta mog6tt legyen.

ffarlocain6)

Hangkeres6s (J6tszhat6 3 6ves kort6l)
Egy-gyermeket kikiildiink a szob6b6i, egy m6sikat pedig elbijtatunk valahovi, pl. a sz6k mdg6, asztal al6, sarokba stb.,
hogy ne lehessen l6tni.
Behivjukakeresdt, akimeg6ll az ajt6ban6sfigreli, hogymerr<ilhallja az elb(rjtryermekhangj6t. Akielbfijik, az n6hiny
hangot 6nekelve jelzi holl6t6t, pl. ,Ieress meg", ,,itt va8lok", 6nekelve mondja, de ny6voghat, vagy ugathat stb. Addig
j6tssz{&, mig a kerexi 16 nem tal6l. Uj szerepl6kkel lehet folytatni. Kis gyermekek kedvelt j6t6ka, nagr 6rom a siker6l-
m6ny, ha megtal6lj6k a buj6t.

(Karlocain6)

Pottyan, puffan (J 6tszhat6 4 6ves kort6l)
li6szi-tsiint 6ssze a j6t6k kezdete et6tt olyan tirgyakat, amelyek leejt6skor kiiliintxizri zajt okoznak, pl. k6nyv, o116,

laMa, kulcscsom6, babzsiik, kockastb. Ajtoszirnyvagykifeszitett teritci m<ig6ttejtsiikleegyenk6nt a Lirgrakat,6s a j6-
t6kosok ezek hangi6t teljes csendben 6s fesziilten figyelj6k. Minden leejtett darab ut6n megmondhatjik hogy mit hal-
lottak.
A naryobbak 3-4 puffanis ut6n feleljenek. Ut6lag mutassuk meg nekik a leejtett t6rgyat, mert aki elt6vesztette, az is ta-
nulhat abb6l, amit l6t.
Az anyagok kiil6ntxiz6s6g6re hivja fel a figyelmet ez a j6t6k.

. 0krl6cain6)

Hol sz6l a cseng6? (J6tszhat6 3 6ves kort6l)
Hiiromgyermeltnelkend<jvelk6ssiikbeaszem6t,6svigyiik6ket aszobah6romkiil6nb6zdpontjira.Mindegyiket forgas-
sukmeg j6l a tengelyek6riil, hogyne tudjon k<innyen t6j6kozodni.
Valahol a szohiban, lehet6leg a h6rom gyermekt<il egyenlci t6vols.4gra megsz6laltatunk egy csengcit. A b€kdt6tt szemiiek-
nek oda kell menni6k, ahol a csengci sz6l. Aki elcibb oda6r, az a gy6zt*.

(Karlocain6)

Dugdel az6rit
K€tcsapat j6tszik.Azeryikkimegyaszoh{b6l,am6sikeldugjaaz6ritrigy,hogrhallanilehessen,del6tninem.Anyo-

moz6t a hang vezeti, de keres6se krizben semmit nem mozdithat el a hely6r<il. Ha valaki megtal6lja, pir percig rigy tesz
m6g, mintha keresne, hogy nyouua ne vezesse a tiibbieket, azt6n leiil. Addig tart a keres6s, mig mindenki meg nem tal6l-
ja. A j6t6kvezetffeljeglrzi az eltelt id<it. A k6t csapat azutan helyer cser6l.

(Boyd)

Kukk! (Jebzhat6 4 6ves kort6l)
A ryermekek k6zfogissal kdrbe rillnak. Egrikiiknek bekdtjiik a szem6t 6s baillitjuk a k6rbe. A k6r elindul, 6s addig megr,

Tlga k6z6nen 6116 felnem emeli a kez6t. Eza jel a meg6ll6sra. Ekkora k6z6ps6valakihez odamegy,6s egyikujj6val meg-
6rinWe azt mondja: ,,Kukk!" A meg6rintett ugyanolyan hangmagass6gban vilaszol: ,,Kukk!" A teraeie not ni6lyen, hol
magasabb hangon mondja a sz6t, a meg6rintett pedig hasonl6 magassiigf ftangon felel. Ezt addig folytatjik, mig a bek<i-
tdtt szemii ki nem tal6lja, hog;rkit 6rintett meg. Ha sok4ig hi6ba pr6b6lkozik, m6sikgyermekhezmeg)t. 

(Karl6cain6)

(V6logatta: D. K6sa Vilma)
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M I TOL VAN HAT{YINGEREM ?

Dr. T. GY. Kolozsvfrott

Dr. T. Gy. - mondta T. Gy. Es a term6szetesn6l kicsit ercisebben szoritotta meg a fel6je nyujtott k6zfejet, ujjakat. Min-
denki6t egrm6sut6n. Sn6milegbizalmaskod6bbvolta szemt<il szembe hunyoritisa ann6l, amin6ggyanakv6sranem in-
gerelheti az ismerked6sben a mdsikat. Ahrinyan voltak, annyiszor ism6telte, s kell6 nyomat6kkal a doktort a n6v el6tt.
M6g nem lehetett tudni, mi6rt, 6m xzmir xzels<i percekben bizonyos volt, a kellet6n6l tdbb figrelmet ig6nyel (ig6nyel?
kdvetel!) mag6nak. Annyit, amennyi m6r parinyka k6telyt is 6breszthet akir. A hirtelen berobbanirival, mert igy 6rke-
zett, a robbandsszeniseg viratlansigdval, olybd tiinhelett, s tiint is, mint aki kin6lja, irulja mag6t. Engem vdlasszatok!
Engem akarjatok - csaholt egyikiinkt6l m6sikunkig. fu teO6tyestedett, j6pofiskodott, nevetg6tt, hehei6szett. LithatG
an megnyer6 akart lenni. S nagyon, mert m6g a maga rovis6ra is iizte felem6s, izetlen tr6f6it. Mer 6 volt a tirsasig kdz-
pontja. Vagr csupin a jelenl6vcik k6zl6kenys6ge szrint meg egrcsap6sra, att6l fogva, hogy 6 bel6pett? A professzor 6r
(mertak6s<ibbiekbenazis 6rz6kelhetdv6vilt,hogynag;ronnemsziveli,hanemprofesszorurazzilk) dr. T.Gy.besz6ltm6r
j6 el6re aholnapi elcind6sinak t6mij6r6l.Acim j6l hangzott. Fdliitt6bb j6l. M6r-mirbiznlmnflna5o6tot 6breszt6en aktu-
6lisan. A kereszt6ny eszrnerendszer a huszadtkszAzadi magrar kdlt6szetben. ,,Nos, pontos id6zeteket ne virjanak t6lem
akedves hallgat6k, szabadel6ad6sban" - tettehozzAragacsosmosollyal.,,Mert,ug/e, m6svolna ahelyzet, hamondjuk
J6zsef AttilaMunk6sok cimiivers6tkellene elememiink, mertazm6r itt jdn ki..." -s mutatott a kiiny6,k6re. Ekkor m6g
nem lehetett tudni, mi ez. Eza hang! Cinizmus-e?Vagycsupin a tehets6gtelens6g, a tehetetlens6g infantilizmusa?

A helyszin Kolozsvir. Az egyiittl6tet az avatja nem mindennapiv6, hogy a nem tfl nagrsaimf hallgat6sigban szlnte
az iisszqagrarsig k6pviseltette magit. Volt itt tanir 6s tan6rjel6lt Kirpirdj6r6l, U;vid6krcil, Magyarorszigr6l, s a leg-
tdbben Erd6ly legkiil6nf6l6bb tij6kair6l €rkeztek- Azekiad6khelykil s - ahory itt mondjik - az anyaorsaigb6l val6k.
A sz6banforg6 elcind6snak a tirgya kiil6n is 6rdekl6d6st keltett az erd6lyiekben. Mondt6k, n agln6szt azzal a v6rat<ozis-
sal jelentkeztek 6s j6ttek a nyiri egyetemi tov6bbk6pz6sre, hogy v6gre Lij6koz6dhatnak egy sokiig tabukdnt kezelt t6ma-
ktirFn.Hogytudoselciadisthallgathatnakazokr6lakd,ltem6nyekr6l,amelyeketotthonmagukbanlegal6bbismindigsd-
vesebben olvastak, memorizfltak, mormolgattak, mint amilyeneket tanitaniuk kellett. Rem6lt6k, azanyaorszigi iroda-
lomt6rt6netir6s tdbbet tud m6r a vallisos irodalomr6l, a XX. szizadimagrar k6lt6Isten6lm6ny6rcil, mint amennyit az
6v6k6, a hivatalos, tudhatott a legut6bbi id6kig.

Misnap dr. T. Gy. sokat ig6rd, hatalmas k6nywakom6*yal l6pett be a terembe. A hazulr6l hozott illusztr6ci6nak
szint anyagot, amint mondta, m6g kieg6szitette a helyben lev<i protestins teologia k6nyvt6r6b6l. Keze iigy6ben volt te-
hitAdyt6l,Dsid6t6lSik$indorig,PilinszJcyigmindenki,akinekcsaknevevanamagyarlira tdrt6net6Uen.Dr.T.Gy.Lzoa-
ban retori gesztussal el6bb egy fjrigcikket hfzott elci vaskos iratktiteg6b6l, s meglobogtawa hallgat6i el6tt bejelentette,
hogymindenekelcitt mag6r6lszeretnen6hiny sz6t ejteni.Felolvasott egJrmagyarorszlgi megyeinapilapb6l.Aizdveg egy
interjf kinyilatkoztat6sszerii mondataib6lillotu hosr a nevezetes interjfalany mekkora szeretettel viseltetik azerd|lyi
magyarsig iri{nt, hog1r elmondhatatlanul sziviigye a magyarsig6, s mily nemes feladatot villal, mekkora ildozatot, mikor
erreaz 6tra, a kiilhonban tartand6 elciad6vn sz6njaelmag6t.Dr. T. Gy. ragrogva,iinnepelyespatosszal id6zte hosszasan
dnms86t. Milyen id6stelen, gondolt6k tdbben is, de figreltek, n6m6n, tiirelemmel, s m6g mindig v6rakozissal. Dr. T. Gy.
a tov,ibbiakban 6ppoly lelkendezve besz6lt a szen6kr6l is, mint 6nmag6r6l. A versekr6l nem felejtette el kiiliin-kiil6n is
mindig megiegyezni, milyen nagyszeriiek, micsoda remekmiivek, s rendre biztositotta k6ziins6g6f afel6l, hogy mind egr-
t6!-eSfig fegtedvesebb olvasmiinyai kdz6 tartoznak Az 6rtelmez6 elemz6sek azonban mindegrre elmaradiik. A ken6t-
teljes, deklarativ kijelent6sekr<jl levilt a fennk<ilts6g mfza. A professzor 6r, akir halandzsa nyetven is elciadhatta volna
tudominyit, kevesebbet akkor se mondhatott volna. S azidlzetek? Aversr6szletek?A teljessegtikben fiilolvasott miivekl

F. 
T. 

9y' :ui"9s el6ad6miivesznek sem bizonyult 6lvezhetcibbnek, mint 6tud6ss{ga. A nalgatOt mocorogni kezdtei.
Osszesrigtak-bfgtak. Csendben, befel6, a szijukel6 tartott tenyeriik m<ig6nevetg6ltet. Or. T. Cy. mir-m6rkibirhatatlan
volt, ahogy katolikus misztikust csinilt elciad6siban a protestins szerzlffil, s kilvinist6t a tdrt6netesen katolikusb6l.

PT6kg' a legfiatalabbak egyike m6r-m6r f@lftengosan ellenvet6sekig mer6szkedett, s ekkor egy pillanatra zavart csend
illotJ F. Am csak egypillanatra, dr. T. Gy. nem kivinta 6rz6kelni, hogyhallgat6s6ga egytitteser6skiildn-ktiliin szem6-
lyenk6nt is j6val t6bbet tud legfijabb kutatisi t6m6j6b6l, mint 6 maga. Tov66b dekl-am6it, gesztikulelt, csillogort 6nma-
ginak Mi tdbb, azest6ket isa kedves t6rsas6ggal szerette t6lteni.Apiofesszorir6nekelnia[art. S6nekeltiink,--is kio"-
fosrtak a hazulr6l hozott boros meg konyakos iivegek. A professzor irr a n6t6j6t akarta hallani. Es mi 6nekeltiikl H mil
pT4 ti zay----------------a1!a1' hogy ,,Darumadiir fenn az6gei,hazafel6.sztrlldog6l..." A professzor rir tincolni akart. A professzor
fuhozzimillt6 helyre akart menni. Ki akart rfgni a h6mb6l.

S a professzor fr m6snap olyan volt, mint egy durois, s6rtriliitt kamasz. Vidaskodott, kiivetel6zdtt. Tombolt!Nen
volt el-6g lilgy a szombati hideg vacsor6hoz kiadott keny6r. A professzor fr friss keny6r6rt veszekedett a csoportmegbi-
zottal. Kolozsvart. I 99 l. nyar6n.

^ 
- 
]Iyt9!en aggodalom fogott el - mindezt l6tva-hallva. Mit mfivelhet vajon dr. T. Gy. odahaza a tanit6k6pz6 f6iskol6n?

Ott' ahol hallgat6i nem egys'eriienhallgat6i, dekiszolg6ltatottjai is. S mennyit tudnakugyan irodalomr6t,lOtt6szetr1la
leend6tanit6n6k, akikdr.T.Gy.+61tanulnakirodalomtortenetet,miielemz6st,esztddkeiisajniltam6ket. Ssz6gyelltem

P.3 lT :l*\ a hallgat6s6gban egygdiilimagy.arorsz6gi - azeglszors"dg nev6ben. S azolihelyett is, akikdra.Gy.+
kiildt6k Erddlybe a hazai irodalomtudominyt k6pviselni.

Dobozl Eszter
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Egyenbhiz, egyening

Tan6v eleji hangulat a taniriban. Melank6lia a lyukas 6r6n. S hogy ne feledjem, 1991-et irunk. Egy h6lgy levelet ir, s kiiz-
ben tiinddik Ttindl6se k6rd6s formit iilt. ,,Hogy kell most cimezri, Ur vagy elvl4rs?" Mire egy m6sik h6lgy, efEsen ,,(Ir,
dr6g6m, rir, de ha a pirtodnakcimzel, akkor elwirs".
Amikor m6g mindenki elwirsvolt, talilta ki a gimndzium igazgat6ja; a tanul6k hordjanak egyeninget, egrenblfizt. R6-
zsaszint. Mindig, ha iskol6ba j6nnek. A tantestiilet b6lintott, s az egrszem6lyes ddnt6s tdrv6nny6 v6lt. n tOrv6ny ellen v6-
t6kpedig biintethettikk6. Hozzikell tenni, hogy a tanul6k tdbbs6geazuniformizil6st elfogadta. Nemrossz az,haazem-
ber beler6zsaszinesedik a ny6jba. Ahogy viszont el kezdett reformosodni a vil6g, fedezt6k fel tanul6k tdbben 6s egyre tiib-
ben szem6lyis6giiket. Rebelliskedtek. A tiskiban hordtik az inget, bl6zt, s csak az oszt6lyban 6lt6tt6k magukri, frik6nt
annak a tan6rnak az 6riija el6tt, aki szimonk6rte az egyenviseletet vagy akir6l ismeretes volt, hogy jelenti a rendbont6st
az igazgat6nak.
Ahajdani igazgat6i d6nt6sre,- azrgaqat6t a t6rt6nelem vihara m6r elsodorta p6rtfunkciondrius f6rj6vel egyetemben,
- a tantesttilet akkortijt igencsak nagyot Mlintott. Esmi6rt is ne? Uniformia{linevel6s; krivetkezettezazeiwdrtrend-
szerii 6llam nevel6si elveibcjl.K<izben azonban t6rt6nt egy6sm6sa t6rsadalomban is meg a pedagogiiban is. fin a tantes-
tiilet ma sem kivinvilltoztatni a r6gi gyakorlaton. R6zsaszin ing, r6zsaszin blfiz. J6 volt eddig, j6lesz ezut6n is. Hovato-
vr4bbhagrom6ny.
Am a tanul6k ldzadnak. Egyikiik-m6sikuk - 6r6n egyenl6re -tgyfogalmaz, hogyez szem6lyi#gtik elsziirkit6se, az is-
kolai hatalom antidemokratikus torekv6se. S m6r vannak nem kevesen, akik nem iiltik fel a bl6zt 6s inget, s arra v6rnak,
hogy ebkil iigyvdljon. Uniformis-botrinyt szeretn6nek. Azt rcm6lik ugyanis, hog;r ennek fiiggv6ny6ben t6bb mindenr6l
sz6 eshet, p6ld6ul arr6l, hogy cjk mit szeretn6nek 6s mik6nt.
Felvet6d6tt a tan6riban. Szavaztass6kmegagyerekeket.Ar6zsaszin ing6sblfizm6giscsakaz 6bririikre tapad.Kell-ene-
kik?Atantestiileterr6l,mirmintaszavaz{sr6l,hallanisemakar.,,Legyenekbiiszk6k16,hogyhordhatj6k!" -ezav6le-
m6ny.
Akkor, hogy kell most cimezni? (Ir vagy elvt6rs?

Vfrl B6la

Director Hayfey mdhdszkedik

Sokoldalf ember 6m director Hayfey!Nem csup6n directorkodik, nem csupin 6rit l,6togat es t<irt6nelmet okit, hanem
m6h6szkedik is. Szereti a bogarakat fiilben, fejben 6s kaptirban.

_ _Persze a ,,r6gi j6" paternalista vil6gban kcinnyen 6s sz6pen ment minden. 0Sy nijus-junius fordul6j6n kiadta az
ukitzt:

- Te, te meg te, - mondta a f6rfi tan6roknak - jdttdk pergetni!A kartirsncik majd helyettesitenek benneteket. Ha
nem megy, egy-k6t oszt6lynak majd d6lut6n lesz a tanit6s.

t!6!lgy9: ,,Herceg, hol va"-pg 1 tavalyi h6!" - mondhatn6m Villonnal. Bizony, bizmyviltoztak az id6k, iryvil-
toznia kellett director Hayfey m6h6szked6si gyakorlat6nak is.

Az id6n l6ld6ul a m6h6szked6si f &szezonra azt talfulta ki, hogy beteg lesz. El is ment k6t h6tre tipgrtnzesm6h6szke-
d6sre. Ez igazin 6des betegs6g lehetett!

- Y_l"upueg ugye, merl r6,nk t6rt ez a nagy demokrdcia, nem sziiks6ges a helyi kiirzeti orvoshoz menni teppenzes iigJr-
ben.Hiszkitudja,sz6tlehet-e6rtenivele!MindenkimehethAtahhozazorvoshoz,akir6lrig;rv6li,tippenzesiigyben.glt
s6gre tud jutni.

Pz.j -a lehet6s6get haszn6lta ki director Hayfey is. Bement a megyesz6khelyre, s ott megkereste 6s megtal6lta azt a dok-
tor X Y. urat, aki csod6latos diagrrosztikdval arra az eredm6nyre jutott, hogy director H;yfey s ztrrminaltan6v utols6 k6t

".F$o"qt]"g.k6ros, ha azt tdrtdnelem okit6ssal tdlti az iskol6ban. Menjen ink6bb ai er-Odte mozogni, friss levegcit
Li! Igy val6sult hit meg az 6des, t6pp6nzes m6h6szked6s.

Nincsebbensemmikiiliinds!Hogyanebul6knak az6vv6g6nnemvoltlehetcisegiikfelel6sre, javitisra,azbizonytz6
guk! Mi6rt nem igyekeztek kor6bban? Nem kell mindent az utols6 hetekre hagpi!
Kiildnben is, directorllayfey j6l tudja, h6ny penztlrnekezeka kdlyk6k. Egylt6t drAemjegyet ,,exhas" belehet irni

abba a napl6ba, azt6n mehet is az oszt6lyoais.
Esigrkin!

szamosszegl Balogh Lfszl6
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tapasztalatkell majd ahhoz,hogr gesztusban, sz6bEn,
viselked6sben meg tudja fogalmazni azt, amit mutatni
akar. Eza kedvn6gy 6veskork6riilmutatkozikmeghang-
srilyozottan, s tart nagyj6b6l az 6vod6skor v6g6ig. Igazi
verepldsi, magamutogatisi v6ry is vez6rli ebben a kor-
ban a grerekek magatart"is6t. A fesziilts6g 6rzelmi szin-
k6pe v6ltozatos: benne van az xzrg€ny is, hogy a feln6ttek
el6gedetts6g6t, dics6ret6t provokilja: amama, apapa, az
6v6n6ni l6ssa, hogy 6 milyen iirye", milyen sz6p: benne
van tovibM ebben az indit6kban a grors 6s kiinnyed be-
le6l6k6szs6g, az a varizslat, ahory 6 6t tud v6ltozni, s en-
nek a piratlan lehetds6ge, hiszen kirilyn6 lehet, tiind6r
lehet, ese tleg csavarg6 vag;r kutya, s ha kedve va nhon6,
m6g 6ri6skigy6is. Az 6w6ltoz6snakez a sz6diilete, a m6s-
siv6l6sv6gra fontos hajtoereje ennek a szerepl6sik6sz-
€gnek. S ehhez j6rul m6g a gyermeki fantiziinak 6sgon-
dolkod6snak a jellegzetes, m6gikus mindenhatosigi 6r-
z6se. Nemcsak ilwiitozik, ami dnmagiban is nagy ry6-
nyiini#g, de 6 az, aki iwiltoztat, teh6t varizslatos er6-
vel isrendelkezik.

Az 6vodis korf gyerek, aki pr6hilgat j a a z 6letet, ezen
beliil a lelki 6letet is, ugyanfgy, ahogr ugr6ndozis k6zben
pr6Mlgatja erejet, iigresseS6t, r6ppen 6gy j6tszik a meg-
ismer6s, a bele6l6s lehet6s6g6vel. Amikor jritszik a t6r-
gyakkal, ismerkedik isveliik j6tszik sajit mozdulataival,
mozg6s6val, lgy pr6bilja ki, hogy mire 6s mennyire k6-
pes.

Ebben a korban a g/erekek lelki 6let6nek egyik, ki-
emelkedd von6sa az azonosit6s. Olyan ut6nz6 beleel6s a
m6sikba, amelynek r6v6n egy kicsit olyan leszek, mint 6,
azonosulok vele. A szerepj6tszis ilyen jit6kos pr6Mlko'
zds az azonosril6ssal egy kicsit utr{nozza az rijs.ig6rust, s
iry pillanatnyi bele6l6ssel szinte belek6stol az 6let6be:
egy kicsit f6tyolk6nt bontja sz6t a kendcijEt,igy azt iitt-
sza, hogy olyan, mint a ttind6r a mesekiinlv6ben, s ezzel
eg;r j6t6knyi id6re megtudvalamit a tiind6rs6gr6l.Ilyen
korf gyerekek egy jelmezes jit6k utin megk6rdezik,

hogy,,j6 volt-e tiind6rnsl lsnni", ,,j6 volt-e kirilyki-
sasszonynak lenni" stb., s ez mutatja, hogy az ilyen 6tdl-
tiiz6s val6ban 6w6ltoz6s: aki feliilt6tte a fdty'at, az tiin-
d6r volt, amikor leveti, megint vissza - v6ltozik, s 1g;r
szimukra hiteles iizenetet hoz a tiind6rs6gb6:1.

Az 6vod6skorban, az azonosul6, bele6l6 6w6lltoziL-
soknakebben a nagykorszakiban a kosztiim<is6vodai el-
6adisok nag;ron megfelelnek a gyerek ig6ny6nek, kedv6-
nek A szerep fontosabb a tdrt6n6sn6l, s a kosztiim a sze-
rep eg;rik realizil6sa, amely hozzisegit ehhez a bele6l6s-
hez, iwdltoaishoz.

Az 6vodiskorban a magrmutogatfs, a szerepjitsais-
nak a kedve 6letkori jelens6g.

Megint talilkozunk a szerepben val6 magamutoga-
tisnak a tendencidjival a kilencedik 6let6v k6rtil. Ilyen-
kor is fell6p a grerekekben a szin6szked6s kedve, de ezen
a szinten mir a szerepn6l l6nyegesebb a tdrt6n6s. Ilyen-
kor is a bele6l6s vez6rli a gyerekeket, de most mir nem
egy szerepet, hanem egy sorsot szeretn6nekmeg6lni. Sor-
sot, amelyben kifejez6sre juttatj6k azokat a tulajdonsii-
gokat, amelyekkel rendelkezni szeretn6nek, azt a sorsot,
amely idailk6pk6nt sz6vi 6t k6pzeletiiket. Az indi6n-j6-
t6k, amit parkokban, j6tsz6tereken folytat6lagosan szer-
vemek a gyerekek, olyan tiirt6netek lejitszisit kinilja.
amelyben a b6torsig, a szolidarilis, az iigyess6g tulaj-
dons6gait, s ide6ltulajdonsigaikat realiz6lhn136L.

Ebben az 6letkorban a szerepl6s ig6nye mir nem 6let-
kori jelens6g, inkibb szem6lyis6gvon6s. Sok el6m6ny
kell hozz6. Olyan mint6k 6s hat6sok, amelyek ezt a disz-
pozici6t kibontj6k, 6s olyan pszich6s be6llitotteig, amely
a szerepszerii lej6tsz{st 6s kifejez6st megval6silisk6nt,
az d,nkifejezds 6r6mek6nt 6li meg. Erre a szerepszerii, va-
l6jiban m6r szin6szi j 6t6ba a gyerekekt 16 kell vezetni,
segiteni kell az ilyenir6nyu fejlcit6siiket, eglrsz6val erre
kell szocializilni riket.
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, MEREI FERBNC

S zdzadunk 
.i 
t!r: 

! 4: t er emt 6 na St p s zi c ho I 6 gus s zemd I yi s d I e,
akinek f ej r (idds rdrektanrfir troti ntiveit szinle minden p'iala-

- gus ismeri; ds sokan raikusak is orvassdk a genaikus^szocidr-
pszicho I igidval kapcsol atos tanul mdnyait Zs a,, F reud f dnyd
ben d s dr nydkdb an, a I kot 6 p s zi c ho I <5 g u s _ p e d a g 6 g u s p:ort r 6 i t,
nos, eza M6rei F erenc dretdnekutors6 korizat<{oaitcapcsorat-
ba keriilt, tar dn i smdt er t en, a gyermekszinj dt szds sar *. aut ta-
I dl koztakvdl e a pdc si gyermeksztnj dt s z6 t at dr koz6n, dr etilkvd-
gdi g hor do22dk magukban szemdlyi sdgdnek var dzsdt, nem f el _
edve pontosanf ogalmazott mondatail, melyek m|indis ̂ ;gdr_
t d st 6 s bd I c ses s 6 g a kdzvet tt et t e k. E gy at i g iimert d e ini At szA
rendezdknek, dr dmapedag6gusoknak aindt f ontosabb' frdsdt
kd z6 I j il k az a I dbb i akban.
(A cikket a. Gyermekdramaturgia I. cimil, kinyvdrusi forga_
lomban soha.meg nem jerent k6tetb6r vettiik dt. Ndpiuverdsi
Intdzet,I976.)

A SZEREPJATSZASRoL

A szcrepJdtszis feJldddsldlektcnl kezdete

Gyermekl6lektani megfigyel6sekkfl tudjuk, ho$/ a gJre_
rekviselked6se misik ember, felndtt vagygyeret ieteit6_
t6ben igen kordn megviilto zik.Ha ak6t&kbriili gyermek
mag6nyosan j6tszik, s ezt 6szrev6tleniit figyeljii( majd a
megfigyel6 l6that6v6 v6lik, a gyerek m6stCnt visetteOit.
F,z l6nyeges tapasztalat. Az embert6rs saimunkra indi_
t6ld_ orriis. Oda kell figyelni, esetleg oda kell fordulni, vi_
selked6sben szimolni kell a jelenl6t6vel. Bizonydra van_
nak akikezt a kiilviliigihat6st a minimumra csbkkentik,
de az emberi jelleghez ez az odafigyel6s hozz6tartozik. S
amint a m6sik jelenl6t6vel ibszefiiggd fesziilts6gtdbblet
megielenik, a gyerek m6r alkaknasiszer epjfutszAsra.Ez
persze m6g.iinmag6ban nem elegendci, ehheim6g sztiks6-
geslesz akifejez6s kedve: - hogyneki, maefnal6,rd,met
szerezzen a kiiill6s, az dnmegmu ta t6s. S m6g bizonyos ta_
pasztalat kell majd ahhoz, hogy gesztusban, sz6ban, vi_
selked6sben meg tudja fogalmazni azt, amit mutatni

1!3r, 
Ez.a, kedvn(gy6veskor kiiriilmutatkozikmeghang_

sUlyo"ottan, s tart nagyj6b6l az 6vod6skor v6g6i[. Iga"zi
szerepl6si, magamutogauisi v6gy is vez6rli ebLn a kor-
ban a gyerekek magatartds.it. A fesziilts6g 6rzelmi szin_
k6p,v{iltozatos: benne van azaziglny is, h6gy a felncittek

9fg{"tt*g6t, dicseret6t provoUetsi: a maila, u pupu, az
Ovon6nlJr{ryat 

logy.i milyen iigyes, milyen sz6p: benne
van tov6bhi ebben az indit6kban agyorseskdnnyed be_
le{f 6lr6szsdg, az av ar &zslat, ahogy 6 6t tud v6ltozni, s en_
nek a piratlan lehet6sdge, niszen kir6lyn6 lehet, tiind6r
lehet,-esetleg csavarg6 vagy kutya, s ha kedve va nhozz6.,
m6g 6ri6skigy6 is. Az 6tv6ltoz6snak ez a szrldiilete, o
36ssf v6!6s_vfgye fontos hajt6ereje ennek a szerepl6si
k6szs6gnek. S ehhez j6rul meg a gyenneki fant6zi6nak 6s
gonao\$6snak a-jelle-gzetes, migikus mindenhat6sigi
Arz€*,. Nemcsrk ftvrlltozlk, eml iinmagrtban ls nag"y
gy0ny,Or{sdg, de 6az, ekl ftvfttoztst, tChftvarfzsta-
tos erdvel ls rendelkezllc

. . 
Az6vodiskorf gyerek, akipr6hilgatj a.azilletet,ezen

beliila lelki 6letet is, ugyanrigy, ahogy ugr6ndozils krizben
probatgatja elejet, iigyess6g6t,6ppen 6gy j6tszik a meg_
ismer6s, a beleelAs lehetcis6g6vet. emitoi;atszik a t6i_
gyakkal, ismerkedik is veliik j6tszik saj6t m-ozdulataival,
mozgfsival, igy pr6brilja ki, hogy miri 6s mennyire k6_
pes.

Ebben a korban a gyerekek lelki 6let6nek egyik, ki_
emelked6von6sa az ezonosft{s. Olyan ut{nz6 Ueteeles
a mdslkba, emelynek r6v6n egyi<lcslt olyan leszck,
mlnt d, azonosulok vele. A szerLpj6tsz6s iiyen j6t6kos
pr6hilkoz{s az azonosul6ssal : egy kicsi t utiliozza az ttj_
Tg6rust s igypillanatnyi bete6t6ssel szinre belek6stol iz
6letbe; egy kicsit f6tyolk6nr bonrja sz6t a kendcij 6t, ig
azt j6tssza, h%y olyan, mint a tiind6r a mesekOnyveUei,
s.ezzel egy. jit6knyi id6re megtud valamit a tiind6is6gr6t.
Ilyen korf 

ry-erelek eg/ jelmezes jit6k utin megk6ide-

3ik, 
hory ,j6volr-e riind6rnek lenni", ,,j6volt*-kir6ly_

kisasszonylaklenni" stb., s ez mutatja, nogy az ityen 6i_
<iltdz6sval6ban iitvi4ltoz{s: aki fel<ilt<itte a fi-tylat, az tiin_
d6r volt, amikor leveti, meging vissza - v6i.tozik, s igy
sz{mukra hiteles iizenetet hoz a tiind6rs6gkil.

Az 6vodrlskorban, az azonosuld, beledtd 6tv6lto-
z.fsoknak ebben & nagy korszakfban a koszfllmds
Ov$a! eldodfsok nagyon megf etet nek a gyerek l 96_ny€nek, kedvdnek. A szerep fontosabbi t6rt€n6s_
n6f , s a kosztiim 6 52s1sp.* yik realizai6sr., amely hozz.6,_
segit ehhez a belel6l6shez, iwilttozfushoz-

Az dvoddskorban a magamutogat6s, a szerepJdt-
szdsnsk a kedve €tetkorl Jeiensdg.
- Megint talilkozunk a szerepbei val6 magamutoga_

tdsnak a rendencii{j6val a kltencedtk 6tet?v kOrifl.
llyenkoris fell6p a gyerekekben a szin6szked6s kedve, de
ezen a szinten mir a szerepn€l ldnyegesebb a ttirt6n6s.
Ilyenkor is a bele6t6s v ez{rti a gyeier<6tet, de -oJ-e" 

'

nem egy szerepet, hanem egy sorsot szeretndnek
megdlnl. Sorsot, amelyben kifejez6sre juttatj6k azokat
a tulajdon&egokat, amelyekkel rendelkehi sziretn6nek,
azt a sorsot, amely ide6lk6pk6n tszbviiltklpzeletiiket. Az
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indi6n-j6t6k, amit parkokban, jitsz6tereken folytat6la-
gosan szerveznek agrerekek, olyan t6rt6netek lej6tszi-
s6t kin6lja, amelyben a b6torsig, a szolidarit6s, az ilgres-
s6g tulajdonsilgait, s ideiltulajdonsigaikat realiziilhat-
j6k.

Ebben az 6letkorban a szerepl6s ig6nye m6r nem 6let-
kori jelens6g, inkibb szem6lylsdgvonds. Sok elciznflny
kellhozzA. Olyan mint6k 6s hat6sok, amelyek ezt a disz-
pozici6t kibontj6k, 6s olyan pszlch6s bedllftottstlg,
amely a szerepsrer0 leJ6tszfst 6s klfeJezdst megvalG
sftdskdnt, rz OnklfeJezds Ordmekdnt 6ll meg. Erre a
szerepszerfi , val6j6ban mir szin &zi j6t6k a a,gyerekeket
ri kell vezetni, segiteni kell az ilyen irnnyu fejldl6siiket,
egysz6val erre kell szocializilni 6ket.

Mondhat-c e gycrek olpt, rmlt ncm 6rt?

Persze, hory mondhat. A sziivegmond6sban, ak6r
verset, akir pr6zai sz6veget mondunk, nemcsak az anya-
nyelv 6rtelmezii sz6tira segit#g6vel kibonthat6 tarta-
lom vez6rel, hanem bizonyos szavak, bizonyos sz6veg ki-
mond6s"inak az 6rdme is. A szavaknak nemcsak a jelen-
t6se hordoz mondanival6t, hanem a ritmusa, a hangk6pe,
a kimond6s visszahall6sa is. A gyerekek a legkisebb kor-
t6l kezdve szivesen improvizilnak. Osszevonnak szava-
kat, kre6lnak 6j szavakat, 6tdohiljik a sz6tagokat vagy a
szavakat egy mondatban, s ennek a kiil6n<is sz6vegnek
valamilyen ritmust, hangulatot adnak. Mintha halan-
dzsaszdveget mondan6nak. Lehet, hogy val6ban halan-
dzsa, teh6t a szavak elscidleges jelent6set tekinwe nem
6rthetci. Csakhogy a gyereknek mds a gondolkod6sm6d-
ja. Az dlm€nygondolkod{s Jellemzl, omelynek egy-
sdgel s0r0 dlmdnymarodv6nyok, s a szdhoz tapad6
6rzelml holdudvar felmdrhetetleniil nagyobb klter-

Jedds0, mlnt a sz6nak a Jelentdse. Mikor a gyerek azt
mondja saj6tos, kint6l6 hangon: ,,Itt jiinnek a krokodi-
lok, megeszik a vajaskiflit...", ezt esetleg tiibbsziir el-
mondja, s k<izben m6g kit6rcit tesz a ,,krokodil-hint6"
fel6, l6tsz6lag halandzsit mond. Val6jriban 6ttesz eg;r
hangulatot, egy borong6 pillanatot, amelynek 6rzelmi
villanisa mintha az lenne, hogy az <i biztons.4git vesz6ly
fenyegeti: azt6n osdatni kezdi ezt a borong6 6rz6st,6s
j6tszik a k6ppel. Pl. megforditja: ,,Szervusz vajaskifli.
Jdssz krokodilt enni..." Ezzela dologvid6mabb lett, 6s a
szavakkal, k6pekkel val6 jit6k felderiti egy borus gondo-
lat maradvinyilt. A ritmusok, a sz6ism6tl6sek is segitik a
hangulatnak ezt a megmunk6lis.{t, a szavakhoz 6s hely-
zetel<hez tapad6 emocionilis fesziilts6gek feldolgoais6t.

Agyerek teh6tnem tud olyat mondani, amit nem 6rt,
csak 6ppen m6sk6nt 6rti, mint mi. Sflyos hibalenne elle-
ne dolgomi ennek az improvizlci6nak. Persze arr6l sincs
sz6, hogy agyereket mag6ra hagyjuk. A felncjtt sok min-
dent tehet ilyen helyzetben: megdrtci n6z6je, hallgat6ja
lehet az ilyen jit6knak:6vatosan 6s alirendelddve helyet
k6rhet benne, szerepet v6llalhat, 6 is improvizdlhat, 6s igy
a legszebb pedagdglal fordulatot kdszfthetl el6: fel-
ndtt 6s gyerek egytittes alkotfMt.

Gyerek 6s felndtt egy[ttes kreatlvltdsa

A gyerrnekszinh6z egyik h.tzilja Franciaorsz6g. Igen
sold6le kezdem6nyez6srcil szimolnak be. Igaz, ezeknek
nagy r6sze felncjtt szintirsulatok gyerekek sz6mira tar-

tott eldadisaira vonatkozik. de ezen tfl is sold6le kezde-
m6nyez6snek lehetiink szemtanrii. N6hiny h6nappal
ezel6tt egy d6lfrancia kisv6rosban jiirtam. A delutini
6r6kban egr nyilv6nos parkban l6ttam, amint feln6tt fia-
talok, feltehetrien egretemi hallgat6kna'k a kis csoportja,
4-5 ember, egy nagrobb gyerekcsoporttal foglalkozott.
15-20 gyerek nyiizsg6tt kdriiliittiik, 5-13 6vesek. Nem
zirt csoportvolt, hanem a kertben j6tsz6 grerekekver6d-
tek iissze, pontosabban ezektz egyetemi hallgat6k ma-
guk kiir6 gnijt6tt6k a kertben j6tsz6 gyerekeknekery 6r-
dekldd6 csoportjit, 6s ott, a helyszinen dsszeesdritflt
asztalon, magukkal hozott grurmdval, fest6kkel tanitot-
tiik a gyerekeket 6larcot k6sziteni. Ennek a tanitisnak
semmif6le didaktikai szinezete nem volt. A tev6kenyse-
get nem iitemezt6k maryar6zatra, bemutat6sra, gyakon-
l6sra stb. Jitszottak! Maguk a feln6ttek grakorlottan,
iigyes k6zzel, l6thatoan nagy anyagismerettel 6s miiv6szi
6rzfkel g)rurtak 6s festettek kiildnos 6larcokat, s eg;r-
egy gesztussal, r6mutatissal hivtik a grerekeket, hogy
j6tsszanak veliik, grurjanak, fessenek. Ebkil kerekedett
ki a grerekek saim6ra lmprovlzdltan a nagyszerfi jdt6k.

Franciaorszigban megszokottabb az improvizici6.
M6gis mintha a feln6ttek egy r6sz6t meghdkkentette vol-
na a jelenet. A gyerekek indi6n-t6ncot j6rtak driimtik-
ben, viharos jrit6ktemp6juk bet6lt6tte a teret, de kiizben
6szrevehetcien elkapta 6ket a kreativ indulat, pr6b6lkoz-
tak, kis6rleteztek, alkottak. Fantasztikus m6don <issze-
maszatoltdk ugran magukat, de a j6t6k egne tartalma-
sabb, egrre kreativabb, eg;ne miiv6szibb lett.

Tudom6som szerint ilyenfajta kreativ ir6nyfi kezde-
m6nyez6s, a maszkk6szit6snek, a jelmezk6szit6snek, 6s a
szinhilzszerfi lejitszisnak nagyon sokf6le v6ltozatiban
fordul el6.

Megragad6 kezdem6nyez6s lehet a Catherine Dast6
nev6hezfiiz(fr6 szinh6zcsoport. L6nyege a gyerekek ak-
tiv r&nr|telea miiv6szi alkot6sban. A gyerekek t6m6kat
dolgomak ki, ezeket sokf6lek6ppen lej6tssz{.k, pr6b6l-
gatj6k, jeleneteiket megrajzoljik, jelmezeket, disdete-
ket talilnakki hozzA,pirbz6deket fogalmaznakmeg -

nagrj6b6l elk6szitika darabot, amit azt6n felndtt szfn&
szekkel egyiltt J6tszanak el. Amint a besz6mol6k fel-

iegyr zi*., az eg6sz folyamat l6nyege, pedagogiai jelent6s6-
ge az, hogy a g;rerekek megszabaduljanak azokt6l a tar-
talmi 6s fordulati sablonokt6l, amslyskgt a tankdnyvek,
a filmek, a televizi6, az eg(xz tdmegkommunikici6 su-
gall.

A felncittnek az ilyenkezdem6nyez6sekben az a sze-
repe, hogy vlselkedds6vel nyfjt mint6t. Nem azt sugall-
ja a gyerekeknek, hogy mit jitsszanak, mit gondoljanak,
milyen t6rt6netet sz6jenek, hanem azt, hogy Jdtsszanak,
s adj6k 6t magukat a j6t6kos miiv6szi realiz4l6s sodr6si-
nak; improvizilljanak, kital6ljanak, kedviiket, foangula-
tukat k6vess6k, s ezt fogalm azzitkmeg jit6kban, rajzban,
szinh6zban.

Feln<ittek 6s gyerekek egyiittes alkot6j6t6kit Ma-
grarorszlgon is megpr6hiltrik megval6sitani. Van olyan
amatrir egyiittes, amelynek j6t6keban gyerekek is szere-
pet kapnak, s6t legut6bbi produkci6jukban eg6sz gyerek-
csoport jdtszott. T6miban 6s szerepben k6riilhatirolt,
j6t6kt6rben, kivitelez6sben k<itetlen, nagyon t^4g impro-
v izAci6t biztosit6 m6don.

Kiv6natos len oe ezt akezdem6nyez6st tovfbbfejlesz-
teni. Olyan egyiittest l€trehoznl, amelyben az adott
Jf tdktdren (tov6bbszcihetd t6m6n, alakithat6 szerepen)
belill o Jftdkos lmprovlzlcl6 €rv6nyes0l, s aJdtdktdr-

lil r;

,ill
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ben felndttek 6s gyerekek egy0ttesen Jelennek meg.
A felnrittek term6szetesen inkibb fiatalok, 18-20 6v k6-
riiliek lenn6nek.

Lakner bfcsl szfnhdza

R6gebbi 6lm6nyeimet illet6en - sok r6gi tipusf, ha-
gyominyos gy erelszinhinat l6ttam, amilyen pl. ,,Lakner
b6csi" uinhilza is volt. Ezt megel6z6en, saj6t gyermek-
koromban, Sarkadi b4csi szinhiza. Rossz errl6keim ma-
radtak errdl a szinh6ztipusr6l. Egy kicsit majomkod6s
volt. Feln6tt szin6szek i6tszott6k a szindarabot, legtribb-
sziir mesej6t6kot, s ebbe mint keretbe, beillesztettek va-
lamilyen iinne@get, amelynek sor6n a gyerekek, ma-
ganszimokkal l6ptek fel: kiperdtiltek a szinpadra, egyen-
k6nt, mint kis balerin6k vagy 6nekesncik, hajlongtak, cso-
kot dobtak, illegett6k magukat. lgyekeztek,,helyes"-nek
lenni. Szimomra diiszharm6nikus, zavar6, kinos jelenet-

sorozat volil a gyerekek feln6ttesdit j6tszottak, ut6noz-
tak valamit, amivel azonosulni aligha voltak k6pesek.
Vagy ha igen, akkor e z a term6szetes magatartist6l val6
elt6volod6st jelentette. Azt hiszem, ezeknek a kis baleri-
nii,knak a sziilei anyagilag is t6mogatt6k a sTinh fTal-hggy
gyerekiik szerepelhessen. Nem val6szinii, hogy ez a ma-
jomkod6s sokat 6rtott volna a gyerekeknek. A gyerekek
goly6t6ll6k, nagra tiirrik6pess6giik, nagyon neh6z a gye-
reket elrontani, ink6bb untatni lehet. (Tal6n z6r6jelben
hozzAteszem. hogy elrontani egygrereket csak olyanok
tudnak, akik nagyon szorosan egy kornyezetben 6lnek
vele. Egy szinh6z legfeljebb untathatja.)

Szfnh6zasdl az fltalCnos lskoldban

Kiemelked6en j6 tapasztalataim vannak 194648-
b6l. A budapesti Pedag6giai Fciiskola segits6g6vel 6s a f6-
iskola pszichol6gusainak gondozis6ban ttibb iskol6ban
kezdem6nyeztek dramatiz{l6si grakorlatokat. A gyere-
kek ezt irgr nevezt6k, ho$i,,szinh6zasdi". Altaliban ma-
gyar irodalom 6r6kat, esetleg t6rt6nelem 6r6kat szabadi-
tottakfelerre a c6lra. Devolt olyan matematika tan6r is,
aki mint fizikus-matematikus vezetett ilyen dramatiz4-
l6si kiirt. A c6l kifejezetten olvasm6nyok r6szleteienek
dramatiz6lisa volt. Maguk a gyerekek voltak a n6z6k,
azok, akik 6ppen az adott jelenet dramatizll6siban nem
vettek r6szt. N6ha meghivtak egy-egy tan6rt, de val6j6-
ban maguk kdzott, maguknak jiitszottak. Tal6n legszebb
megjelenit6siik Victor Hugo Nyomorultak cimii reg6-
ny6bril a gyermek Cosette jelenete volt. Hetekig besz6l-
tekr6la. Sok 6riin et alakitottika dialogusokat,pr6b6ltik
hozz6 a ruh6kat, kerestek hozzikell1kekel Benne 6ltek
a reg6nyben6s aprobl6ma vil6giban. Nem atiirtdnelmi
rdszletek hlteless6ge lzgatta 6ket, hanem a cselekvd-
sek hfttere, rzGrtnlml Indftdkok, fcik6nt az,hogy 6t-
6lte-e Cosette borzalmas sors6t, s ha igen, hogy tudott eb-
ben 6lni, mi6rt ragaszkodott m6gis a gonosz nevelciszii-
l6khoz, s mi6rt nyfjtotta akez|t a szdk6tt g6lyarabnak,
aki el6be ment a kirthoz. Ennek az6rzelmi helyzetnek a

bontogat6sa, a helyzetbe val6 bele6l6snek, az azonosu-
l6snak, s igy az 6rzelmi, amfiv6szi meg6rt6snek az iskol6-
ja volt a gyerekek szlmdra.

Egy m6sik idcjszakban Twist Oliv6rt jitszottak. Le-
het<ileg olyan tort6neteket v6lasztottak, amelyeknek
gyerek szereplcji is vannak. Persze, a felncitt szerepeket is
maguk a grerekek j6tszottik. A folyamat mindig ugran-
az volt. Elolvast6k, megbes z6lt6k,k6p,ket szereztek r6la,
kell6keket gyiijtdttek, sz6vegezt6k a dial6gust, majd le-
j6tszottdk. A jet6k sor6n a szerepldk v6ltoztak, hiszen
majdnem mindegyik l6ny el akarta j6tszani Cosette-et, s
majdnem minden fif Twist Oliv6rt.

Nemcsak a szereplcik, m6g azepiz(flokis cser6l6dtek.
Rir a legtdbben Cosette r6s Valjean talilkozilsilt jitszot-

tdk el, volt olyan l6ny is, aki Cosette f6rjhezmenetel6t
dramatizilta .Ezt a szinhilzasdit tartom ma is a gyerekek
szAmfuraa legjobb megoldisnak. Ok k€szftsdki sz6ve-
get, dk v6logass6k a kel l€keket, 6k f llftsdk be a Jele-
neteket, egysz6val 6k maguk dramatlzf lJanak, 6rv6-
nyesitsdk a j6tsz6 gyerekek p6ratlan megjelenit6si k6sz-
s6g6t.

M6gis, k|t mozzanaltal kieg6sziten6m e negyedsai-
zados tapasztalatot. Az egyik az, hogy fiatal felndttek
fs vegyenek rAszJtjft6kban, akik egyenlci jogf tagiai
a dramatiz6l6 csoportnak, j6llehet nyilviin t6bb otletet,
technikai megold6si m6dot tudnak aj6nlani. A m6sik
ilyen v6ltoztat6.s az lenne, hogy ndha n6z6k el6tt Jdtsza-
nak. Teh6t amikor kidolgoztak egy darabot, pl. egy indi-
6n tdrt6netet (mert rigy gondolom, ma a 8- l0 6ves gyere-
kek biztosan k6sziten6nek indian darabokat), azt jilsz-

sz6,kle n6z6kelcitt, lehetcileg szabad t6ren, parkban, kert-
ben, filk, bokrok k<iz<itt.

Neveldket kellene kdpeznl

Term6szetesen, ezekhez a foglalkoaisokhoz nevelci-
ket kellene k6pezni, spontaneit6sra, j6t6kra, saJdt 6lm6-
nyiik segits6g6vel. Mfg 6k maguk nem tudnak l6Jsn-
nl, addig tanftani sem tudnek.

Amikor a gyerekek szinh6zasdit j6tszanak, akkor
nem egy szerepben n6gyk6zl6b m6sznak. Ugatnak, mert

elj6tssz6k a kuty6t. Az olyan pedag6gus, aki nem v6llal-
ja, hogy n6gyk6.zl6b, ugatva elj6tssza a kutyiit, nem tud
csoportot vezetni. Itt nincs ,,kem6nygall6ros" pedag6-
gus. Az effajta foglalkozisok elterjeszt6se figy lenne el-
k6pzelhetci, ha a tr6ninget elcisz6r is a pedag6giai fciisko-

l6n vezetnlk be. Term6szetesen nem 6ltr6ningre gondo-

lok, tehit nem fgy kell j6tszani, mintha gyerekek lenn6-
nek, hanem saj6t 6lm6nyiikb<il fakad6an,azt jatsszakel,

ami nekik igazit j6,ami nekik 6rdekes.
...Nagy Adorjdn a Szinhizmriv6szeti F6iskol6nak volt

az igazgat6ja. Negyven 6wel ezelcitt irt egy cikket, hogy
Magyarorszig a futballszak6rtrjk orsz6,ga. Ha kimegr a
futballpily6ra, ott tdbb tizezer szak6rt6 van, mert min-

denki rugta a labd6t gyermekkordban. Teh6t abba a moz-
dulatba, amit elcjtte lej6tszanak, k<innyen bele6li mag6t.
De a szinh6zt6l menekiilnek, mert,,nem rugt6k a labd6t",
pontosabban nem ,,szin6szkedtek". Ha valamelyik fciis-
kol6n csin6lnak sajiit-6lm6ny csoportot, ez ugyanfigy
benne lesz azizomzatukban, a mozg6sukban, benne lesz
a lelktikben, s tov6bb is tudjek adni.
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BUCZ HUNOR

Egrrittesemmel, a T6rszinh6z amat6r szinj6tsz6 cso-
portjival tizendt 6ves tapasztalat van mogdttiink. Kuta-
tisunkat a nyitott szini formikkal kapcsolatbanv6gez-
tiik. El<jsz6r Viola Spolin Improvization k6zik6nyve
alapj6n elsaj6titottuk az improvizici6s technikdt. majd
behat6an foglalkoztunk n6hiny olyan miifajjal, mint a
commedia dell'arte, a v6siri j6t6kok, n6pi farsangol6k
k6pmutogat6, hirversek stb., mert ezekben nagy szerep-
hez jut az improvizfuci6 6s a k6z<ins6ggel val6 cselekvti
kapcsolat. E munka r6szek6tt fejlesztettiik ki a spontin
szerepviillal6sra k6sztet6 dramaturgi6t 6s j6t6kstilust,

amit iltaliban dramatikus j6tsz6htzi form6ban val6si-
tunkmeg.

Igdnyiink, hogy j6tsz6t6rsk6nt tanuljunk a gyerekek-
tdl, m6r improvizici6s gyakorlataink sor6n felmeriilt
bennilnk, de v6llalkozisunkhoz az a felismer6s is kellett,
hogr a grerekek legal6bb olyan saik6ben vannak a t6rsas
kapcsolatoknak, a t6rsas6gi 6lrn6nynek, a k6z<iss6gi 6let-
nek, mint mi felncittek.

Dramatikus j6tsz6h6zai* t6miit h6rom forrdsb6l
meritettiik.

1. A magyar folkl6rb6l. R6szint a jeles napok szoki-
saib6l, r6szint n6pmesekincstinkhil.

A t6li iinnepk6rkil luc6z6st, betlehemez6st, regiil6st,
Istvin- 6s J6nos-napi kdszdnt6ket, szilveszteri 6s tij6vi
szok6sokat, h6romkirily-j6r6st, farsangi maskar6zist 6s
illatalakoskodist dolgoztunk fel. A tavaszib6l hfsv6ti,
Szent Gyorgy napi 6s Szent Iv6n 6ji szokisokat, dramati-
kusj6t6kokat.

Me#ink k6z[il, Berze Nagy Jinos sz6hasmilatival,
f6leg a varizsmes6ket vilasztottuk, kiil<indsen azokat,
amelyek cirzik a keletr6l hozott motivumokat, a m6gikus,
siminisztikus vil6gk6p mozzanatait. @€ld6ul emberi tu-
lajdonsiggal 6s kiilscivel bir6 snrkiny, 6gitest-szabadit6
h6s, tetejetlen fa, mignes- vagy vashegy , almivivilltoz-
tatott palota, tiltospirbaj stb.) De meritettiink a novel-
lisztikus 6s a legenda tipusri mes6kbril 6s az andekdota-
kincsiinkre 6piilci M6ty6s kirily t6rt6netekbril vagy tru-
f6inkbol is.

2. M6sik nag;r forr6sunk a Biblia 6s a mitologia volt.
Mind az 6testamentumb6l, mind az irjtestamentumb6l
vilasztottunk temekat. K6ziisen jdtszottuk el a gyere-
kekkel az Oz6nviz,J6zxf 6stestv6rei, Eszter kdnyv6nek
tdrt6net6t. J6zus 6let6kil pedig elscisorban a sziilet6st 6s

T€rszinhdzi m6dszerek

Bucz Hunor az dltal a al apft ott T dr szinhdzvezetdj e 6s rendez6-
je minden bizonnyal az egyik legmarkdnsabb szemdlyisdge az
amstdr tis hivatdsos sztnhdzi dletnek. A jelzdre igencsak rd-

s zo I g d I ; al i g ha t a I d I unk o I y an s zinMzi me st ert M agy ar or s zd-
g on, aki olyi gen pedagdgusi szeml dl ettel volna megdl dva mint
6, olyat, uki hasonlf sikerrel dtviiznd az improvizdcids techni-
kdt az epikus karakterii, hazai fogantatdsti szakrdlis drama-
turgidval, ldtrehozva ezdltal egy olyan eredeti stflust, ami
megkill\nbdzteti minden mds alkot6tdl, melyet ldtvdn, a szin-
hdzdrtd azonnal tudja, ha nem is olvasott eligazit6 tdjdkoz-
t at 6t, hogy ezt c sak Bucz Hunor ul kot hattavagy ihlette. Dol go-

zat(it obban a remdnyben kdzdljiik, hdtha lesz kit megejt az a
m6d, ahogyan 6hozza ldtre alkotdsait.

a passi6 st6ci6it. Ag<irdg mitologi6b6l 6s a rokon n6peink
hdsi 6nekeibcil teremt6smitoszokat 6s a term6kenys6g-
kultusz szokisaib6l, tcirt6neteitxil v6logattunk.

3. V6giil nemzeti tiirt6nelmiink monddi 6s hagrom6-
nyai szolgiltak forrilsul. Eredetiink 6s honfoglal6sunk
mondii 6s legfcik6ppen az 1848-49-es magyar forrada-
lom 6s szabadsigharc esem6nyei 6s legend6i. Kiildnixen
fontosnak tartottuk mdrcius l5-e megiinnepl6s€t 6s az
aradi v6rtanfk eml6k6nek megid6z6s6t.

Dramatikus jitsz6hizank menet6t 6s egyes mozza-
natait is, alapvetcien a vend6g#g dramaturgiija hat6roz-
za meg. El5sz6r a k6sziilcirJ 6s lsvilrakozis zajlik, majd az
adott t6ma kozos elj6tsz6sa - itt, ha nem er6ltetett, ak-
kor bele6pitjiik a cselekm6nybe a megvend6gel6st -

majd v6gezetiil az aj6nd6kozis 6s bfcsir. Ugyeliink arra,
hogy a meghiv6t6l a bficsfig minden mozzanat kapcso-
lodjon az adott tlmirhoz. M6rcius I 5-ei j6tsz6hizunkra
peldiul a meghiv6ba kis nemzetiszinri szalagot tettiink,
vgr Pest-Buda t6rk6t't, megjel<ilve a hajdani esem6nyek
legfontosabb helyszineit, m6skor a Tizenk6t pont sz6ve-
g6t stb. Megaj6nd6koztuk egymi{st ott k6sziilt kokird6-
val, a l6nyok nemzetiszinri szalagot fontak egymris haj6-
ba, 6s haza vihett6k a j6t6k kdzben krumplinyom6ssal k6-
sziilt ,,szabadsajt6t". A t<irt6nelmi 6vnapok vagy a jeles

napok kapcs6n kdnnyii a vilaszt6s, szinte 6nk6nteleniil
ad6dik, hogv mik legyenek azok az apr6s5.gok, amelyek a
emghiv6ban, megvend6gel6sben v agy az aj6nd6koz6s-
ban szerepet kapjanak. Kardcsonykor betlehem, m6zes-
kal6cs, hirsv6tkos himestoj6s, vir6gos 69, farsangkor
maszk stb. Mes6k, mitoszok, legend6k eljitszisakor m6r
nehezebb a v6laszt6s. Az ilyen t6m6k eset6ben a j6t6kot

el6k1szitiirajzokat vagr a jit6kban szerepl6 maszkokat,
jelmezeket, esetleg dalok szriveg6t, kottej6t adtuk aj6n-
d6kba.

Az elsri r6szben, a k6sziil<i16s 6s v6rakozis idej6n a
megielenitend6 cselekm6nyhez sziiks6ges eszkdzdk, jel-
mezek, disdetek k6sziilnek, vagy a helyszineket rendez-
ziik be. A manu6lis munka n6gr-ot asztaln6l vagr a fd,l-
ddn, alkot6 k 6pz6mtv6szeti m6dszerekkel animitoraink
ir6nyitis.ival folyik. Kozben sz6vegdikt6l6ssal 6s elci6ne-
kesekkel, hegedii, furulya, cvirgcilob 6s doromb kis6re-
t6vel dalokat tanitunk. Ezeknek a daloknak majd a dra-
matikus j6t6kban is szerepiik lesz. Az anim6torok sok
esetben mir az dltaluk alakitott figura jelmez6ben van-
nak. A vend6gek v6laszthatnak. Van, aki csak 6nekel,
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yan, aki beill az eg;rik csoportba dolgozni, vagy a zene-
karba; van, aki - mikdzben j6r a.keze- vettint egyiitt
dalol; de van olyan is, aki a l6pcxizetes n6zcit6ren iil 6s
szeml6lcilik. Misok a biitykcild csoportok k6z<jtt s6t6l-
gatnak, hajtja 6ket a kiv6ncsisig, de olyan is akad, aki 169
ldtott ismercis6vel besz6lget. Semmi sem k6telez6. Minl
denki csak abban vesz r6szt, amiben akar. Sokszor a szii-

f6f.vaSy nevelcik kapacit6lj6k gyermekiiket, hogy 6ne-
keljenek, vagy kapcsol6djanak be valamelyik munkacso-
portba. Ez az <isztdk6l6s m6g j6 id6revisszaveti a gyere_
kek spont6n r6sa6tel6t. Viss zahiz&nak 6s veliik nehe-
zebb lesz kapcsolatot teremteni. Ha sikertil a gyermekiik
szerepl6s66rt aggod6 felncjtteket is bevonnunii valame-
lyik tev6kenys6gbe,6s belefelejtkeznek a dalba vagy -
mondjuk - a maszkk6szit6sbe, akkor a gyermekiik is
k6nnyebben old6dik. Az animitori feladatok legkritiku-
sabbpontja ez!

A dalok, 6nekek 6s a versek sz6veg6t kifiiggesztjiik a
falra-vagy a ftiggtuy<ikre, ugyanfgy, rrint i latszbnaz
cselekm6nyv6zlatit. Neha m6g a j6t6kszewei6s szem_
rc1t!1Ud fontos alaprajzot is. Semmi sem td,rt6nik rejt-
ve. Minden a beavat6s jegy6ben zajlik, de hogrmi lesi a
dramatiz6lt j6t6k cselekm6nye, 6s hogy melyizerepeket
j6tsz-hatj6k majd el vend6geink, azt sem a manu6.lis mun-
ka sor6n, sem k6zben a besz6lget6sekben nem druljuk el,
hiszen az a c'6lunk, hogy a dr6mai helyzetek felism-er6se,
az.,,aha".6lm6ny alapj6n villaJkozzanak vend6geink a
nltva hagyott szerepekre. Nem az el6zetes <;sszebesz6_
l6s, hanem aj6t6kkal val6 egyiitt6l6s k6szteti a gyereke-
ket 6s s1iil_eiket a spontin szerepv6llalisrt.El persze
nagy m6rt6kber fiigg az animitorok iigyess6g6trli 6s az
el6re megbesz6lt dramaturgiai fogrisokt6l.

A v6rakoais 6s k6sziildd6s idej6n a gyakorlati felada-
tok elvegz6se mellett a legfontosabb az ismerked6s, a k6_
ztis hangulat megteremt6se, a kapcsolatteremt6s. Itt az
els6 szakaszban t<irt6nci beavat6mozzanatok is az elj6t-
szand6 dr6.mai cselekm6ny atmoszf6r6j6t k6szitik lld.
P6ldiul kardcsonyi jdt6kunkban az 6dventi kos zor6elk6-
szit6se 6s feldiszit6se ilyen, vagy m6,rcius l5-i jet6kunk-
ban a kokirda kitiiz6se, hrisv6tkor a locsolkod6s, m6skor
meg a maszkok, jelmezek felv6tele, vagr eglr_egr eszkriz
kipr6b6l6sa stb.

Egy j6tsz6h6zi foglalkozilsunk 3-4 6ra hosszar rarr,
ebbril ez az el tik&zit6 sztkasz egy vary m6sf6l 6r6s. Alta_
l6ban az egyiittldt egrharmadi. nzigytitt mflatott id6
naryobb r6sze teh6t a megielenit6sre szlnt cselekm6ny
drrimai el6adisa. Az616szakasz, a bfcsri r6vid.

Miut6n elk6sziilteka sziikseges holmik, 6s meglrkez_
tek a k6vjn jdvcik is, j6kedvfien megy a dalol6s, iezd(fr_
het a megjelenit6sre szint sztori kdzris elj6tsaisa. A most
k6vetkez6 szinj6t6kot, de eg6sz j6tsz6h6zunk dramarur_
gi6jf t isleginkibb az epikus mozzanatok fel6l k6,zelithet_
jiikmeg.

- l: Hagymaszerkezet. - A r6szwevdk r6tegz(f,6#_
ben, a t6r szerkezet6ben, a cselekm6ny bonyolit6s6ban 6s
a szerepek eg;rmisra 6piil6s6ben is 6rv6nyesiil ez az epi_
kus szerkeszt6si elv.

. a/ A r6sztvevcik legbels<ibb 6s legsziikebb kdr6t az ani_
mitorok alkotjdk. Ok tizen, tizenketten rd,gtdnzesben
j6rtas szinj6tsz6k, 6s minden el6k6szit6 iunk6t. az
anyaqgk besz erz6s6t6l a meghiv6k kikiild6seig, <ik v6gez_
nek. Ok a vend6gl6t6k, ahilzigazdilk,6s az 6tiatut< tiOot_
ggzolt cselekm6nyv6zlat szerint a megielenitend6 t6ma
r<igzitett karakterei is 6k. Ugy j6tszanak, hogy bekapcso_
l6disra k6sztess6k a k6z<ins6get.

t

Az anim6torokat a rendszeresen j6r6k kdre veszi kii_
riil.Koziiliik nem egy gyerek qs sziileik szem6lyes j6bar6_
tunk, tdbbszd,r egriitt t6boroztunk, 6s sok k6zds 6tm6nv
fiiz <issze veliik.

A kdvetkezci r 6tegazokb6l 6tll, akik h6be-h6ba t6rnek
b,horz6nk,de az6rtm6g vetiik is krizvetlen a kapcsola_
tunk. P6ld6ul rendszeresen kapj6k meghiv6inkat.

. , { 
kii-tsjt kor a legn6pesebb. Azokbol 6ll, akik igen rit_

kfn.fordulnak meg nillunk, vagy el6szdr j6ttek. A r6szt_
vevcik sz6ma 6ltal6ban 100- 150 f6 k6z6tt ingadozik. K6_
zdttiik mindig van legal6bb 20-30 ismeretlenl vagy olyan,
aki ritka vend6gnek sz.{mit. Az 6veliik val6 t<irck16s igen
fontos, 6s vend6gl6t6i feladataink kozdtt sok mozzanar
- pl.a bemutatkozis, az osszeismertet6s, a hehr6l 6s a
jdtsz6h6zunkr6l, a T6rszinh 6z t6rsulat6r,6l a legsziiks6_
gesebb inform6ci6k megad6sa stb. - 6pp a veitik val6
kapcsolatteremt6s jegr6ben trirt6nik.

A gyerekek zdme 8- l0 eves. N6luk kisebbek (m6g ka_
roniildis) 6sn6luknagyobbk is j6rnak hozz6nk, hisz-enel
akarjuk kertilni az iskoldra jellemzci 6letkori k6t6trs6get.
Agierekek kis6rcji k6zt sokszor jdnnek nagysziilcik isJgy
aztrin megval6sulhat a nagycsal6d-szerkeiet.

-- b/ + 16r, arnelyben jitsz6h6n* folyik, osztatlan.
Nem v6lik kiilon a n6z6t6r 6s a j6t6kt6r. A dramatikus
megielenit6s sorin is arra tdreksztnk, hogy a vari6lhat6
emelt n6z6teret szinhellyd avassuk. A szimult6n szinhe_
lyek k6,rben vannak, azilrt,hoglr az lppnem j6tsz6 hely_

.s{nek szereplcii n6z6k6nt tOvettresse-t a i6t-etot. n lOr
k<izepe eltaliban av6ltoz6,6talakul6 helyszinek tere. A
korben f<ild6n iilci n6zrik soks zor,,616 f alk6nt" v6lasztj6k
el a kintet 6s a bentet, m6s esetben egy t6 partjiv6lxz_
nek, vagy az erdci hatir6t jelentik, miicor ij kii6lvan az
6t, bent az iires t6rben az erd6 siinij e.Ez akdz6pxi iires
t6r lehet m6g mez6, kerek dombocska, v6rudvar, v6sirt6r
stb. Az6rt t6reksziink arra, hogy minden hely egrben a
cselekm-6ny valamelyik helyszine is legren, mert az ott
szeml6lddd n6z6inket igy szerepbcil vonhatjuk be a j6t6k_
ba.

A kiilsci kd,rben tehrit a gyerekekkel az els6 szakasz_
ban mir berendezett, r(Ezitett szimultin helyszinek van_
nak,aztilnegy vdltoz6, mindig a kint 6s a beni konkr6tsi_
S|!9t trlggg tdr-rit kdvetke zi, azt6nk6rbn a fdldcin tildk,
akik szint6n hol ilyen, hol olyan funkci6t td,ltenek be, at_
t6f fiiggdenr hogy az 6ltaluk k6zrefogott v6l toz6helyzrn
picryda, Mindegyik helyszin megfiiel an6z6i6s j6tsz6i
feladatoknak is, ez6rt e k6t funkci6 kdzdtt kdnnyi az 6t_
hatis.

c/ A cselekm1ny szerkezet6ben is k6vethet6 ez a
hag;rmaszerkezet. Ugyanis nemcsak a vend6gs6g 6s az
abban megindul6 k<izds munka, dalol6s keretdben val6_
sul me.g a tulajdonk6ppeni dramatikus j6t6k, hanem ma_
ga a tdrt6net el<iad6sa is sokszor keretes szerkezetii.

_ 
Valamelyikanim6tor szerepkielbesz6l6se, itmx,ftfp_

zelete vagy eml6kei elevenednek meg. Mint pelddul h6i_
v6ti jdt6kunkban J6zus egyik tanitvinya elmes6lte, ho_
gyan tanitott a jeruzs.ilemi templomban a Mester,6s itt
J6zus h6rom yrtldizatit: at6kozl6 fifi, a tiz szfiz, 6s a sz6-
kimives tdrt6net6t elevenitettiik meg.

Gyakran alkalmazzuk a j6t6k i 16t6tban, illetve a
szinhtz a szinhdzban dramaiurgiai fog6st. Visiri jele_
netben b.ibt6ncoltat6, k6pmutogat6 vag;r egy tom6di6s
csapat ad el6 valamit, m6skor a szomoiri kis kirrilvki_
sasszony megnevettet6s6re jelentkez6k versengenek
produkci6ikkal. Az igazsfugoszt6 jelenettipusban fdig a
kir6ly vagy a falu biri4ja, esetleg agarabon-ci6s et6ir ne!_
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jelen6 peresek vagy panaszosok adj6k el6 konfliktusu-
kat. Van olyan eset is, hogr versenyj6t6kok folynak, 6s
ezek 6piilnek epiz6dk6nt a jet6kba.

Mindehhez illik megjegyemem, hogy cselekm6ny-
sz6v6siink laza, nem geometrikus szigorus.4ggal sodr6. A
pedagogiai, a t6rsasigi 6rt6keket fontosabbnak v6ljiik,
mint a dr6maeszt€tikai vary szinhilzeszt|tikai eredm6-
nyeket, j6llehetsokszor erdd dr6mai hat6ssziiletik igy is.
Pl. m6rcius l5-i j6t6kainkban eddig m6g mindig volt
olyan ryerek, aki a Pilvaxban v6rakoz6k tiirelmetlens6-
g6re reagilva v6llalkzott Petcifi szerep6re. Ov6ci6val fo-
gadt6k, f6lugrott az asztalra, 6s elmondta a Nemzeti dalt.
Oda-oda n6zetta kifiiggesztett sz6vegre, de mire a nyom-
dai, a n6pgnil6si 6s m6s jelenetekben is elSadta a miivet,
az egyre felforr6sod6 hangulatban v6giil olygyujt6 hat6-
sa volt, hogy professzionista miiv6szeinknek is dics6ret6-
rev6ltvolna.

Mindezek ellen6re hangstlyozom, hogy ha eszt6tikai
6rt6kek sziiletnek is dramatikus jitsz6hizunkban, az
csakr6ad6s. Nem zirjuk ki,scit igyeksziink enneklehet6-
seg6t megteremteni, de a t6rsasigi 6rt6keket tartjuk el-
s6dlegesnek.

d/ Mindezeknek megfelelcien a szerepek is hasonl6
szerkezetben r6tegezcilnek. Alapvetci a vend6g-vend6g-
fogad6 kapcsolat, mint szoci6lis szerepe, majd a manu6-
lis munka sor6n munkatilrsi-j6tsz6t6rsi a viszony, azt6n
pedig a dramatikus j6t6k dr6.mai szerepei k6vetkeznek.
Teh6t a szociilis, a funkcion6lis 6s a dr6mai szerepek
egym6sra 6ptilnek. Ezut6bbin beltil n6zcii 6s aktiv j6t6ko-
si magatartisv6ltakozik. Nem neh6z egyik szerepr6teg-
kil a m6sikb a 6W 6ltani, irthatolni.

A dr6maiszerepkd,rdk eset6ben sz6lni kell a spont6n
bekapcsolod6st biztosit6 szerepekrcil. Ezek lehetnek cso-
portosak vagy egr6niek. A csoportos szerepvillal6s is
k6tf6le lehet. Az egyikben valamilyen kiiz<is tev6kenys6-
get jelenitenek meg, 6s dsszjit6kra kell t6rekedniiik. Pl.
felvonul6k csapata, vagy a falu n6pe a falugyril6sen, vagy
tincol6 tiind6rl6nyok, vagr helytelenkedci 6rd<igk6mp6-
nia, vagy hull6mz6 tenger, m6skor a s.irk6ny 24 feje stb.
Enn6l egyszenibb eset, ha nem kell figyelni eglrm6sra,6s
mindenki csak a sajit j6t6kira iigyel. Pl. v6s6rban az 6ru-
sok, vev6k, vagy lakodalmi elcik6sziiletben a sergci-siirg6
szolg6k stb. Ezekben a csoportosjelenetekbencsak azat-
moszf6ra, a nyiizsg6s, a vitalit6s a ddntcj. N6gr-<it f<is kis-
csoportos bekapcsol6dis eset6ben viszont miir sok egy6-
ni szint is kiv6n a j6t6k. Pl. csal6d vagy miniszterek, ta-
n6csad6k, rabl6banda, katonacsapat, tanitv6nyok stb.
szerepk<ireiben. Itt a k6zds cselekv6sen tfl mir a karak-
ter megformilisa is feladat.

Az egy6ni szerepekben val6 spont6n v6llalkoziskor
pedig m6r a szitu6ci6s 6rz6k, a nyelvk6srs6g 6s azegrfini
j6t6kk6szs6g is sztiksegszeriien jelentformil6 t6nyez6.

Az egy€ni szerepek is k6tf6l6k lehetnek. Vagy f6sze-
repek, emiftsr is az arra v6llalkoz6 gyerek v6gigl6tssza a
darabot, vagy epiz6dok. Csak a f6szerepek r<igztilnek a
jilt6k sorin, az risszes t6bbi szerepbril 6t lehetv6ltani m6-
sikba, ez6rt tdbb szerepet is el lehet jitszani. Sokszor ezek
a szerepek ellentmondanak ugyan egymiisnak, vagy a
konfliktus szerint, vagy ez informiici6t illetcien. M6gis
ugyanazok a gyerekek, akik az egyik jelenetben, - te-
szem azt - a tengerm6lyi birodalom lak6ik6nt l6tt6k
vend6giil a hcist, a m6sikban a falu n6pek6nt csodi{lkozva
6s hitetleniil fogadj6k a visszat6rt hal6sz mesejdt a cso-
ddlatos vil6gr6l. Mindig a cselekm6ny l6trehozisinak

k6z6s sz6nd6ka a ddnt6, 6s a jitfikll.oz sziiks6ges kett&
tudat. Ez feloldja az erkolcsi vagyracioniilis skrupuluso-
kat.

2. Szint6n epikus moz?anat a narr6tori szerepkdrdk
soK6le alkalmaz-4sa.

a"/ Sokszor narritor vagy jit6kmester elbesz6l6se
nyom6n indul a cselekm6ny. A mflt vag/ egy r6gi-r6gi
tdrt6net felid6z6se t<irt6nik szavai nyom6n. Ez az,,Egy-
szer volt, hol nem volt" tipusfi jelenet inspirdci6, mely-
neksor6ngyakran a,,Nem eg6szen igy t6rt6nt" fordulat-
tal veszi vissza a j6t6kmester a mes6l6s fonal6t, 6s igy a
rogt<inzdtt jelenet, meg a mese kieg6szitik egym6st, 6s a
t<irt6net a k6pzeletiinkben sziiletik meg.

t/ Az anim6tor szerepl6k nemegyszer, mintegy ma-
gukat bemutatva mondj6k el az dltaluk megielenitendci
h6s tetteit, harmadik szem6lyben sz6lva magukr6l. Kiild-
niisen akkor, ha a megielenitendcj szem6ly tisztelete t6-
volsigtart6 jit6kot k<ivetel. Hfsv6tijAt6kunkban pl. a J6-
zust felid6zci anim6tor igy mes6l: ,,Es amikor k<izelegtek
Jeruzs.ilemhez, 6s jutottak volna Betfig6ba, az Olajf6k
hegy6hez, elkiildott J6zus kettcit az 6 tanitv(nyai kiiziil,
ezt mondv6n nekik,,Menjetek im ez faluba, mely el6tte-
tek vagyon 6s mindjrirt tal6ltok egy megkdtdtt szamarat
6s az 6 vemh6t vele egyiitt; oldj6tok el, 6s hozzAtok n6-
kem." J6zus szavait m6,r gesztusokkal kis6ri az animdtor,
megjeleniwe a szituAci6t, 6s taniw6nyai mennek is,6s
spont6n szerepet v6llalva, megalkusznak a szamdrra.

A megr6z6 esem6nyeket soha nem pr6h4ljuk m6g sti-
liz6ltan sem megjeleniteni. A szemtanf k mondj6k el, mi-
ut6n bemutatkoznak. Pl. az aradi v6rtanfkktv6gz6s6tigy
id6zziik fel.

c/ A sugalmaz6, a vezet6,a tan6csad6 szerepkdrdk, a
spont6n bekapcsol6dist segitik. Szem6lyek vagy csodis
ercjvel bir6 6llatok, a hris szolg6lat6ban, j6 taniccsal 6s
egyben j6t6kdtletekkel is ell6tj6k a szerepre v6llalkoz6
gyerekeket.Ez a szerepk6rdramaturgiai tS,maszt jelent a
gyerekeknek,6s sokszor ekifordul, hogya gyerekek mis-
kent akarjik bonyolitani a cselekm6nyt, 6s konfliktusba
keriilnek a szolg6latukban 6116 - mondjuk - t6ltospari-
pilval, de ez csak 6l6nkiti a j6t6kot.

d/V6gtil a lftnokvagy a t6volba l6t6 animitori szerep-
k6,rrcjl kell sz6lni. Ez a szerepk6r lehetciv6 teszi, hogy mi-
kozben k6zvetiti a l6tottakat, val6j6ban inspir6lja a jele-
netet.

Egy-egy esem6nynek t6bb szempontb6l val6 elciad6-
sa sokszor igen fontos drimai elem, hiszen nemcsak
konfliktust hordoz ez magdban, hanem tjabb 6s rijabb
r6sdeteket vil6git meg. Ez6rt is fontos a narrativ szerep-
k6r<ik sokfunkci6s alkalm azilsa jitsz6h6zunkban.

3. Az eddigiekkil is lehet m ip 6rz6kelni,hqy az el6-
ad6s stilus6t astiliz6ltsig jellemzi, ami szint6n epikusvo-
nis.

a/ A helyszineket k6t m6don jelezziik. Vagy a helyre
jellemzci t6rgyak 6s terepelemek stiliz6ci6j6val (pl. a ki-
r6lyi palota piros anyaggal leteritett sz6k, a Jordin foly6
s mellette a puszta, ahol Keresztelci Szent J6nos pr6dik6l,
pedig egr a fdldre teritett k6k anyag); vagy azokkal a t6-
p6 6s ragasztott technik6val k6sziilt nagrm6retii k6pek-
kel, amelyeket a gyerekekkel egyiitt k6szitiink el, 6s tii-
ziink vagy akasztunk ki arra a falr6szre, amelyik el6tt a
k6pnibrilzolt helyszint akarjuk j6tszani. Ez az ikonsze-
ni jelz6s rendkiviil dekorativ, s mivel kcirben 4-5 k6p is
van, a terem hangulata 6talakul, mes6s atmosd6ra lesz.

t/ Egy-egy figura jelmeze, csakfgy mint a helyszine-
ket jelzci elemek, nem keltenek illtzi6t. Rafia-, pamut-,
papir-, afrik-, kenderk6c-szakilll, haj, xir6ny stb., mint
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maszkok, fejfed6k, fejdiszek; egr-egy magunkra teritett
vagy csavart szines flanel, selyem vag;r v6.szon a jelmez.
Vagy 6ppen a hcisre jellemz6 kell6kek (ogar, ostor, csil-
lag, tarismya stb.) jelzik a h6s kil6t6t. Keriiljiik a k6sz jel-
mezeket, ill6zi6t kelt6 kell6keket, 6lethii maszkokat,
mert ezekben a gyerekek illegetik-billegetik magukat,
akrir egy jelmezbi.lban, 6s nem sokat tdrcilnek a sziiu6ci-
6vel. A jelz6ses szcenirozisnak az a jelent<is6ge, hogv
minden csak a j6t6k 6ltal v6lik azt6, amit a cselekmEnv
megkivi{n, 6s ez j6t6kra inspir6l.

c/ A j6t6l6tflus legiellegzetesebb vondsa, hory t6rgyi
anim6ci6val minden csodis elemet el tudunk j6Gzani. A
Nap sugarai a szines papircsikok, a sz6l r<ipiilci selyem, a
huszonn6gy fejii sirkiny egr szines anyag, amelyben hu-
s1o_n19Sf lyuk van, 6s ott du&i6k ki a fejiiket a sirkinyt
alakit6 szerepl<ik, a lingnyelv lobog6 piros krepp, a ma-
lonk6egypirna stb. Nem fiktiv, hanem anim6lt trirgyak-
kaldolgozunk.

_ Ligrelniinkkell arra is, hogya cselekm6nyszemponr-
j6b6l fontos inform6ci6k tdbbsziir elhangozzanak, hi-
szen a szitu6ci6 meg6rt6s6tcil fiigg a spontin bekapcsol6-
dis. Az ism€tl6sekre dr6mai helyzetet kell tal6lnunk,
hogy ne leg;ren unalmas 6s didaktikus. Az ism6tl6s akkor
v6lik dr6maiv6,ha 6lezi a konfliktust, eglre siinibb at-
mosd6r6t eredm6nyez, vagy ktil6n|cl.itz6 n6z6pntokat
6rv6nyesft. Nem ritk6n a komikum eszk6ze.

d/ V6gezetfil a szakrilis mozzanatokr6l kell sz6lnom.
A j6t6k egyik f6 szewez6 eleme a zene, pontosabban az
elsd a r6szben megtanult dalok, 6nekek. Az id6 mril6sa, a
helyszinekviltoz6.sa, egy-egy felfokozott 6rzelmi illapot
dallal kdnnyen 6rz6keltethetci. A repiil6s, a zuhan6s, a va-
r6zsol6s, a szerelmi 6s avindorlisi jelenetek stiliz6ci6j6-
ban sokat segit a zene. Egr-egy tflfiitdtt pillanatot sem
tudn6nk hi6ny6ban elj6tszani.

Ez a sziiks6gszeriis6g eredm lnyezi astiliz6ci6t, ami a
kisrealizmusb6l szertart6ss6, ritmuss6 emeli pl. a v6n-
dorl6s vag;r a diih megielenit6s6t. A szertart6sokr6l 6lta-
l6ban a p6tosz vagy az iires, hamis emelkedetts6g jut ma-
nap66g esziinkbe. Jobb, ha a gyerekek korj6t6kaira gon-
dolunk vagy a term6szeti n6pek illatalakoskodisira a
fenti <isszefiigg6sben. A ritmus, a t6ncos elem, a jelk6pes
gesztusok szerep6t hangsflyozom ezzel, ami term6-
szetesen, megint csak epikus elem.

A jriresok koreogr6fiijdra is ez jellemzd, ugranis kdr-
kdrdsek. A felvonul6s, a v6ndorl6s, a td,preng6s, az iidl6-
z6s, a diihdng6s @p6rg6s!) mind-mind k6-rben zajlik,
nemcsak a r6szwevrik 6s szimultin helyszinek kor6bban
leirt elhelyezked6se miatt, hanem a riiu6lis jelleg hang-
sflyoz6sav6gett is.

Egretlen olyan jdt6kunk sem volt, amelyiket tgy ter-
veztiink volna meg, hogy a cselekm6nyt akkor is eij6tsz-
hatjuk, ha nem kapcsol6dnak be a gyerekek. Darabjain-
kat lehetetlens6g a k<iz<ins6g cselekv<i r6snt6tele n6lkiil
megvalositani.

Szin-folt 6s a tObbiek
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letve a bemutatdkr6l kdszillt jelentdsek, beszdmol6k atapjdn.

Ml ez aml most mfs m-11! r-qgen? Ez lzgrtott mlndenekeldtt , eztllgyeltem e bemutetdkon, ezt pr6b6ltam kl-
olvasnl mfsok beszdmoldjfMl ts. A pedagdgus-rend ezfiszemlilete vijtr voltozott-e , s innek nyom6n a szfnJ6t6-
kok6?

. Allfaszom meglehet&en bizonytalan. Unnepi miisorral nem tal6lkoztam, de fittdrd nosztalgi6val, a pedag6gu#val
igen. T6bortiizi bugrutas.igokra sem bukkantam, ann6l tdbbszd,r a kon ze'v zenlre&tanitott tincos gyenneLriszi6sot-
ra. A dramattk.us magyar n6pi folkl6r miisor most is mazsolaritqsngf. A rendszerv6lt4s szabads6g"a viszont triopuArn
hozta Lakner bicsi szinjit6kait is. Lithat6 volt darabja szinhizutiini6 rendezesben tehets6ges grerekekkel. Itt-ott meg-jelent az6letjit6k is, de bitortalanul, mintha tovdbbmiiktiCne a f6lsz;jobb ha nem ibr6zotlirk agyermekekval6di konf-
litkusait, hogy h1 q vezetcik jobban szeretik a r6zsaslinre lakkozott gyirmekk6pet. A *"..ja*ot is ezt mutattiik. Jelen
votlak viszont a jeles iirdkzdldek is, Csal6ka P6ter, I udas Matyi, M'ici Mack6, a N6gy;;dletii kerek erd6, mind tisztes
szintelens6gben 6s nem pedugqggtPga6kot sugalloan. railtozhattunk grermeksriinarip.oout"i6kkal is, fcjk6nt pes-
ten. Bemutattik Csukis Agacskij6t, Gyurk6r6l; Busk6pii lovagot.

Tal6lkozhattunk a gyeermekszinjitsz6s meghatiroi6 sr"d6tyis6g"ivel is, akik sajrit kiforrott stilusukban, illetve
gzintili!{n_nyujtottak 6lm6nyszenit.-Emlitsemiaora l6nost csurg6i6l, Th0;6c;t ci6it6t Debrecenkil, uray p6-
tert'TdthZoltdnt,BencslkGyuldtBudapestrrfl.Es_megkelletttanrilninehinyfijneveiir,fri.jon"Jitili;j;;i;
Ml' Kontor Ldszldn€et Debrecenbcil, Ldndrthnd N€rieth Valdrl66t Si6folr6l, Robotka isanc6t Fert6dr6l, Grulz
Anlkd6t, Kodrl Ferencdt Budapestrdl.

Megism6telve a k6rd6st, 6rz6kelhet6-eviitozitsa rendez6i szellemis6gben a pedag6giai szind6kban. A f6rumokon
tiibbryire java pedagogusok sz6laltak meg a szinj6t6k segits6g6vel, m6gis iennyi v6gigio?dohtl*s{gnak, esetl"g".*g
nek lehettiink tanfi, mintha a g;rermekszinj6t*z6r.o"- iz6r{volna,nfur artui toziefitt m6don nevetni pr6biljunk. A
gondolatlansigot minlha j6l rendezett tapsienddel pr6bilt6kvagyakar?kvolna elleplezni. Szinh6zias tapsrenddel.

N6h6ny produkci6, amely a szivemhez ndtt. A dlbrecenlek l6nos Ylt€rcg&dil,i. r"ur.ourrr.y forgat6k6nyv6t sok
eredeti 6tlettel vitt6k szinpadra, tigy, hogy k6zbn6rz6kelhette a n6z6t6ren iil6, hogy a hcis kalanapiuanlyerm"ti 616--
mel vesznek r $zt a i6tsz6k, s a megpr6b6ltatisok stiic i6it az&tbir jik er6vel, mert iia;ar., nogy u .,negco "futrrur rtinocr-
grszigba. Hasonl6 deni 6radt a budapestl fv utcal klsegftds gyermefef ptekeUOf i"r, .i"fy;t tan6ruk, T6th Zoltdn frt
6srendezett. Nos, ebben anagyosmesdben 6rdekeseouolt ue"ie a jeleniik, ievatami igazsagi6le is kitetszett bel6le, olyan
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igazsig, amivel 6k, az 6let s6rfiltjei, lgencsak egyet€rtenek Az rngplfOldtck Btsk€p{t lovagja (rendezte Kohiri Fe-
renc) szinhizi m6don megrendezett precizitisival lett szembeiitl6. Nem volt ebben semmi esetleges, semmi improviza-
tiv. A f6szerepl6k tehets6ge 6s a pontos 6rtelmez6s csengette ki a humanista mondanival6t, krist6lytisztin 6s 6rz6kelhe-
tcin.

A budrpcstl Erd6lyl utcsl lskolfsok, nos 6k Bencslk tantlr fr vezet6s6vel olyan darab cim6t irtik a programfti-
zetbe, amir6l az olvas6 akir azt is gondolhatta volna, hogy ezek meg6riiltek. Gyerekekkel eljtiszani Shakespeare Mach-
beth-Jdt 5O percbcn! Saztin aprogramfiizet olvas6jabeiilt anilz6t€ne6sszemtanirja lettvalamilyen csod6nak. Ak6p-
ben,ritmusban j6lmegalkotottMachbethsaj6tjukk6ntsz6laltmeg. AnOz6megilrezte,hoSyezekal4-l56vesgrerekek
Shakespeare biiniis, szenved6lyes vil6ginak felmutat6sival 6nmaguk vil6g6t is felvillantottfk. Katarzis 6lm6nyiink volt.

D.T.

Eurdpai talflkozd Bdkdscsabfn
- Besz6lget6s Fabulya L6szl6n6val -

$
tr
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Valljuk be, mi itt Kelet-Eur6p6ban mindig hajlamo-
sakvoltunk azt hinni, hogyEuropa eryenl<i Nyugat-Eu-
r6pival. igyvalamif6te pilins pa]aaoxont l6tunk abban
is, hog;r 1992-&nB6k6scsah{n rendezik meg a VI. Eu-
rdpal Gyermekszf nJtltsz6 Taldlkozdt. Hogy-hory 6p
pen ebben az igencsak keleti fekv6s{i v6rosunkban, any-
nyi patin6s nyugat-eurp6pai helyszin ut6n? E sorok ir6-
ja ugran el6gg6 r6gen 6s el6gg6 j6l ismeri Fabulyr Ldsz-
l6n6 Evdt, a B6k6s Meg;rei Miivekil6si Kdzpont (imm[-
ron f6) r.nunkat6rs6t, m6gis kiss6 feszengeni kezdett,
amikor Eva 1988 nyar6n B6csben - az eddigi legkele-
tebbi tal6lkoz6n- kijelentette, hogy 1992-ben B6k6s-
csahin jdnnek majd txsze Eur6pa grermekszin jiltsz6i.
Az is igaz, hogrfiilledt melegvolt akkoriban... Perszevolt
mir nemzetkdzi amat6rmriv6szeti esem6ny a vdrosban.
Meg az is t6ny, hogy ma mir mindketten kiss6 m6sk6pp
eml6ksziink arra az omin6zus besz6lget6sre. Lehet, hogy
az fij*igir6 (aki m6g r6ad6sul dramaturg is) errl6kezete
poentirozza tril a szitu6ci6t, meg az is lehet, hogy a dr6-
mapedagogus-n6pmiivel6 emldkeire rak6dott 16 az a sok-
sok f6radsig-er6feszit6s, amennyit a megvalosit6s mir
eddig is ig6nyelt - meg amennyi m6g a teljes megval6su-
l6sig az elxi szimtszervezd legnyugtalanit6bb 6lmaiban
megielenhet...

Fabuly6n6 ma nindenesetre igy eml6kezik:
- Az 6tlet tulajdonk6ppen Joc6 fej6kil pattant ki.

(Jmcf Holl6s - vatr-e ki e nevet nem ismeri? A szerk.)
Persze, igaz, 6n s6haj tottam fdl a lenyiig6zd t€csi rendez-
v6ny l6ttr{n, ho&r ,,vajon mi Bek6scsahin meg tudn6nk-e
rendeaf valami hasonl6t?" Joc6 pedig r<igt6n megerchi
tett ,,Igen, biztos vagrok benne." Persze, ennek el6zn6-
nyei is voltak.Ezektaliln 1986-ra nyfilnakvissza. Akkor
volt itt Joc6 a p6csi gyermekszinj6tsz6-talilkoz6n. Ak-
kor ajfnlottafdl a magyar kollegiknak, hogy b6rhov6 szi-
vesen eljdn tr6ninget tartani. A k<ivetkezci 6vben meghiv-
tam Csab6ra, ahol nagyon megmozgatta a pedag6gusain-
kat. Miiskor is j6,nnie kellett. Egyszer megk6rdezte, el-
hozhatn6-e Rlchard Flnch neviri bar6tjit Angli6b6l.
1988 tavaszdn jdttek el egriitt, 6s Finch is hallatlan m6ly
benyom6st keltett a maga nagyon figyelmes 6s elm6-
myiilt m6dszer6vel. Joc6l6tta, hogy B6k6s megrei koll6-
g6inkban er6s az ig6ny az Eur6pa-szerte sikerrel alkal-
mazott fog6sok - 6s a szakma legiobbjainak - megis-
mer6s6re, ez6rt lehetciv6 tette, hogy az iltala szervezett
lV. Eur6pai Gyermekszinj6tszGtal6lk oz6ra tiz Pj6k6s
megrei dr6mapedagogus B6csbe utadrasson...

- S Innen mfr egyenes ft vezetett Bdkdscsabd-
lg!?...

- Mir amilyen egyenesek nilunk az utak!... Egy do-
log biztos: Hollos fontosnak tartotta, hogy Magyarorsz{g
megrendezhessen egy ilyen nemzetktizi tal6lkoz6t, s B6-
k6scsab6t mind tiirgri, mind szem6lyi felt6teleit illetcien
alkalmasnak tartotta a hizigazdai szerepre. Sikeriilt er-
16l meggy6znie a tal6lkoz6kalszewez6 eur6pai szervezet
- az EDERED - vezet6s6g6t is. Nekiink meg itthon,
figy l6tszik, sikeriilt meggr6zntink mindazokat, akik se-
githetnek, hogyfontos ez a rendenrfiny.

- Hcdd kittekedJem egy klssd az,, iird6g tigyv6d-

J€nek" szerep6ben: aJelenlegl sz0k6s ld6kben ml€rt
fontos, hogy klllfdldl gyerekek szd;zalt lrlssuk ven-
d6gtll egyik legnehezebb sorst megy6nk szdkhe-
ly€n?

- Tal6n 6ppen a snikiis idcik miatt ! Amikor err6l a ta-
l6lkoz6r6l6br6ndozni kezdtilnk, m6gcsak nem is sejtet-
tiik, hogy ennyire fontossil v6lhat megval6sul6sa idej6re.
Nem mint szinj6tsz6-taliikoz6, hisz Magyarorszlgr6l
kiizvetleniil -mint a tdbbi orszigb6l iscsupintizgyere-
ket 6rint.Elsdsorban a hazai pedag6gus-tdrsadalom sz6-
mira jelent ez,,v6rfrissit6" nemzetkiizi m6dszer-bemu-
tat6t.

-Az 6rdeml m0helymunka meglehetdsen Intlm
dolog. Hogyan kaphatnak o meghonosftfsra 6rde-
mes m6dszerek szdlesebb nyllvdnossdgot?

- Sold6lek6ppen. A letnnyolit6sban r6szt vev6 kol-
leg6kon kiviil segitcik6nt jelen lesz a tanit6k6pzd f<iisko-
l6nk szimoshallgat6ja. A talClkoz6 ut6n ndhf ny napos
szemln6rlumot ls szervezilnk a k[lf6ldl mesterek
vezetdsdvel hazal 6rdekl6ddk rdsz6re. Meg az6rt a
miihelymunkit is megn6zheti, aki nagyon akarja, mi is
bejutottunk mindenhovi B6csben... De nyitva 6ll a lehe-
t6s6g a szakmai sajt6 6s a trimegkommunkici6 el6tt is. A
Magyar Televizi6 pelddul m6r j6 ideje figyelemmel kis6-
ri az eldk6sziileteket, 6s komoly ad6sokat tervezazesr.-
m6nyekr6l. Aztiin van m6g egr megmutatkozisi lehet6-
s6g. Az eur6pa +al6lkoz6k alapszab6ly6ban benne foglal-
tatik, hogy a r6sztvev6k a miihelymunka v6g6n nyilvinos
bemutat6n tisztelegnek a vend6gl6t6 viiros k6z6ns6ge
ekitt. Mi B6k6scsabin kiviil Gyul6n is terveziinkbemuta-
t6t. V;t olyan terviink is van, ami szorosan k6vetkezik az
1992-es talilkoz6,,tartalmi mondanival6j6b6l". A j6v6
6vi jelmondat ug;ranis: -lgazin j6l csak a sziv6vel l6t tz
ember". A taliikoz6 minden r6sztev6kenys6g6nek teh6t
az embert6rsak - kiiliindsen a nehezebb sorsri embertir-
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sak -, az ember 6ltal teremtett,6saz iiriikbekapott, ter-
m6szeti k6rnyezet irenti empiti6t kell er6sitenie. Ennek
megfelel6en az e c6lt legiobban szolg6l6 - nyilv6nossig-
ra szint - produkci6kat n6h6ny neveltiotthonba is el
fogiuk vinni. Tudjuk persze,hogy az 6rzelmi nevel6sre, a
szocidlis 6rz6kfejleszt6s6re nem csup6n ezeken a helye-
ken van sziiks6g. Az eg6sz tal6lkoz6t6ppnaz6rt tartjuk
fontosnak. mert ezt a c6lt tdbb csatorn6n keresztiil is
szolgflhatja.

- Kaphatn6nk ndhdny praktlkus Informfcl6t ls
s prognmmal kapcsolatban?

- A tal6lkoz6 | 9 9 2. lfil lus I 2-2 6-619 tart. E pil-
lanatban 28 orszfg rdszvdtel6re szdmftunk, de ez a
szim ismert, vagr 6ppen ma m6g nem ismert okokb6l ki-
foly6lag viltozhat. A csoportok Budapesten taldlkoz-
nak, onnan utaznok egy{ltt B€k6scsaMre. A program
az eddigi tal6lkoz6k sor6n kialakult rend szerint, tdbb
szekci6ban-mrihelyben zajlik majd (improvizici6, moz-
gds, maszk,6ri6shib, zene, dramaturgia stb.), a kiizeleb-
bi 6spontosabb meghal{roz6ssal majd azadott mesterek
szolgiilnak, hisz ki-ki maga vilaszthatja meg az 6ltal6nos
c6lt legjobban megkdzelitd m6dszert 6s m{ifajt. A meste-
reket a november l5-i eryeztet6 tanicskozis utin k6r-
hetjtik fel, hisz egyelcire nem d6lt el, hogy a vilaszt6s a mi
jogunk lesz-e, vagy a r6sztvevci orszlgokmaguk kiildhet-
nek-e eddig nemzetk6zileg m6g kev6sbe ismert fj tehet-
s6geket. A novemberl trntlcskods uttln frhatJdk kl r
pdlldzrtokrt, rdszv6tell felt6tcleket sz egycs nem-
zealszervezetek a gyerekek rdszdre. Ndlunk ez a Me-
gyrr Drdmopedagdglal Tdrsasdg feladrta lesz. Nem
csck6llMg tfz gyereket lgozsdgosan klvflesztanl -

nem ls a fdvdrosMl, hanem azegfsz orsdg szfnJft-
szdl kOztll. Mdg rkkor sem, he e rdsztvevdknek ter-
mdszctese.n tudnluk kel I kommunlk6l nl valemelylk
vlllgnyelven.

- Ismerv6n r drdmapedagdgla Bdkds megyel

,,hsdilllsslt", blzakod6an ndzhettlnk e Jdvd €vl eu-
r6pol rendezv€ny el6bc. Sokan lsmerJllk ttgybuzgal-

mrd&t 6s szcrvezOerddet ls, mdgls klssd csodokdnt 6l-

Jllk meg, hogy BdkAscsabe kdt h€ten 6t blzonyos te-
klntetben Bur6pak6zepe lesza JOvd n$ron. Mondd'
honnon merfted ehhez az energldt? Egldltaldn hon-
nan sdrmazlka drimapedag6gle lrfntl llyen elszf nt
elkOtelezettsdged?

- Egyszerii ez. Szin6szn6 akartamlenni aztin rij6t-
tem, hogr a szinhilznem az 6n vil6gom. A rendez6s azon-
ban 6rdekelt. C-kateg6ri6s rendez6 lettem. A csoportom-
ban voltak szakmunk6stanul6k, akik nagron nehezen
boldogultak a sz6val is, meg a mozg6ssal is. Hossz6 h6na-
pok munkij6val lehetett 6ket eljuttatni a szinpadi bemu-
tat6ig, azlin j6l lemin6sitett6k 6ket. V6rzett a szivem. A
zsiiri nemazt a pedagogiai munk6t mincisitette, amellyel
akilr csr,k az firtelmes megsz6lal6sig is eljutottak. Am ikor
aztin sz*el(md6 lettem, 6s megismertem a Dramatlkus

Jft6kok k6nyvet, akkor tudtam meg, hogy az dr6mape-
dagogia volt, amivel 6n is pr6h4lkozlam. Aztin a @eb-
reczeni) Tlborral sorra csin6ltuk a tiborokat szrnj6t-
sz6k 6s pedagogusok szirnira,6s egyre jobban 6reztem,
hory a pedagogiai munka szAzszor fontosabb, mint az
6rem, vagy akir a szinpadon megval6sul6 eszt6tikai 6r-
t6k. Kes6bb Bucz Hunor, Holl6s Joc6 6s Rlchard Flnch
j6voltribol jutottam eg;rre m6lyebbre annak ismeret6-
ben, hogyan lehet a legkevesebb beavatkozissal, mintegy
a h6tt6rb<il segiteni a lelki folyamatokat. A sajit peld6m-
b6l tudom, mekkora segits6get jelentenek a pedagogiai
- s term6szetesen a drimapedagogiai - munkdban az
id6k sor6n megismert kiv6l6 szakmai egy6nis6gek, ez6rt
iryekszem ezt az 6lm6nyt megszerezni-megszervezni mi-
n6l t6bb, hozzim hasonl6 cipriben jir6 kollegimszitmil-
ra.

- Rem€lJOk, ezfttal ls slker0lnl fog, €s mln6l
t0bben merfthet0nk maJd o Jdvd nldron B€k€sben
fekedd 6lmdny-forrdsokbdl, hogy felfrlss0lve,
megerdsddve ldssunk bokrosod6 teenddlnkhez.

Trencsdnyl Imre

a

TABORI.KIS T KTA

ORSzAGOS nnAM,q,rANARI TABOR r.6rON

Egr hetes szakmai tovfbbk6pz€st hirdetett meg a Magrar Drfmapedagogiai Tirsasng. 36-an jelentkeztek ri tz or.
szigb6l. A kurz.us 1991 . jirnius 24-30. zajlott, helye F6t volt, a nevelciotthon. A jelentkezciknek 3.500 Ft r6szv6teli dijat
kellett fizetniiik. A T6rsas.ig tagiainak a tagdijuk 6sszeg6vel kevesebbet. Emellett azonban sziiks6g volt a T6rsasigunk 6s
a Nyelvmtivel6k F-gresiilet6nek anyagi t6mogat6s6ra is.

K6t csoportban indulhatott a munka. Az egyikben az Erdekl6d€snek megfelelden tanit6k €s napk6ziotthonos tan6rok
azirint 6rdekl&tek, azt akart6kgyakorolni, hogyan lehet az angol Heothcote mddszerdvel Tornyal Magddt6l megta-
nulnl mik6nt kapcsolhat6 iissze a tananyag 6s a nevel6i szind6k, mik6nt fejleszthet6 a gyerekek alkot6 jelenl6te a foglal-
kozisokon. M6sok ugyanebben a csoportban arra voltak kiv6ncsiak, mik6nt lehet drdmapedagogiai m6dszerrel h6tr6-
nyoshelyzetiikiiz6rss6gek konfliktusosprobl6m6it megoldani. Ezt NylsztorAgnestdl saj6tihattiik el.

Amisikcsoportbanfels<itagozatostandrok6skdz6piskolaiakgnilekeztek, ittug;raniskreativk6pess6get fejlesztdtr6-
ninget ig6rtek6s nnnak aryakorl6sit, hogymik6nt alkalmazhat6eza m6dszer az irodalom tanit6s.iban. Ezut6bbir6l sz6-
lunkkivebben.

K6t tan6r kerfilt ery csoporthoz, olyanok, akik m6g sohasem dolgoztak egytitt. A kreatfv agytrdnlnget Debreczenl
Tlborvezette, a fizikai6rzdkszcrvl cldkdszftdst pedlgVfrhldl Attlla. Az el6bbi toler6nsabbpedagogiai elvek szerint
az ut6bbi markinsabb rendezdi magatartiissal. Ez a r6sztvevciknek okozott n6mi fesziilt#get, de tal6n igy volt j6, mert al-
kalom nyilt arra is, hogr a hallgat6k isgyakorolhass6k az emp4tia 6sa kompromisszum jit6kait.

Akiil6ntiizdhelyr6l6rkez6pedagqlusokcsoportb6li6rzelmi biztonsr{ginakmegteremt6s€hezelegendcinekbizonyult
k6t nap. S miris kezd6dhetett az er6s szellemi ig6nybev6telt ig6nyl6 tr6ningsor. Mif6le dramatikus eszk6z6k 6llnak ren-
delkez6sre, horyel6rjiika taniwinyaink kreativgondolkod6s.it. Gyakorlatban kellettr6jiinni, mik6nt kezdjiikm6sk6nt

\ \
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liltni avil6got, amikor a,,marslak6k" szem6veln6zziik,vagyegyfiktivbir6s6gi tirgyalison aziigy6sz,av6d6vagr avid-
lott szem6vel, mik6nt dd'bbeniink ri, hogy nincs egy6rtelmri igazsiig, hogy minden relativ, hogy anakronizmusok veszik
kdriil viligunkat, amelyt6l meg lehet szabadulni, ha akarunk. Gyakoroltik az elidgenit6st, mik6nt sz6lhatnak egy-egy je-

lensdgrcil, t6rgp6l kiil6ntxizri 6rzelmi magatart6sb6l. Mik6nt v6lnak azok a megsz6lal6s kiilonb<izriseg6kil eredcien iin-
nepelyess6 6s mulats.igossi4, nevets6gess6 6s fennkdltt6. Megtanulhattdk a r6sztvev6k, hogy saJ6t szubJektlvlzmu-
sukben ls kdtelkednl kell, s meg kell kfsdrelnl klalakftanl egy 6ltal6nos magyarfzd dryrendszert. R6j6hettek,
hogy az egy6ni 6rt6kit6let nem 6ltalinosithat6. Megpr6b6lt6k el6rni a tanirok, hogy a foglalkozis sor6n klalakulJon a
kdtsdgbcvonds k€pess6ge, az adaptdcl6s €s absztrakcl6s k€szsdg, gyakorlatban sajdtithattik el mif6l6k az analogiis
6s antit6zisen alapul6m6dszerek. s hogy ezekgvakorl6sa r6v6n hogy juthatunkfij dsszefiigg6sek birtok6ba. Mitlehet csi-
n6lni egrradirgumival? - tett6k fel a k6rd6st. Mire ernlflkeztetaziskola? Mi lenne ha a trianoni b6keszerz6d&6w6nyilt
vesziten6? Milyen lesz a csal6d 2500-ban? A sablont6l eltdrd gondolkodtatds, ez volt a c6l, s a m6dszer ezt sugallta;
gondolkodjunk misk6nt. Ez az eszmevezette a tan6rokat akkor is, amikor ilyenf6le megk6zelit6sben nyfltak az iroda-
lom, a dr6ma tanitr{sinak probl6m6j6hoz. mitdl lesz ugyanaz a tdrt6net kom6dia vagr trag6dia? Ha ismerjiik egy dr6m6 .
elej6t 6sv6g6t, mi minden t6rt6nhet k6zte.

Az utols6 est6n azt6n a hallgat6k szerepeltek. Improvizativ j6t6kokkal. A tanirok pedig megglr6z<ilhettek arr6l, hogr
eredm6nyesen dolgoztak. Miikiddtt az anal6gi6s m6dszer. Parabola j6t6kaikban viszont l6thatt6k saj6t magukat is.

(debntrczeni)

II. Orszfgos Gyermekszin jftszf Tdbor

1991. jitlius 8-17. k6,zdtt rendeztemeg aF6tiGyermekvirosban a tr. OrsaigosGyermekszinj6tsz6Tdbort aMarczi-
binyi T6riMiivekll6si K<izpont (azels6orszigos tibort aG<id<lll6iMiivelci<t6si Kdzpontrendezte tavalyVeresegyhiz6n).
A szervezd int6mr6ny s a helyszin vdltozott csak,'a tibowezetfl, a csoportvezetdk tdbbs6ge maradt. A szervez6s m6d ja, a
tibor programja is hasonl6: Orsa{gos meghirdet6s alapj6n jelentkezhettek a gyerekek, l0- l4 6v kdzrittiek, j6ttek is ha-
aink kiildntxizdrilszeib6l.Id6n Budapestrdl - az eddigigrakorlattal ellent6tesen - megleprien sokan.

Az 6letkort figyelembe v6ve osztottuk be a munkacsoportokat, amelyek egy-egy csoportvezetl-rendezf 6s egy-egy
asszisztens u�inyitilsixal dolgoztak tiz napon 6t. Programjukat, iddbeoszt6sukat saj6t maguk alakithattilk ki, ebben kG
tiitts6get csakn6tkezilsek 6s a k<izos esti rendezv6nyek jelentettek.

Ism6telten kideriilt, hogy k6t-h6rom nap elegendri id6 a csoport6pit6sre, s tiz nap alatt m6g egy rdvid produkci6t is
szinpadra tud dllitani minden csoport. Ism6telten kideriilt, nem kell ,Jeverni" a gyerekeken a darabot csak j6l k6pzett
szakember kell, aki gazdaslgosan osztja be, tolti ki, hasmdlja fel a rendelkezlsreill6 id<it. Szakember, aki kedwel dolgo-
zik, s meglepri m6don a munkaerk6lcse miatt ritk6n dicsdrt fiatalok f6l6rival a kezd6s el6tt rendre ott vannak a pr6bate-
remben, s n6ha m6g azt is mondj6k, hogy,,ne hagyjuk abba!".

Ami fj volt id6n: a Pest Megyei Miivel6d6si K6zpont illttlszewezett gyermekszinj6tsz6 rendez6itanfolyam hallga-
t6i egyiitt dolgoztak agrermekszinj6tsz6titbor rilsztvevciivel.A t6bormunk4jaremek hospi6l6si lehet6s6get jelentett a
hallgat6knak, tanulm6nyozhattik a hat csoportvezet6 pedagogiai szerrl6let6ben k6zds, de gyakorlat6ban elt6r6 tr6nhg-
m6dszer6t, k<ivethett6k a kiil6ntxizci grermekszinj6tsz6 miifajokh oztartoz6 el6adi{sok l6trehozisinak folyamat6t.

A t6borl6trejdhetettvolna,gazdag6sfjgazdagsziiltikel iskiildhett6kvolnagrermekeiket, haminden k<ilt#getar6sz-
vevcikre hiritunk.

Nem kellett ezt tenniink, ug;ranis jelentcis anyagi segits6get kaptunk a Nemzeti Gyermek- 6s lfjfs"4gi AalpiW6nyt6l,
valamint a Pro Renovanda Cultura Hungariae alapitv6nyrendszer Muharay Alapiw6ny6t6l. Igy egy 6tlagos fizet6sii szii-
l<i grermeke s zilmLr a is el6rhetdv6-megf izethet1v 6 v6lt t6borunk.

V6gezetiil a ,,st6blista": Fodor Mihily, Szakall Judit, Piilffy M6ria, Luk6cs L6sd6, Kdriimi Giibor, Kem6nyfi R6bert
rendezcik 6s Kaposi Lisd6 t6borvezetci. A rendez6i kurzust Nagy Andris Llsd6 vezette,hilzigazdinka F6ti Gyermek-
v6ros szinj6tsz6 csoportjinak vezetcije, Kiss Tibor volt.

(tuposi)

A tiszasasi,,Pi typ ang hfrz"

A Pitypang Hum6n Szolg6ltat6 Egyesiilet I 989-ben alakult. Tagiai (ziimmel pedag6gusok) c6lul tiizt6k ki a n6phagyom6-
nyokon alapul6, a n6pi kulttra szellemis6g6t magiban hordoz6 emberformil6st, koz6ss6gteremt6st, kiildn<is figyelem-
mel a h6trinyos helyzetii gyerekekre, fiatalokra.

Az egyestileti c6lok segit6sere l6trej<itt a PitypangHum6n Szolgiltat6Alapitv6ny is, amely nyitott 6s csek6ly 6sszeg-
gel rendelkezett.A tervekmegvalosit6sa lehets6gess6 v6ltazNapitvdnynak felaj6nlott ingatlanon, Tiszasason.A,,Pit-
pang H6.2"-nak nevezett falusi 6lett6rben kezdtiik meg 1990-ben a ny6ri tiborok szervezflslt.

Az Alapitv6ny tev6kenys6ge nonprofit 6rdekelts6gri, azEgyesiilet tagiai t6rit6smentesen szabadidejiikben szervezik,
vezetik a,,HLz" 6let6t.l l
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Nyiri tiborainkban: - fafarag6 - k6zmfives - 6pit6 - dramatikus - jnazg 
_ bibos - arra tdrekedttnh hry a

ryetek"koty"o 6rt6kekkel talilkozzanak, amelyekmaradand6nyomot hagynak 6lm6nyvil6gukban 6sbefoly6ssal lehet-

i-ek tov6bbi6letiilre. Az erd6lyi fafarag6 mestert6l munka kiizben tanulhattat az 6si motivumokat, amelyeknek iizene-

tei a mai emberszimf1x i5 f6a166xft.
Adramatikus jitsz6tiborbanmeg6lhett6kamagrarn6pmese6smitoszalakjait.Megtanulhattakn6pi6nekes, t6ncc

j6t6kokat valamint n6pdalokat hangszerek segits6g6vel- 
A k6zmiives triborok vend6gei gyekorolhatt6k az egyszerii szdv6stechnikikat, g;r6ngydzhettek, nemezelhettek, ko-

rongozhattak, agyagodtattak, segithettek a kemence 6pites6ben'
lUiUostitorUan hibk6szit6s 6sbibozaskdzben 6lhett6k it a jft6k 6sazalkotds iirdmeit.

Minden t6borban szerepeltek sport 6s vizparti programok. N6v6nygnijt6sek, csillagmegfigyel6sek, ,,mesesziiv6sek",

besz6lget6sek szinesitett6ka t6boroz6k 6let6t. Kedvtiknek megfelel<ien vett6k ki r6sziiket a konyhai 6s a kerti munkik-

b6r.
Tervezett programonkiviili 6ln6nyt jelentett sokgrerekszim6ra eg;rnyir elej6n elkezdett 6s azutols6 tiborbanbe-

fejezett tiirmet6lies t6glib6l, sirb6l k6sziilt 6piilet fel6pit6se, amely Bunkernek indult 6m Pitypang Gyermeksargk-lc{

srltiOttt, sa36ts6gos6pit6si megold6sokkal, berendez6ssel.Agyerekek teljesen 6n6[6an, egyedi elgondol6sokkalval6si-

tott6kmeg elk6piel6seiket.Az6ta tobben is 6rdekl6dnekazfipitmlnyiikfel<il. -,,Mit sz6ltak hozzAtkilvetkezci t6boro-

z6k? - K<i,ltiiziitt-e bele valamilyen 6llat?" stb. F6virosi NeveldotthonMl az id6t is elhivtuk a bibos tiborba azoket a

grerekeket, akik mir az elmflt nyiron is 6lveztrett6k az Alapitv6ny megh ivisit. Az 6lm6nyek hatisira megalakitott6k a

Pitypang Bibcsoportot 6s Ez Otthon gyerekeinek el6adisokat szervemek maguk k6szitette hibokkal. A naponk6nti da-

totis, 6nittanul6s h1tis.ir6l is halljuk a visszajelz6seket, - a grerekek eg6sz kd,rnyezete ffjja a magyar n6pdalkincskil

vilogatott dalokEt.

MonzikP6ter '

Lev€l a rrBakancsosok" tdbordrdl

,,6riimmel6rtesitjiik,hogyJisd6nyszarun l99l. j(rlius l8-28-igtart6,"Bakancsosok"tiborav6get6rt.Atan6rikarrend-
kivtil szines foglalkozisokat tartott. Ahatiron innen r6szWevci2l, esa hat.irontili2?pdagogus kiisz6net6t fogalmazta

mega szervezriknek 6smindazoknak, akikezt a tov6bbk6pz6st t6mogattik Valamennyien k6rt6k a k6pz6sfolytat6sit.

A tiznapos eg;riittlEt l(ryfontosabberedm6ny6t a kdvetkezrikben fogalmazliit meg:
- A hat6ron innen €s tfrl 616 pedagogusok kicser6lhett6k tapasztalataikat, szakmai ,,6jj6sziilet6st 6s feltiiltcid6st" kaP

tak a kiivetkezd esztend6 pedagogiai megfijhod6sihoz.
- M6dszertani eszkiiztinrk annyit gazdagodott az itt elttilt6tt id6 alatt, mint meg soha, az eddigi tovibbk6pz6seiket is

beleszimiwa.
- Nagy6lm6nytadottszimukraa,,j6t6k"6r6m6nekfjrafelfedez6se,anevel6sben6soktatisbanelfoglalt6ri6sihat6-

ereje.
Term6szetesen w6esett a negatirnrmokr6l is. Ezels6sorban a zsffolt sz{ll6skddfmenyekrevonatkozott.
Kibz6njtik (szives) meg6rt6siiket 6s t6mogatiisukat."

KodcsAndr6sn6

DUNASZERDAHELYI GIERMEKMOIMLY

Nrgrn6Farag6Mfrh

Dunaszerdahely - tal6n a Dunamenti Tavasz rendery€nysorozat kapcs{n - a felvid6ki ryermekszinjltszis 6leszt6je.

M6dszertani kdzpontjuk Szab6 K6rolyn6, Jolika szervezd munkija eredm6nyek6nt id6n tisszel is megszervezte a j6risi

versmond6k 6s szini6tsz6k alkot6tibor6t, ahol a n6ry napos tr6ninSre Magrarorsziryr6l hivtak szakvezet6ket. Cs.{k

Gy6rgr, azAranyJ6nosszinhizszinmiiv6szevezette avers-6spr6zamond6k k6zel harmincfch csoportjit, UrayP6ter a

Iigrdl6sB<isr6l,BarenyaiGiziaNagrmegrerbdl6svisirftr6l6rkezettsznjitsz6kat,j6magamadunaszerdahelyiszfn-
jdtsz6kkal dolgoztam. Mind az iit sdovi,kiai magyar csoport pedagogus vezet6je reszt vett a foglalkozisokon, igr saj6t 6l-

m6nyfikiin keresztfil is izelit6t kaphattak az alkot6 jellegii gyermgkszinj6szisbol. Elmond6suk szerint rendkiviil tanul-

siigos volt a tlbor, a grermekszinjitszisr6l kialalult szeml6letiiket vilotztatta meg. M6dszeriink, ez tapasztalhat6 volt,

az fjdonsig erej6vel hatott pedagogusra, g;rerekre egyar6nt.
Befejez6sk6nt a csoportok egy-egy f6l6rds bemutat6t tartottak a legsikeresebb grakorlatokb6l, illetve a versmond6k

egrverses 6sszeillitist adtak el6.
A felvid6kiek utin az erd6lyiek is 6rdekl6dnek a maryarorszigi ryermekszinj6tsz6 rendezdi m6dszerek irint. A Bu-

dapesti Dr6mapedagogiai K6zpontt6l m6dszertani atryagokat, szakmai segits6get k6rnek. Tovibbk6pz6st szerveznek
szinj6tsz6 pedagogusoknak magyar szakemberek r6sry6tel6vel.
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gy friss taldlkozdr6l

Szakmal h€tvdgdt hlrdetett a Magyar Drdmapedag6glal Ttlrsasdg, harmincan 6ssze is g;riiltek bktdb€r 194n

szombaton l06rdra.HelyeaMarczibinyit€riMrivekj<l6siKdzpontvolt.Ameghiv6k6ttilm6tig6rt;Areformpedag6-

gi6k 6sadrdmapedag6gia cimmel el6ad6stTrencs6nyi L6szl6t6l,6s egyvitalehetcis6get a dr6mapedag6gia irLnyzatair6l.

Trencs6nyl Lfszl6 kimunkiilt el<jadisilban Csokonaltdl a magyaronsz6gl Rogers Jelensdgig nagy ivbev6zolta fel

a reformpedagogiai 6raml6sokat, elidciz6tt egy-egykorszaknil, jelens6gn6l, t6rsadalmi, politikai osszecseng6sn6l. Hang-

srilyosan sz6lt Nagy L6szl6r6l, Kar6csony S6ndorr6l, azt6.n Gdsp6r Llszl6 lsZsolnai J6zsef koncepci6j6r6l. Utalt a po-

litikS,ra, amely iltaliban mindig a reformpedag6giik ellen6re mrik6ddtt, t6madv6n is azokat, vag/ az6rt, mert k6pviseki-

jiik baloldali, vagy mert burzso6. A reformpedag6gial tiirekvdsek szerinte akkor erdsiidtek fel, amlkor a Syer-
meket 6n6rtdknek kezdte teklntenl a tdrsadalom, maJd pedlg amikor drtdknek nllvdnftotta a szemdlylsdget,

Lza;zNcselekvd, kreatfv embert ls. A dr6rnapedagogia megjelen6se is ez ut6bbi jelens6ggel van dsszefiigg6sben. Cse-

lekvdstere is aszerint ncj, mik6nt a kreativ ember irrinti is6ny a t6rsadalomban. Lunacsarszkijnak egy Mayerhold 6ltal fo-

galmazott oktatisi terv6brjl olvasott fel r6sdetet befejez6siil. (l92}l) Azidlzetet, ha nem k6di, hogy honnan val6, gon-

dolhattuk volna; ez egy mai j6l fogalmazott dr6mapedag6giai program. Eltiincilhettiink, miv6 ztlldtt a szocialista eszme

es gvakorlat. Gondolkod6, szocialista polg6rt akartak nevelni dr6mapedag6i6val. A val6s6gban nem lett se polgiir, se dr6-

mapedagogia, helyette lett szovjet iskolagy6r, s ami kijdtt bel6le, az alattvald.

A mfsodlk t€mfhoz aprofit az adott, hogy Krist6f P€ter m6g jriniusban lev6lben bfrtllta a drdmapedagdgla Je-
lenlegl lrfnyft6szem6lyis€geit, n6vszerint csak Gabnai Katallnt, a levelet neki, a Miniszt6riumnak 6sa Pszichologiai

Tiirsasignak, kiildte el , s bfrflatfban azt nehezmdnyezte,hogy tpszicholdgiai alapoztlsf drfmapedag6glft fele-

lftleniil irfnyftjfk 6s oktatJdk, amennfben a dr6mapedag6gusok nem kapnak el€gsdges pszichodramatikus

k€pzdst. Biz onyitjaeztaza t6ny is, irtalevel6ben, hogrmagasszintri drimapedag6giaik6pzlst6ppen a szinmrivrlszeti fci-

iskol6n inditanak. Krist6f P6ter bevezet6k6nt felv6zolta a fenti mondatokat, Gabnai Katalin megtette me&iegyz6s6t, s

azt6n megkezd<ildtt az eleven 6s kultur6lt esznecsere. A r6szvevcjk Krist6f P6ter ellen6be foglaltak 6ltal6ban 6ll6st, s

nemcsak a m6dszer6vel nem 6rtettek egyet, de level6nek tartalmdval sem. Azt feJtegettdk, hogy a drdmapedagdgla

nem azonos a psztchodrdm6val, s ez a modszer nem a lelkis6riiltek gy6gyitis6ra sziiletett, hanem arra, hogy segit#g6-

vel demokratikus berendezked6sri tirsadalomban nyitott, humfnus 6s gondolkodd tillampolgfrokat nevelJenek.

Kifejtett6k, hogyminden pedagogiapszichol6giai alapozottMgf, csak az ir6nyultsig6banvan a kiil<inbs6g, agrermek6r-

dek6t szolg6lja-e vagy azideol6gi66l. Eml6keztettek, hogr a dr6mapedagogia hazinkban az oktat6sirinyitilssz6l6rny6,-

kriban formiil6dott, s hogy a szem6lyis6gfejleszt6s dr6mapedag6gi6ban honos eszkozeinek elsaj afiteslhoz - az 6nisme-

reti jdt6kokt6l a komrnunik6ci6s gyakorlatokon 6t az improvizfuci6shelyzetgyakorlatokig - igazin nincs sziikseg pszi-

chodriim6s s zakflpz6sr e,
Krist6f bir6l6 levele els6 r6sz6nek nyomin t6madt vita elvette a leveg6t a m6sik t6mi el6l, hogy tudniillik mi6rt a Szin-

miiv6szeti Fciiskoliln indul a legfelscjbb szintii dr6mapedagogiai k6pz6s? Errcil itt, nyilv6nosan m6r nem is indult diskur-

nls.
A kr6nik6s mindazonilltal megfogalmazott maginak n6hilny szentenci6t:

- Hi6nyos informiici6k 6s tapasztalatok birtoki{ban, egyediil, nyilvfnosan nem 6rdemes kiildn v6lem6nyt benyujtani.
- A kel6st nem nyalogatni kell, hanem kifakasztani, csak ut6na indul meg a gy6grul6s.
- A szem6lyes 6rdeket ideol6giai vagy 6rzelmi celofinba csomagolni ma is kif izetffi6.
- A mai tiizek koriil is 6rdemes tart6zkodni, ott is lehet melegedni, noha e tiiz kdrtil is meghidegedhet a leveg6.

(k6nikis)

Ref o rm p edagdgifik - al ternat iv pedagrig i rik
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f:'f,H.xYii3-*f.t'{:iT'tft';flm:;i'',1..:':;-...::ii':�'�����������������������������������
Buzisl^6szl6:Areformpedagogiahat6saamag)/arpedagogi6ra(fank6nyvkiaa0't9sl)�
VAg Ott6: Reformtiirekv6sek 6s reformmozgalmak a XX . szizadban (Tankbn1vkiad6 l 982) , i
Nagr Lisd6: A grermek 6rdekkil6s6nek l6lektana (Tank<inyvki ado 1982)
Zsolnai J6zsef: Egygyakorlatkdzeli pedag6gia (O OK 1980) i i
G 6 s p i r L 6 s d 6 : A s z e n t l c j r i n c i i s k o l a k i s 6 r l e t ( T k k l 9 8 4 ) : : �
Maryari Beck Anna: H6tter a gyermekult(rr6r6l (Hdtt6rkiad6 1984)
F r e i n e c A M o d e r n I s k o l a t e c h n i k e 1 a ( T a n k 6 n y v k i a d 6 | 9 8 2 ) � � � � � � � � � �
Galambos Rita-Horv6th H. Attila:Mr{sk6pp is lehet (Nevel6selm6let€s iskolatuiatds 1988/l.)
Vekerdy Tam6s: Waldorf 6voddk - Waldorf iskolik ftritika 198914.)
Trencs6nyiLiszl6:Alternativiskolatulajdonosok,alternativpedag6gi6k?(LJjPedagogiaiSzemle lggl/3.)
Hortob6gyi Katalin: Projekt-k6zik6nyv (lskolafejlesztesi Alapiwfny 1991)
Bagdy-Telkes:. Szem6lyis6gfejlesztci m 6dszerek az iskol6ban (Tankonyvkiad6 1 990)
B,icskay Julia: Onismereti csoportok kamaszoknak flskolapszichol6gia sorozat ELTE Pszichologiai Tansz6k)
Klein Silndor-Farkas Katalin: Hogyan lehetn€nek iskol6ink gyermekkrizpotfiak? (Csongr6d Megyei Pedagogiai lnt6zet
Szeged,l990)
L6rind Ferenc: Akis€rlet 6s az innovfci6szerepe a pluralista oktat6sugJrq€n (Ij Pedag6giaiSremle l99ll7-8.) '.
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ABudapestifhfmapedagogiai Kdzponta MarcziMnyi T6riMiivelcid6siK<izpontban drdmapedag6giai 6sszinj6tsz6ren-
dezcii tanfolyamot hirdetett okt6ber 23-val kezdciftien. R6szv6teli dij 3000,- Ft. A tan6rok Bar-arivai Gizella, Uray p6-
ter, Kaposi L,risd6 6s S6ndor L. Istvdn

* * *

Szinhizi h6tv%6k a Marczihinyi T6ri Miivel6d6sj Hizban. Gyermekszrnj 6tsz6 rend,ezcik, csoportvezetcik figyelm6be
ajanljrik m6dszertani h6w6g6iket, szeminiriumaikat, amelyeken elciadasokra, bemutat6 rogUttozesotra 6s siaktan6-
csad6sra keriil sor. A november 23--i-h6tv6ge t6m6ja: darabv6lasztis, tr6ningvezet6s, improvilaci6s elcik6szit6s. Novem-
ber 30-6n: szintxnrezet6l disztet-jelmez-liell6k. A k6t szemin6.rium r6szv6tlen di.;a f OO,1- Fi.

* : f  *

A Marc-ziMnyi T6ri Miiveldd€si Kdzpontban az aldbbi kiadvinyok v6s6rolhat6k meg:
Kaposi L6sd6: J6t6kkonlv I-IL
Ferenczi Ann a: 7,enev 6r
Gabnai Katalin: Dr6maj6t6ktir I.
Tolnai Kata: Dr6matanit6s az iltaliinos iskola nyolcadik osztiilydban
BaranyaiGizella: En nem tudom, mi6rt...
Debreczeni Tibor: Egy amatcir eml6kezrlse

Abudapestiszauoeryil{iiirytu*lMarczib.inyi*t:J;ra6siKdzpont6ptilet6benl6v6fi6kjanovembert6lv6l-
lalja egr dr6mapedagog-iai let6tianyag forgalmaaisit. A helyten otvas6t -"u"tt i"tt"tosc! rlsz a rcrcsdnz6sre is. Az an-gol nyelvii anyagok egyik-miisilcir6l magrar nyelvri ismertetcit is k6szitenek.

* * *

Ary6riBart6k B6la Milv-eldd6siKdzpont a Pedagogiailnt6zett6mogatisivalfjabb drrimapedagogiai tanfolyamot ind!
tott. N6meth Andr6s t|jilkoztatix,srerint minden h6nap elvi szomttjin gl il;ek itss ,"g1at {4 6r6ig.

* * *

Kiss Tibor, 
1 f6ti Gye};Y.T*-gy"r- elsznjat:lftcsoportj6nak rendezcije ok t6uer z24nttjabb vend6gszerepl6sre in-dult csoportjnval Kirpntaljdra, Beregsziszra 6s k6rny CiAe.

* * *

folne 99gye is hallat magir6l. A paksi vfrosi miivel6d6si kdzpont a megye pedagogusai r€sz6re drimapedagogiai tanfo-lyamot hirdetett.

r t * *

A kecskem6tiTnit6k6pz6F6iskol6n, valamint a nagyk6riisi Reformitus Tanit6k6pz6 F6iskol6n misodizben hirdettekmeg a k6t6ves dr6mapedagogiai szakkoll6giumot. Eiatlatommal elxh helgat6k sz6mara.-Xecste-6ten hfsz, Nagyk6-nis<in harmins finilgat6val kezdril<itt el a tanir,6s.

* * *

Deme Tamisnak, 8z oKl.iglaalghelyettes6nek szoteg kjtzhse nyomin irjuk, hogy f6iskolai pedagogusk6pz6siik re-formtervei k6z6tt szerepel rr6sodik 6vt6l a dr6mapedagogia oktatisa is.

* * *

A f6virosi Pedagogiai Int6zet az elmflt tan6v v6g6n meghirdette k6t6vesdrinapedagogiai tanfolyam6t, melynek v6g6-revizsgalehetcis6getkin6lt. A2000,- Ft-os r6si6teli dijat kilencvenenfizett6k-be.A"mlunka negy csoportban szeptem-bert<il megindult.

HIREK

r f * *
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AzOrsaigosDi6kszinj6tsz6Egyesfilet 1991. november l5-lT.kdzdttrendezimeq imm6rm6sodikalkalommal a Maryar
Di6kszinj6tsz6k Nemzetkozi Tal6lkoz6jdt, Kecskem6ten. A tal6lkoz6ra Erd6lykil, Felvidekrcil6s Igrp6talj6r6l v6ijuk
a di6kszinjritszls irint 6rdeklcidrj csoportvezet6-rendezcipedag6gusokat valamint a szinj6tsz6kat. A talflkdz6 h6zigaz-
d6ja ez 6vben is a Kecskem6ti lfjts6giOtthon.

* * *

A Bihari lrodalmi TarsasaS.a hat6ron tirli magyar fiatalok szhmhrais hirdetett vers- 6s pr6zamond6 versenyt. Az egyik
el6dcintdre a I(irp6taljai Tdcsdn keriilt sor szeptember g-i4n.

* * *

A DRrfuV{r{PEDAG6GIAI MAGAZN csaknem elfogyott. Annyit tartal6kol a Szerkeszttis6g, hogr kiel6githesse a k6sei
mcgrendelciket. Ez0ton mondunk kbsztinetet azoknik, akik <inkent, haszon n6lkiil, rr"r"t"i6dl igitet6k a rc4"riiir-
ben.
Alegtdbbetvdllal5kV6riisndGergfrMlrltZ-alaqerszeg+AlmrlslndszaszkdEdltSzenres+SlmonValdrlaBuda-
pest + Trencsdnyl Lt[szl6 Budapest + Petakln€ 6i Eva Szotnok + Kovfcs Andnlsnd Jisfr'nyszaru * n"yt.,r uc.l"
Kecskem6t + Giller Ltlszl6n6 Heves + Kertdsz Magdolna Gerje + R6v6sz Gydrgynd Gomba + Robotka csaba Fertril
+J1slozSllaNagyat6d +Bakln6 Takdcs lr6nRickeresztfr +Plnt€rKfrolyndtsurg6 +G6l RltaNagykanizsa +Ber-
tol6k Judlt B6k6scsaba + Tolnal ottd Kecskcm6r + Szvordk Zsuzsa Fiilek.

* * *

,L ltiqnliya6d6si Alapitv-inyhoz benyujtott p llyhzaunksikeresnek bizonyult. A Kurat6rium a Wedres $indor Gyer-
mekszinj6tsz6 Fesztiv6lt 620.000,- Ft-tal timogatja, lapunk megjelen6s6t"pedig g0.000,- Ft-tal.

.  * * *

A l-akitelki Alapiwiny egyszeri t6mogat6st ny0jtott a DPM kdverke z6 sz6m6thoz; 40.000,- Ft-ot.

.  * * *

n rvrlqf. ar prr{manedaqgsiai Tdrsas{g eln6ke Hatf gf Sfp cimmel p6l yizati f elhivbst fogalmazott a vl6g vers - 6spr6za-
mond6i szilmira- A felhiv6shoz csatlakozott a Magyar-ok V-il6gvdve1s6ge, a Nemhivai'6sos Szinh6zar. $rti""tJg! e, ",
OKISZ is. T6moqtriselgl biztositotta a paty6zatot iUiivel<it6ii uiniszi-6rium 6s a Magyar Telev izi6. AFethiv1s hama-
rosanmegielnik.Efelntittv.ers-r6spr6zamond6versenyddnt<ij6reatervekszerint lgg2liyar1nkeriilsoraMugyurot Vi
l6gkongresszusa alkalmi4b6l.

* :1 . : f

Akik r6szt iesmek a C-sokonai Programban, novemberben tal6lkoznak egrmfssal m6gpedig Debrecerfun, a Kossuth
Egyetemen.

* * *

Az orszdSos Ktizuriiveltil6si K<izpontban lehetrls6g nyilt tatiilkomi azokkal, akik a megy6kben a mi szakteriileteinket
gondozz6k. Csak a Bics mgSYeiek helye maradt iiresen..qz ahUuiakban kdz6ljiik azoknii a koll6g6knak n"r6i6" "i*Ct,
akik a gyermekszniiltsz6 fesztivirl el6k6szit6s6ben 6s a dr6mapedagogiai ta#olyamok szervez6sEben partnerei;ki;*-
nek. Gondokkal, k6rd6sekkel, probl6m6kkal hozzijuk lehet fordulni". 

"

KlssTlbor
NagyAndrfs Lrlszld

DerabdntAnna

BorosB6l6nd

Snekszer Kfrolyn6

T6thZs6ka

F6t, Gyermekviroo
Pest Megyei Kdzmrivelcid6si Integr6ci6s Kdzpont
2000 Szentendre, Somogyi Bacs6 part I l.
Szolnokmegye
Miivel<i16si K<izpont
5000 Szolnok, Viroskrizpont
Hajd6megye
Krilcsey Mrivel6d6si Kdzpont
4026 Debrecen, Hunyadi irt I -3.
Heves megye
Miivel6d6si Kdzpont
3300 Eger, Kn6zich u.8.
Komiirom -Esztergom megye
K<izmiivel6disHiza
2800 Tatahinya, Fci t6r 38.
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DrnbcZruzsr

FrbullnL{szl6nd

KovlcsMlkldsnd

BogdtnL$J6

KrkrslLlszld

t6&rMarL

CstsztrErHrr

B&zeKrtrlln

N6rethAndrt

SlvrddS6ndor

Kovtlcs Istv{nn6

Ersckcsrnddl Istv{n

Jdf0ldl Grbrlellr

Blrttnd Hcffncr Erlkr

ncak6Jcnd

Nemcthl6zscf

Sz. Plntdr Rozillr

Somogymegye
Megrei Mtivel<it6si Kdzpont
740 I Kaposvir, Somsits P. u. I 8.
B6k6smegre
Meg;rei Miivel<i16si Kdzpont
5600. Bekescsaba, Luther u. 6.
Csongrdd megye
Onkorm6nyzati Hivatal
6741 Szeged, Rikoczi t6r
Csongr6dmegye
Megyei Miivel<i<16si Kdzpont
6701, Szeged, Pf.519.
Budapest
Marczib6nyi t6ri Miivelcil6si Kdzpont
Fej6rmegye
Megyei Miiveltil6si Kdzpont
8000 Sz6kesf eh6w6r,Liszt F. u. l.
Vasmegye
Megyei Mriveldd6si Kiizpont
9701 Szombathely, Ady t6r 5.
Talamegye
Megyei Mfivel6d6si Kiizpont
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-1 1.
Gy6r -Sopron-Moson megre
Bart6kBelaMMK
9021Gyiir,C:ruczor G. u. 17.
Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye
Megyei Onkorm6nyzati Hivatal, Kdzrniivel6d6si Irodija
BAZmegye
Pedagogiai 6s Ktizmiivel6d6si Int6zet
3534, Miskolc. Marx K6rolv u. 96.
Eszaknagyarorszigi Szinj6tsz6 Egyesiilet
353 I Miskolc,.pyd,ri kapu u. 45.
Tolna meg;rei Onkorminyzati Hivatal
Mtivel<it6si 6s Eg6szsegiigri Oszt6ly
7100 Szekszird, Mirtirok tere I I -13.

Paks
Virosi Mrivel<id6si Kozpont
7030 Paks, Gagarin u.2.
Baranyamegre
Meryei Mrivel6d6si Kdzpont
760 I P6cs, Sz6chenyi t6r 9.
Veszpr6mmegye
MegreiMrivekit6siKdzpmt _
8200 Veszpr6m, D6zsa Gy. u. 2.
Veszpr6mmegye
Megyei Gyermekszinj6tsz6 6s Dr6mapedagogiai Egyesiilet
8200 Veszpr6m, Kopicsi irt l.

BEMUTATJUK.. GUNKAT

^ A sort a DrdltapedagflgiaiTtlrsasdg jelenlegi etndksdgdruk
tagjaivezetik:

Kopog6san magamr6l. Tanitoknyolc 6ven 6t. Drfmapedagogifb6l irom a szakdolgozatomat. Szinjitsz6skodom az isko-
likbsn. R.endezek. Aztin n6pmiivel6leszek A Pedagogus Szakszervezetben miiv6szeti elciad6. Anyanyelvi tdborokat
szervezek, s a t6borokon beliil ,,futtatom" a drimapedagogiit. Pedagogus (rjsr{gir6k6nt is. Hol belsrj munkat6rs vagyok,
hol ktilsri. S kezdettcil tagia a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsasignak, az eln6ks6gnek is.
JelenlegaNemzetiSzakk6pz&ilnt6zetn6ldolgozom,mintfcimunkatirs.Ezenkdzbensziiltem6sneveltemn6gygyermek-
et, meg6rtem a rendszerviltoa{st, 6s folyv6st 6riil6k, hogy meg6ltem.
,,Eletem 6sv6rem" a n6gygyermekem6rt, f6rjem6rt,6s term6szetesen aMaryarDrinapedago,tsiai T6rsas6g6rt!

Hdmorin€VdsTy Zsuzsa
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l .V6szimagdi - aki ismer, igy ismer.
AkezdeGkrdl:
1969. Szabadszentkirily, baranyai falu, itt tanitottam.Irodalni csoportot szeweztem,s 70-ben dtiidikes tanitv6nyom
nyertea megyeipr6zamond6versenyt. Ezvolt azegrik indittat6s, am6sik hogyhosszu6vekigdi6ksziniillsz6voltam ma-
gam is. S a tov6bbi fit: Szentl6rinc - a kis6rleti iskola, majd P6cs, Gyakorl6Altalinos Iskola. Magrar-tort6nelem szakos

tan6rvagyok, tdtrUolu;lallgat6kszakvezet6je.l9T3-t6lgyermekcsoportotvezettem:,,Sz6ljatoksz6pszavak"mozgalom,
majd Orsaigos Gyermekszinjitsz6 Fesztivilok. P6cs adott hosszf ideig otthont az ut6bbinak. Oriiliik, hogy rendszeresen
r6szese lehettem.
Nagy 6lm6ny volt az ausztriai Villach, 197 4-ben itt vettem r6szt el6szdr olyan saj6t6lm6ny csoportban, ahol a dr6maj6-
t6km6dszereit tanitottik. S az6tan6hiinyszakmai k6pz6s,6nismereti tr6ning, k6z<ismunkaf6'skolaihallgat6kkal, s 3 6ve
egyiitt dolgozom egy pszichi6terrel iskol6.mban, gyerekcsoportban.
1983 6ta Budapesten 6lek, f6rjemmel felneveltiik grdny6ni Agnes l6nyunkat.
1986 6ta aVII. keriiletben dolgozom, a Doh6nyutcai Gyakorl6Altal6nos Iskola igazgat6javagyok
AKdzoktat6sfejleszt6siAlapb6l nyert pily6zatommal iskol6nkban is folyik dr6maj6t6kfakult6ci6.
A megv6laszt6som 6tav6llaltfunkci6mban tov6bbk6pz6seket tartokpedag6gusoknak6s fciislslnifuallgat6knak, s6rdm-
mel szerveztem tiborvezet6kr5nt ny6ron a f6ti kurzust.

Dr. V ar g dnd V d s zi Magdolna

Oneletraizir6sban nrittem fel. Ap6mt6l menetrendszeriien k6rt6k a tanribizonys6got... lojalit6sir6l a ,,kdziiliik" val6-
s.{gr6l. Csel6-rl - nincstelen - bfjtittam - D6lnoki Mikl6s B€la oldal6n - kisemmizett - illen6ll6 6s a t6bbi. 6ten vol-
tunk, vagyrnk tesw6rek - tudtuk, hogr a hortysta tiszt...

M6ri P6ter nevet viseltem, mikor a ,,Nagy generrici6" tagiak6nt a ,,Th6lia Sttdi6 63-at" l6trehoztuk..
MajdazEgyetemi Szinpad tiiltdttebeaz6letemet.Boldog,,vil6gotmegvilt6idcik".Azut6nvalahogy,mostm6rnem istu-
dom tetten 6rni, megszakadt a ,,boldogs6g"!
Pr6h4lkozi{sok, kudarcok... !
Nyir6s, tiir6s, szakit6s,...szakrajz,...g6p6szet,...munk6s h6tkiimapok. Anyagi gondtalansig...
Pedagogus diplom6val a zsebemben miiszaki pilyin keresem a kenyerem. Hidnyzott a j6t6k, a gyerekek. T6rszinhfn-
80-as 6vek kozepl,tiilvagltok a tagia. Kecskem6ten l6trehoztuk a dramatikus j6tsz6k6rt, Tiszasason aziiland6nyfuritil-
bort.

MonzdkPdter

Alulirott, felel<iss6ggel kijelentem, mik6nt a m6di6kban olysokan 6n is cimk6zhet6vagyok. El6gr6gen 6lekitt - sajnos,
nem sajnos - Kelet-Eur6pdban. Segitek h6t a cimke-aggat6knak.
Falusi gyerek vagyok, levente, n6pi koll6gista, n6pi ir6k neveltje, marxista, kidbriindult marxista, fideista, antiklerik{lis
felvonul6, kulik-rokon, 56-os tiintetcj, fegrelmi-tulajdonos, a francia kultfra szerelmese, Szoc. Kult. kitiintetett, brin-
bak, oszt6lyvezeto,szamizdat-olvas6, jurta l6togat6. Rosszul vagyok, ha a trianonit6rk6pren6zek, konnyezek, ha a Him-
nuszt 6neklem. Atkoz6dom, ami6rt a rokonsigom Beregsziszban rekedt, elgyengiildk, ha miivelt paraszt-arcot l6tok,
megremegek, ha zsolt6rt 6nekelek.
Sz6gyellem, hogy letagadtam, hogr anyim szepess6gi n6met, hogy elhallgattam; rokonaim 6lnek az Egyesiilt Ailamok-
ban.
Giiliik, hogy a fiam otthon va a vil6g minden tijin, hogy az unokim kdnnyed6n cseveg angolul. Restellem, mert elhall-
gattam a zsid6viccet felt6telezett zsid6 t6rsas.igban, 6s internacionalistilnak mutattam magam t'rttagok kdr6ben. Nem
sz6ltam, amikor mondanikellett volna:nagrb6ty6m szovjetguligbanpusztult el, unokatestv6rem Recsken raboskodott,
qr,6som meg iilddzdtt kul6kvolt.
Es m6g elmondom: a legnagyobb magyar gondolkod6nak N6meth LAsA6t tartom, ahozzilm legk<izelebb 6116 koltcjnek
AdyEndr6t. Rendszeresen olvasom az Oszovets6get 6sEsterh6zyP6tert. Bizom a kibontakozasban.
Cimk6zhet6 vagyok. Tetszs6s szerint.
Tess6k.

DebreczeniTibor

A SZERKESZTo AZ OLVASoHOZ

' ' ' ' 1 ' ' ' ' ' : ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 ' 1 ' '

Nem szlogennek sz6ntam; irjuk egyiitt, terjessziik e$riittf Segitsenek tov6bbra is a terjeszt6sben 6s kiildjene kkbzka-
tokat.
A lapeldflzctdsdvel kapcsolatman azt k6z6lJUk, hogyakl lgg2.mtirclus I O-lg nem mondJa le a DrfmapedagG
glal Magezlntr 6s beflzetltztrrstzfvre eseddkes 1OO,-Ft-ot, annak a lapot fotyamatosan kiildJiik 1992-ben
ls.
V 6 r j u k e s z r e v 6 t e l e i k e t , v 6 l e m 6 n y e i k e t ' S z e r k e s s z i i k e g r i i i t ! � � � � � � � � �
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VELEMENYEK

Abfrdlatokat, melyeknyilvdnmeglogalnazfidtakazolvasdban,nem juttattdk el aszerkesztdsdgbe.A dicsdreteket an-
ndltiibben.
Lev d I r 6 s z I et e ket kd zl 6k, arne I y eknek 6rii I t iink.

,T4Magazint nagyon j6naktartom.Nagykdr,hogyezamozgalomnemindult kordbban,'vagymdg inkdbb azakdr,hogy
mi nemtudhattunkr6la itt, Kdrpdtaljdn. Pedig ez lesz a jdvd pedag6gidja. A drdmapedag6gidrdl -moulsn-nsa
tudtam semmit, de val ahogy megdrzdsftjl el emeit prdbd.l g attam."

Bagu Baldzs, Batyu, Lcnin utca 76. Kfrpitalja

,vlPeri6dikaelsd szdmdtnagy lelkeseddssel, sajnosbaqdgyban,deelolvastam, gratuldlokhozzd.Enazt hiszern,no-
gyon hasznos ds nagysikeril rtj sdg lesz..."

Ilovrf r Mf rtr, a Kecskem 6ti T anit6k6pz6 fdigazgat6ja

,,Kdszdruim a lapu, az elsd bet{t6l az utols6ig elolvastam. 0szindn graulhlok. A szeptemberi Oj Katedrdba bete-
tesszilk amegrendeldt ds egy rdvid ismertath is.

Pecscnye Eva, f&zerkeszt0, 01 fateara Budapest, &irc ziG6zafit2.

,Abemutatkozillapremeki)l sikeri)lt;6sTinte,ldnyegraiirL,optimista,dsnemutols6sorbanmagyar; nemharsdny,mdg-
is f elkelti annak afigyelmdt, aki nyitut szemmel 6s filllel jdr.
Remdlem, a Kardcsony Sdndortdl vat mott6 megtartdsa.mellen sikerillt ndMny rtj hiva szerezni a drdnbpedaghgiL-
nak.
T w dbb i er edmdnye s munkdl kod dst kfu drnk mind anny iu*nak!
Bardtiildvdzlettel:

Slmon Vall, Budapest, Povazsai u. 13.

,,KedvesTibor!
KdszdruimaDrdmapedagdgiai Magazint. Ertdk.Tagkdnt,eltfizethkdnt tdmogatom,s aLakitelkiAtapttvdny is segtt-
lret.
Bardti iidviizl ettel :

i  r i
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DPM
DRAMAMDAG6CruUIO.IZIhr

A szerkesztds€g cime:
Budapest, Corvin t6r 8. 101 I
Tel.: 201-5207 vag 20-7324

' 
Megielenikventek6tszer,
mi jusban 6s novemberben

A Magyar Dr6mapedagogiai T6rsas6g
' lapja

Megielenik a Kiizmiivel6ddsi Alap
t6mogat6sival

K6sziilt a DIAPRINT KfL nyomdiban
91144- l l00pedrinyban

F.v.: WerderitsTam6s

amelyre az 6ves tagdijat,6s a DPMmegrendelesi tisszeg6t befizetheti:

MNB 50 1 6594-2 SzimlaszAm: 218-98017

Akrr+ On r Mr3pnr DrlrnrpedrSdtlrl Tlrsrslg trgf lennl?
Ha igen, tdlrse ki li ahbbi jelentkezdsi lapot, s kiildje el a T6rsas6g cim6re: Budapest l0l 1 Corvin t6r 8. (v{egiegyezziilq

hogy a T6rsas6g tagiai kedvezm6nyesen jutnak hozz6 szolSiltatisainkhoz.)

JELENNCBZf$ UP

K6rem felv6telemet aMagyar Dr6mapedag6siei T6rsas6gba rendes ill. pdrtol6tagnak. (Akivintsz6 alihfzand6D

foglalkozis:

Munkahely neve 6s cime:

MegrendelemaDPM-t

MEGRENDEI,d

Segitek a terjeszt6sben

Bizomfnybak6rek

peld6nyDPM-I

N6rt

Cim:

&.
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; !F ' . icos crERMEKszNrArszd rlr,Alrozd Iteez. 
IA Magrar Dr6mapedagogiai T6rsas"ig 6s a tal6lkoz6 teriileti d6nt6inek szervezdi meghirdetik azt a Wedres Sindor

16l a grermekek legnagyobb irodalmi nevel6j6rril elnevezett orszigos gyermekszinjetsz6 tal6lkoz6t, amely a helyi bemu- |
tat6kt6l a megyei f6rumokon 6s a teriileti dd,ntcik<in 6t a budapesti gilamrisorig tart. A We6res Siindor C)rszigos Gyer- 

'l

mekszinj6tsz6 Ttliikoz6azel<il<iknekarra a munkissigrira 6pit, amelyakor6bbi k6t 6vtizedben a p€csi orszigos feszti- t
v6l megrendez6s6ben csfcsosodott ki. A mostani meghirdet6k nemcsak folytatni, de megrijitani is kivinjik azt, I
amennyiben a bemutat6 sorozat legfontosabb 6llomisav6 a teriileti (region6lis) ddnt6t 6hajtj6k tenni. (T6bb gyermek- |
csoport juthat igr kapcsolatteremt6si 6s bemutatkoz4si alkalomhoz a korr6binil kev6sb6 hangsfilyozott versenykoriil- t
t"i;1[ffi1$fifi}]rmekszinjits 

z6 rendeziltandrokat, k6sziiljenek erre a tal6lkoz6ra, 6s a vezet6ket, hogy hitorits{k szak- |
"-Fii,friht 

lehet az 6ltal6nos iskolds koruak 6rdekldd6s6nek megfeleld sz{n jftdkkal, mcfaJt ds tematikat megk6- |
t6s n6lktll. A m{tsorldd az 5O percet nem haladhatJa meg. I
Jelentkeznl lehet a szervezJst vdllal6 megyel Int6zmdnyn6l. Neviiket 6s cimiiket 35. oldalon kiiziiljiik. Jelentkcz- |
het bdrmllyen fenntrrtdsbon m0kfidcsoport,vil6gi 6segyh6zi, iskolai, int6zm6nyi, egresiileti, mag6nszervezdd6sii. I

A csoportok egr vagy tdbb megyel tal6lkoz6n mutatkoznak be 1992. mtirclus6t6l miJuslg. I
A tertitetl (reglonrills) ddnt6n a r6gl6hoz kapcsolddd megydkMl ndgytit csoport vehet r€szt. A maj6lis vagy juni- i
6liskdzegben megrendezett k6t-hiromnapos tal6lkoz6raazemlitett h6napvalamely alkalmas napjain keriil sor. i

Gflem0sorra, a budapesti Arany J6nos Szinh6zba, meghivrist kaphatnak csoportok, melyek kiildn<isen 6rdekes, 6r- t
t6kes produkci6t mutattak be a teriileti ddntcin. Ennek idtipontja 1992. junius kdzep,. ' 

I
R6sdetesebbfelviligositist a megyei, budapesti szervezcik nyfjtanak i

,rn}:3ff;# 
tan6rok, gyerekek a megadott helyeken v6rj6k a jelentkez€seteket! 

I

Magrar Dr6mapedagogiai Tirsasig : Budapesti Dr6mapedag6giai Kdzpont I
Budapest.Corvint6r8. Marcihlnyi t6riMiivelcjdlsiHilz {

'\

Kdlcsey Miiveldd6si Kdzpont
Debrecen Hunyadi u. I -3.

A Veszpr6m Megyei Gyermekszinj6tsz6
Dr6mapedagogiai Eryesiilet
Veszpr6m,Kopicsiu. 1.
€s a Megyei Miivelcit6si Kiizpont
Veszpr6m, D6 zsa Gy. n. 2.

1l

I

I

A Pest Megyei Drimapedagogusok Kiizdss6ge I

F6t, Gyermekv6ros
Pest Megyei Kdzrniivel6d6si Integrdci6s K6zpont
Szentendre, Somogyi B. part I l.

Paksi V6rosi Miivel<il6si K6,zpont
Paks, Gagarin u.2.

A kkitelki Miivel6d6si K<izpont
BicsMegre
Pitypang Hum6n Szolg6ltat5 Egyesiilet

Szfi\PADI TATETOT GYEftEKEKNEK
- forgat6kdnyv pfilyilzat -

Egetdgondhazai 6shatirainkon kiviilimagrargyermekszinjdtsz6 csoportokszim6ra egyar6ntatdmdban,amegk\zelf-
tds,feldolgo2ds m6djdbana gyermekekdletkordnak 4s korunknakmegfelel6, milsoriddben, a szilksdges sztnpadi kd-
rillmdnyekben aziskolai 6s az amatdr csoportok lehet1s€geit f igyelembevevd szfryadi jdtdkokhidnyi.Ez,en igondon
szeretn6nk (ehetcis6geinkhez k6pest) enyhiteni pilydzatunk kiirrlsiival.
6-14 6ves gyerekekb<il 6116 csoportok szimfua k6sziilt szindarabokat, forgat6k6nyveket v6runk (saimukra az ut6bbi
6vekben alig-alig k6sziilt vagy jelent meg darab).
Apily6zatonkorra6sfoglalkozisraval6 tekintetn6lkiilbfrkir6sztvehet.Javasoljuk,hogyapilyamunkdk (szinpadimeg-
val6sit6sban) a 20-50 perc k6z<itti id6t artamot c6lozztr*.meg. (I6veddsek elkeriil6se v6gett nem h6romfelvon6sos mtive-
ketv6runk!) P6lyizatunkon nemvehetnekrdszt nyomtat6sban m6rmegjelent mrivek!
Apilyanunkrikatg6pelve, hirompeld6nyban, jelig6sen k6rjiikbekiildeniMarcTibdnyiTdriMifuelflddsi Kdzpont cim6-
re (nagy borit6kon a felad6 hely6n a jelige, kisebb, z6rt borit6kban a jelige felold6sa).
A ptllyanunkdk bekillddsi hatdrideje: 199 1. december 3 1 .
Eredm6nyhirdet6s, dijkiosztils: 1992. februin 22.szombat l0 6ra
Apfnyimi::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::aldijazirn: f . dfJ: 3O ezerFt, 2.dflz25 ezerFt, 3. dfJ: 2O ezerFt
Afenti dijakon kiviil tdbb,6rt6kes Lirgyjutalom keriil kioszt6sra.
Apiiyilzatotmeghirdet6 inttarl1ny iltalfelk6rt bir6l6bizottdga dijakat m6s feloszt6sban iskiadhatja.
rnt6zm6nytink a legjobtnak bizonyult pilyamunkik megielentet6s6t tervezi (a szerzcikkel k6tdtt kiildn meg6llapodis
alapj6n)' A dijazott miivek kiad6i jog6t fenntartiuk' 

Budapesti Dr'mapedag6grar K'zpont

i n

Ara:55,- Ft


