A miiveldddsi 6s kiizoktat6si miniszter
, dr6majit6kvezet6-k6pz6sr6lsz6l6
rendelet6nek
al6ir6sa v6rhat6 ebben az 0vbrln
(friss inform6ci6)

A Magyar Drdmnpedag6giai Tdrsasttg 1992. nwember 28-i kdzqytildsmvitatja
meg a
rdgi drdmapedagdgusok ds a most vdgz1srik vdgzettsdga bizonyftd okirat megsTerzdsdnek m6djdt, a vizsgdk hogyanjdt. Val6sztniileg ekkor vdlasztja meg az oktatdsi bizottsdgot ds bizza meg a vizsgdval jdrd teenddk bonyolitdsdval.

Dr6maj6tdkvezet6-k6pz6s
kdz6p-6s felsrifokriszakk6pz6s
lehet.
a/ A dr6maj6t6kvezetd-k6pz6s
W Az.al pont alatti oktatdstanfolyamik6pz.6s,
egy6nifelk6sziil6srenincslehetcis6g.
A k6z6pfokriszakk6pz6s
kdz6piskolaifakultdci6 keret6benis folyhat.
cl Az al pont szerinti k6pz6sbenaz vehetr6szt,aki
- k6z6pfokttk6pz6seset6n6retts6gi,6retts6gi-k6pesitci
bizonyitvdnnyal,
- felscjfokirk6pz6seset6nfelscioktatdsiint6zm6nybenszerzettoklev6llelvagy k6z6pfokridrr4maj6t6k-vezet6i
rendelkezik.
szakk6pesit6ssel
dl Az a/pont szerinti k6pz6skeret6bena r6sztvevdreformpedagogiai
alapismereteket,
drdmaj6t6km6dszertant
6s dr6ma6ra-vezet6iismeretekettanul.
kell a r6sztvevcinek
d A tanulm6nyokatz616vizsgakeret6bena <Vpontbanfelsorolt ismeretekbcil
sz6motadnia
tud6s6r6l.
grakorlat vezetiiimunkakcirbetolt6s6f/ A dr6maj6t6kezet6i-szakk6pesit6s
drima6ravezet6i,dr6mapedagogiai
re k6pesit.
g/ A dr6majdt6hezetSi-k6,pz6s
vizsgabizotts6gdt
miik<idtetdszerva Magyar Dr6mapedag6giai
Tiirsasilg.
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Nemesnd Milller Mdrta nevdt olvasvdn tdbben kdrdezhetik, ki (i, Ingy ilyen fti helyre kerill a lapban. Szerziink olyan pedagdgus, akinek a munkdlkoddsdr6l a magyar pedag6gia tdrtdnetdt tanindn vagy tanulvtin szilni illett volna, de nevdt emlegetni mindenkdppen. Nemesru!Miiller Mdrta reformpedag6giai szemldlaii magdniskoldt alapitou 1915ben Budapesten Csald"di Iskola ndven. Figyelemremdlt1 tevdkenysdgdrdl 1937-ben sztimolt be A csalddi iskola dletkeretei cinui konyvdben. Emlftett miivdbtjl kdzliink egy rdszletet, s egybenjelezzilk, hogy lnsszabb szemelvdnyolvashat6 t6le Reformpedag1giai olvas6kdnyv cimii kiadvdnyunkban, melyet tdrsasdgunk jelentet meg 1993 tavaszdnTrencsdnyi l"dszl 6 szerkesztdsdben.
Nemesnd Miiller Mdrta 1B84-tdl 1964-ig 6lt.

Kdnyvem megir6s6ban elscisorbangyakorlati c6lok
lebegtekszememel6tt. Ez szdmomra,megvallom,lemond6st jelen tett. A tud om6ny neh6z,f egyverzet6velszerettem volna megv6deni azokat az elveket, amelyek szerint
iskolarendszeremfel6piilt. Hisz nekem magamnakoly
sokat jelentett, amid6n a l6lektan legfrjabberedm6rryei
szintefel6m l4tszottak ki6ltani: Helyesvolt az intuici6d!
Amit te 6szt<inrisen
megalkottill, azt valljuk mi is. A te
rendszereda mi t6teleink iskolap6ldiija.
De a gyakorlati tanit6nak nem elm6letrevan elscisorban sziiks6ge,hanem 6letszerii megielenit6sre.S igy nekem is erre kell t<irekednem.
M6gis, nem tehetem ezt an6lktil, hogy ne jeldljem ki
iskol6m hely6t az rij iskoldk k<izt,ne mutassakr 6 azokra
amozzatatokra, amelyek az rij iskolarendszerbenk6z6sek s azokra, melyek iskol6mban saj6tosak,s hogy ne t6masszamal6 megfelelci6rvekkel az 6n iilldspontomat.
A XIX. szilzad iskolarendszere nyilv6nval6an befejezte rendeltet6s6t.
De6polynyilv6nval6, hogyaXX. sz6zadiskol6jam6g
nem 6rte el a n6piskola falait. A kriznevel6smai iskolatipusai az,,Uj Nevel5s" elveitcillassribbvagygyorsabbmenetben befoly6solt 6tmeneti form6k. R6gi g6tikus templomokra eml6keztetnek,melyeket nem fejeztek be s amelyeket akkor igyekeztek befejezni, amikor a kor szelleme
m6r m6sstilusbanjutott kifejez6sre.A r6gi dptiletekegy
r6szele6gett,m6s r6sze leomlott. Itt is toldozt6k, ott is
foldoztdk s most v6giil vadonatfj milzzal igyekeznekkorukhoz alkalmazn i a jelen 6pit6szei.
Am egyeseka hagyom6ny sfly6t6l kev6sb6kdtritten,
s a kor sziwer6sere felfigyelve, megteremtik a kor szellem6btil szervesenkin<ivcifj iskolatipust. S mert a kor 6tfo96 szelleme parancsolja, egyszerre sokf6le, egym6st6l
fiiggetleniil sziiletik meg az fj iskola.
Els6 pillant6sra ezeka kis6rletek nagyonkiildnhizcjk.
Hisz m6s viszonyok koz,tkeletkeztek, s m6s egy6nis6gek
b6lyeg6tviselik magukon. Es m6gis kcizelebbivizsg6latra
kitiinik, hogy az,,fj iskolikban" az 6let formagazdags6ga m<igottugyanazoka hatoercikmiiktidnek,sa kiilonbozti rij iskoldk bizonyos tekintetben ugyanazoknakaz
alapelveknek megtestesiil6sei.

Melyek ezek az alapelvek?Hadd feleljen erre helyettiink az fj iskolamozgalomnagy teoretikusa, Adolphe
Ferridre. ,,A cselekvcjiskola", - igy nevezi Ferriire az rij
iskoli{t - ,,elscisorban6s 6ltal6ban a l6lektan tdrv6nyeinekalkalmaz6saa nevel6sben.
Ennek az alkalmazott
tudom6nynak, vagy ha fgy tetszik miiv6szetnek sziilcji
egyr6szta tfrsadalomtudom6ny, m6sr6szt a fejlcid6s 16lektana, mely az6lol6nyek fejlcid6s6t tanulm6nyozza. A
cselekvcjiskola, a fejkil6stannal egy6rtelmiileg, a gyermeket mint eg6szet tekinti, amelynek minden r6sze
visszahataz eg6szre6sviszont minden, ami azeg6szegy6nis6get6rinti, visszahataz egyesalkot6 r6szekre.A cselekvri iskola c6lj6ul tiziki az egy6nis6ghasznosalkot6
erciineka megcirz6s6t6s fejleszt6s6t, hogy rin6ll6 6s felelciss6gteljesegy6nt formi4ljon bekile. Minden amit kiviilrcjl tanitunk, a belscienergidkkalval6 kapcsolat n6lktil,
megzavarja a fejlcid6s egyensfily6t, teh6t kilros. Minden
ami serkentiaz alkot6 erciket,hasznos6sj6.
A cselekvciiskola a gyermekbcil indul ki 6s olyannak
vesziamilyen, azt aszellemit6plil6kot adja neki, amire
sziiks6gevan, hogy gazdagitsa6s elm6lyitse meglevcik6pess6geit6s risszhangbahozzaveliik azokat, amelyeket
meSszerez.
A cselekv6iskola 6polja a gyermek saj6tos tev6kenys6g6t,szem6lyes6sfelel6ss6gteljescselekv6sviigydt,s e2zel fokozatosankifejleszti k6szs6g6ta hat6rozott 6s kitart6 ercifeszit6sre. A kiviilrcjl r f*6ny szerite t t erciszak
anarchia formiijdban bosszuljameg mag6t. A cselekvcj
iskol6ba t6priirj ndvend6kkezdeti anarch i6jaf 6lt6teleaz
autonom nevelesnek,amely arra torekszik, hogy fejlesszeaz <intudatosercjkifejt6sreval6 k6szs6get."
AXIX. szizad iskol6ja is vallotta ugyan, hogy ez a legf<ibb t<irekv6se,de nem villlalta egyben a felelciss6getis
az6rt, hogy a tanul6k testi, 6rzelmi, 6rtelmi, mriv6szi6s
tiirsas hajlamai t6nyleg kedvezcjenfejlcidnek-e ki. Az
esetlegesbalsiker6rt a tirsadalmat. a sztilciket s elscisorban magukat a tanul6kat hib6ztatta, s ezzel elint6,zv6,n
a
dolgot, nem kereste kellcj felelcjss6,g6rzettela kivezet6
utat.
Az fj tanit6 teh6t els6sorbanfelekiss6gteljesennevel.
Ezen a r6ven hamar r6jcin, hogy nvel6secsak akkor lesza
sflyosabb esetekben is eredm6nyes, ha a tanul6kkal

6szinte lelki viszonyba kerfil. Ez a r6gi, katonis iskolaszervezetmellett azonban csaka legritk6bb esetbensikeriil. A lelki viszony sziiks6gess6geteh6t robbantja a r6gi
autoritativ szervezetet.A tanit6 kdvetkezcileglazitia a
feliilrtil tartott gyepldt De jaj neki, ha nem f okozzaegyben az alulr6l jdvci f6kezri er6t: az iinfegyelmet'
Nagyobb izabadsig egyr6szt 6s iinkorm6nyzati t6rekv6s6km6sr6szt igy nyomulnak elcjaz 6j keretekben'
Ma m6r tudjut Clwaitiut, trogya tudom enyok legv6gxi igazs6gainaliismerete mellett is lehet az egy6n rossz'
vigy mag6val tehetetlen, meghasonlott'
gyOige,
*
ktemlZkezeiben nyersen felhalmozott tud6sanyag
gyakorlati 6rt6ke ellen is m6lt6n 6gaskodika halad6 iskola.
Mert hiszi, hogy az egy6nnek a legkitiin6bben 6sszev6logatott tud6saiyag i s i sak akkor v6lh ati k 6lel6rr6k6.v6,ia azt az 6rdeklod6serej6vel tet te valoban magaeva'
f-pez6rtel6bb a l6lektan 6sa tapasztalati megfigyelessegits6g6velveszi szemiigyre. hogy mi is 6rdekli a gyermeket.
S midcin a gyermeKejlcid6sben v6laszt keres arra'
hogy mi felel meg az egyeskorszakok 6rdeklcid6sikdreinef, egyUenfelfJdeziizt is' hogy azegytni 6rdeklcid6snek isilindenkor meg kell adni a mag6ct.ha azegy6niseg
kibontakozils6tnem ikarjuk megnyomoritani'Mint l6tvonja
juk, az egyik megismer6sszinte k6nyszerfis6ggel
vegyermekl6lektan
igy
a
A
tanit6
masa ut6; a m6sikat.
kcllett
meg
S
ekkor
fordul.
fel6
gyermek
616
az
zetSs6vel
l6tnia, hogy nemCsaka gyermek6rdeklcid6sikore' de 6let6nek minden egyesmegnyilv6nul6sakorhoz kotdtt s a
felncjttcilelt6rcj.Rd kellett jiinnie, hogy mily fontos szerepet jetszik a gyermek fejlci<l6seels<itel6bena j6t6k-s-61tuiaUu" az aktivit6s, a jit6kos kis6rletez6s,az iin6l16kutat6s 6salakit6s:egy sz6vala jilt6kos munka'
Ri kellett jtinnie, hogy a felncittekfelfogisa s az annak megfelelcjkozl6si m6d ann6l tiivolabb 6ll a gyermek-

kiintril, min6l fiatalabb6sfejletlenebb.A,,gyermekbcil
duivaa gyermekr6rt"nem ok n6lkiil az (rj nevel6segyik
harcijelszava
Smenn6link6bbagyermekfel6forditjaa tanit6megl6tjl hgg.y
figyelcitiikr6t, anndl6iesebbmegvil6git6sban
k<i-l"a"n egyesgyermekmennyireegy6nies-elb6n6st
kialakulvetel,haaztatii.luf, nogyamagateljess6g6ben
azfij iskol6knakm6lt6n
jon.Az egy6ni esii6sa nJvel6sben
egyikfcitorekv6se.
Lelkileggazdag,harmonikusegy6lisgqefnevel6sea
antip6ijSvti javdra!Neh6zfeladatlVal6s6gos
k6z6ss6g,
Nem
azok-e?
val6ban
mondj6k.De
dusok,riini egyesek
6rt6kei
iinmaga
A
tirls6gosan
tagadom,leh6inekazz6.
fei6 fordul6 egy6n,az 6let6rt6keketlefdl6zcjesztltitvi
vagyaz6letiiffm6kethabzsol6egoist6v6v6lhatik'Ep
szabadegyhalad6iskolafajnaksemmegez6itsohasem
fent m6ltatottt6rsadalminevel6snek'
mdr
feledkezniea
befolyisol6s6nakddntcifontoserkdlcsi
6let
zelmi
s az6r
sfg6r6l.
M6r utaltam arra, hogy az (rj szellem6rtelm6bena
mindennapi6letgyakorlaiibangyiikerez6 tanitils6stir
elve'Mint Deciskol6kegyikvezetci
sadalminevet6saTfil
neveliinkazllerte'"
6lcttel
jelszava
mondja:
,,Az
roly
izerencs6re6p oly kev6ss6van ellenSez a t<irekv6s
mint az elcjbbkiemelt
t6tbena gyermeKejkid6stannal,
a gyaEllenkezcjlcg:
sziiks6gess6ge.
t6rsadalminevel6s
az
adotttudja
agya
felncitt
a
csak
fiiggetlenitve
korlatt6l
csema.rkolva'
azlletbe
gyermek
a
s
befogadni,
s6gokat
is csakaz
tanul.St6rsadalmi6tz'6ke
tapaiztalva
leliedve,
beliil tud a
munkakiizoss6S6n
6lcigyermekt6rsadalom
meg
a felnrit6rti
S
ez6ltal
kialakulni.
magiteljess6g6ben
lesz'
tagja
melynek
a
t6rsadalmat,
teyetet&is,
Az fj nevel6selvei,bilrmelyoldalr6l is,n6zztik5ket'
futnak iissze'
dsszhangba
magasabb
egym6sit6mogatva
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DOMOKOSI-ASZT-ONE-BLASKOVICH EDIT

Az alkot6 munka LzU:Iskoliiban
-

r6szletek-

Eur'pdban a szemelyis'gk'zpontrtneveldsi6s.
Az rtgynevezeu
,,rij iskoldk"megjetendse
illetve annak szinddkdt jelezte. Az ',tii
gyi*ortai'olkslmaz(istii
oitoiiri etkipzetdsek
Adolph Ferridre szervezte,ldtrehozvdn
pedag6giaimozgalomnui
iskotdk"-at nemzetkijzi
j'Cqiiri'o,
Az els6 vildghiboril utdn ebb6lldt az
iroddjdt".
-(i
,,ij ttiomt N"eizetklzi
megfogalmazottr-eformelkdpzelisekre
konferencitiikon
Nemzetkdzi
j' N;;;;; i,srlio
Mrirta, de DomokosLaszl6ndis' Ez ut6bjirr:irt
Miilter
Nemesnd
is1|iiat
miit<aitette
"Ui"rti
Itt tanitott BlaskovichEdit is. Miikiiddsilkkeztspotanaknweztetinintdzmdnydt.
a
detin hatott rdjuk a belga Decroly'ds magyar Nagy liszl1 pedag6giai elkdpzel.dse'
*Anyvi jelentetrik meg1932-bena fenti ci'men.Ebbdl a kdtetbdlkdzTevdkenysdgU*iAt
udnuira is hasznosm6dszertanilefrdsokat'
tUnkriizteteket, a drdmapedag6gusok
Domokosktszt6nedh 1885-tdt-1966-ig.BlaskovichEdit ilt 1895-t6l 1966-ig'
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Alkotlsbu

fclttfrul6 gyermekl er6k

,fz 0l tstota a gyermek term6szetes m egnyilatkoz|rrfele m6don pr6bilja megismerni. Amikor 6
trit t
6rcs n6't'endekeinkaz iskoliba jiinnek, a megismerked6s
hogv el6biik tesziink mindenf6le anyagot: szirinpu.
szinesceruz6t, vastag szinest6bla-ikr66t,fesprpirr,
&ctefdi-t6bl6t mindenkinekkiikin, eg6sziv szinespakoSprpirt falra feszitvea szinest6blakr6ta haszndlat6ra,
(czzr;lanagy m6retek vonz6s6tpr6b6tluk ki), tarka poszlot. szdvetet,ruhadarabokat,nagy halomszinespamutot
(befrizdt t sze[al hogy munkiira inditson). Homok, agyag,
orgr 6pitcikocka, gesztenyeterm6sek tiisk6s z<jldmagtakrrojukkal, dug6 6s p6lcika, dr6tszdg 6s skatulya, tdlgynekk es kukoricatorzsa, mrikfej 6s a kukorica bajusza,
burgonya 6s6rval6nyhaj, mind sorra el6jiik keriil, mint a
lelkek felfiitrije. Megn6zziik mit csin6lnak veliik. Ez az 6
dojelf emz6siik.Ez az 6 belsciportr6juk. Az els6p6r napon
mis sem tcirt6nik: figyelmiik az egy6nis6gmegnyilatkoz6sait 6s ig6nyeit lesi 6rdekkid<jizgalommal, a felfedez6
drrim6vel.
Nem felejtem el azt az 6lm6nyt, mik6nt bdmultuk
meg az elscjesztenddbenFerencz Ella koriln elhtnyt,
nagy tehets6giimunkat6rsammalaz elscinapok egyik6n
az egyszeriikavicsb6lalkotott figur6kat, sorokat,l6ncokat, iillatkonturokat. Nem is a mrivct,hanemazokata soka t ig6nylcibelsrjemberk6ket,akiket a mrivek alkot6i magukban hordoztak. K6sz programot adtak nekiink. Az
egyik az-zal,hogy alakit6 er6t mutatott, a m6sik azzal,
hogy az amorf kezdetlegess6g
fokdn 6llt, a harmadik azzal, hogy egyebetse csin6lt m6st, mint csapkodotta kaviccsal6s6lveztea kopog6s6rz6ki hat6sdt6sritmus6t...
Erdekesegym6sutilntmutatott a gyermekekviselked6se.I. fiizis: ismerked6saz rij anyaggal,6rz6ki fok: csapkodris,gyir6s, rakosgat6s,tehiit a funkci6-j6t6k, ,,mozg6s a mozg6s6rt" fokozata.lL Az anyagkipr6b6lilsa.A
cselekv6sm<igritt m6r valamilyen szdnd6k dotgozik. III.
Egy6ni kezdem6nyez6smutatkozik. Az elscimoz-g6scir<im most mrir sziind6knak van aldrendelve. Sz6nd6k
elcizimega cselekv6st.[V. Az iln6.ll6aka maguk6tjrin jrirnak, a tobbs6gd kezdem6nyezdketut6nozia.V. Az ritletes gyermek krir6 csoportosulnak, n6,zik,lthnozz6,k,
majd elkdvetkezika tiirsul6skozosjr{t6kravagyalakitdsra. VI. Ha az alkot6k tobbs6gbenvannak, elmeriil6s,az
6rdm 6s diadal felkir{ltdsai figyelhercikmeg. Ha r<ibba
tervszeriitleniil dolgoz6, amorf fokon 6116gyermek, akkor a verseng6s,majd a romboldsfoket liithatjuk.
SoK6le anyagra van sziiks6giink,hogy a zalakit6f anl6zi6tmegsz.6laltassuk.Ilyen anyag m6g a sz6 6s mimika
is. A gyerek szeret a ritmikus, osszecseng6
sz6kkaljiitszani, azokat mozdulatokkal kis6rni. Kiviilt6 inscrt
konnycnlehct talillni.
Egy ik napon az iskolakert fiivltkaszilttik A II. elemi
oszt6llyal n6zttik. Megpr6b6ltuk mi is. A kasz6sember
mozg6s6naknyugodt ri tmusdtakarjuk utdnozni.Nem sikerii l. Megpr6biilom, hogy az 6lm6nyr itm usira sziilct i k e ritmusa kifejez6sben,azazolyandalosversike,amilyet
a nep termel.Egyikgyerekezt mondja: ,,Jdnakasz6s,ss-, f6lnek a fiisz6lak." Milsik ezt: ,,Jcina kasz6smesszirtif , felnek a fiiszdlak.Azt mondja azegyik,v6gea viliignak." Harmadik: ,J6n a kasz6s6sa fiivet lev6gia.Itt a kis
fiiszilnak ha16la."
Mdsik elm6ny. A Kis Svr4bhegy
tejrcij6n616 iskolakertben ercisen ftj az|szakisz6l. T6pi a f6kat az ablak
elcitt.N6zziik hallgatva.(Ugyanazon8 6vcsgyerekckkcl.)
Utemes lcikesekbenrLzza a sz6l az ablakot. F6lelmes.

Megpr6b.4lom,hogyeza fels6gesterm6szeti l6tv6ny kiv6ltja-e a szavakfi6nz6 jdI6k6t. Megsz6lal Gyurka:,,Haragossz6l tdrdeli a f6kat, haragossz6l cibilja az 6gat. Sir
a fa 6s reszket szeg6ny,f6l a sz6ltcil..." (Itt megrekedt az
6neklcissor, a gyerek vajudott, keresett, lrezte,hogy az
6nekszenis6ghezm6g valami hi6nyzik. A tiibbiek hozz6sz6lnak,kdz6senpr6br{lj6k az,,odaillci" szavakat.Kriz6sen be is fejezik.) Mrlsik gyerek azt mondja 6neklcishangon:,,Siivolta sz6l,a f6kat cib6lja.Le-letorik egy-egy6ga
a sz6lffijdsdra."
Az alkot6s anyagalegtribbszdrmimika 6s besz6d.Bele6l6s helyzetekbe, tort6netbe. Egyik gyerek a gcig<is
t6lgrfa, azerdo kir6lya. Mell6t megfesziti, hangja uralkod6. A m6sik tdrpe fenyd, al6zatos6s k6rri. A j6t6khelyzet a gyereket lelem6nyess6teszi. Az otletek tarkik. Az
6rbr6zol6sjellemvon6sok jellegzetess6g6tis felszinre
hfzza,mirkicsi korban.Amikor a biblia jeleneteit dhitatos egyszeriis6ggel
megj6tsszdk,an6pi miszt6rium-j6t6kokhozhasonl66lm6nyt nyfjtanak.
A j6t6helyzet el6bb a mimikilt reremti meg, az,t6na
hozzi val6,azt fed6, vele azonossz<iveget.
A j6tsz6 gyerek a mozg6s6smegjelenit6spillanatiibanteremti a kifejezdst,melyben a mondat formilldsa, a leegyszeriisitett
esem6ny-sor,minden komplik6ci6 keriil6se,az idci ugr6sszeriiilthidaliisa,igen tanuls6gosa gyermektanulm6nyoz6 nevelcinek.
Megtanulja belcilea 6-8 6vesgyermek
term6szetesbesz6dszk6m6it,
a ritmikusan ism6telt sz6lamok kedvel6s6t,a helyzetekleegyszeriisit6s6t.
Ez ut6bbi jellemzi a gyerrnekfelfog6 k6pess6g6tis.
Agyermek nyelveezekbena dramatiz6l6j6t6kokban
formril6dik. A haszn6latban6s 6rzelmeket,[elyzeteket
kifejezcigyakorlatbana nyelv 6ppenrigyalakul,m6dosul,
mint ujjuk alatt az agyag.Nem f6siilgerjiik.Eredeti form6ibangy<inyork<idiink,
mint ahogyszinesragaszt6saikban gyrinydrkddiink. Nem akarunk korai fclncitt nyelvhaszndlatotrdjuk erdszakolni.A helyzetekbeval6 bele6l6siik biztos 6s kdnnyed, amint term6szetes,egy6ni
nyelviiket hasznfijik, annfrlis inkilbb, mert amit megj6tszanak,legfeljebbegyhatodr6szbenk6szmese.Legt6bbsz6r meg6lt6lm6nytjdtszanaka term6szetkor6bcil,vagy
kiirnyezetiik 6let6bcjl.A helyzetekirt leg6tl6rsz6bbak6s
legegyszeriibbek.
A megfigyeltnciv6nyvagy dllat 6letk<iriil m6nyeibcilsziiletcidramatiz6lt jdt6kok: a mormog6s
gy<ik6r,a kod, a csiga6s a gyik, a hangyiik,a sz6l6sa mogyor6barka,a cseresznyevirdg
6s a m6h, a pitypang,a vakond 6sa pajor, nagyonkedves6lm6nyeik fijra 6t6l6se.
A falusi n6pnyelvezamatos,sajdtos,egy6ni.Miiv6szi
ritmusa6serejcvan.A n6p izoliilt 6letenem k<ivetelimeg,
hogybesz6deegyenruh6baoltozz.6k.
A gyermekncksincs
sziiks6gearra, hogy k6scibbkialakul6 nyelve 6rdek6ben
egy6ni szin6t, zamatjit tirlkor6n levesse.A term6szetes
gyermeknyelvv6ltozatos6s biztositja fogalmaz6saik
egy6niszin6t.
A ,,miiveltek" kez.6&n a nyelv f6leg ismerel-kozlf
eszkiizz€,vii I t. Legf on tosabb sajritsi4ga,hogy ponrosan,
f6lre nem 6rthetcienfejezz-eki a t6nyeket.A n6p nyelve
szubjektiv6rz6svil6ganakk ifejezcije.Ez6,rt a n6p nyelve
6lcibb,egy6nibb.A n6pnyelva nyelv teriiler6nmind6gelcven6lctlorrdsmarad.
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Az egYittt€rzds ereJdvel
Az egyiittlrz6s erej6vel (,,participation affective" Bergson)megeleveniti a gyermek az erdcj6let6t, a viz-nek
6s ftengerm6lynek rejtelmeit. Egy6ni 6t6tz6si leirds6ban egyszeraz ciserd6t,mSsszora sivatag6lct6t bele6l6
erej6vel(intuition projective) 6lti jelens6gg6veltoztatja.
,,A gyermek,d16" szeml6leteazonbanfogalommd szegdnyedik,ami kor trtI zottan int el I ektudli s nevelds- r endszerilnkkel, mdr a kisgyermek sztizi szemliletdbe bel6er6szakoIj uk a hami s kdpet: a r endszerezdI eir dst, a szemdlyes dsfelfedez1 ilmdny helydbe. Ezzel elsorvasztjuk az drtelemndl sokkal gazdagabb megismerf eszkcizdt. Bergson ijra: ,,A l|nyegdben gyakorlati jellegii drtelem a dolgok 6s dllapotok, nempedig avdltoztisok ds
t6rt <indsek meg i smerdsir e al ka I mas."
A kovetkezcjketfoglalhatjuk ossze:
l. A gyermeket l4 6veskor6ig osztiiniis 6rdeklcjd6se
vezeti, ennek tiiz6ben 69.Amit a vil6gb6l6s mag6b6lmegh6ditani tud, az felfedez6s,nem m6sokt6l,tankonlvbcil
val6 6tv6tel. M6g nem jutott el az illtaliinosit6s bels6
sziiks6g6igintellektu6lis t6ren, - ezt ink6bb mor6lis 6s
szoci6list6ren keresi,ahogyspontdn6stitkos t6rsul6sainak szab6lyai6s tdrv6nyei mutatjik. Feldolgoz6saiban
az6rt nem az az 6rt6k, ha olyant mond, amit mindenki
mond, hanem az, ha eg6szenszem6lyesm6don olvasztja
mag6baa szerzetttanulm6nyi benyom6sokat.
2.T apasztalataink igazol t ek Bergsonnak azt a lfltelilt,
hogy az 6rtelmi 6s logikai kateg6ri6k, amelyek a holt
anyag tudomhny6n: a geometri6ban 6s fizikdban alkalmazhat6k,teljess6ggelalkalmatlanokaz6let 6sl6lek tuIlyenek a nemzetihagyodom6nyinak megismer6s6ben.
m6nyok, irodalom, tort6nelmi mrilt, n6p6let6s a term6szet llete.Ezeken a teriileteken a bele6lcifant 6zia erei6,vel kell 6lqtet dnteni az idciben6s vdltozilsaibanelfoly6
esem6nysorba.Bergson ezt igy mondja: ,,Az 6let 6s l6lek
tudomi4nyenakiltv6telebelscjutakon t<irt6nik,irracion6gydkeresen
lis meg6l6s6tjrin. Az 6rtelmi megismer6stcil
kiilonbozik, ink6bb meg6lt,mint elgondoltismeret.Mert
az 6lcidolog az 6lettelentcilgy6keresenkiil6ntxiz6valami:
egyen6rt6kri felfog6s6hoz fj m6dszereket kell teremtenl.'
3. Meggy<izcit6sem,hogy a pubertiskor 6rz6kenykordban a nevel6ssrllypontja a l6lekform6l6s. Serdiiki n6vend6keinketjellemzi ideg6letiik nltgtalansiga, a testiik 6talakul6s6valjdr6 ffradts6g. Jellemzci,hogy nehezen errjszakolhat6 r6juk a rendszerezologikai gondolkozds.Annf l hatalmasabblendiiletet mutat 6rzelmi6letiik,
meg6l<ik6pzeletiik, eszt6tikai 6s etikai fog6konysilguk.
Ennek mind ercisa szerepea j<ivendtierkolcsi ember kiform6l6s6ban,mert a meg6lt6skiformilt eszm6nyl6lek6pit6 er6v6v6lik.Adjunk tanul6inknakm6dot arra,hogy
segits6greszorul6 t6rsaik k6zott 6s a kisebbek k<iztszoci6lis tev6kenys6getfejtsenek ki. Adjunk alkalmat arra,
hogy iinnepek rendez6se:tort6nelmi, mitol6giai 6s a term6szetetmegelevenitrij6t6kaik keret6beneszt6tikai6letiiket ki6lj6k.
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A szimb6likus j6tdk

El6sz6r azt a l6lektani tesztet ismertetem, mely a
grermekbcilkiv6ltand6 bels6tartalomnakkeret6t adja.
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Olyan szimbolikus jelent6sii ismert mes6t, vagy mitoszt v6lasztunk, mely alkalmat ad a gyermeknek arra'
hogy elmondja bels6 mondanival6j6t.
A feladat megv6laszt6sa6skitriz6se kett<isir6nyfi t6j6kozottsdgot ig6nyel:
l. Ismerni kell azoknak a szimbolius igazs6goknak
felold6sim6dj6t, melyek a mesrikben,mond6kbana t6rt6nelemhagyom6nyak6ntr6nk maradtak.
ha2.Ismerni kell a gyermek feltal6l6 k6pess6g6nek
t6rait, megnyilatkoz6sinaksaj6tosir6ny6t ebbena korban:
A kis6rlet menete a kdvetkezS:
expon6ljuk'ela/A mes6tvagymondi{tszeml6letesen
helyen e az 6ndll6akci6 mcginditils6t eloir 6nyz6l6lektani rfg6kat.
b/ K6rd6sek fitj6n a gyermekek kollektivegyiittes6bril
kiemeljiik a mesemagv6talkot6 belsd6rtelmez6st.
d Miutdn erre a gyermekhallatlanul ercisintuici6val
riltalll,megalkotja jdt6kit, rigy,hogy maga alkotja meg:
a szem6lyeket,a jelenetek egym6s-ut6ni6t, a pirbesz6.deket, mindezt nagyszeriiorganizmusban,egyenesvonalban,egy6ltala v6lasztottbelscjc6l fel6 siet<in!
Hogy teljesen felszinre keriiljdn a pubertiis kor6nak
tcremtcifantilzia elegrikkiemelkedcijellegzetess6ge,,,a
",
xivirigzrisa mint ahogy Ribot mondja, bizonyos dolgokat kell leszogezniinka kis6rlet v6grehajt6s6ra vonatkoz6lag.Ezeket szint6n Ribot ,,A teremtcj k6pzelet" cimii
mfiv6kilveszem.
Az elscjtudnival6az,hogy a sziilcjk6stanit6kracion6lis nevelcihat6sa alatt ebben a korban a gyermek term6szeteshajlamaivalellenkez6ir6nyban dolgozik.
M6sodszor:tisztilban kell lenniink az egys6gelv€vel.
Minden feltal6l4s6s teremt6sorganikuseg6sz'mely
nem vizsgillhat6az analitikus l6lektan r6szekre tagol6
eszkdzeivel.A gyermeknek organikus alkot6sra kell m6dot adnunk,ha felszinreakarjuk hozni a bennehatalmas
belscivil6gokat 6pitci invenci6t.
Harmadszor: megfelelcienkell tort6nnie a gyermekcsoport kivilaszt6s6nak.
,,Nem minden gyermek vonhat6 bele a kis6rletbe. El
kellvilasztanunk a k6pzelci(imaginativ) tipust a tdbbitcil.
A kis6rlet csak a k6pzel6ercivelrendelkezcigrermekcsoportbanhajthat6 v6gre."
A jf t6k megalkotisa a k6vetkez6 munkamegosztdssaltort6nik. - A mese expon6l6s6n6ljelen
var' az eg6szgyermekcsoport.Az irn. bclsci felfedezcj
munk6t ak6pzelti tipusir gyermekcsoport v6gzi,mag6t a
j6t6kot a ,,cr6ateur"-iik form6lj6k meg. Ak6pzelSk, az
eg6szgyermekcsoportkb. 507o-a,naglobb kollektiv egys6getalkotnak, a teremtcjkezek sor6b6l keriilnek ki.
A gyermekek csoportosulisa esetrcil-esetrevdltozik.
N6ha egyiittesen elcire megbesz6lik a mese menet6t, a
szem6lyeknektulajdonitand6 szerepet,s k6t-h6rom
gyermek v6lasztegy-egyjelenetet kidolgoz4sra.A szinezcihajlamf ,,kitaldl6" egy kiils6 v6ltozatoss6gbangazdag
jelenetct,a mo16lishajlamf egy belscikiizdelmet illusztrel6t. Neha tobben irji{k meg ugyanazts szavaz6sftj6n
diintik el, melyik 6rdemes azeliiltszisra. Van eset, hogy
egynekaz auktorit6sa oly erris,hogy megk6rik, dolgozza
iit egys6gesenazeg6szjitlkot. Nagyon finom 6s 6rdekes
a munkacsoportok alakul6sa, mely teljesen dsztiiniisen
koveti a kompenzhci6 elv6,tazegyiittesben!
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reformpeda g6glt az,,f j iskola"-mozgalomkeret6ben sz6zadfordul6 idej6n kialakult pedag6giai irinyzatok dsszefoglal6elnevez6se.Az oktati{st 6snevel6stf ejlcid6sl6lektanialapon igyekeznektov6bbfejleszteni6s hat6konyabb6 tcnni. A mozgalom kcizpontja Eur6p6ban
Genf Elm6letir6i k<iziilkiemelkedik:Edouard Clapardde, John Dewey, Ovide Decroly, Maria Montessori,
Adolphe Ferridre. Kialakulilsa szoros 6sszefiigg6sben
van a mflt szizad fel6benv6gbementlendiiletesterm6szettudom6nyos-technikaifejlcid6ssel,valamint a halad6 polgrirs6gt6rsadalmi torekv6seivel.A t6rsadalmiig6nyek6sazisk.gyakorlatkozotti szakad6kotareformerek
fgy kivdnjfk felsz6molni,hogy az isk. oktatdst 6s nevel6st a kibontakoz-6 6s kiilon tudom6nyig6 izomosod6
fejkid6sl6lektanra6pitik, az ut6bbinak mintegy polgiirjogot szerezneka pedag6gi6ban.A reformerek a hagyom6nyos herbarti isk. oktatiisi 6s nevel6siszellem6tgy6keresenmeg akarj6kv6ltoztatni. Programjuk a k6vetkezcikbenfoglalhat6dssze.A hagyominyosisk.nevelcijehibdsanj6r el, amikor a gyermeketkicsinyitett felndttk6nt
kezeli,akit min6l gyorsabbankell a felncittekszintj6reeljuttatni. A reformerek a gyermeketauton6ml6nynektekintik, aki rendelkezikazokkala k6pess6gekkel,
amelyek
saj6t feladatai megold6s6hozsziiks6gesck.
A hagyom6nyosnevel6s- mondi6k az fij nevel6shirdetcii- a gyermek iskol6skor6tcsakismint a felnritt 6letre val6 elcik6viilctet fogla fel, s igyekszika gyermeketminden olyan
ismercttelelliitni, amelyrcilfel t6telei,hogy felnrivekedve
majd sziiks6gelesz16.Minthogy ezeksokszornem felelnck mcg a gyermek fejletts6giszintj6nek,nem csod6lhato. hog_l'anevclcik6nytclcn mesterk6ltelj6rdsokatalkalmazni (azcrdeklcid6smesters6ges
felkelt6se,jutalmaz6s.
biintctcs,tckint6lyi elv 6rv6nyesit6sestb.)s ezeksegits6gcr cl tcrekenysegredsztdnoznia tanul6t.A reformerek
az isk.6letct rigy akarj6k megszervezni,hogy ott a gyermek a maga6lct6t6lje,s azegyes6letkorokdominfnslelki tunkciirinak begyakorli{sariltal v6lj6k fcjlettebb6 6s
egr bcn alkalmass6a k6scibbi6letfeladatokelldtilsrira.A
gr'crmek tcrmr3szctes
erciire6hajtanak 6piteni.Kiemelik
a gr.ermckspont6n kutat6sv6gy6t,tud6sszomj6t. A m6dszerektrcntart6zkodni akarnak minden mesterk6lts6gt<il.Vddolj6k a hagyom6nyosisk.-t, hogy mindig csak a

nevel6sic6lokkal, feladatokkal 6s tantervi probl6miikkal
foglalkozik,csakisa tirsadalmi, valamint a tant6rgyi 6s
logikai drdekekre van tekintettel,6s kdzben megfeledkezik a gyermekr<il.A alapvetciszempontvdltozilst, kopernikuszi fordulatot siirget.A nevel6sc6lj6nak, a pevelcinek,valamint a m6dszerekneka gyermekhezkell igazodniuk - hangsflyozz6k a reformerek, n6melykor sz6lscjs6ges,m6skor m6rt6ktart6bb formi{ban. Ez6rt a pedag6gusk6pz6sbenis nagy gondot kell forditani az ifjf nevel6k alapospszichol6giaioktat6s6ra.Mivel a hagyom6nyosnevel6stcsakisa t6rgyi,a normativszempontokfoglalkoztatj6k,nyilv6nval6,hogy az oktatds 6s nevel6sfeladatait6sm6dszereitnem k6pesa gyermek6letkori saj6toss6gainakmegfelelcienfelbontani, azzal szoros 6sszhangbahozni,6s ez6rta m6dszerekrevonatkoz6annem
is adhat a nevelcinekmegfelelciritbaigazit6st.Az fij isk.-k
szervez6i viszont c6lul tiizik ki, hogy kid olgozzilkaz 6letkori saj6toss6goknak
megfelelSnevel6si6soktatisi m6dszereket,s ezzeldifferenci6ltabbeljilr6sokatvezethekbe
6s egyirttal azok hat6sfok6t is novelik. A hagyom6nyos
isk. tanit6ja csakis tanul6tomegekbengondolkodik. Figyelmen kiviil hagyja, hogy oszt6lya tanul6szem6lyis6gekb<il6ll, akik elt6rcihajlammal, 6rdeklcjd6ssel,
intelligenci6val6s fejlcid6sitemp6valrendelkeznek.Az rlj nevel6sfigyelmbe akarja venni a tanul6k egy6ni sajiitoss6gait. A korabeli isk. a gyermeketreceptiv l6nyk6nt kezeli, aki a tanit6 iil tal k6szenadott ismereteketcsupin i,:rv
eszi. E pedag6girlbana kiviilrcil kapott hatds elfogad6sa
jiitssza a f6szerepet.A n<ivend6kismereteinek z6m6t tanit6j6nak elciadisaritj6n, teh6t kozvetettfton szerzi.ltl
a tanul6 az aktiv f6l - mondjilk. A a gyermek aktivit6s6ra6pit.K6pess6geitbeliilrril kifel6 haladvakiviinja fejleszteni. Sokra 6rt6keli a gyermek cselekvdk6szs6g6t,
iin6ll6 tapasztalatszerz6s6,t,megfigyel6s6t, k is6rlc t ez6s6t,a felkutatott t6nyekbcila kovetkeztet6sekmin6l<in6ll6bb levonris6t.Konyvtudi{shelyett tcibbre6rt6keli a k<izvetlen fton szerzett,az egylni munkabefektetesiltjdn
nyert ismeretet.A novendeketalkot6 munk6ra akarja
nevelni.A r6gi isk. - hangsitlyozzirkareformerek - maximrilis t6rgyi tudiisra torekszik,de kozben tapasztalnia
kell, hogy annak minim6lis ak6pzo ereje. Az 6j nevel6s
hivei megel6gszenek
az ismeretekszolidabbkrjr6vel,vi-
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szont att6l maxim6lis klpziserlt virnak. Egyoldalirsig
mutatkozik abban is, hogy a r6gi isk. nem k6pzi a tanul6t el6gharmonikusan,ink6bb csakaz intellektus6tiskol6zza. Azfjmozgalom viszont a sokoldalfi fejleszt6selv6t
k6pviseli. Az 6rtelem mellett fontosnak tartja a gyermek
tebCtyviUganak, akarat6nak a nevel6s6t,testi erej6nek
fokoz6sit, manu6lis iigyesit6s6t.A fizikai munkiit is felkarolja. A r6gi isk.-t m6g az 6rtelmi nevel6senbeltil is
egyoldal6sdgjellemzi, mert ink6bb csak az eml6kezetet
fejleszti,,,eml6kezetgimnasztik6t"folytat, a tud6sanyagn6vel6s6retorekszik,eg6sz4unk6ja a ,,vizsgapraxisra" van be6llitva,6sa verbalizmusm6gmindiS menedeket tal6l a falai kozirtt. Az fij isk.-k viszont az 6rtelmi
k6pess6geketsz6leskoriienkiv6njr4kfejleszteni. Ideiiljuk
az olyan di6k, aki bdr kevesebbtud6sanyaggalrendelkezik, ismereteitazonbanfj helyzetekbenis konnycd6nfel
tudja haszn6lni 6s iinmiivelcid6srck6pes.A hagyom6nyos isk. a tekint6lyi mordlt kdpviseli.A gyermek a felnorm6it. Ez csup6noktan6ttektrjl kapja cselekv6s6nek
tott mor6l, heteron6m, kiilscidleges- hangzik a reformerek vidja. Az ilyen m6don k<izolt6s6tvett erkrilcsielvek nem hatnak m6lyre, nem krlpesekaz egy6n6let6ttart6san ir6nyitani. Az irj isk.-k ezzel szemben6t6lt erkiilcsis6gretiirekszenek.Ez6rt felkaroljfk a tanul6i iinkormdnyzatot, amelytcil azt v6rj6k, hogy a tanulokban az
szolidarit6s,m6ltiinyosshgstb.
igazsdgossi{g,
egyenlcis6g,

voniisait kibontatkoztatja, 6serkdlcsis6giik az egyiitt6l6s
val6s6g6b6l,saj6t t6rsadalmi tapasztalataikb6l nci ki. Azegyesilllamokbankialakult ij isk.-k a fenti torekv6seket elt6rrj dtvtjzetben mutatj6k. Ezek az int6zm6nyek
mis-mis tfrsadalmi felt6telek kozott jonnek l6tre' elt6ro az a hagyom6nyospedag6giaigyakorlat is, amelynek
megreformil6s6ra v6llalkoznak, valamint azok a filoz6fiai, l6lektani dramlatok is, amelyek redjuk befoly6st
gyakorolnak. Az 6j isk.-k szewezoi kisebb-nagyobb sza6ads6got6lveznek,nemritk6n mint mag6nisk.-kmiikddnek, s ez lehetcis6getnyirjt arra, hogy saj6t 6letfelfog6suk
az isk. nevel6sic6ljaiban is kifejez6srejusson.Az egyes
(rj isk.-k programja teh6t a kijzosvon6saimellett el nem
hanyagolhat6 elt6r6seket is mutat. - Nem k6ts6gcs'
hogy a helyesenmutat 16 az isk. oktat6st 6s nevel6sta
sz6zadfordul6idej6n jellemzcisz6mosf ogyat6koss6gra.
Ilyenek pl. a tekint6lyelvii nevel6s,a materi6lis k6pzes
egyeduralma,az egyoldalfiintellektualizmus,a herbarti
pedag6giaformalizmusa, a tanul6k csek6ly aktivit6sa
stb.Ug,vanakkorjellemzci,hogy a felismert egyoldalfs6egyoldafsdgv6ltjafel.
got egym6sik,de ellenkezcielcijelii
igy keriil a tekint6lyelvii mor6l hely6re a gyermek auton6m etik6ja, a materidlis k6pz6sselszembena formdlis
k6pz6skapdominrinsszerepet,a tant6rgyi-logikai 6rdekck hely6rea l6lcktaniak keriilnek stb.

SaNnOntdi
ruMM CSONY

€sa drdmapedagdgia
A reformpedagdgia
1954-benjelent meg Londonban Peter Sladeimmir
klasszikusnaksz6mit6dr6mapedag6giakonlre a Child
Drama.Ebbena miiben,6vtizedesiskolai6siskol6nkiviili tapasztalatait feldolgozva azt I'ogalmazta mega szerz6,
hogy a dramatiz6l6 j6t6k, m6s sz6valaz improvizdci6ra
6piilciszerepj6t6k a gyermck term6szetesonkifejczcid6se,s a nevelonek az,a dolga, hogy biztositsa az ilym6don
form6l6d6 cselekvcimegnyilr'intrl6st.,,Nagyon sokan
k6rdik, mi a gycrmekdriima c6lja? Legrrividebbentaliin
igy fogalmazhat6mega fclelet:a boldog6skiegyensulyozott szem6lyis6g."Slade fogalmaz igy Gyermekdrfma
cimii kdnyv6ben.O a gycrmckek6ltal l6trehozottimprov izativ szerepj6 t6kot 6ppirgy miiv6szetnek tck in tette
mint a gyermekrajzot 6s gyermekfestm6nyt,amennyiben az a szimb6lumteremt6sbcnrcalizil6dik. Hangsirlyozza aritmus, a t6rl'orma6sa mozgdsszerep6t.Fontoss68ot tulajdonit a mctakommunik6ci6smegnyilvdnulfA
soknak, a kreativit6st fejleszt6 f ant6'z.iaj6t6koknak.
fejlcid6sl6lektanfelismer6sei alapjrin rneghatirozza,
mely 6letkorbanmilyen jellegrijit6kokfelelnek mcg legjobban a gyereknek 6s mikor, milyen koriilmdnyek kriziitt keriilhetnek kiizons6ge16.Slade nevel6scentrikus
dri{mapedag6gi6jarendkiviili gyorsasaggalclterjedt a

viligban. Q\,lostcsak jelezziik, hogy Slademellett 6sutdn
miis jelentos ir6n1'zatteremttipedag6gusokis miikodni
kezdtek Angli6ban. Dorothy Heathcote, aki a nevel6st
szervesenkapcsoljaaz oktatishoz, fiktiv dr6mai helyzehogy
tck, szerepekkialakit6s6val6s azzala lehetcis6ggel'
a tandr is szcrepetv6llal, vagyGevin Bolton, aki a drfma
szimboliz6l6funkci6j6 t hangsrilyozza,m6gpedig az eszt6tikai form6l6s6rdek6ben.Slade16lkritikusai ugyanazt
dllapitottdk meg,hogy a gyermekrcilvallott felfog6sRousseaum6djdnnaiv,amival6szinrilegigazis,dc m6gisezzel egyiitt form6lta ki j6t6kra alapoz6reformpedag6giai
hogynem a semm6dszer6t.Fontosazt is lcgszogezniink,
mibcjlalkott6k mcg az angolpedag6gusoka gyermekdr6m6t.A reformpedag6giakiilonbozciirinyzataimir asz6zadfordul6t6l kezdve jclcn vannak a polg6ri t6rsadalmakban,s mindnek aza torckv6se,hogy az fj t6rsadalmi
ig6nyekhezigrizitsekaz iskolai nevelcj-oktat6tev6kenys6get.Az amerikai Dewey kis6rleti iskol6j6bana polg6li
t6rsadalomtijk6letesmodellj6t akarja rnegalkotni.Azt
kell tanitani, - iria - aminek a gyerck haszniit l6tja.
6ltal, kell tanitani' projckt m6dM6gpedigcselekedtet6s
szerrel.A csclekv6siskol6j6bannem lehet nem fig,velcmmel lenni az individuumra, a gyermck szem6lyis6g6re.
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A svijci Clapardde a pedagogiit a pszichol6gi6val
kryGsdjtt 66sze.Vallja, hogy a gyermek nem kicsinyitett
lcb6rt. hanem auton6m l6ny, aki fejlcid6siszakaszaiszerlt rendelkezik azokkal az adotts6gokkal, amelyek a saiir feladatainak ell6t6s6hoz sziiks6gesek.Az iskolai 6letel u&v kell megszervemi, hogy abban a tanul6 a maga
elc'rt 6lhesse,s az egyes6letszakaszokdomin6ns lelki
f u ..i ioinak tregyakorl6sa6ltal v6lj6k fejlettebb6 6segyh alkalmass6a k6scibbi6letfeladatokell6t6sira. A j6t€*nak, Clapardde szerint, ddnt6 szerep jut a gyermek
fejkides6ben.A tud6selsaj6tit6s6ra forditott tanuldsnak
is jit6Kormr4t kell oltenie,m6sk6nt,el kell 6rnie a pedagogusnak,hogy olyan 6rdeklcirl6stkeltsen t6rgya irdnt,
hogy a gyermek az azzal val6 foglalkoz6st ji4t6knak tekintse.Egyediil a j6t6k, a j6t6kos munka teremti megazt
a legkdrt,amelybena gyermek6lni 6stev6kenykednitud.
Az olasz Montessori reform6voddj6ban a gyermek
jit6kos tev6kenys6g6hez
minden felt6tett megkap,m6retre szabottdtrendezhetcjbritorokat, olyan anyagokat,
eszk6zdket,amelyekkel tev6kenykedve tanulhat, alkothat. Az 6v6nciknem irilnyitjfk a gyermekek tev6kenys6g6t, legfeljebb segitik, ha ig6nylik. Ugyanakkor olyan
helyzeteket teremtenek, hogy mozg6sukatfejleszthess6k,E.rzilkszerveiketf inomithass6k. Montessori gyakorlatai e tekintetben is figyelermem6lt6ak.
Dervey pragmatikus pedag6gi6ja 6ppfgy gyermekszempontfi 6s pszichol6giai alapozotts6gri, mint az ,,rij
nevel6s" hivei6 Eur6pdban. Mik6nt Clapardde 6s Miria
Montessori, kis6rleti iskoliit teremtett Ovid Decroly is, a
belga pszichi6ter-pedag6gus,hogy a gyermekk<izpontri
nevel6srcil ftt elkf,pzelflseit a gyakorlatban is igazolja.
Hatds6t bizonyitja, hogy Magyarorszdgon is az citapasztalatainak felhaszn6liisivalalakul mega reformpedag6giai ihlet6siicsal6diiskola.Mint a tobbiek,ciis elvetia hagyomiinyos iskola verb6lis m6dszereit, az eml6kez6sgimnasztikS,t,helyette a gyermek 6letsziiks6gleteib<ilfakad6
6rdeklcjd6s6re 6pitve, a cselekedtetr6snek,
a,,nevelcij6t6koknak" sz6n nagy szerepet.
Tov6bb sorolhatn6nk aszLzad elsci6vtizedeinekreformpedag6 giai ir 6ny zatait, a munka iskol66t Georg
Kerschensteinerrel,az,,aktiv (cselevci)iskol6t" Adolf
Ferridre-rel,a Modern Francia Iskol6t CelestinFreinet-

vel, a Dalton Tervet Helen Parkhursttel, a Waldorf Iskolai Mozgalmat Rudolf Steinerrel, de nem tessziik, mivel
sz6nd6kunk nem tdbb, mint 6rz6keltetni, hogy valamennyi reformpedag 6giai ir ilnyzat szem6lyis6gfejleszt6, demokr6ci6ra, demokratikus lletvezetlsre nevel,
m6gpedigcselekvd,cslekedtetcjm6don, mind fontosnak
tartja a kreativ k6pess6gekfejleszt6s6t nemkiilcinben az
6rzelmi vililg gaz.dagitisilLs ami ezzelj6r, re6lis6nk6pkialakit6s6t valamint a vililgban, t6rsadalomban,k<izoss6gben_val6harm6nikus jelenl6t felt6teleinek megszerz6s6t.Esvalamennyi elk6pzel6ssziilcije emliti a j6t6k, a
j6t6kos-tanul6s 6s munka fontossiig6t. Kisebb-nagyobb
m6rt6kben rigy tekintenek a j6t6kra, mint a szem6lyis6gfejlesztcipedag6gi6juk egyik metodikai eszk6z6re.
A parlament6ris berendezked6sripolg6ri demokr6ci6k tilrsadalmi ig6ny6refigyelve, mindegyik reformpedag6giai irfnyzat 6pitett, ktilijnbiizci m6rt6kben a biol6gia,
a szociol6gia6s frik6nt a fejlcid6sl6lektan huszadiksz6zadi eredm6nyeire.
Hogy az angol dr6mapedag6giakis6rletezcjmestereire konkr6tan hatott-e valaki az emlitettek koziil 6s milyen m6rt6kben, nem tudom, nem olvastam errcil, az
azonbant6ny 6s talin ki is vil6glik az eddig irottakb6l,
hogy a drilmapedag6giamestereinek sem mfsok a pedag6giaic6lkitiiz6seikmint az emlitett elcil6knek,6sa t6rsadalmikiizegis azonos,amelybenm6d nyilott, nem csak
a felismer6sre,de a tereb6lyesed6sreis. A gyermek j6t6kfnakjelentcis6g6rePiaget6sa t6bbi kis6rletezcipszichol6gusfelismer6seirdnyitotta a figyelmet - a marxist6knak erre nem volt affinit6suk - ennek k6sz6nhetci,hogy
szinteegyetlenreformpedag6gus
koncepci6j6b6lsemhi6nyzik a szem6lyis6gfejleszt6j6r6k.Amiben a dr dmapedagdgia, a gyermekdrdma meghaladta azeldddk jdtdkfelfogtistit, az a dramatizil6 jdtdknak, a s2erepsTerii
rdgtbnzdses jdtdknak a kdzdppontba helye2dse.A reformpedagdgia mds kdpvisel6indl a jdtdk, mds eszk6zrik mellett, dpill be a koncepci6ba, a drdmapedag6gidbanviszont a drdmajdtdk hordozza a koncepci6t. Atdbbi ek iskol arendszert 6pite ttek az elk6,pzel6,sei
kre, ezt
Angliiiban a driimapedag6gusokis megkis6relt6k, 6m a
dr6maepdag6giaan6lkiil is funkcion6l.

DebreczenlTibor
(R6szleta szerzoDr6mapedag6gia
Magyarorszlgoncimii tanulm6nyrib6l)

Peter slade, Gavin Bolton, Dorotlry Heathcote, hdrom egy id1ben milk6d6 drdmapedagdgiai irdnyzatot teremtd ma is il6 szendlyisdg Anglidban. Noha a francidknak, n,imeteknek, skandiruivoknak is megvan a maguk tanfitfimestere,mi itt Magyarorszdgon az angolokra figyeltiink leginluibb. Val6sztn{ileg azdrt, mert angol nyelvterijletrhl indutt el
eme m6dszer, s ennek a szakirodalma jutott el leghamarabb hozzdnk. Az aldbb ismertetett tarutlmdnyokbdl s e sz|veg folytatdsdbol kiderill majd m6dszerilk kijtrjnbdz,\sdge.
Ismerni azdrt taruicsos ezeket,hogy ki-ki eld\nthesse, melyik metodikdval jegyzt el iagdt'lYu
mely pedag6giai feladathoz alkalmazza ezt vagy azt a m6dszeit. Esetleg atvrizi. El6bb-ut6bb mindegyik gyakorl| drdmapedagigus rdjon arra, hogy a meghaldroz6 az 6 szem€lyisdge,hogy irzelmi bedllit6ddsti vagy intellektutilis alkat, szinjdtsz6-e
vagy teoretikus, zenei fogdkony,srigt-e vagy vizutilis hajlamrt, miiv1sz-e vagy kismester,
moralista vagy politikus stb. Es akkor mgd nem is emlitettilk, hagy mifdleifippen orientdlja a pedag6gust a m6dszer megvdlaszttktibsn az, hogy fvoddban dolgo1ik-e vagy
gimndTiumban,felndttek kr)7t vagy als6s iskoldsokkal.
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Nagyonsokank6rdezik,miagyermekdr6ma(dr6maj6t6k,drimapcdagogia)c6lja'Riividv6laszom:aboldog6skieS'yensitlyozottszem6lYiseg.
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DAVID DAVIS

Drdmajdtdk,tanuliis€s€rtelmifejl6dds
tel erre a kapcsolatraa drdmaj6t6kokban.Azt 6llitom,
hogr Heathcote 6sBolton megforditj6k a Piaget 6ltal felillitott kapcsolatot tanul6s 6s fejkid6s k6z6tt, az 6 elm6lettik Vigockij n6zeteivel 6llithat6 p6rhuzamba.
Mdr most jeleznem kell, hog;rtulajdonk6ppeni c6lom
a tan6r szerep6nek igazolisa abban a gyakorlatban,
amely a gyerekeketfolytonosan 6nmaguk meghalad6s6ra k6szteti, 6s kev6sb6foglalkozom annak r6szletez6s6,vel, hogy ez a vellemi fejl6d6s mit foglal magiiban.
Vizsg6latom sor6n egy probl6m6ra <isszpontositok:
ha az oktat{rsbanfelhaszndlt dr6majet6k legfontosabb
szerepeaz,hogy megercisitsea dr6ma m6dszer6velval6
tanulds - a dr6min keresztiil val6 tanul6s fontossiigiit
(6sez az, amit Heathcote 6s Bolton 6llit), akkor vajon ez
a tanul6smilyen kapcsolatban6ll a gyermek szellemi fejlcid6s6vel?M6s sz6val megercisitjiik-e a gyermek szellemi fejletts6g6nekszintj6t,6sk6pess6
tessziik-ecitarra,
hogy annakmegfelelciensaj6titson el valamit, avagy tanulisiszitufci6tid6ziinkeki,hogyelcisegitsiikagyermek
szellemi fejlcid6s6t?Piaget 6s Vigockij egymissal ellent6tesv6laszt ad erre a k6rd6sre.

,,Aj6t6ksor6negygrerekmindigitlag6letkora,k6znapi viselked6sefdl6 emelkedik; a jit6kban olyan, mintha egy fejjel magasabb lenne 6nmag6ndl." (Vigockij,
1976)
Mind Derothy Heathcote, mind Gavin Bolton dr6mapedag6gi6j6nak kiemelked6 saj6toss6ga,hogy olyan
munk6ra k6sztettek a gyerekekct, amely a gondolkodfsm6dot tekintve magasabbszintii, iisszetettebb,mint aza
gyerekek 6tlag6letliora szerint t<iliik elv6rhat6lenne. F-s
az el6bbi id6zetbigazol6dott munk6juk sor6n, ha a j6t'6ksz6tadrfrmaj6t6kkalhelyettesitjiik.Fiatalokkalv6gzett munkejukb6l sz6mtalan p6ld6t id6zhetn6nk. Taliilomra kiragadott p6lddk soret tahlhatjuk Wagner Dorothy Heathcote-tanitdsi m6dszer6r6l irott k6nyv6ben
(1976).
Engem igazin az a felismer6s foglalkoztat, hogy a tandrfelelcjsaz6rt,hogy6lland6anerre dszt<indzzea
tanul6kat,6s hogy t6nyleg k6pess6tegyeciket arra, hogy tdbbek legyenek anndl, amik magukt6l lenn6nek.C6lom,
hogr elm6leti meghat6roz6s6t6sbizonyitils6t adjam ennek a gyakorlatnak a tanulds 6s 6rtelmi fejkid6s kapcsolat6nak vizsgillat6val 6ltal6ban illetve ktiliin<is tekintet-

A tovdbbiakbanDavid Davis szembedllfija egymdssalPiaga 6s Vigockij vdlekeddsdt
az emberszellemifejl6ddsdr6l. Piaga szerint- mondja Davis - az emberelsfidlegesenbiol6giailag rneghatdrozott
ldny,a fejl6dds meghatdrozott
fokozataival, mig Vigockij szerint alapvetfientdrsadalmi ldny. Ebb6l az kiivetkezik,folyatja Davis, hogy Piaget kisebbjelentdsdgettulajdonft a felndtt nevel| szerepdnek,
mint Vigockij. Davis Vigockij ndzetdtfogadja el, s kifejti, hogy DorothyHeathcotea szovjetpszichol6gussal
pdrhuzamosanugy&nenea felismerdsre jutott, amikor m6dszer6beigen hangsrtlyosan
dpitate be a taruir cselekvdjelenldtdt.Tudjuk, hogy o Piaget-ra hagyatkoz6Slade-nel
a felndtt csakjdtdkmesterifunkci6t tdlt be,ds nemirdnyit6t.
Davis tovdbbi igazoldsdt keresvdna Heathcote-mddszernek,
utal Vigockij ,14 megkdzeli,tdfejl&dds sdvja" tdteldre,ami azt jelenti, hogy a felndtt akttv kdzremilk\ddsedltal
hasonl6szellemikdpessdgiigyerekkdt evet is ugorhat szellemi szintjdnekndvekeddsdben.
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Ugy v6lem,el6szdrHeathcotemajd k6s6bbBolton
munk6ssiiga
is ebbeaz irinyba tartott att6l fiiggetleniil,
hory tudatosanhaszndltik-e ezt a terminol6gi6tvagy
sem.Amikor PeterSladenagyszeriirijitdsamegsziiletett,
ami arra iiszt6n<izte
a tanirokat, hogyhajitsik el a szdvegk6nyvet,6sengedj6ka grerekeketimpr ovizllJn|ezzel
arraisbuzditott6k,hogya dr6mair6b6lszilmiizzlkamiiv6szt.Ha ehhezhozz6vessziik
azt is,hogya tan6rlemond
minden,a di6kok tanul6s6valkapcsolatos
felelciss6g6r6l
(amitmagaSlade,bi{rn6minehlzsfigirin, demegis tett),
akkoreljutunk oda,hogyk6tszeresen
is hagyjuk,hogya
gyermekeka maguk erej6re t6maszkodjanak.
Slade
1954-benirt ,,Elk6pzelL3s"
cimii munk6ja a tanulis 6s
fejlci<16s
tekintet6benRousseaueszm6j6nalapult,amely
a helyesk<irnyezetfontoss{g6thangsflyoztaa term6j6" fejlcid6s6rdek6ben.
szetkil eredend6en,,
Megercisit6siil a drrlmaj6t6kk<ivetkez6 c1ljit idlzi:
,,Ha a gyermeknekolyan tev6kenys6get
mutatunk,
amely szoroskapcsolatbanvan a bennerejl6, term6szetestud6ssal,akkor a fejlcit6s mesters6ges
eszkdz6k
" M6sutt igy ir:,,,A.legiobban
n6lkiil is serkenthetci.
akkor
jAtszika gyerek,ha a jrit6k lehetciseg6t
6smegercisit6s6t
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egr feln6tt (elme) tudatosan biztositja szimilra.Ez a f olyamat gondozis (nevel6s)6snem kiizbeavatkoz6s." (Slade 1959)
Slade6ta azoka tan6rok, akik megkis6rlik bevonni a
dr6majit6kot a tanit6sba, a kcivetkez6kettrjs dilemm6val szembesiilnek:hogyan tegy6k k6pess6a gyerekeket
arra, hogyhat6sosanfel6pitvea dr6m6t mtialkot6sthozzanakl6tre (visszahozvaa miiv6szt), 6smik6ppen nyerjenek l6nyegi 6s alkalmazhat6tud6st a dr6maj6t6kb6l
(visszahozvaa nevelcit).T6ny, hogy Slade is szembesiilt a
sajiit dilemm 6jival. Az ekibbi idflzettel egy lapon azt irja, hogy a dr6ma ,,A megtervezett6rzelmi tr6ning m6dszere".Valamit adnia kell. Val6j6ban Sladev6laszaaz
volt, hogy mik6nt mondjuk mega gyereknek,mit tegyen,
mit gondoljon 6s mit 6rezzen. Fontos azonban megjegyezniink, hogy Sladetromantikus eszm6k(6snem elm6letek) 6sztdn6zt6k a gyermek fejlcit6s6nek 6s tanul6s6nak tekintet6t:r,n.Ez az6rt l6nyeges,mert igy m6g kiil6nlegesebb,hogy kort6rsa, Dorothy Heathcote dr6matanitdsi gyakorlata kezdett6l fogva Vigockij elm6let6vel 6llithat6 p6rhuzamba.
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jelent6sad6st. Azzal a felt6telez6ssel dolgozom, hogr a
miiv6szi munka egyfajta m6sk6nt ldt6st kiv6n. Ak6r forgat6k6nyv alapj6n dolgoznaka tanul6k, akir spont6n adj6k elci(riigtdnzik) sajet fikci6jukat, hiszem,a mriv6szi
folyamat arra ir6nyul, hogy megzavarja a m6r ismertet.
Csak a m6r ismert megzavar6s6nakvanolyan ercisneve16 hat6sa, amely magdra a nevel6sre is kihat. Egy m6s
szemsz6g,egy irjabb dimenzi6, egy irjszeni be6llit6s, egy
megddbbenttimetaf6ra, egy v6ratlan ellentmond6s megzavarjaa statusquo-t, r6svalami (rjat 6szleliink,amit nem
biztos hogy felfogunk, amit nem felt6tlen fogalmazunk
meg,amit nem sziiks6gszcriimegtanulnunk, inkiibb csak
6rziink. A dr6mai alkot6 folyamat igy egyfajta felfedez6s.Itt nincs sok helye egy ismert t6rt6net ismert cselekm6nye (rjraj6tsz6s6nak, a pr6b6nak 6s a sz6vegkonyv
elciad6s6nak,melyekben az6rtelmez'6sm6r el6re eldontiirt.
A miiv6szi megk6zelit6s nem a feliileti jelent6startalmakkal foglalkozi; egy tortdnet fonala mint egy
aut6, A-b6l B-bevisz minket, de a dr6ma szemiink el6 t6rja, mit is jelent(het) A-b6l B-be menni. A Csipker6zsik6ban, tudjuk, hogy a Sonoszttnd6r hivatlanul 6rkezett a
gyermek keresztelcij6re.(Nincs arr6l sz6, hogy eme
szeml6letm6d egy l6tez6, ismert t6rt6netet kiv6n, egyszeriien azfirtvillasztottam ezt, mert ezt tal6n mindenki
ismeri.) Szeretn6m, ha tanul6im felfedn6nek p6ld6nak
ok66rt n6h6ny olyan dolgot amelyet a gonosz tiind6rnek
a meghiv6r6l val6 mellciz6sem6r mag6ban jelez. Mik
azok a t6nyek 6s hiresztel6sek,amit a t<irt6neti el6zm6nyb'cilfel kell t6rni?Mitcjl f6l a csal6d?Milyen hatissal van a jelenl6te az emberekre? Mefogalmazta valaha
valaki ezeket a f6lelmeket, vagy jobb nem is besz6lni 16luk? Miben nyilvinul meggonoszs6ga?Mi a legrosszabb,
amit tehet? Vannak egy6ltal6n hatalm6nak korl6tai?
Tudja vajon befoly6solni a jdvdt? Lehet vele vitatkozni?
Puszt6n a sors hirn<ike volna? Maga az asszonyd v6l6s
lenne az 6tok, melytcil a ,,gonosz" tiind6r 6vja a gyermeket?
A dr6maoktat6s ilym6don val6 megk6zelit6s6nek16nyegea mondand6 felt6rilsa, spontdn j6t6kokkal ink6bb,
ahol a szin6szekegyben dial6gusalkot6k is, mint valami
m6s 6ltal irt szdvegekalkalmaz6s6val;hasonl6k6ppen,itt
a hangsrily ink6bb van a r6sztvevcik<in,akik egym6s k<i-

Nagyon 6rdekess6tenn6 a d6lut6nt, ha az 6t felsz6la166t kiilontxizd szeml6lctm6dot k6pviselne a dr6mai 6s
szinhizi k6pz6sselkapcsolatban.Igen unalmas lenne, ha
mind ugyanazt mondanenk. Mindenkinek 20 perce van
v6lem6nye kifejt6s6re. Szerecs6mnektartom, hogy 6n
- 6stal6n 6n6k is szekezdhetem meg<isszej<iveteliinket
rencs6jiiknek tartjik majd, hogy elmondhatj6k: ,,Nos a
legunalmasabbanm6r az elej6n 6testiink." A hfsz perc
melyen beliil 6t kell adjam filoz6fi6mat 6s gyakorlatomat, egyeneskihiv6s - nincs m6s h6tra, el6re! Megk<izelit6semnek az egyensfilyoz6szim nevetadtam, a cirkuszb6lv6v6na metaf6r6t, smint ahogra cirkusznakaziskol6ban a dr6m6nak is ki kell v6ltania azt a bizonyos
,,66h!"-t!
Amiben tal6n kiildntxiziink, az a kiviilt6sm6dja. Stal6n az,hogymi6rt is akarjuk eztaz,,66h!"-t kiv6ltani.Hiszek a dr6m6ban, mint az oktat6s r6sz6ben,mert hathat6sanr6ir6nyitja tanul6ink figyelm6t a rohamosanv6ltoz6vililgra.A dr6ma segiti ciket annak meglilt6siban, mi
rejlik a v6ltozdsok mrigott, s a v6ltozisok ekiid6z6s6vel
6s/vagy kezel6s6velj6r6 felekiss6g villal6s6ban.Ez szerintem- nem jelenti azt,hogyminden t6m6nak,vagy
hogy ak6r csak tdbbs6giiknek aktu6lis politikai probl6m6kat kellene felvetnie. Egy mfltbeli t6rt6nelmi esem6nyt v6ve, egy elk6pzelt j6v<ibeni tdrsadalmat teremtve, fjjialkotva egy irodalmi esem6nyt, vagy jit6kosan
belemertilve a k6pzeletbe,gondoskodhatunk arr6l a kel16tivols6gtart6sr6l 6sk6zvetetts6gr6l,melym6dot ad tanul6inknak arra, hogy a rohamosanv6ltoz6 vil6ggal kapcsolatbanis fel tudj6k tennik6rd6seiket. Adramatiz6l6sra sz6nt anyag lehet jelent6s, l6nyeges azonban a m6d
kell hogy legyen ahogy az osztiily feldolgozza azt. A k6vetkez6kben megpr6b6lom megragadni munkam6dszerem l6nyeg6t,vagyisinkdbbannak al6nyeg6t,amir<jlhinni szeretn6m,hogy igy dolgozom. K6t alapvetcijellegzetess6gevarlannak, ahogy 6n a dr6maoktatist megk6zelitem. Egyik, hogy a tan6r 6s a tanul6k t6rsmriv6szekegy
k6zdsv6llalkoz6sban,s ki-ki meg kell hogy tal6ljahozz6j6rul6s.inak kellcjm6rt6k6t, ezt nevezemegyensflysz6mnak, a m6sik, hogy eme koz6s v6llalkozis c6lja a mcigiittes tartalom felt6r6sa, a jelent6sad6s.
Eme k6t saj6ts6g nyilv6nval6an 6sszefiigg,de hogr
vil6gosan 6rtsek kiildn t6rgyalom rjket. L6ssuk elciszdra
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egy kiils<i kiiziins6g szimirak6sztilt alkot6s esJt6ben.Egy sziivegekhez6shivatalos eltiadisokhoz
vat6 attot6i tr olraala"iontoseredm6nye, a munkaval6- '
di alapja azonban a jelent6s felt6r6sa, meg nem szdvegezett dial6gusokon 6s tetteken kereszttil.

A tan6r 6s agyerek egyiittmiik6d6se
Egy tdrt6net jelent6startalm6t figy t6rja fel legegrszerfi"bbena tan6i hogy elmondja az oszt6lynak,hogy mi
is az, vagy hogy akad6miaivitdt kezdem6nyez'Azilyen
intellekiu6lis megkiizelit6s, a miiv6szi nem igy mtikddik'
A dr6mai miiv6szi forma felriz, elbiivdl, megdiibbent'
csod6lattal tdlt el, vagy felkelti az 6rdeklcid6st,vagym6g
ak6r meg is fenyeget.A tan6rfelelciss6ge,hogy oly m6don
' ,,zavarji.meg"-im6r ismertet, hogy aszinvonalsziniiari etOaaaJszintj6re emelkedj6k. Igen alkalmas m6dja
jzerepet v6llal. A sok 6wel ezel6tt Doennek ha a tan6r
rothy Heathcote 6ltal bevezetett grakorlat ,,tan6r-szerepben" n6venvilt ismertt6. Sok gyerekcsoportk6ptelen
feir6zni, elbiiviilni, megdiibbenteni,csod6lattal eltijlteni'
pl6ne fenyegetni tb. salet ;6t6t aival, ha nem kap taniiri
-segits6gei.
A csoportos alkot6j6t6k bonyolult folyamat'
Csuezei<;n6tkiil csak akkor sikeres, ha olyan tisszetevrik
mint csoportdinamika, 6rz6kenys1g,bizalom, koz<isc6l
6segy megt eszdltdr6mai f6kusz mind jelen vannak' Soka
kreativ j6t6k az ismcrt ism6telgetes€r'r1'
stoia tpo.*ntdn
aheredukdl6dik'
mir egyszermeg6rteti bemutatdsdv6
lvett. ttsv 6i taftahakat t6rna fel' A tan6r a lehetsEges
jltent6sJl ;oUUandtgondolt perspektiv6jeval 6j teriileietet tuOnyitni a r6szlvevciksz6milra.Ebben a kital6ci6ban arra hiszn6lhat egykaraktert, hogy szinhilzifesziilts6getteremtsen, hogr6lesebbre 6llitsa a f6kuszt, felercisit"sea jelent6s drnyalatait. Nem kell irgy tennie' mintha
maga volna a karakter' ci mindig a csoport tanirja vagy
marad, csakjelezniekell a karakter jelenl6t6t'
vez"etciie
igy egy olyan jelenetn6l, ahol a vend6gek6ppenaj6naCm'ilait<Osiitili a kisded hercegn6nek, igy besz6lhet:
,,Mivel mindny6jan csak az aj6nd6kk6szit6sselvoltak e[ioglalva,nemuett6k 6szreamint beosont6smeg6lltaz ajt65an" Sziasztok unokatestv6rem mondta' L6tom'
k6sziilnek?"'
dolgok
Csinosvagytok...
munkiban
nagy
Valami kiildnleges alkalomra, netiin kiildnleges valakinek?...stb. Es a ian6r s6t6lgat k<iziittilk 6s az elbesz6l6sbril a k<jzvetlenbesz6dbeviltva megpr6b6lja kihfzni bekiliik a csal6di titkot. A tandr nem r6sze a driim6nak oly
m6don, ahogy a tiibbi r6sztvevci.Mikozben a gonosztiind6rnek v6laszolnak' tudatosul benniik tan6ruk felhiv6sa,
hogy ebben a nyomoz6sdiban titkolj6k elazigazs6got.a
UeiotatoaOekiI.Ez az, ami ebbena j6t6k-szerkezetbenirj
jelent6seket tud feltilrni. Akiiz6tt, amit a v ezetolranir,ilietvea csoportad belea j6t6kba egyensflynakkelllennie'
Sok6wel ezelcittGeoff Gilham alkotta a mond6st:,,J6t6k
a gyereknek, i6t6katan6rnak." Ha ilyen szellembenk<i,"titii.rt a didmaoktat6shoz, megtal6ljuk az emlitett
egyensirlyt,melysokszor a munka sikeress6g6nekkulcsa'
SZt a ,,tin6r sierepben" technika alkalmaz6san6lkiil
m6g egy az anyaghozj6l idomul6 megkozelit6sis term6ketlen-iehet.Nagyon isvisszaktisz6nez a probl6mahaegy
one-off feln6ttmtihellyel dolgozom. Az ilyen vesz6lyek

megsokszoroz6dnaka,,tan6r szerepben" technika alkalmazisakor, mely n6ha sorvaszt6bbis mint felszabadit6'
Es m6gisv6llalni kell ezt arizik6t,mivel hat6kony alkalmaz6s7valirodalmi, tiirt6nelmi 6stilrsadalmi probl6m6k
szinhirziel6ad6ssivqlhatnak 6sezekazok a korai szinmegalapozzdk a Dr6mai
amelyek
h6zi tapasztalatok,
Miiv6szet mint 6n6ll6 tant6rgy oktat6sit 6sgyakorlat6t'
A helyes egyensfrly el6r6se nem felt6tleniil jelenti
egybenait, hogy a csoportnakkell t6mftv6lasztania, habii ez segittrei.ltogy a tan6r v6laszt-evagy a gyerek' az
kev6sbeFontos,mint az, hogy a r6sztvev'6kmaguk6nak
6rzik-e azanyagot,tudnak-evele azonosulni' igy a,,tan6r
szerepben" m6-dszeridcjzit6sekritikus is lehet' Ha olyan
dr6mit akarunk csin6lni, melyben bdrtontdltel6kek
megl6togat6s6rakeriil sor, dsszeriifelt6telezni, hogy m6r
oro-trorultuka t6m6val, de ha a Csipker6zsikit akarn6nk
megcsin6lni, bolondsig volna ezt triryri. O9 -t9;ls<i bel€p6siit<a tort6netbe az volt, hogy taliljanat< ti 9s kis csoportokban j6tsszanakel egymdsnakn6h6ny felt6telezett
incidenst u gonost tiind6r mirtlj6b6l, amik miatt annak
csalidi nyoiettu -"nekiilnie kellett, akkor a maguk6v6
tev6s /azonosul6s,(ownership/ folyamata' amely azzal
kczdciik, hogy kiv6lasztj6k s azt6n elj6tsszfrkaz incidenst, megeicisit6stkap a tan6r 6ltal, aki most l6that6
m6don felies ziazogonosztiind6riik szerep6tmikor k6rdcire vonja ciket a csinos csomagokkal kapcsolatban' Az
(gyakorlata)melybena bevezeilr en kiiloniis illuszt1616s
performance -m6dszereket
hagyominyos
tci g-rakorlat
naslrrat ,,a tan6i szerep-ben"forma elcik6szit6se,csak
egvik ftja a tervez6snek6s nem tekintend6 modellnek'
$Uet" modla uan a megkiizelit6snek,bele6rtve a szovegek,jdr6kok. k on' etlen 6rz6kel6sitapasztalatol. a refl eciion-det ises.a kamaraszinhin, a ,,szak6rtcikopenyben"
alkaltechnika,a rajzol6s,a t6nc6sahangkoll6zsk6szit6s
iiszt<iniizmaz6s6tmel, ek koziil b6rmelyik megfelelcien
heti a jelentesaddstth az elsajitit6st.
Hi a resztrer cik elegcndcim6rt6kbenmaguk6nak6r- Victoria E'gretem,Brit
zika t6m6t,(CarolMalczer,r'ski
Kolumbia rdszleteztcegl tanulm6nl'6bana dr6mai elsaj6titds koncepci6jit) aklor r an esel-va szinh6zi i6t6k.al6s atta, hogy'a tapasrtalatmind mtir 6szi,mind oktatiisi szemsziigbcil,mind pedig a szem6ll'es fejlcid6st tekintve kiel6gitci lesz.De valodi sikeressegefjabb probl6m6t vet fel, ir t.ghozzAatanirtol val6 fiigg6s probl6mhi6l
igykiil6nbsege-tkell tenniink riivid 6s hosszft6vu elsaj6tiias tOzOtt,mivel eg1 idci muha a tanul6k maguk kell
hogy meg6rts6k 6s ."Pttet.'ezt6k saj6t szinh6zukat'
miii miiv?szekfeleliir. -ct r'illaljanak saj6t produkci6juk6rt, mint tanul6k rij felfedez6sekettegyenek' mint
Lsoporttagokauton6mi6t kapjanak. A tan6rmindig keresia leheici#getaz irdnl it6sra.K6pesnekkell lennie arra, hogy annyit fektesscnbelea darabra,hogy az arra, illetve ii oszthlyra n6ne a legmegfelelcibblegyen, s hogy
kiizben iigyesenkeresseaz alkalrnat a visszavonul6sra'A
dr6mataiirnak egy kiit6lt6ncos biztons6g6ra van sziiks6geebbenaz egyensrilyoz6szimban!
1992.jirlius
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A Theatre in educationmddszerG0d0ll6n

A Kerekasztal Szinh6zi Nevel6siKiizpont bemutat6ja -

A TIE-I - rigy gondolom - e kiadv6ny olvas6inak
alighakell bemutatnom,a Theatrein educationm6dszer16l ma m6r magyarul is sz6mosismertet6s olvashat6,bcirges szakirodalom van. Magyarorsz6gi meghonositfsa
azonban - b6r voltak erre ir6nyul6, esetenk6nt biztat6
kezdemdnyez6sek- mindezid6ig vilratott mag6.ra.Most
a godollcii Kerekasztal Szinhizi T6rsas6g,illelve az cnnek magji{t k6.pziiSzinhizi Nevel6si K<izpontdtgondolt
TlE_programba kezdett, s v6llalkoziisdnak elsci etapja
kitiinci eredm6nnyelz6rult.
Harmadik-negyedik oszt6lyosoknakk6szitett6kel a
Sirkiinyok ellen cimii foglalkoz6sukat, amelynek sz6r6lapj6n nagy betiikkel ez 6ll: ,,Kcdvesbardtunk! Jit6kra,
szinj6t6kra hivunk, v6runk!" A fogalmaz6spontos,s kif ejeziazl az attitiidot, ami az eg6szegyiittl6trejellemz,S.
A megsz6lit6sazt sugallja,hogy a gyerekeketitt egyenrangripartnernek tekintik, s valoban,a foglalkoz6.s
vezet6je s r6sztvevrjiminden gtigy6g6stcil,
lecreszkedci,
kioktat6 felncitteshangv6telttilmentesen,term6szetesen
besz6lgetnek an6zi5-jitsz6kkal. Nem ig6rnek sem t<ibbet,
sem kevesebbet,mint jrit6kot 6s szinj6t6kot, azaz tiJbb
mincis6grir6szv6teit kernek a gyerekektSl;n6z6it,szercpkiit 6sj6tsz6tirsit.
A h6rom6rrls k6z6s j6t6k alapja a Feh6rl6fia cimii
n6pmese,illetve annak varidci6ib6l risszciillitottszinpadi t6rt6net, valamint az ennek a szitui{ci6ibanv6gigkovethct6,m6s-m6sm6don megnyilvdnul6magatart6sform6k vizsgi{lata 6s koz<isfeldolgoziisa.
A foglalkoz6s l6nyeg6ben k6t r6szbciliill: probl6mafeldolgozdsb6l6s a mesedramatikus bemutates6b6l.
A szin6szekaz el6csarnokban fogadjik a kdriilbeliil
egy oszti{lynyi l6tsz6mri ,,kozdns6get".Elvegyiilnek a
gyerekekkirz6tt, segitik <iketa ruhat6rn6l, a hellyel 6s a
szitu6ci6valval6 ismerked6sben.Spontiin kiscsoportok
alakulnak ki egy-egy szin6szkiiriil, s a nyolc j6t6kos fgy
viselkedik,mintha nagyobbtestv6reiklenn6neka kicsiknek. Ismerkednek veliik s nagy vonalakban beavatj6k
6ket mindabba, ami veliik s koriil<ittiik az elkiSvetkezo
6rdkban tort6nni fog. M6shogy sz6lnak azokhoz,akik
m6r jdrtak szinhizban, s m6sk6nt,akiknek ilyen 6lm6nyiik m6gnemvolt. Tudnak improviz6lni,tudj6k, hogyan
lehet meg6rinteni - a sz6 val6s 6s ritvitt 6rtelm6ben
egyar6nt - a kiil<inboz6gyerekeket.
Miutiln oldott6 v6lt a hangulat,bevezetika gyerekeket a jdt6k hely6re, ahol Kaposi L6szl6 rendezl virja
ciket,elmondja - nem mes6li! - a jr{t6kszab6lyokat,
azt,
hogy mindenki belesz6lhataz elscir6sz tcirt6n6seibe,
ismerteti a foglalkozrisfcjbbr6szeit,mindezt bardtsfgosan,
fellengzciss6g6s tud6l6koss6gn6lkiil. Minregy folytatva
annakhangvr6tel6t,
ami az elcjcsarnokban
t6rt6nt.Ezutfn
a szin6szekcl<iadnak
egyjelenetet,amelynek,,konfliktusa" abb6l ad6dik, hogyvalaki nem rartja be az ig6ret6t,s
ezzelkellemetlen helyzetbe hoz.zatdrsait. A jelenet bel'ejez6seut6n Kaposi felsz6litrisilra 6s segits6g6vela gyerekek elmondjrik v6lem6nyiiket a sziru6ci6r6l s annak 16szelemeir6l,felid€ue azokata momcntumokat, amelyek
erkdlcsi szempontb6l kifog6solha t6k. Az eszmecsere
k6zben fijabb dilemm6k ad6dnak, hiszen a ,,tanmes6ben" a fdszerepl6nek k6t bar6ti t6rsasig k<iz6tt kellett
d<intenie.Konkr6tarl: vagy elviszi ig6ret6hezhiven beteg
oszt6lytilrsiinak a leck6t, vagy focizni megy a haverjaiva-i
egy fontos meccsre.S6 a focit vAlasztotta.J6l tette-e?Ha
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nem ezt vflasztja,akkor a csapattirsait hagyja cserben,
igy a beteget6sazosztillytirsait. S ezt tov6bb bonyol6dik
azzal,hogy senki nem v6llalja azosztillyfrindk elcitt a felelciss6get,majd egy idcj ut6n egyikiik elmondja azigazs6got.Ot hogyankell megit6lni?Arulkodott, vagy helyesen cselekedett?A fcihcismi6rt nem v6llalta tett6t? Eld6nthetetlennek tiin6 k6rd6sek, a tobbf6le v6lem6ny
6sszeb6kithetetlennekli{tszik. Tal6.n akkor k6nnyebb a
ddnt6s, ha a gyerekek a sajit 6lettikbcil keresnek anal6g
helyzetekct.
Ism6t kiscsoportokra oszlanak, s a terem kiilonbdz6
pontjain k6t-k6t szin'6szr6szv6tel6vel az egylni 6lm6nyekbcilminidrdm6k sziiletnek.Hevesvitiik zajlanak a
t6rt6netkialakiteser6l,fel6pit6s6rcil,a szereposztdsr6l,
a
szini megold6sokr6l.A szin6szekval6ban anim6torok,
tov6bblendit 6i, |leszt(ji a kijzcis munk6nak, megold6sokat javasolnak, de nem dontcnek, nem cik hatirozzirk
meg a jelenetek lebonyolitdsat. Ugyanfgy r6sztvev6k,
mint a gyerekek.Miutdn elk6sziilta jclentek v6za,a csoportok egymdsut6n bemutatj6k a maguk p6ldasztorijet,
amit azut6nkoz6senaz eg6sztdrsas5g6rt6kel,vitat, megbesz6l.Ercisprobl6ma6rz6kenys6gr6l6s pontos erkolcsi
6rt6kit6letr6l tanirskodrak a tdbbe-kev6sb6kidolgozott
eriid6k.
Miutin lecsillapodtak a szerepl6sfelkavarta ked6lyek, Kaposi bejclentette a tulajdonk6ppeni el6ad6st,
amelybenkidolgozott6s6rnyalt formi{banjelennek meg
az el6z6ekben feldolgozott probl6m6k. Megmutatja a
reflektorokat, 4z |ltallk keltett f6nyhatilsokat, a fenydramaturgiaszerep6t,a hangosit6t,a zeneszerzs6mokat,
mindazt, ami elterelheti a figyelmet a majdani ekiad6s16l. Megbesz6lik,hogy ha azel6adirsbanolyan epiz6dot
16tnak-hallanak,
amelyrimel az elscjr6szbenm6r megbesz6lt ,,briniikrc",jeleznek.A j6t6k egy pillanatra meg6ll,
esetleg liszt6zni lehet azon melegiben, hogy ki milyen
magatartfshibr4tv6l felfedczni, s azt6n folytat6dik tovi{bba produkci6.
Az elciadiistribbnyire hat6sos6sintenziv mozgdsszinhiizi elemekbcil6piil fel, nagyon ercisk6pekben fogalmaz
a rendez6,szrivegcsakannyi hangzikel, amennyi a tort6net k<ivet6s6hezsziiks6ges.A k6pek ercjsen stiliziltak,
sz6 sincs valamif6le realista szinjitszisr6l, pl6ne nem a
t6v6 elterjesztetteprimitiv naturalizmusr6l. Semmif6le
befogad6siprobl6mi{t nem jelentett e k6pek meg6rt6se,
felfogdsa,feldolgozisa a gyerekeknek.
Ez pontosankideriilt a fogl alkozis zir 6pillanataiban
is, s perszea kdzbesz6lilsokn6lis. N6ha a j6t6k lendiilete
magival ragadtaa kdz<ins6get,
s nem tudtak jelezni, amikor kellettvolna, m6skor nagyonlrzlkenyen reag6ltak a
hazugs6gra,a becsap6sra,a hamiss6gra.A rendezcinem
iillitotta megakkor a j6t6kot, amikor nem jeleztek a gyerekek valamit, de kellett volna reagdlniuk,6m amikor a
n1ziikkezdem!.nyez6s6re megszakadta j6t6k, visszamencilegis tisztdztftk: hol lehetett volna m6g kozbesz6lni.A
szirflszek mag6t6l 6rtetridcj k6nnyeds6ggelrilltak vissza
intenzitdsban, jdt6kstilusban a megszakit6sokutdn a
produkci6ba, azaz a rovid megill6sok 6s megbesz6l6sek
semmif6le tcir6stnemokoztaksem a j6t6kban, semannak
befogad6s6ban.
A befejez6st kdvet6 rdvid iisszegz6smir csup6n levezet6 jellegri, m6g meg lehetett besz6lni azt, ami nagyon
kikivilnkozott a gyerekekbril, s ez a besz6lget6stov6bb-
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dtiidik-hatodik, illetve a hetedik-nyolcadik oszt6lyosoknak sz6l6 irjabb foglalkozdsuk kidolgozis6val. Terveik
szerint a tan6velscifel6ben a m6sodik. a kbvetkezci6v elej6n pedig a harmadik programjuk is elk6sztil, s ezzelm6d
nyilik arra, hogy az 6ltal6nosiskol6skorfak folyamatosan r6sztvegyenekebben a kis6rletben. Mert kis6rlet ez,
szinh6ziaknak 6s pedag6gusoknakegyar6nt. Nem az6rt,
mcrt valami mer6ben (rjat kell kitaldlni, hanem az6rt,
mert ezt a m6dszertn6lunk mindenkinek m6g tanulnia
kell,aszinhipiaknak is, a r6sztvevcis partnerr6viil6 pedag6gusoknakis. Valamint az6rt is kis6rlet, mert egyelcire
csakegy cgyiittesv6llalkozott erre a munk6ra.A dr6mapcdag6gusk6pz6ssor6nnyilv6n egyre tobben lesznekpotenciilis partnerek ebben a fcladatban, de csak szinhdziak6s nevelcjkk6z6smunkilj6bol sziilethetnek[jabb
TIE-programok. Olyan 6tgondoltan 6s felk6sziilten,
ahogy czt a giidollciiek kezdem6nyez6s6bcntapasztalhattuk.

folytat6dott az el6csarnokban is, amikor a szin6szek
mintegy az idcisebb testv6r ,,szerep6ben" bficsriztak el
n6zdikt6l - jitsz6t 6rsaikt 61.
Diadaktikailag kdriiltekintrien fel6pitett, de nem didaktikus foglalkoz6sa S6rk6nyokellen.Figyclembeveszi
a gyerekek 6letkori sajr{tossiigait,fgy van beosztvaa h6rom6r6s idStartam, hogy a f6rad6s-6l6nktil6sciklusokat
sz6mit6sbaveszik.A probl6m6kfogalmi 6s6rzclmi megkdzelit6sekdz<ittterm6szetes6sszhangvan, a r6sztvevcii
6sn6zriiattitiid vdltakoztat6samindig az adott kciz6ss6gb<ilk6vetkezik - persze egy adott kereten beliil. Hiszen
ehheza munkLhozegyszerrc kell megtervezetts6g6s improviz6ci6.A szigoriranmegszabottkeretekbiztositjilk a
rogtonz6slehetris6g6t6shat6rait, sviszont,6ppa pillanat
megszabtacselekv6sekleszik igaz6rr szinhilz.iv{ a pedag6giailagmegtervezettfoglalkoziist.
A Nevel6siKtizpont cisztcilsajdt kozeg6bcn,G cidollcin
azeddigiekn6lkiterjedtebb kdrbcn folytatja a munk6j6t,
fell6pnek azArany J6nosSzinh6zban,s dolgczlnakmir az
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Mitdl szinjdtdk a szfnjft€k?

1

Kfsdrlet a nagyr6bdirendezciit6borban -

Thuroczy Gyorgy majd mindenkinek Gyurka bdcsi.Fogalommd vdlt Debrecenbtends ktirnydkdn.Tanitvdnyai, az amat1r szinpadosok krirdfun mindenkdppen.T6le ugyanis nemcsak szakmdt lehetett tarulni, de azt is, hogyan leha megiljulni, remEnytelennekldtsz6
helyzetekbhl is kiemelkedni. Thurrczy Gydrgyfun soha ki nem fogyott a kisdrletezd szelIem. Teljes odaaddssal vdgezte, amit dppen mlivelt. Men csak olyasmit miivelt, aminek
oda is adhatta magdt. lngutdbbi tanfolyanuin is kitaldlt valami fontosat, irt neluiny rdvidke dialigust, s abb6l, arra dpitve kellat nnftvdnsainak szinjdtdkot.ldtrehozniuk. Ha
a miszhidnyos szdveget ki tudtdk tcilteni farudzidval, gorrdolutal, jfudkkal, szindszi jelenldttel, mindezt drdmai szerkezaben elhels'e7ve,akkor biztos lehaat a vizsgtiztatd,
Thurdc2y Gydrgy novenddkeimegtanulrdk a rendezdslcglens'ega. Es vslfusn megtanula hallgu<iku. A
tdk, taruisitja e sorok irdja, aki hitta eme bemutatokat, ds viugtiluta
szerzf miihelytarulmdnydt terjedelmi okok miatt kunitva tudjuk hozni. Ka csoport szinjdtdkleirdsdril le kell mondanunk, noha igen dlvezaesek voltak.
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A n a g y r i b 6 i r e n d e z 6 - m i i h e l y b e no l y a n t a n u l m6nyz.61
6 feladatform6r al kisrirleteztem,amelynek
megolddsaelscisorban
a szovcgmely6nekprobl6makor6alkot6 energiiire ir6nyitotta a tanfoll'am resztr'evciinek
j6t s emelletta rcndczciitlsszinj6tsz6ik6szs6gmajdminden szf6riljit igyekezett mozg6sitani.L6nyeg6bene kis6rlet elcik6sz.ittstt szolg6lta a tiibbi miihelymunka.
hangsflyt kapott a szin6sz-6srendeEzekbenelscidleges
zcimcsters6g
alapelemeinckcgym6sra6piilcigyakorlata.
A hatnaposnagyrdbei miihely kozremiikod6i tizen
voltak. Mind ncj.A tiz k<iziil<it friss diplom6s tanit6n6,
h6rom fiatal gyakorl6 pedag6gus,kettci pedag6gusdiplom6valn6pmtivelci.
A kis6rleta tanfolyam utols6h6rom napj6nakaprogramjdba 6kelddiitt. A tervez6skorcsaka l6tsz6mr6l (9 fti)
volt tudom6som,a leendcjr6sztvevciketegy-kettci kiv6tel6vel nem ismcrtem. Egy n6gyszem6lyes6sk6t hdromszem6lyes,n6hiiny sz6bol6116
dial6gustk6szitettem:a m6g
szerepeket"
6s
a ,,dr6maimriveket" arab,il,,kiosztatlan
letver6mai sz6mokkaljeloltem meg.
A kis6rlet,,irodalmianyaga" teh{.taz al6bbih6rom,,dr6mai sz6veg":

Az amat6r szinj6tsz6sban szerzett 6vtizedes tapasztalataim arr6l gyoztek meg, hogy egy-egy produkci6
gyeng6inekleggyakoribbhibaforrdsa: a cselekvci c
I e m z 6.s hi6nya. Kdzismert definic6: a dr6ma a cselekv6smiifaja. Hogy a dr6ma sz6vegecselekv6ss6viiljon,fiil
kell ti4rni a mog<itte rejki sz6nd6kor, az 6n. ,,akarati ttirekv6st", vagy m6g 6rz6kletesebb megfogalmaz6ssal,a
m6lyet". Ha ez kibontatlan marad, nincs szitu6,,sz<iveg
ci6t teremtcienergidjaa kiejtett sz6nak,nem kel 6letrea
,,f6lk6szgy6rtm6nynak"tekinthetcjirott drdmai anyag.
Ad abszurdumig vive, a szerepl<ikkapcsolata av6gsz6ra
val6 figyel6sre redukiil6dik, a Brook-i 6rtelembenvett
,,iires t6r" csup6nszavakhalmaz6valtelik meg.(Persze,
az 6tlag amatcir produkci6kndl - ha sikertelenek- a
cselekvcielemz6selmflaszt6sanem ilyen ,,vegytisztin"
j6l
jelentkezik. Majdmindig akad egy-egy,,6szt<indsen
megsz6lal6",,,iigyesenmozg6" j6t6kos mindenfajta
,,idomit6s" n6lkiil, vagy 6pp annak ellen6re.,,R66rez"a
jit6kl6nyeg6r e,hor dozzaaz ember,,homo ludens"-i volt6t, amelyet oly gyakran elsorvasztaz.6voda,az iskola,a
j6t6kossr{gotelveszitett sziikebb 6s t6gabb t6rsadalmi
k<irnyezet.)
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tr.
I.
5.:Elmegyek
l.:V6rod
6.:Ertelek
2.:Igen
3.:flv{egFlenik) 7.:Egyediilvagy
6.:V6rtalak
4:.Oaz
2: Igen lesz

m.
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Az el6sz6r liitott, meg6llit6s n6lkiil lepergetett hat
p6rperces, p6rszavasettidok a dial6gusokhoz kital6lt sztorik lelem6nyess6ge,a testi-lelki alkatra szabott szerepl6v6laszt6stelital6latai mellett m6g szirmos, toviibbi rendezcii, dramaturgiai megold6st,
pontosit6st kiv6ntak (f6leg t6rszervez6ssel,partnerkapcsolatokkal, r6vid jelenetek csattan6s lez6r6saival kapcsolatbanmaradt m6gsok tennival6).Enn6l a
munkaszakaszn6lm6r nem maradhattam puszt6n
. figyelci,n6ma kritikus. A produkci6k tovibblendit6se,e rendezciimunka tudatositdsamegkiv6ntatdlem
a tov6bbl6pcifelk6sziil6s studiumszerii vezet6s6t.A
miihelymunka e finisa leginkibb olyan rendelkez6
pr6b6hozhasonlitott, ahol v6glegesentiszt6zodtak a
j6r6sok, a honnan-hov6 kovetkezetes megold6sa, a
szereplcikmozgat6sa,a legink6bb kifejez6 t6rbeli elhelyez6se- kiilonos tekintettel a i6t6k fordul6pontjaira, a j6t6k befejez6s6re,lez6r 6sra. Studiumszertis6g6tazadta meg,hogyaz 6ltalam javasoltkorrekci6kat megindokoltam, gyakorlatban kipr6bdltattam mindig kik6rve a j6t6kos 6sa tiibbiek v6lem6ny6t, vagy ellcnv6lem6ny6t. V6giil ezen a miihelymunkdn kezdtek v6glegesedniaz 6ltaluk vflasztott
bftorok, jelmezjelz6sek,kell6kek, hangeffektusok.
Ez alkalommalpr6b6ltak l6trehozni bizonyosf6nyhatdsokat.
A munka e f6zis6bana rendelkez<ipr6ba vezet6s6nek
saj6tosfeladataikeriiltek elcit6rbe,de mindekdzbena jilt6k tdrgyi elemeinek kiv6laszt6s6ra, hasznii atirra, a i6m6r ez alkalommal is sor
t6Kolyamatba val6 illeszt6s,6re
keriilt.
3. jfnius 26.Enapond6lel6tt 9-13 6r6ig a hallgat6k
k6r6s6rea m6snapivizsg6raval6 tekintettel - konzult6ci6szeriien,nagy l6ptekkel - 6ttekintettiik a hat szemeszter elm6leti anyagilt. Term6szetesena szinh6z- 6s
dr6matijrt6neti, dr6ma- 6s rendezcjelm6letianyaghalmaz k6sahegy6nekitv6gisajobban f6rasztotta a hallgat6kat, mint a gyakorlati, alkot6 jellegii miihelymunkrira
forditott k6tszerannyi id6; tudniillik e napr,aescitov6bbi
miihelymunka l5 6r6t6l22 6r6ig tartott. Ugy is mondhatn6m, hogy e J 6r a eml6kpr6b6knak,6sszpr6b6knak 6s
fcipr6bdknak lett szentelverendkiviil kev6s sziinettel.
Osszefoglalvafgy is lehet mondani; az eg6.szkollektiv
munkdt ig6nylcikis6rlet v6glegesform6ba val6 rdgzit6se.
A munk6t ez alkalommal is stfdiumszenien vezettem.
Az eml6kpr6br{kn6l a szdvegtuddssalnem volt baj
(hogyis lehetett volna egy-k6t sz6b6l 6116szerepek
eset6ben), t<ibb a szdveg 6rthetris6g6vel. Erdekes,
hogy a ,,szdvegm6lye", a besz6det a szitu6ci6 6ltal
meg kivfnt ir6nyba cselekv6ss6v6lt6 energia 6ltal6ban j6l ,,mrikiidtitt", amit 6n annak tulajdonitok,
hogy a megadott nrlh6nyszavasdialogokat maguk a
szerepl6k helyeztlkel az iiltaluk kital6lt re6lszituilci6ba.
Az 6sszpr6bilkn6lpontosult a cselekv6ssrilya 6sa 16forditott id6 ardnya, sziilettek meg v6glegesform6ban a sz6vegn6lkiilijelenetek, csondek, sziinetek,
sflyt adva alezirt, vagy indul6 cselekm6nysornak;
egysz6valekkor form6l6dott v6glegess6az el'6adand6 kis jelenet ritmuskompozici6ja.
A fcipr6b6n v6glegesiilt a bftorok, jelmezjelz6sek,
kell6kek, hang- 6s f6nyeffektusok kivdlaszt6sa6s
hasznelatukm6dja.
Ahol erre lehetcis6gkin6lkozott - fesziilts6g teremt6se,fokoz6sa c6lj6b6l - az egyidejti, de ellent6tes
c6lir cselekv6seketazonosritmussal ellenpontoztuk.

8.:Kihoztad
9.:Sz6lt6lneki
10.:Nem
9.:Akkormostmi
10.:V6llalom

Mint l6that6, a fenti, n6h6ny szavas,iinmagukban semm i tmond6 dial6gok sz6veglhez nem kapcsol6dik egyetlen .szerz6i instrukci6", m6g csak mondatot zir6 ir6sjel
form6j6ban sem. Nincs helyre, vagy idcire vonatkoz6
meghat6roz6s.Mindez pedig az6rt k6sziilt igy, hogy e
f6lig szerzrii,f6lig rendez6i ,,biancochekkct" az I.-es,II.es, vagy III.-as feladatot kapott n6gy illetve hirom fcis
csoport ,,t<iltseki" n6h6ny percessztori cselekm6ny6vel;
helyezzeel a sz6m6ra kijeldlt dial6got egy tragikus dremai, majd cgy k6mikus-viddm alap-, illetve re6lszitu6ci6ba, az adott sztiveg megv6ltoztat6sa n6lkiil. Ossz6k ki
egymf s k6zt a sztiveghezkital6lt sztorivall6trejott szerepeket,rendezzlkmega drirm6t,illetve a kom6dirit6smutass6kbe.
A fenti dialogusokon kiviil a h6rom alkot6miihely jit6k6pitri anyaga eleve adott, vagy v6letlenszeriien6sszeszedettelemekbrilillott.
A ,,szinh6zterem"kialakitisa. A tanfolyam Nagyr6bet6l (Hajdri-Bihar megye)k6t 6s f6l kilom6terre 6piilt,
Echeroll b6r6 egykori kast6ly6nak megmaradt 6s sz6pen
rendbehozott k6tszintes sz6rny6bannyert elhelyez6st.
Fdldszinten a t6gas elcit6r,konyha, az'6,tterem.Erre a
nagyelcit6rrenyilott a nagy tan6cskoz6terem is, teleasztalokkal 6ssz6kekkel.Itt folytak a f(Elalkzirsok.Ezr a t6r t
".
rendeztiik il t,,szinhizter emmr3
A kis6rleti miihelymunk 6kf ilzisaia felk6sziil6skor
l. jirnius 24.E napra programozott foglalkoziisok
ut6n a v6glegesenmegalakult mrihelyek kilzhez kap jf,k a
dial6gusokat:h6zi feladatk6nt foglalkozzanaka kapott
tragikus,ilanyaggal.An6h6nyszavassz6veghezkital6lt
letve k6mikus etrid egym6skdzti szereposzt6s6tdonts6k
el 6s ki-ki a kapott szerep6nck n6hilny szavft jegyezze
meg.
2. jfnius 25. A d6lut6ni foglalkoz6s kezdetlt 14,301616ttetttik k<iziismegegyezdssell7 6r6na.lgy azt6n a
d6lut6ni munk6lkod6sunkl7 6rit6l22 6ra 30 percigtartott. Elfogultsig n6lkiil mondhatom, hogy a felk6sziil6st
firadtsigot nem ismer6 kedwel, ambici6val v6gezt6k
mindannyian.
A h6rom nagrablakra felkeriiltek a vad6szh6ztulajdondt k6pez6 elsdt6titci fiigg6ny6k, be6llitott6k 6s
megtanultdk kezelni a k6t vil6git6 g6pet, a h6rom
mrihely kivflogatta a maga szilmira sziiks6gesnek
v6lt bftorokat, jelmez-darabokat, kell6keket 6s a
hangeffektushoz sziiks6geseszktiziiket.
Ez elcik6sziiletek elv'6gz6seut6n a hdrom miihely
egym6sut6nbemutatja - 6ltalam addignem ismert,
nem 16tott- produkci6ikat. Sz6momrameglepcilemu tatott mindh6rom - nevezhetem
lem6nyess6get
igy - egriittes, elsosorbana n6h6nyszavasdial6gusokhoz kital6lt sztorik vonatkoz6s6ban.A produktumoknak ezenaz els6bemutat6jrln magam r6sz'6r,51
csak mint sz6tlan megfigyelcivoltam jelen.
A felk6sziil6s ut6bbi k6t szakasza- mint l6that6 els6sorbana rendez6 szervezcimunkij6nak fontoss6g6t
volt hivatott hangs(rlyozni.Ennek a munk6nak a terhe 6s
felelciss6geaz amat6r szinhiizban ddntijleg a munka mindenes6re,a rendez6re h6rul.
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V6giil,minda6p6rpercesegym6stk<ivet6dramoletteknek,illetve a h6rom miihely kettds produkci6inakbemutatlozisi rendje,majdekis6rletprodukcivett
egybefogisaShakespeare-t6l
on6liseg6sz6nek
illetve,
n6h6nysorosprol6ggal 6slezir6 sziiveggel;
a rettegettelm6letivizsga
mindeztazonnalkdvetcjen
megoldilsa.
tr6f6sbevezet6s6nek
E pr6baf6zisokstudiumilnaklegfcibbc6lja az volt,
tudatosuljon- 6lm6nyhogy az alkot6 kriztiss6gekben
sokf6leelem
szeriien,mintegr a saj6tbrjriikon6rz6kelve:
csak idriben-t6rben-stilusbanegym6shozpontosanilleszkedve6ll osszeegys6gesszinjitilk folyamatt6,ami
nemz6rja ki a ,,menetk<izben"sziiletett
term6szetesen
odailkirogt6nz6sbe6pit6s6ta produkci6ba.
, 4. jf nius27.Tanfolyamzir6napja,vizsg6val.Avizsazazhat,
gak6t r6szb<il6llt: a kis6rlet,,v6gterm6kenek",
p6rpercesproduktumnaka bemutat6sa,annakmegbeszinsz6l6se.
Ut6na k6rd6s-feleletformdjir besz6lget6s
k6rd6sekrcil.
h6z-6sdr6maelm6let-tiirt6neti
A kis6rlet produktumait fgy pr6b6ltame dolgozatban6rz6keltetni,megjeleniteni,hogya vizsgabemutat6 folyamat6tszindarabformdjfban r<igzitettem.
Trag6dia!
(Gongiit6s)
Azadott szdveg:
U t6lagkilpzelhetcicim,:
I.
ABUNOSMEGTERESE
1.:V6rod
Egyiitt1rzii Ibolya
2.:Igen
Anya Eszter
3.:(Megjelenik)
AbiinosErzsi
4.:Oaz
Kiv6ncsiEva
2.:lgen
Szin: szoba, K6z6pen asztal, k<ir<itteh6rom sz6k. A
ki4lyhamellett egy m6sik asztal.Agongiit6sre a jdtdk indul. Az Egyii tt6rzo 6s aKiv6ncsi az asztal k6t v6g6n6lletil. Az Anya az asztalmogdtt 6ll, majd balra az ablakhoz
l6p, a fiiggdnyt kicsit ellebbenti,kin6z.
Anya: (Eszter kiizepesen magas, j6alakri, harmincas
asszony.Arca hosszfkds, 6rz6keny mimik6jti. Ahogy ellebbenti a fiiggonyt, m6r is elengedi. Nyilvr4n, ezt mir
t6bbszdr megtette - eredm6nytelentil. Kar6riljdra pillant. Kez6t tiirdeli. Elindul az asztalm6g6tt a jobboldali
ajt6 fel6).
Kivdncsi: @va. Kicsi, tor6keny asszony,apr6, elevenen
mozg6 tekintettel. Negyvenhezk6zel. Civil ruh6ban: farmernadr6g, egyszerii, siit6tebb szinii blliuzzalKiv6ncsian, de 6rzelmilegnem 6rintve figyeli a jclcnetet. Neki ez
egyj6kis,,mozi").
Egyilndrzf: (Ibolya. Az asztal jobb sark6n6l iil, aggodalmasan,szomorfan. Amint a jobboldali ajt6 fel6 elhalad
mellette az Anya, gyeng6dcn meg6rinti a karj6t'6s
egriitt6rz6s6t kifejezve). Vrirod?
Anya: (Szinte megk<iszoniaz egyiitt6rzflst. S6hajszenien) Igen...(a jobboldali ajt6hoz l6p, kin6z).
Kivdncsi: (a,,mozi" nagyjelenet6t v6rva a jobboldali ajt6ra mered)
E gyiln 6rzd : (rem6nykedri aggodalommalkdveti azAnya
l6pteit) @6r m6sodpercnyi fesziilt v6rakoz6s)
Anya: (Rem6nyt vesztve visszal6p a szob6ba, az ajt6t
csdndesenbehfzza maga m6g6tt)
K iv dncsi : (az asztalonegy kis r6m6zott, i.ivegezett f6nyk6p.Felkapja,n6zegeti)
Egyilttdrz6: (Ul, tehetetleniillehajtja a fej6t)
Anya: (akiiyha melletti kis asztalhozl6p; az asztalonk6v6sk6sdet.K6t cs6sz6bek6v6t tdlt, a megt6ltott k6v6scs6sz6ketkis cs6szealjrateszi, majd az asztal mdg6l6p 6s

rD

Abiinds: (Akilyha melletti asztalhozl6p,a cigarett6t ott
figy nyomja el egy hamutart6ban, mint aki v6glegszakit
azzala feltehetciendeviins 6letform6val,amelyb,cilmost
hazat6rt)
Anya: (fekintete elliigyul, karja lassan iilel6sre emelkedik)
A biinds: (elindul az Anya fel6, kez6ben azegyszAlvirig)
(Anya es a megtert biinos l6nya 6tiilelik cgym6st.A l6ny
haja eltakarja az arcukat.A r'6lluk r6zk6dik,hangtalanul
sirnak,elcil,szinpadk<izepen)
Egyiittdrzii: (iilve marad, arcAt akez'6betemeti)
K iv dncsi : (Felh<irpin t i a marad6k kilv6j6t. A,,mo zinak"
v6ge,menni k6sztil)
(gongiites)
(Gyorsan, szervezettenkicser6lik ak6z1ps6 asztalt egy
kisebb, alacsonyabb dohinyz6asztalra, a h6rom sz6ket
h6rom nagy<ibliiforgathat6 fotelre. A kalyha melletti
asztalraegy t6ny6rkeriil, rajta egynagysiilt csirkecomb.
A fent leirt v6ltoztat6sokt6leltekintveab[torok elhelyez6seism6tli az elozoj6t6kteret. Elrendez6sut6n - mik6.ntazl a ,,trag6dirinril"tett6k -, felsorakoznak6s)
Kom6dia!
(gongiit6s)
Ut6lagJ<6pzelhetcj.cim:
VIGYAZZ.HAJONAPOFON!
Szurkol6 l. Erzs€bet
Arya Ibolya
Kis sr6c 6va
Szurkol6 2. Eszter
Szin:szoba,a fentiek szerint. Gongiit6sre a jit6k indul. A
szinen l6vciszerepl6k a k6t Szurkol6 az asztal k6t v6g6n,
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megkin6lja azEgTritt0rzcit 6s a Kiv6ncsit. Mindezt a
,,vend6gkinil6" mtiveletet gyorsan, mechanikusan v6gzi, hiszeneg6szlelk6velvirvalakit, aki m6giscsakvalamik6pp tudatta vele, hogy ekkor 6sekkor jon, meg6rkezik, s
most ez a legfontosabb.Kin6lgat6s kdzben is 6r6j6ra pillant)
Egyilndrz1: (egyetlen gesztussaljelzi, hogy kdsziini, de
most k6ptelen k6v6zni. Kis 6rint6ssel megsimogatja az
Anya cs6sz6t tar t6 kez6t)
Kiv dncsi : (Sziircsdli akip6t & nlzegeti a k6pet)
Anya: @gy pillanatig tehetetleniil 6ll, majd megindul a
jobb hrits6 ablak fel6)
(Ebben a pillanatban b6tortalanul nyilik a jobboldali ajt6 6sf6l6nken bel6p)
A biiniis: (Erzsi fiatal, kisl6nyos asszonyka.Szij6ban cigaretta,vrllliin hanyagul lelog6 kendci.Haja kiss6 zil6lt.
Arc6n aggodalom6s f6lelem. Hogy fogi6k cit itt fogadni?
Kez6benegyszil viril-g.Becsukja maga mdgdtt az ajt6t 6s
f6l6nken, tart6zkod6an meg6ll. Tekintete az Any6n)
Anya: (Erzsinekhattal, lartott a bal h6tuls6ablak fel6,az
ajt6nyil6sra megfordul. N6m6n, megrendiilten n6zik
egym6st)
Kivdncsi: (abbahagyja a k6v6sziircsiil6st, dsszeveti a
f6nyk6pet Erzsivel. Mitsem 6rezvea pillanat sflyoss6g6b6l, kiss6 csodillkonra az Anya fel6 fordulva,/O az?
,4nya: (Nem veszi le a szem6tErzsircil, kiss6 remegcihangon) Igen...(elindul lassan,kiss6 hatilrozatlanul, a szinpad bal fel6n, a k<iz6ns6ggelszembe. Meg6ll, Erzsivel
szembefordul)
Egyilttdrzf: $6nnyes szemmelhol az Anyira, hol Erzsire n6z.Mfr majdnemfel6ll, hogykeziiket megfogvaegym6shozvezesse
ciket)
Kiv dncsi : (A,,mozi " izgalmasranyf jtott jelenete6rdek-
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s6gbeesvenyfjtogatja a fenyeget6en kdzeledti Anya
fel6)
Anya: (pirl6p6sre van a fi6t6l 6shatalmas pofonra lendiil
a karja)
Szurkol6 1.: (az asztal balsz6l6n iilve - tivolabb a m6sodpercekmfilva v6rhat6 ,,tragikus esem6nyt<il"- a fotelt a jobboldali ajt6 fel6 forditja 6s szinte kiizbevet6sre
k6szenmered a rettenetesenkcizelgcicsattan6sir6ny6ba)
Szurkol6 2.: (azasztal jobb v6g6n, kozelebb a forr6sod6
pillanathoz,valami m6don jelt szeretneadni a gyereknek, hogy ugorjon meg. Ez azonban nem kdnnyii, mert a
kis sr6c fej6t-arcit v6dvekar j6v al-kez0veleltakarja mag6t)
Anya: Qenditi a karj6$
Kis srdc: (egy villan6snyi idcire Szurkol6 2. tekintet6vel
tal6lkozik. Nagy sebesenfelugrik s az asztal md,g6rohan)
Anya: (a lendtiletes pofon a levegrit 6ri. Elszdntan veti
magiit a menekiil6 fia ut6n. Am most a l6that6 stily-kiil6nbs6ga kis sr6c jav6t szolg6lja)
(Megindul a kerget6z6s.Elcjszor azasztalkoriil. Majd a
fifi eltiinik a koz6psci-h6ts6
ajt6n. A felbcisztiltAnyaut6na. A k6t Szurkol6 l6tva a kis sr6c fol6nyes gyorsas6g6t,
drukkolvaa fif nak,a helyzetkomikumdt m6dfelett 6lvezik. Hangosanhahoztiznakegy-egr pillanatra, mig az i.ilddziitt 6saz iilddz6 elttinik a szob6b6l.Az alaprajzon feltiintetett kiilsri 6sbelsrij6r6s lehet<is6g6tarendez6-szinj6tsz6k kihaszn6lt6k. Hol az egyik, hol arn6sik ajt6n tiintek el 6s kukkantottak be: a bosszfs6gt6l lihegd anya 6s
eg6rkemodj6ra fiirg6n menkiilcj fia, kezilben a par6jcsokorral. A Szurkol6k a forg6 fotelben remekiil tudt6k
szemmelkiivetni a megperdiilt esem6nyeket,egym6stsebesenk<ivetcifordulatokat. A kis sr6cnak figyelmeztetci
6s biztat6 jeleket adtak, amitcil az eg6szenmegt6ltosodott. V6giil egyszerredugt6kbea fejtkel azAnyaa jobboldali, a fif a hilts6, kdz6psriajt6n. A Szurkol6k hi6ba integettek a firinak, jelezvea vesz6lyt. Anya 6s fia meredten n6zt6k egym6st. Mindkettci megleprid<itta v6ratlan
tal6lkozdst6l.Most mi lesz?)
Anya: (Hirtelen taktikit v6ltoztat. Fi6ra mosolyog 6s inti mag6hoz.Szeretettel)
Kis srdc: (gyanakodvamegindul az anyja iel6, aki a szinpad jobb oldaldn iill, mintegy test6vel eltorlaszolva a
jobboldali kij6ratot.)
A kit Szurkol6: (abitortalanul anyja fel6 kiizeledcjfift
mindenf6le,,titkos" jelekkel 6vatossi4gra
inti)
Anya : (Egyresz6lesebbenmosolyog,biztatja, bdtoritja a
fi6t)
A kis srdc: (6ppenhogy lassitja a l6pteit 6s ink6bb v6d&
leg, mint engesztel6sk6ppen
nyfjtott karral, k6t kez6ben
fogva tartja maga elcitt a par6jcsokrot)
A kdt Szurkold: (Rosszatsejtve figreli a jelenetet)
A kis srdc: (Menekiil6sre k6sz l6lekkel az Anya el6tt
meg6ll)
Anya: (Megsimogatja a fia arc6t, de olyk6ppen, hogt
akr{r egy kiad6s pofon el6zetesfelm6r6s6nek is tiinhet)
Kis srdc:(Hirtelen mozdulattal 6tnyujtja az Any6nak a
,,csokrot")
Anya : (Acsokrot elkapja,snagylendiilettel hatalmaspofont keverne le)
A kis srdc: (amilyen gy6moltalannak tiinik, 6pp olyan
talpraesettengyors.Vill6msebesenleguggol6sa h6ts6ajt6n elriinik)
Anya: (Afi6nak sz6nt pofon a levegdbensuhan el 6s ezzel
egyid<iben)
(flatalmas gongiit6s)
(A j6t6knakv6ge. A csapatfelsorakozik. Taps.)

az Anya az asztal mdgiitt, kiiz6pnelhelyzett forg6 fotelbeleiilnek.
Anya: (Ibolya, fej6n apr6pettyes piros kend6, amely eldl,
a homlok f6lritt van megk6tve oly m6don, mikfinl azt az
asszonyok szokt6k a takaritdshoz. A kot6s k6t csiicske
mint k6t bikaszarv libeg el6re. Diihodten forgatja magilt
a fotelben)
Szurko I 6 1.: (az asztal bal v6g6n6liil, jobbra-balra lenditve magit a forg6 fotelben)
Szurkolf 2.: (az asztal jobb v6g6n6l iil, hasonl6an, mint
Szurkol6 1.) (Igy tehdt a szinen l6vcih6rom szerepldforgdsbanvan, de olykdppen, hogy a k6t Szurkol6 egym6ssal
szimetrikusan lendiil f6lfordulattal a szint6n forg6 fotelben illci Anya fel6 6smindig csak az egyikiik tal6lkozik az
Anya dtihodt tekintet6vel. Ilyenkor abszolfit egyiitt6rz6
k6pet v6gnak,6m amikor visszalendiilnek,n6min vihognak, s ha lehet, 6sszeis nevetnek.A sz6keknekez a forgat6sa a k6pet m6dfelett moz-g6konnyiltette, valamif6le
nyugtalan vhrakozfst 6hajtottak a szinenl6vrik kifejezni,6m olyk6ppen,hogy a diihos Anya val6banindulatos,
haragoslendiileteit a Szurkol6k egym6sszdmilrakarikiroztitk6saz Anya fel6 fordulva egyiitt6rz6stmutattak.)
Anya: (ftirelmetleniil folpattan, asztal mogritt, asztal
elcitt jdrkril egyik oldalr6l a m6sikra. Arca, testtartdsa,
energikus mozgdsanem sok j6t ig6r a ,,v6rvav6rt h azalrkezcinek.)
Szurkol6 /.: (Nevet6s6t visszatartva, amolyan ugrat6
kiiltcii k6rd6ssel)V6rod ?
,4nya.'(Micsoda ostoba k6rd6s!Mintha nem tudn6!) Igeeen!(a szinpadbal oldalin 6ll, szembcna bal elscjablakkal, karbatettk6zzel,sark6val topogva.Ibolya fej6n a bikavadit6 piros kendci, ekil megkotdtt masni-"szarya" a
topog6sritmus6ra libeg.)
(Szurkol6 l.6s Szurkol6 2.figyeli ezt a m6dfeletti indulatviharz6sts hogynem lehet nagy t6tje a tiirelmetlenharagnak, 6ssze-dsszenevet6silkbizonyitja, pontosabban
felt6telezi)
Anya: (Ilirtelen megfordul, a jobboldali ajt6hoz siet, kinyitja. Senki. Visszafordul, szemer6villan a k6t Szurkol6ra. Azok roppant meg6rtciarccal,m6ltatlankodvacs6vr6lj6k a fejiiket. Az Anya diihddten felkapja a k6lyhamelletti asztalr6l a siilt csirkecombot- feltehetci,hogy
annaka valakinekk6szitetteki, aki most oly gal6dm6don
k6sik,amig dt6r, tehetetlens6g6ben
irjb6l a szinpadm6sik
oldalira, t6pi-harapja a csontr6l a csirkehfst)
(Ovatosanvalaki lenyomja kintrril a jobboldali ajt6 kilincs6t 6sabszolft zajtalans6gratdrekedvemagaut6n 6vatosanbehfzza 6s az ajt6m6lyed6ssark6banmeglapula)
Kis sr6c: (Eva asszonyfej6n a micisapka, j6 m6lyen a szem6re hirzva.A termetes Ibolya mellett ez a kis t6r6keny.
apr6termetii Eva farmer na"dr6gban6s dzsekiben val6ban kisfifinak tiinik, aki az anyai szigorir parancsellenr6re nem jdtt haza idej6ben 6s most azt a kis gyomn<iv6nyekbril 6sszekapkodott,,csokrot", amelyct markdban
szorongat,engesztel5gesztusnaksz6nja)
Szurkol62.: (Eszterasszony,irgy l6tszik,hogya kissrdccal csak most tal6lkozik elcisz<ir.A fiucsk6val egyiitt
6renre,szivetindit6an,6m a helyzetkomikumft 6reztetvQ6az?
Anya: Qvlegfordul, vill6ml6 tekintete az ajt6m6lyed6sben egyre kisebbre zsugorod6 kis sricon. Az utols6 hfiscafatot is let6pi a fog6val a csontr6l. Elhajitja. Kozben,
vesztj6sl6an) Igen...(6selindul sfrlyosl6ptekkel a kis sr6c
fel6.)
K i s sr dc : (Azaj t6 sark6nil leguggol.Bal k ez6vel az anyai
pofon elcil takarja a fej6t, jobb kez6bena,,csokor", k6t-
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A rendelkez6stinkre 6116,korfbbiakban is ismertetett 6s felhaszn6lt szinhlzi rekvizitumok szeg6nyess6ge- tapasztalatom szerint - hasznira volt a t6rsasdgnak.A rendez6i-szin&zi lelem6nyre, dtletess6gre,iigyess6grevirt teh6t a feladat, hogy az adott
teret, a megl6vcibfitort, a n6hilny jelmezdarabot,
egy-k6t innen-onnan 6sszeszedettkell6ket, hangeffektust produk6l6 eszkozt iigyesen, a produktumot
j6l szolgdl6ankiv6lassza6s felhasznilja. Az a feltev6sem,hogy egy-egyrekvizitum a dr6materemt6sre
is hathatott. Ily m6don teh6t sok bizatott a j6tsz6
,yarizserejflre" - peldriul akk6nt -hogy a magyaros, hosszfnyelii r6zfokost szakr6lis 6rt6kii kardnak
ldssam,egy azstal 6s k6t sz6k iigyes elrendezflslvel
messzinyfil6 hegy-v6lgy t6j jelenjen meg, a nyakba
vetett st6hk m6lt6sigot, rangot jelentsenek,a micisapka,afekete poszt6,nagysz6liimagaskalap kiil6nbdz6haszniilata- minden izlilszavartelkeriilve f6rfiv6, vagy kisfifv6, avagy f6ln6t6s leg6nny6 avassaa
nciij6t6kost avagya zord anya vads6g6t,felfokozott
indulat6t egy h6ziasanelcil megktit<itt vtircis fejkendd alithfnza, hogy a terem k6 t aj taj a j 6l kih asznillt le gyen,akir tragikus,ak6r komikus helyzeteketszolgill, hogyazcgyetlen,zsin6ronfiiggd cint6nyr6rrcndk(viil sokoldalf an kerillj6n hasznosit6sra(gongiit6s,
akci6kat hangsrilyoz6csattan6sok, lEpesekiinnep6lyes,tompahangz6sriritmusos kdvetel6se,pisztolyl6vr6scsattan6sa,vill6mcsap6s6s mennydiirg6s.)A
rekvizi tumok szeg6nys6ger6v6n bebizonyosodott 6s
a lanfolyam tagsigaezt felismerte,megertette,616lte, gyakorolta:a szinjiit6k legfontosabbalkot6, vardzsl6 ereje a szin6szi j6t6k! Term6szetesennem
egyenlciszintri produktumok sziilettek.Majdmindeniitt voltak szin6sziiigyetlens6gek,j6t6kbeli pontatlansigok, rct az egyik miihelygyakorlatniil tompiln
,,hasraesetl",az elrontott csattan6.Mindezek ellen6re (rgyv6lem, hogy ez a kis6rleti forma lehet6s6get
nyrijtott - elk6pesztcienrrivid idci alatt - a rendez6s rendkivtil komplex munk6j6nak 6lm6nyszerii,
sokoldal0it6lesere,a teremt6 fanti4ziafellobbant6sira, a,,boszork6ny konyhdba" val6 bekukkan tisra.
Ugy gondolom, hogy e m6dszerben m6g sok m6s lehetrisgbenne rejlik, tovdbbfejleszt6sre,tdk6letesi
t6sre,gazdagitisra virva.

Akis6rlet tapasztalatainak 6sszegz6se.
A bemutat6kon ldtottak, hallottak, az azokat el<ik6szit6munkilkod6sok-v6lem6nyem szerint-akis6rlet hipot6zis6t igazolt6k a puszta szdvegdnmag6ban 6lettelen. Dr6mai energi6t a szavakakkor nyernek, ha azok valamely re6lszitu6ci6 kifejez6s6nek
szolg6lat6ba6llanak. A szinte tetsz6sszerint vdlasztott re6lszitu 6ci6 s az igy l6trejott cselekm6ny akir
tragikus, akdr komikus hangv6telii sztorit is produk6lhat egyazon sz6veggel.Ekdppen - hogy figy
mondjam - saj6t bririik<in tapasztalt6k meg a rendezrji felk6sziil6s 6s a tov6bbi munka alapvetSfontossigfi mozzanatil: a szoveg mdg<itt gyakorta rejtetten megbirv6 sz6nd6kok, t6rekv6sek, szdvegm6lyek f6lt6r6s6nak fontossi{giit a cselekvcielemz6ssel
6ppen e felismer6shezvezeto rit forditott bej6r6s6val, hiszen a megadott eS/azon szdvegm6ly6t meghatdroz6k6t ellent6tesre6lszitu6ci6t,az igy meghat6rozott cselekm6nyt6ssztorit cikmaguk taldlt6k ki
s teremtett6k elcjad6ss6.A szovegm6ly6nek ismerete viszont nagybanhozzirjfrult a fals hagsitlyok elkeriil6s6hez, a szinpadi besz6d elevenen6l<j term6szetess6g6hez.
Egy-egy k6szitend6 ,,mti" egym6st meghat6rozott
sorrendben kdvet6, eleve megadott szavai kiiztjtt
,,szabad iiress6g" tAtongott. Ezek az iirtik ,,k6nyszeritett6k" a miihelyek alkot6 fanriziiljit arra,
hogy tiiltse ki azokat a csoportok k6pzelciereje egyszer tragikus-drdmai-m6sszorkomikus-vid6m,,k6t6anyaggal",igy lpitvef elamaguk ,,trag6diejet",illetve ,,kom6di6iat".A bemutat6k szdmomraazt bizonyitottilk, hogy <isszetettfeladatuknak ez a dramaturgiai 6rz6ket kiv6n6 elemea csapatokfantini6.j6t eredm6nyesenlendiiletbehozta.
J6l miikddiitt a miihelyeken beliil a szereposzt6sn6l
a tagok kiils<i-bels<jadotts6gainak szimbav6tele.
Feltehet6, hogy ez ir6nyba kedvezSenhatott a miihelyek megalakul6s6n6l-alakit6s6n6l
az inform6lis
kapcsolatok kor6bbi megl6te.M6sr6szrcjlaz is feltehetci,hogy a sztori,s ezzel egriitt szoros6sszefiigg6sben a szerepekteremt6s6t, kitalllisrit a csoport tagjainak szem6lyiadotts6gaiis befoly6solt6k.Az alkat
6selgondol6sszerencs6stal6lkoz6sagyakran 6tsegi
tette a j6t6kost a szin6szmesters6gbelihi6nyosrigokon.

DR.L6RINCZJEN6
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pusztul el, mert az otthon mened6k6b6l kikerfilt azembertelen kiilvil6gba. A csal6dorokk6val6, elpusztithatat- interpretilja,,Ami kis
lan, a gondok,bajok idcilegesek
v6rosunk"-at.Mi az oka enneka m6ly kapcsolatnakdr6mavil6g6scsal6dkiiziitt? MILLER v6lasza:az,,apa" 6s
az,,anya" m6gaz6ntudatkialakul6saelcittalakulki benniink, minden m6s tdrsadalmi viszonyt megel6zve.,,Ebbril kiivetkezik, hogy szimunkra nincs val6s6gosabbdolog, mint a csal6d,mert sziiks6gszeriienadott 6s 6r6k 6rv6nyii, mig a t6rsaadlmi viszonylatok ehhezk6pestv6lto-

ARTHIJR MILLER ,,,4,modern drilmai forma es a
csal6d" cimri tanulm6nydbanl azt fejtegeti, hogy minden dr6ma a csal6di6sa t6rsadalmikapcsolatokat6llitja
a kiiz6ppontba: ,,v6gs6soron egyetlen k6rd6s valamely
aspektus6valfoglalkozik: hogyan 6lhetiink iisszhangban
a vil6ggal...hogy a mi6nk maradjon mindaz, amit mindannyian a csalilddal kapcsolunk 6ssze eml6kezetiinkben". Hogyan lel otthonra az ember a vil6gban - ez a
nagy driimrik, kiv6lt a modern dr6m6k belscivil6g6nak a
kulcsa.,,A vigyvillamos6"-nak BlancheDubois-ja az6rt
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DieRatten).Azanya lehetegoista@rnstBarlach:Dertote Tag), uralkodni vigy6, scitgonosz.A csal6di kapcsolatok viltoziisait tiikrdzcj nrji szerepek a fiatal l6ny szerelmi pilrviilaszt6sa, f6rjvad6szat, hizassigtor6s. A XIX.
szipad mdsodik fel6t6l 6rdekes drilmai alak a bukott,
karrierista, az emancip6ci 6j66rtkizd6, amaga l6b6ra 6l16nri.
A gyermekszerepteriilete a gy6moltalansSg,az 6rtatlans"ig,a kedvess6g.A csal6di koziiss6gbena harm6ni6t,
a denit, a gyermekek adjik meg. ,,Nem f6liink a farkast6l" c.drimirjiiban Albee megmutatja, hogy a legki6lezetebb konflikutosk nemcsak f6lre6rt6sbtil, tiirsadalmi
perifg5i6s 6lethelyzetbcilszirmazigazs6gtalans6gb6l,
hatnak,hanema gyermekekhi6ny6bol is.
Az f n. Oidipusz-helyzetdramaturgiai felhaszniilfsa
a freudizmusnyom6n igencsakelterjedt.
A dr6mai szerkeszt6siforma egyike a cselekm6ny
egyetlcn csom6pontbatdm<irit6se.Az <isszeiitk6z6sek
sor6nfelt6rul a mirlt, megszabvajelcnt, j6vcit is. Ez a 96r<igtrag6diaformiija. A shakespeare-idrima6pit6s nyilt,
sok szerepl6k,a konfliktust is sok oldalr6l kozeliti meg,
azeglszvilfugotilbr6zolja. Mindk6t forma lehet6v6 teszi
mag6n- 6s k<iz6let,szil1k6sgyermekck, egy6n 6s kdzoss6g minden l6nyegestapasztalat6nak,konfliktus6nak,
kapcsolatiprobl6mijinak a megjelen(t6s6t.5
A dramatiz6l6semev6zlatosanemlitett lehetcis6gei,
motivumai, dramaturqiai elemei azonban v6lem6nyem
szerinta pszichodr6mailletcilegaszociodrdmafel6 ktizelitett6k volna ttirekv6seimet.C6lkitiiz6semben,mely a
sziil6svezet6s,a sziilci ncivelval6 biiniis tekintet6ben a
szill6s term6szetesfolyamat jelleg6nek hangsflyozilsrib6l, enn6lfogvaa sziilcin6auton6mi6jdnak,kompetenci6jr4nakaz elfogad6s6b6l(a paternalistaorvosi magatart6selutasitds6b6l)vezethetcile, a csal6dkoncepci6tekintet6benpedig els6sorbanaz 6rz6kletesviselked6simint6k (trad ic i 6k, izl6sek,ri tu6l6k, konvenci6k stb.) bcivit6sere, fejlesztds6re torekszik, a dramatizii6 jit6kokmis
eszkoztir a iglrkezett f elh aszn6lha t6nak.
Sziil6sre,gyermekv6risra t6bb felk6szit6 met6dus
alakult ki, a hipn6zis alkalmazds6t6lal6gz6sigyakorlatokig.Mind a f6lelem-fesziilts6g-frijdaloml6ncolat megszakit6s6t,az ellazul6sik6szs6ggyakorl6s6t,a vajfdist
megkdnnyitri l6gz6,sitechnik6t, anya 6s apa egyiittes
pszich6svezet6s6t,egyiiltal6ban:a sziil6skdriili esem6nyek,,elidegeniil6si",,,medikalizrllt"tendencii4ihely6be
azok humanizii6s6t igyekszik megval6sitani. N6mi figyelmeztet6stma is 6rezhetiink Diderot 1772-ben, ,4.
nrjkrrjl" irt soraiban:,,Az 6ldott 6llapot kinos majdnem
minden asszonyn6l.Kinok kozott, €letiik vesz6ly6vel,
sz6ps6giikroml6s6val 6sgyakran eg6szs6giikk6r6ra sziilik gyermekciket." Ilyet6n el'6€rzetek1selciit6letekfelold6sama is feladatunk.Az emlitett m6dszerekegy hoszszf folyamat egy-egy r6szteriilet6re iisszpontositanak,
esetlegm6s ig6nyek rov6s6ra. READ p6ld6ul a pszich6s
vezct6sthangsflyozza,szembena gyakorl6ssal.Az fn.
terhestornft nem tartja fontosnak,ennek kdszdnhetcien
az o iskol|jit kdvet<i orosz 6s francia ir6nyzatok is
hosszf ideig mellcizt6ka gimnasztikdt a terhesncik sztiA hipn6zishat6kony m6dszer
l6sreval6felk6szit6s6ben.
a ,,fdjdalom n6lkiili" sziil6sben, azonban 6ppen nem a
sztlcin<isajdt aktivit6si4ra6pit. Mrirpedig ez a saj6t aktivit6s igen fontos: a sziil6ssel,sziilet6sselj6r6 (optim6lis)
stressztudatos 6t6l6se,ir6nyit6sa, az anya 6ber tudata
gyermeke vil6graj<itt6nekpillanat6ban.Az rin. aktiv
m6dszereka tcrhestorn6t6sazautog6ntr6ningetkombin6lj6k, de a spontdn mozg6soss6gnak6s spont6n 6rzel-

z6konyak 6s esetlegesek...neh6z kialakitani azt a drdmai
formdt, melyben a kettcjval6s6ghii modon egyestil..."Ma
is id<jszenia kihiv6s: a szemben6z6siinmagunkkal, a jelennel, az otthonossiig megteremtrlsecsalddi 6letiinkben,
a vil6gban, a kietlens6gben.A jelen feltdrisa csak a megfelelci dr6mai forma birtokrlban lehets6ges.Olyan dr6mai forma ez,amely,,megtal6ljaaz iisszefiigg6stlegrejtettebb v6gyaink, belsri probl6milink, magdn6letiink 6s a
kdziiss6g6lete, azaz atirsadalom, a vil6g kozdtt."
Ennek az elm6leti ig6nyk6nt megfogalmazott dr6mai
formdnak a meglel6se, a sziil6ssel kapcsolatos anyai, a
csal6dteremt6sselkapcsolatos mindk6t sztilcii magatart6s elemeineka ki6pit6se<isztonziitta dramatiz6l6 i6t6.kokon keresztiil megval6sithat6 lehetcis6gekszilmbav6tel6re.Hiszena,,dr6m6"-naknemcsakeszt6tikaitunkcine6ja van! Nemcsak az irodalom ir6nti 6rz6kenysr6gre
vel,hanema szem6lyis6geg6sz6rehat fejlesztcien,snemcsak irodalmi alkot6sk6nt,vagy szinhiizbanl6tott, vagy
6ppen 6ltalunk elciadott,rendcz6miiv6szcttelcsiszolt
produktumk6nt, hanem saj6t, spont6n,ji4t6kosansiiritett, konfliktusos cselekv6sk6ntis, az liinlkif ejez6skiil6niisen hat6sosm6djak6nt is.
A n6pi hagyom6nyban nagyon is elevena sziil6s,sziiA dramatiz6l6s
let6s.a csal6d 6s a dr6ma <isszetartozilsa.
keret6t gyakran a n6pszokdsadja. Az emberi 6let nagy
szerepjftsz6ssal
fordul6it, mint a sziilet6st,a h6zass6got,
tett6k eml6kezetess6.A kifejez6si m6d tradiciondlis,
el6re k6szen l6vci sz6veg,viselked6sm6d kapcsol6dik a
szitl|ci5hoz.2
A,,b6baasszony jelenete" (p6ld6ul a hajdfs4gi falvakban) a sziil6si f6jdalmakat, a sziil6slevezet6s6timit6lja, mulats6gosform6ban.3Igengyakoriak az erotikus
a dramatikusj6t6kokban.4
6sfallikus megnyilvi4nuldsok
A kar6csonyi(betlehemes)j6t6kok, alakoskod6sokgazdagok mitikus elemekben,a sziilet6sitt is kiil6nds sitlyt
kap. A legarchaikusabb magyar n6pszok6s,a regol6s6lland6 osszetev6je a term6kenys6gvarizsl6 r6sz, 6s egy
A repilrosit6 r6sz:egy leg6ny 6segy le6ny iisszereg6l6se.
gds6nekbenszereplcicsodaszarvasis mitol6giai t6vlatokatid6,z.
Apa, anya, gyermek az egyeskorok dr6m6j6ban mint
,dramaturgiai archetipus" jelenik meg.Kornyezetiik is
nag/on gyakran az,,otthon", mint az ismcrts6g,a megszokotts6g,a biztonsdgjelk6pe.,,Hazamenni"azt jelenti, hogy a t6rben olyan szil6rd pont fel6 tartunk, ahol
v6r, ahonnanerediink.Az,,apa" a hatalom
dsszetartoz6s
megtestesitcije,a hierarchia csfcsa. Elet-hal6l ura pl. a
le6nyAtfeleldoz6Agamemnon.Komikus, megcsaltapaa
commedia dell'arte-ban Pantalone.Az apa-figura dramaturgiai hat6rai: a legnagyobbb6lcsess6g6sa legkem6nyebb zsarnoksi{g.A driimai cselekm6nyszempontjib6l
fontosviszonyazapa-fifi kapcsolat.Ezgyakran a nemzed6kek harcdt jelenti (pl. Hauptmann: Michael Kramer).
A hcisapa,akinek megindit6 von6saa gyermekszeretet,
a
renesz6nszkor6 (pl. a Macbeth Macduffje). F6rj 6s feles6gkapcsolat6bana nemekharca a hegem6niii6rt,a gyermek neveltet6s6benval6 befolyi6s6rtismert helyzet
Strindbergn6l,a n5k tdrsadalmi helyzct6nekv6lloz6s6,b6l fakad6 forma pl. G.B. Shawn6l igen szeml6letes.Az
anya szorosabbkapcsolatbanvan a csaldddal.A kereszt6nys6gbenjellemzci von6sa az aggodalom,fdjdalom,
meg6rt6s.Az anya:j6sig, a gyermek ir6nti szeretet.F6rj66rt, gyermekei6rtm6gbosszfitis ell. A nciszolg6l6k6nt,
dajkak6nt a csal6dhoztartozik, a keritcjncj,fogad6sn6,a
kurtiz6n a csalidon kivtil ell. A naturalistadr6ma alakja
az anyas6gra v6gyakoz6 meddcj asszony (Hauptmann:
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tudatos (dsztiiniisen megnyilvinul6) kiid6sek kiiziitt ellentmond6s (azaz: hamiss6g) van, hi6nyos, torz lesz a
meg6rt6s.Rtigtdnzdtt konfliktusok 6ltal teremtett helyzetekbena kifejezcieszk6zokteljess6gemegforgathat6.S
Sok sziilci tan6cstalan a gyermek6vel val6 testi kontaktus felv6tel6ben, alakit6s6ban, s6t, vannak emberek,
akik eg6sz6letiikre bizonytalanok maradnak a testi 6rint6sek minden formij6ban (pl. k6zfogris,j6rmiire felsegit6s,karon fog6sstb.).A kiil6nbdzri6rint6ses,tapint6si6rzlKetet fejlesztcigyakorlatok (pl. VIOLA SPOLIN nyom6n a sz6beli k6zl6st fizikai 6rint6ssel osszek6tcirdgttinzi5 jitlk) e teriileten igen hasznosnakbizonltlnak. Katariikusszinezetii lehet egy-egy6letf t drimai szembesiil6seinekszobork6ntval6 megform6l6sa,majd a szobrok16l leolvashat6 dr6mai t6rt6n6s alapjin dial6gusok kezdem6nyez6se.Az egyes 6letutak jelenetekk6 fiizhetcjk
6ssze.A,,J6t6kvagyok egy kirakatban" n6venismert j6t6kafanttzilrt mozgatja meg.Adott jelre mindenki fel6led, jit6k mivolt6nak megfelelcienmozogni kezd. E
mozg6sokis jelenett6 form6l6dhatnak. Ezen a fokon v6lik fontossi, hogy a j6t6kosok,,f6kuszt" talilljanak, azaz
figyqlmiiket ir6nyitani, koncentr6lni tudjek valamely
t6igyra, szem6lyre, esem6nyre.Ez adia a kontrollt ahnoi, hogy a kreativit6s ne csapjon 6t destrukci6ba. Fontos a f6luszol6s elm6lyit6snek a k6pess6ge!Ez k6t ember
risszj6t6k6valgyakorolhat6. Pl. abroszt teritenek egy asztalra. A f6kusz:a k<iztiik lev<itirgr. A megfigyel6s szempontja:vajon a megbesz6ltt6rgy mozgatja-e <iket' vagy
itt6l fiiggetleniil cselekszenek?Az anyai magatart6sra
forditva a sz6t: k6pes-e s hogyan,,f6kuszba |llitani" az
anyam6henbeliili magzatjilt, annak mozgSsaib6lfelismerni.hogyl6t6ts reag6lni 16?(Mai ismereteink szerint
azlreltmagzat m6r rendelkezik a m6hen beliili 6let6ben
is a lelki 6letcsir6ival,k6pes,,viselkedni",jelezni j6ll6t6t'
reagdlni az any i6t 6rcistresszre,pl. az anya hangulatviiltozisaira, s6t,akir azapahi6nyira is...)K6pes-eazanya
sir6s6rakoncentr6lni, annak 6rnyalatai k6csecsemcije
kompetenci6j6t'a
z6tt velasztani,felismerni csecsemcije
csecsemcisajdtos sziiks6gleteineka kifejez6s6ben?Nem
lehet el6gg6 hangsirlyozni az 6lm6nyszerzo k6pess6gek
fejleszt6s6neka fontoss6g6t.A feladat: min6l gazdagabban befogadni a val6s6got.Szineket, 6rnyalatokat, foltokat, formfkat gyijteni kdrnyezetiinkben. A vakj6t6kok'
a diilirng6lcibizalomjiit6kok, a tiik<irj6t6kok bizonyos
mozgfsos iigyess6gfelt6rk6pez6s6n tfilmencien valahol
az emberi l6lek m6ly6n az cisimegkapaszkod6sisziiks6gletet is meg6rintik, tudatositj6k, 6ssegiteneknyilv6nval6v6 tenni a sziikik elcitt ennek a csecsemoszimira,ak6'
scibbigyermek 6s felncjtt szociabilit6sa sz6m6raval6 jelent6s%6t.9 Mindent egybevetve,a dram atizal6 i|tekok
csal6di 6letet fejleszt6 vil6ga, rigy tiinik, program lehet
azokszilmira akik a sziilcjk koz<itti nyilt vagy rejtett vehet6lked6shelyett,a csal6dbanval6 elszem6lytelened6s
val6
menekiil6s
t6gk6r6bcil
fesziilt
lyett, a csalild tir6kk6
helyett'
helyett,a befel6fordulils 6svriltoz6sk6ptelcns6g
a gyermek6lddselutasit6sa helyett, a kelletleniil' frusztr6lva vagy szorongvav6rt sziil6s helyett 6r<imteljesebb
mindennapokra tijrekszenek. A sziikjk hivat6sra felk6sziilt, egym6st6sdnmagukat 6it6kelcj 6sismer6 p6rok k6peseka csal6di 6let bels6demokratizmus6t megteremtetri, s ez nagyobbes6lyt ad a csal6don kiviili viszonyok demokratikus fel6pit6s6reis.

mek feldolgozisinak,a sziil6sselkapcsolatoc',6si 6sztiiniik" visszih6dit6s6nak kev6s helyet hagynak' LAMAZEava j6dis6sasziil6side:ealattillgzesszab6lyoz{s jelentcis6g6temeli ki, LEBOYER az,,erciszakmentes",pozitiv lrlelmil6gkiirt teremti meg.686r az apa jelenl6t6t
szinte egydntetrien lehets6gesnek,scitkiv6natosnak tartjik a sziil6sn6l, ez ajelenl6t inkibb megmarad egyszeri
aktusnak, kev6sb6v6tik be6gyazolt6k6t ember itjrafogalmazott egyiitt6l6s6be.Pedig mi!91_t_ l6l6an defini6la h6zas]a PETERBERGER 6sHANSFIED KELLNER
6ltal6tart6,
megsziilet6s6ig
gyermek
iigtcOtOsttltaz els6
h6zassiig
a
idtit:,,Tirsadalmunkban
hosszf
istfl
nem
ba-n
dramatikus aktus, amely$n k6t idegen osszeiill6s fjramonogdm jellege felfogalmazzaiinmag6t... A h-6zass6g
6s k6ts6gesvoltiit. A
dr6mai
ti66v6 teszi a v6llalkoz6s
k6t
van:
ember, akik a maguk
fciszereplcije
k6t
dr6miinak
6letrajzilag felhalmoz6dott tapasztalat6valrendelkeznek...emi i val6s6gr6l 6s saj6t magukr6l alkotott fogalmak dr6mai megv6ltoztat6s6tkiv 6nia;'7
A dramatiz616i6tek,a koz6sdramatiz6l6sfiatal p6- .
rok csoportj6ban, v6lem6nyem szerint eleven ktizege a
sziil6st<ilval6 f6lelem felold6s6nak, az ellazul6s' a moz(bele6rtvea sziil6salatti testhelyzet-vdlaszt6s
g6sk6szs6g
6s -v6ltoitat6s) gyakorlils6nak' a csecsemcivelval6
,,6rintkez6s",a viselked6s-repertoirgazdagitds6nak'a
jit6kkedve, a spontaneit6sfelkelt6s6nek.Azilyen foglalkoz6sokt6lidegena tekint6lyelv' a vet6lked6s,a versenyszeriisrlg,hozziltartozik viszonyt az otthonoss6g,intimit6s, oldotts6g, a ,,belscics6nd"' a befel6 figyeles meg'teremt6se. Ez a befell figyelni tud6s p6rosulva a vildgra
nyitottsiiggala sziilcii6retts6giszintetniiveli.Agyermekvilr6s 6s a gyermeknevel6stekintet6ben nagyobb szocializ4ci6s teljesitm6nyekre osztdndz6s k6pesit'
Az elmflt 6vekben ttibb kurzuson igyekeztem a sziil6sre, sziilcii hivatisra felk6sziil6stv6llal6 fiatal p6rok
csoportj6ban a dramatiz6l6 j6t6kok bevezet6s6veltapasztalatot szerezni,mintegy abb6l kiindulva' hogy a
csal6dfejleszt6sdidaktik6ja a dramatiz6l6 j6t6kok dramaturgi6ja.Adidaktikai c6l folytiln nem fj j6t6kok'gyakorlatok felfedez6s6re,hanem a m6r ismertek kimiivel6s6re, adapt6l6s6rav6llalkoztam' elscisorbanGABNAI
KATALIN Dr6maj6t6kok c. mtive alapj6n' Egy l2 foglalkoz6sb6l 6116kurzus a dr. CZEIZEL ENDRE vezette
Modell keret6ben zajlott
Optimilis Csali4dtervez6si
v6ltozataa
tov6bbfejlesztett
majd
ennek
1988 tavasz6n,
piliscsabaiGyermekhiizban1990cjsz6n,imm6r a csal6dsegitciszolg6latokban dolgoz6 szakemberektov6bbk6pz6i6nek azig6,ny6vel.A piliscsabai Gyermekkincs Alapitv6ny t6mogat6s6valk6szitett oktat6 videofilmet az6taszakmai k6z<ins6gnektiibbsz<iris bemutatt6k, smivel
virhat6an mindenki szfumira hozzif lrhetd lesz, ezfittal
rbviden didaktikai megfontol6saimatfoglalom tissze(a
j6t6ktev6kenys6gleiriisa n6lkiil). KezdettSl fontos a kapcsolatteremt6si k6szs6gfejleszt6se. Ez kezdcilhet r<igt6nz6tt peros intrjfikkal, fin. 6n-kijelent6sek gyiijt6s6vel'
s ez 6tvezetheta berne-i szem6lyis6gelm6letmegismer6s6hez.BERNE szerint az embera kommunikrici6ban h6rom szem6lyis6gipozici6val veszr6szt, ezek a gyermeka felncitt-6n' E h6rom ,,6n" m6s 6s m6s
6n, a sziilci-r1n,
arinyban minden megnyilatjoz6sunkbanjelen van (valamelyik dominr4l),sviselked6siinkalkalmazkodfslt biztositja. A dramatikus j6t6kok alkalmasaka sziilri-6nfelkutai6s6ra, az anyai illetcileg az apai szem6lyis6gr6sz
megmozgat6sdra.Tanuls6gosa szavakhozk<it<ittkifejez6sekmellett a veliik p6rhuzamos, egy6b kifejez6eszkciziik (pl.tekintet, testtart6s)felt6r6sa.Ha a tudatos6snem

I Miller, Arthur: Dr6mair6, szinhilz,t6rsadalom (szinh6zi ir6sok).Korszerii Szinh6z,Bp.6.n.
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Mini- dsmono-drdmdk

Dagmar Diirger azonoscimti kiinyvdrdl -

I 985-ben a Heinrichshofen's Verlag gondozisiiban
kiil6nds cimii kdnyv jelent meg Dagmar Ddrger toll6b6l.
A Mini- 6s mono-dr6mdk fcicim lut6n ez r{ll: Utmutat6
szinhizi kisform6khoz. S hogy val6j6ban milyen - n5.lunk m6g irjdons6gszimba menci miifajokra gondol a
szer26,azt megtu dha t j uk az El 6sz6b6l 6saz azt k6ve t cibizonyos mozzanataiban ism6tlci - Bevezet6skjl.
A mini-mono-dr6mik a gyermek- 6s ifj(rs6giszinhiz
egy form6j6t k6pezik, amelyeket az iskola szilmira egyiskolai osztilly r6sz6redsegyvagy k6t tanit6si 6ra tartamdra - dolgoztak ki. Ezeket a kis k6lts6ggel k6szillt,
rdvid darabokat professzionista szin6szekv agy sz.inhizpedag6gusokj6tssz6k, s igy a mini-mono-drim6k egysaj6tos - az iskola 6s a professzionista szinh6zkSzott6116
- form6t szeml6ltetnek.Fontos jellemzrijtik 6s c6ljuk a
nilziik aktivizil6sa, bevonisa, hagyomi6nyosn6zciszerep6nek megsziintet6se"A monodr6m6t egy, a mini-dr6m6t n6h6ny - kev6s- szerepki jitssza.
Az El6sz6 a mini-mono-dr6.m6k sziilet6si helyek6nt a
hajdani berlini Pedag6giaiFcjiskola "Schulspiel" szakdt
jel<ili meg, ahol egy egyetemista csoport - tagjai kdzdtt
e k6nyv ir6ja is - 1977 6ta dolgozott a mini-mono-dr6m6k fejleszt6s6n.E csoport h6rom tagja azutin I 980. janu6rj6ban megalapitottegy kis6rleti gyermek-6sifj0s6gi szinh6zat,a ,,BerlinJ6t6kmrihelyt".
A k<itet els5, terjedelmesebb 6s alapvetchn iskolaipedag6giai n6zcipontf r6sz6bcilv6lasztottunk ki egy mini-driim6t. R6szletesismertet6stal6n idehazais6rdeklcid6st kelthet egy fj - s a tanit6st, nevel6stminden bizonnyal szinesitci,frissitci - forma ir6nt.
A Szerzri-j6t6kcimri darab programc6dulija:
ImproviTticids jdtik kdtf elndtt el6ad6 szdmdra.
Korcsoport : 7. osztilyos tanul6k, esetleglehetnek fiatalabbak is. (Ebben azimprovizilci6s j6t6kban messzemen6en a n6z6k halilrozzilkmegaz.ig1nyszintet, igy a program kev6ss6fiigg az 6letkort6l.)
Iddtartam: I iskolai 6ra
Elcifelt6telek J6t6kt6rnekelegend6az osztilyterem.
Tdma:K6lfelnritt jdt6kos szinjf t6kot improvizill a tanul6k utasitilsainakmegfelelcien.
Tartalom:
A tartalom a tanul6k utasit6saib6lfejltitik ki. A gyerekek egy kis csoportja egy j6t6kossal az oszt6lyon kiviil tan6cskozik, a tcibbiek a m6sik j6t6kossal pedig az osztilyban. A megbesz6l6seknek<it6llom6sa van.
Minden egyes6llom6s ut6n a felncitt jiit6kosok a tanul6k
utasit6sainakmegfelelcienj6tszanak.

C selekvdsformdk:
A tanul6k utasitdsokatadnak,melyeketa j6t6kosok,,6tiiltetnek" (akci6v6form6lnak).Azegyiittj6tsz6snem c6l,
de nem is kiz6rt.
I . 6llom6s:A tanul6k megjelolnek a j6t6kosuknak egy 6rzelmi illapotot.
t
2.6llomis: A gyerekek egy szerepet adnak a jdt6kosuknak 6sleirjdk annakszok6sait,helyzet6t...
3. 6llomis: A tanul6k megtanicskozzik,hogy milyen volt
a jdt6kosuk (a r6osztott szerepben)tiz€wel azel6tt.
4. 6llomfs: A tanul6k megbesz6lik,hogyan talillkozik a
k6t j6t6kos.
5. 6llom6s:A gyerekek tanfcsot adnak a darab zdr6jelenet6re.
A 4.6s 5.6llom6snrilvalamennyi tanul6 k6z6sentan6cskozik.
A k6scjbbifelhasm6l6s 6s tovibbform6liis lehetcis6gei
Az eljiltszott jelenetekbril egyes tartalmak, probl6m6k, t6mik kiemelhetcik 6s toviibb alakithat6k (besz6lget6sbenvagy j6t6kban).
A szinh6z t6mijinak tanit6siban: Mi tartozik egr
szinhizhoz? Hogyan keletkezik egy szindarab? Mi a
szerzdfunkci6ja? Milyen mrifajok vannak?
A tanul6k maguk is megpr6b6lhatnak el6re megadott elj6rr4sszcrint l6trehozni 6s elj6tszani egy darabot.
A darabifoglalkoz6smenete6sdidaktikai kommentir
T drf or mdI ds: A tanul6k f6lk6rben iilnek
Szem6lyek:
A j6t6kos
B jr{t6kos
Sz6beli eldzetes
Az iidv<izl6s6s bemutatkoz6s utin a k6t j6t6kos valamelyike rdviden elmagyarS.zzaa tanul6knak az elj6r6st,
azaz,hogy m i szinh|zat akarunk csin6ln i, ehhezazonban
egy fontos dolog hi6nyzik, nevezetesena darab, ez6rt a
tanul6k felad atalesz ezt adarabot l6trehozni.
D.K.: Ennek a sz6beli el<izetesnekrelative rovidnek kell
lennie, nehogy a bizonytalans6g 6s a f6lelem 6rz6sealakuljon ki agyerekekben,hogy cikerre a feladatra nem k6pesek.Igy jobb azonnal belekezdenia gyakorlati megbesz6l6sbe.
El6jdtszds
l.6llom6s:
Mlndk6t jit6kosmegkapja afeladat6t a sajit tanul6csoportjit6l: egy6rzelmet, amelyet el kell j6tszania. Mihelyt
mindk6t csoport meg6llapodott egy em6ci6ban, a ket j6-
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t6kos egrike elkezdi a jlt6koc rMden elj6tsszaxz feladat6t,6s6ll6k6ppelfejezi be,
D.K.:A jit6kosoknak arra kell tdrekedniiik,hogymin6l
hiszen6kcsak
bea tan6cskozisba,
kev6sb6avatkozzanak
rendelkez6s6re.
tanul6k
a
illnak
,,anyagk6nt"
Ennek azelsi 6llom6snakis igenr6vidnekkell lenniea
egyar6nt,tanicsaik
6saz el<ij6tszisban
megbesz6l6sben
rdvid, gyors,,6tiiltet6se"b6tors6got6sdnbizalmatad a
tanul6knakahhoz,hogy a j6t6kosoknakutasit6stadjanak.L6tj6k, hog;rkomolyanveszik,fontosnaktartjik 6s
nembir6lj6k <iket.

4.6llomis:
A tanul6k kialakitanak egr cselekm6nyt, 6smegbesz6lik,
hogyankeriilhet eg;rm6ssalkapcsolatba a k6t szem6ly,mi
tdrtdnik. hol tal6lkoznak...
Jayaslataik alapjin a k6t eltiad6 most kiiziben jdtssza a
jelenetet. Ha a helyszinek vagy a t6rt6net tov6bbi menetenemvil6gos, akkora j6t6kosokf6lbeszakitj6k a j6t6kot
6smegk6rdezik a tanul6kat.
5.6llomris:
Mieldtt a tanul6k kialakitan6k a zir6ielenetet, a jdtekosok 6sszegzik az eg6szfolyamatot, azaz megnevezik az
egyesfunkci6kat, mint szerz6, rendez6,szin6sz,nflz6, 6s
ilym6don elm agyarilzzik,hogyan j6n l6tre a szinhiz. Ehhez kapcsol6d6an kdz6sen megnevezik azokat a szinhiizi tehetcjs6geket,amelyek szerint a darab befejezcidhet: mint kom6dia, tragedia, abszurd, groteszk, bulviirdarab,mese...
D.K.: tirtelmesnek6s a j6t6kosok meg a tanul6k szim6ra
egyar6nt kiel6gitcinekbizonyult a befejez6snekez a m6dja. Ha ugyanis nem a kiildnb<iz<iform6k kin6lat6t 6s bemutat6slt alk almaztilk a i6t6kosok, akkor gyakran megt<irt6nt, hogy a tanul6k az 6ltaluk ismert televizi6s mint6k - p6ld6ul a bulv6rszinh6z vagy a rekl6mprogram
alatti rtrvidfilmek alapj6n - gyorsan kitaldltak egy
happy end-et, amely ellentmondott annak a komolysiignak 6sin tenzitiisnak, ahogyanvalamennyien dolgoztak a
t6min vagy probl6miln. Ez a f aita befejez6s komolyan
veszi a t6rt6netet, esezzel egyidejiileg megmagyarilzzaa
gyerekekneka szinh6z kiiltinbiizri form6it.
A gyerekek e8y vagy t6bb z6r6form6t kiv6lasztanak,.
pontosabbankidolgoznak 6s elj6tszanak.

2.6llom6s:
Az egyikj6t6koshat-nyolctanul6valaz oszt6lyonkiviil
tan6iikozik, am6sikj6t6kospedigazoszt6lynagyobb16sz6vela teremben.
D.K.:Ha azegyikj6t6kosl6ny,akkornagyobbgrerekekn6l(7. oszt6lyt6l)gyakorieljir6s az,hogya jit6kos sz6nd6kosancsak 6-8 l6nnyal tan6cskozik,mivel a nemek
szerinti szltvillasztis a kiscsoportszimilra kiildntis fesziilts6get6sttibbnyiregyorsankellemeshangulatotteremt.A nemileghomog6ncsoportmunkfja sor6ngyorlaz6bb,kellemesatmosd6sanl6trejdnegybizalmasabb,
szerepmeghat6rozis
ra,segybenegrviszonylagegys6ges
sztiletik.
'
A tanul6knakmost az a feladata,hogya j6t6kosoksz6egyszerepettewezzenek:
mira az I . 6llom6s6rzelm6hez
6letkor,szociilis, hivat6sbeli,csal6dihelyzet,szokisok,
kivins6gok...Azut6n ki kell v6lasztaniukelj6tsz6sraegy
cselekv6sVjelenetet.
D.K.:Ha a gyerekekelakadnak(ami itt gyakranelcifordul), a jdt6kosokegyszertik6rd6sekkel(tvtilyenkorf leb6torithatj6kcjket.A tapasztalat
gyenez a szem6ly...?)
a vim6rgyorsanmegkezdcidik
azut6n
hogy
aztmutatja,
ta, amelybea jit6kosoknak m6r nem vagyalig kell beavatkozniuk,hanemhagynikell a gyerekeketd6nteni6s
a csoportonbeliili javaslatokkiiziil v6lasztani.
ut6n ism6tvalamennyiental6lkoznaka
A megbesz6l6s
teremben,6smindk6tj6t6koseljiitsszaa r6osztottszerepet.

A Szerz&jit6k cimri program bemutat6sa ut6n l6ssuk'
milyen lehetcisdgeivannak az egyestan6rnak e program
alkalmaz.isira. DagmarDirger kdnyv6nek 8. fejezete mely e k6rdest a k6tetben k<iz<iltvalamennyi darabra vonatkoz6an megvizsg6lja- a mini-mono-dr6m6k prim6r
megvalmuliisinak leir6s6val indul. A mini-mono-dr6m6kat elsrillqSeseoeg,vcsoport (szinj6tsz6k6r vagy m6s
jitsz6 t6rsulat) adja elci az iskoliban a77rl a c6llal, hog)'
kedvet, b6torsigot 6s iiszttinzest adjon a g;rerekeknek a
jit6l&oz. Ez mindig csak egv egvszeri esem6ny,a folyamatos munka a tanirra \'6r, lett lq3'en az tovilbbi csoportok meghiv6saaz iskol6ba. ntihinr forma kipr6hil6s6a a
kollegdkkal, vag;r v6giil - s ez a legnehezebb tt - az
egyediil tiirt6nci hitor kiserlet.
Abban azesetben,ha a tanir egyediilj6tszik, amini{r6m6kat megkell v6ltoztatni:az epikusvon6sokatkell er5siteni a dramatikus von6sokkal szemben,azaz sok mindent,amit egr6bk6nttobbel6ad6j6tszik, a tan6rnakkell
elmes6lnie.
A tan6r sz6m6rah6rom alaplehetris6gkin6lkozik:
a tanul6k fokozottabb m6rt6kben val6 bevon6sa6s
eztritaltov6bbi j6tsz6t6rsak nyer6se
adr6mafrtiiltetdse epik6ba; a tan6r mes6l
a tan6r megsokszorozzamagit bab6k, kell6kek'
kosztiimiik hasznilatdval, de ugyanakkor minden
fontos szerepetmaga j6tszik.

3.6llom6s:
ugyanazokbana csoportokbant6rt6nik.
A megbesz6l6s
A tanul6kmostutasit6sokatadnaka jdt6kosaiknakarra
vonatkoz6an,hogy milyen volt hcisiiktiz 6wel ezel'6tt
voltak?Mi volt
(Hogran6shol6lt?Milyentulajdons6gai
riividebba ,,visszatea hobbyja?).Fiatalabbszerepekn6l
esetleghosszabb.
kint6s", id6sebbszem6lyekeset6ben
D.K.:Itt fontossz6munkra,hogya tanul6kmegpr6b6ljateremtenia jelenesamflt kdzdtt,hogy
nakiisszefiigg6st
6s visszaverfuklrdezzeneka jelen viselked6sm6djaira
a szozess6kazokata kor6bbi6vek6lm6nyeire,azazhogy
(Ez perszenem
foglalkozzanak.
cializ6ci6st6nyezcikkel
felt6tleniil a tanult szocializici6ste6ri6kfelid6z6s6tjekomolyanv6tel6t6sm6lenti, hanema szemilly/szerep
lyebbmegismer6s6t.)
Miutdn mindk6t elciad6elj6tszottaa magajelenet6tj6t6kukel<itttdbbnyirebejelentve,hogymely6letkorban
j6tsz6dika jelenet- a tov6bbi6llom6sokatvalamennyi
tanul6valegriitt kiiz6senbesz6likmegazoszt6lyban"
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Egy nekiinkvald Pedag6giailaP

Besz6lget6sPecienye Eviival, az lJi l(atedra fdszerkesztcijdvelP.E.: lgen, gyerekek is, az ,,igy irok 6n" rovat kezdettdl
hogy egy-egyhelys6gb<il
miitdiif {ital6ban az a szok-6s,
gyrijtjiik 6sszeaz ir6sokat, 6s azokat egyszerrejelentetjiik meg.Van figy, hogy kiiz6piskolekt6l kapunk anyagokat, j6 hilzidolgozatokat, 6rdekess6geket,iigyes gyerekir6sokat. A sikertelenebb miiveket is megielentetjiik'
mert az ilrdm, ha egy gyerek nyomtat6sbanolvashatjaa
nev6t.Ennek motiv6ci6shat6saisvan, hitha m6gjobbakat fog irni ezut6n. Teh6t pedag6gusszerzciinkvannak,
sziilcii leveleket szoktunk kapni 6s gyerek-ir6sokat. Ez
ut6bbiak kiild6s6rebuzditj6k is a pedag6gusokat'
R.: Milyen m6rt6kben t6mogatja a reformpedag6giai
mozqalmakata foly6irat?
P.e.iM i ndenlapbancgy-egyalternativ pedag6giaiir6nyzatot ismertetiink.igy pl. a legut6bbisz6mbana Montessori-pedag6gi6t. Foglalkoztunk Waldorf -pedag6gi6val'
a Zsolnai f6le nyelvi-, irodalmi-, kommunik6ci6s programr6l is irtunk. Scit,az 03 Katedra volt az elsci,amely
Zsolnai J6zsefnek a Mincis6gi meg0jul6s programj6t
r6szletekbenkoz<ilteaddig,amigmegnem jelent az Iskolakul trira h atodik szem6bantel jes eg'6sz6ben'
R.: Ezeknek az frj pedag6giaimozgalmaknak az ismertet6seobjektiv,v agyhozziftizt6k saj6t gondolatokat, v6lem6nyeketis?
P.E.:Nem tudom, objektivnek nevezhet6-e,ha p6ld6ul
megk6riink valakit, aki mondjuk Montessori-pedag6gi6val foglalkozik, hogy 6 irja le ennek a sajitoss6gait' hiszenci6rt hozz6 alegiobban. Ez m6r nem objektiv. Mert
ha csin6lja,nyilvin szeretiis. Es akkor abbanaz ir6sban
bennevan a lelke.Azt6n, ha mi irunk valamilyen tud6sit6st, mint p6ld6ula Waldorf-pedag6gi6r6lirtunk annak
idej6n, az igyekezetLtilrgyilagos lenni. De azt hiszem,
6hatatlan, hogy a sajdt v6lem6nyiinket bele ne fiizziik.
R.: Egy alulr6l indul6, alulr6l kezdem6nyezettorsz6gos
lap.hogyantud mcg6lni?
P.E.: Nehezen.Nagy sziiks6giink van az el6fizet6kre.
Most kaptunk egy nagy 6sszegii- nekiink az - anyagi
tiimogati4sta miniszt6riumt6l. Addig alapitvinyokb6l,
p6ly6zatokb6l tartottuk fonn magunkat. Az 6rbev6teliink nem sok, de szivesencsin6ljuk, a kezdeti lendiilet
m6g tart. Az a baj, hogy nem ismerik el6gg6a lapot, de
rekl6mra kezdettcjlnem volt penziink.
6t.
R.:Meg kellettemclnia lap 6'1
P.E.:Sok6igtartottuk az 52 forintot, de ahogyemelkedett
a keny6r, a hfs, a N6pszabadsdg6ra, fgy emelkedett az
0i tcatedrr{6 is. Az 52 forintr6l egyszer egy szerkesztd
azt mondta, hogy226sf 6l percbekeiiit az 0j Ka6t6?sam
tedra egy pedag6gus6tlagfizet6s6hezviszonyitva. Enynyit kell tanitania egy 6tlagos fizet6sii pedag6gusnak,
hogy megvehessea lapot. Most ez 58 forintra emelkedett.
R.:.Milyena kapcsolatotoka kiad6val?
P.E.:A Calibra Kiad6 most szeptembert6lv6llalt 6t minket. Ez most egy kicsit hely6reriztaalapot. A kiilleme is
megv6ltozott, a rovatok is szab6lyosabbak.
R.:A nyomd6valel6gedettekvagytok?
P.E.: Az dsszesnyomd6nkkal nagyon el6gedettek volA zalaegerszegi
soktunk, leginkilbba zalaegerszegivel.
szor ingyendolgozottnekiink. Nem volt p6nziink, 6s akkor azt mondtiik, hogy ne 6lljunk meg, cik k6t sz6mot
azt6nmajd ha leszpEnziink.kifizetjiik.
megelcilegeznek,
R.:A p6nzhi6nyvolt azoka,hogy m6rciusbana lap megsziintet6s6t terve^erck?

Harmrdik 6vfolyam6t inditotta iddn azUj Katedra' epedrgogusok, sztlcik, di6kok foly6irata. Riportunk a lap fcierkeszttij6vel, PecsenyeEv6val k6sziilt.
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R.: Elstisorban pedag6gusnakvagy fjs6gir6nak 6rzed
magad?
P.E-.:Elxisorban pedag6gusnak.En nem vagyok szakk6pzett irjslgir6, nem v6geztemsemmilrllerijsigir6 iskol6t.
ir6stud6 pedag6gusnak6rzem magam az ir6stud6nak
olyan 6rtelmez6s6ben,aki nem csak k6rv6nyt meg ,,nagyonmusz6jokat" tud irni, hanem k6pesmcglogalmazni
olyan sajdtoss6gokat, amelyek a pedag6gi6banelcifordulnak.
R.: Hogyan sziiletett meg az az iitlet, hogy a Kdznevel6s
mellett rij konkurenslap induljon?
konkurenci6jaez az Uj Katedra,
P.E.:Nem a K<iznevel5s
nagyszerepevoltbenne'hogy
igen
K<iznevel6snek
nohaa
erre a gondolatra jutottunk. K6t 6s f6l 6wel ezelcittelvesztettem a kedvemet. AztEreztem, hogy nem 6rdemes
tanitani, abbahagyoma pedag6giaimunk6t. Nagyon el
voltam keseredve.Ultem a fotelban teljesen magam al6
zuhanva,hogy mit 6r az 6n pedag6giaimunk6t. Ezt akartam elmondanivalakinek,a pedag6gi6valkapcsolatosdilemm6imat.Egy orsz6goslapot inditan6k - gondoltam'
Nemcsak
ahol tudn6k kommunik6lni a pedag6gusokkal.
6n,hanemcikis egym6ssal,a sziikjkkel,a didkokkal.Utrina visszanyertem a kedvem a tandri munk 6hoz,ezl az6ta
semvesztettemel, de p6rhuzamosanmegymellettea lap
is.
A Kiiznevel6sselval6 kapcsolatunk pedig nagyon eg6szs6ges.Kezdetbent6mogatottminket. Nem anyagilag'hanem figy, hogy peldiul bej6venddltea Katedrit..Megfllapodtunk, hogy nem konkur6lunk egym6ssal.Ok a miniszt6rium hivataloslapjak6nt ink6bb inform6ci6katk6ziilnek, mi pedig fiiggetlenek vagyunk. Ez a fiiggetlens6g
annyi t jelen t, hogy p6rtokt 61,szeruezetektciligyeksziink
magunkatt6vol tartani.Aminiszt6riumt6lis, nohat6mogat6s6t llvezzik.
R.:Nevezhetlek az Uj Katedra sztil6anyiilnak?
P.E.:Igen.Annak is 6rzemmagam,Barlai Katival egriitt.
R.: Melyek a lap sajdtoss6gai,mi a profilja?
P.E.:A kiil6nf6le pedag6giikkal pr6brilja megismertetni
az olvas6kat. A sziilcjket is, de ftik6pp a pedag6gusokat'
hogy kitekintsenekaz osztiilytermekfalai kiiziil.
R.:_Milyena fogadtatils?Vannak-e visszajelz6sek?
P.E.:Elscjsorbanpedag6gusokv6s6roljiik, cikegybensztikjk is. Tehft tdbbnyire szakmabeliek,6sa pedag6gusok
kiiziil azok, akik m6st is olvasnak.Aki nem t6j6koz6dik,
nem olvassaa Koznevel6st, a Pedag6giaiSzeml6t stb. 6s
&zirk6zik,azt azlJ jKatedra sem 6rdekli. Olyan pedagogusokkal m6g nem besz6ltem,aki csak az Uj Katedr6t
olvassa.De aki minden ir6nyban 6rdekl<il<i6s a szaksajt6t olvassa,az a mi lapunkat is k6zbeveszi6s oriil neki,
hogy van, mert ez egy miisfajta, a tiibbi szakmai laphoz
nem hasonlithat6.
R.:_Kikirnak a lapba?
P.E.: Kezdetben mi (a szerkesztcis6g)irtuk a cikkeket.
Volt egy olyan szakasz,amikor megk6rtiink ismercistiket
bar6ti alapon,pedag6guskoll6grikat,j6 tollI irjsr{gir6kat,
hogy akinek van mondanival6ja,b6tran irjon a lapba.
R.:Gyerekekis?
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P5.: Igen,ezisoka volt.
R.:Kimozdultatoka m6lypontr6lezekszerint?
P.E.:Igen,de a m6lyponiotnemazanyagihelyzetjelentette.Az6rdektelens6gink6bb,amit tapasztalunk,
f6leg
vid6ken, de a fcivdrosbanis. Oriiliink, ha n6grezerpeld6nybanelkela lap.dtezer iskolavanma Magrarorsaigon,svannyol cvanezerfiagogus. Ehhezk6pesta n6gyezerpeld6nysemmi.Minden szerkeszt6s6gi
iil6s(rgykezdddik, hogy ,,Mi k6neaz embereknek?
Mit olvasnfnak
szivesen?"Sztorikatirjunk vagykomoly l6legzetv6telii
ir6sokat?Magyar6zatokat?
Sz6ljunkbotrinyokr6l?Tal6n jobbanfogyna.
R.:Es a politika?
P.E.:Azt nem.Teljesenpolitika mentesekvagyunk.Olyannyira,hogyp6ldi{ulmostadtamfel egycikketaz,,Es"be.A politika 6sa k6zoktat6skapcsolat6r6lsz6l.Ezt 6n
jelentetemmeg,mertkizirirtam,denema Katedrdban
juk a politikdt, amennyirelehet.
R.: Ez a trirekv6stal6n sokakatvonzis, nem?V6greegy
sziget,ahol t6nylegpolitika mentesen,szakmaik1rd6,sekr6llehetolvasni.
P.E.:Elk6pzelhetci.
R.:Mire lennesziiks6getek
ahhoz,hogyezta lelkesed6st,
frisser6t megorizz.6,tek?
P.E.:Er6?Azt sokszorelveszitjiik.Igazidics6retetolyan
pedag6gust6l
m6gnemkaptunk,akik kdzvetlenkdzelrcil

l6tj6k a munkinkat. M6g a saj6t kd,rnyezettinkb6lis csak
ritkin kaplnk visszajelz6seket,
hogyezmostj6 volt vagy
nemvolt j6, tetszettvagynem.Ezhiilnyzik. Kezdetben
nagyonsokat k6szdnhettiinkZsolnai J6zsefnek,mert
biztatott minket, hogyerre a lapra sziiks6gvan, csakcsin6ljuk. Vagy tavaly,a Hungarodidakt-olr,ahol kb. 300
pedag6gus
iilt 6ssze,Zsolnaikez6benazUj Katedravolt
6slobogtatta,mert ezt megkell ismerni.Ez nagyonj6l
esett.O tehhtaz egyik t6mogat6nk.S ki van m6gilyen?
B6thori Zolti,n 6s DebreczeniTibor is. aki kezdetben.
amikor a Drimapedag6giaiTirsas6glapja k6sziilt,felhivtaa figyelmetmindenf6rumonazUj Katedr6ra,hogy
ezegyolvasmilnyos
lap.Azt6nmi is felajinlottuk a segits6get,mint egykistestvrlrnek.
R.:Mostenneka ,,kistestv6r"-nek
6solvas6inaknev6ben
megk6szdn<im
a besz6lget6st,6s kiv6nom, hogy legyen
mindigercit<ik
folytatni.Soksikert,Uj Katedra!
Amennyibena riport felkeltettea KedvesOlvas66rdeklcjd6s6t,s szeretn6megrendelniaz Uj Katedracimri foly6iratot, aztaz alilbbicimenmegteheti:
UJ KATEDRA SZERKESZTOSEGE
1039Budapest,Btrczi G6zat. 2.
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Budapest,1992.okt6br 27.
Erddlyi J6zsefn6

DEBRECZENI TIBOR

Egy nemrdgvolt hiittdrin t6zm6nyhdttere
Eme irds kdt eve, Ingy nugszilletett; a szerzd negkhnnyebbilldsdre. A Kapu kill6nf6le
szerkesztdi kozt luiny6dott aztdn, majd el is veszett. Papirkupacbdl kerillt etd egy mdsolati pdlddny.Ugy tetszik, nem drtott meg neki a kdnysTeriirejtdzds. Megmaradt Mt a
szr)veg kdt dwel ezel6ui dllapotdban.
MegjegyeTnie legfeljebb annyit kell a szerzdnek, hogy a nemrdg volt Mttdrintdzmdny
taldn ma is fuittdrintdzmdny.Mtis ndven, mtis minisztdriumnak.

i
i

Egr int6zm6ny, orsz6gos,pontosabban orsz6goshat6kiirii h6tt6rint6zm6ny- a hdtt6rre majd m6gvisszat6riink -, miiv6szeti, miivelcid6si,kdzmiivekidesi hit t6rint6zm6ny, amelyrcil mostan sz6 esik, ilyen, de lehetne
m6smilyenis, mert amircilsz6esik,az eshetettvolna,eshetne b6rhol, b6rmelyik hitt6rint6,zm6nyben, perszeebben is, amelyikbrila mint6t vertiik. Hogy mi6rt (volt)h6tt6r ezazint6zm6ny, nos, ez azint6zm6ny az6rt (volt) h6tt6r, mert szellemikapacitils6vala miniszt6riumot kellett
mintegy h6tt6rbcjl szolgillnia, pontosabban azt is, de
nemcsak a miniszt6riumot, hanem az ideol6giai hatalmat' az egyetlen p6rtot 6s egy6b hatalmakat is a 80-as
6vekben,6pprigy,mint kor6bban, amikor m6ga BM is feliigyelte a hitt6rint1zm1nyt nehogy rosszul szolgiija n
ideol6giai ha talmat, tehdt ez a hefilr int1 zm6ny,melyet
az idijk sor6n tobbsz6r is rijraszerveztek a csfrcsokon6s
mindig szovjet mint6ra, sohasemfeledkezhetett meg
alapvet6 funkci6j616l, ami6rt l6trehozt6k negyven6wel
ezelcitt,hogy tudniillik itt, ehelyt kell megideologizilnia
kdzpontositott mijvelciJ6si elk6pzel6seket,itt kell a koncepci6khozmetodik6t kitalalni, itt kell mozgalmakatir6nyitani 6skonstru6lni...Nos, ez az int6zm6ny,ezazeleddig h6tt6rint6zm6ny 6let6bental6n elcjszorkeriilt zavarba, m6gpedig az ut6bbi h6napokban, a rendszervdltozds
idej6n;mertv6giil ismi rimost,s mi v6grevan(lesz)?Mert

szervezhett6k bdrhogyan, b6rmif6l6re eddig, abban biztos lehetett, mindig is, hogy 6 kdzponti, hogy 6 h6tt6r,
hogy<ip4rt- 6s6llamideologi6tkdzvetit, hivatalosanlegal6bbis.De most,amikor - mint mondj6k az alulr6l j6vci miiveldd6sikezdem6nyez6sekfelelnek meg a ,,pluralista haza" 6rdekeinek,amikora decentrumokratevcilik
6t a hangsfly, mi is lehet,egy6ltal6banmiv6 lehetneegy
ilyen szovjet min trijri k6pzcidm6ny.
A munkatiirsak egy r6sze rugalmas 6s 6tv6ltoz6sra
k6sz,mir is keresiaz fij hely6t,vagy azijhely keresi cit,
alkalmazkodikaz fj helyzethez,az rij minisztr6riumhoz
6s a p6rtokhoz. Vannak. akik fontosnak tartj6k jelezni,
hogy cik eddig is csak lazasz6llal kapcsol6dtak a hi{tt6rint6zm€nyhez, ez6rt akilv6,jukatis a biif6ben fogyasztjik
el. Sokan azonban,mintazikzi l6gy az ablakon, tehetetleniil v6rnak.
Pedig nem volt ez mindig igy. Volt mozg6s, ugyancsak.Hajdan6ban, dan6ban, a megboldogult 80-as 6vekben m6g az is elcifordult volt, hogy a n6gy fcin<ikegrike nem vicc, n6gyen voltak (vannak) -, neveznik ezt az
egyiket Vazulllnak, v6gigi 6rta azirodikat, 6shihetetlen,
de igaz, szekr6ny vizitet tartott. N6i precizit6ssal 6s kiv6ncsis6ggalttrt azirt ajt6k md,g<itti6sszevisszas6gba,
s
igencsakhr4borgott,ha nem tal6lt rendet a rekeszekben.

26

.

,

.r

A munketirsaktal va!6 kapcsolatnak eme h6zkutat6sos
for:: .r - ki tudja, honnan hozta eztavezel6i tal6l6km; sagot - v6giil is nem rendszerzcjd6tt,a h6tt6rint6zmen. egr ik-m6sil taga ugyanis m6ltatlankodni mer6. .i. alzem6lyisegjog megs6rtdsc,ilyesmiket mondor :ek. S ekkor - m6r sarjadoztaka reformkommunisL - igy'sz6lta p6rttitkir: az6rteztne! Annak ellendre
hais igv
-,mt6it6nt ez, hogy ahitt6rintlzm6nybeli hivatali
kidereit'kit
mindigisgondosanszemeltekiamaga
t.
otrajtanatiiri6netesenp6rtlitkdrnak. Nem fordult elci'itt
UgaiaUUisnem, hogy ne a Frjl'cikiszemeltje I egyenaz 6lpi-rtharcos. Ha a kiv6lasztottk6zvit6zk6nt keriilt a p6rtpozici6ba, egy-kettcire hivatali kdz6pparancsnokotis
csinilltak bekile. A mi int6zetiinkben legalibbis mindig
igy t<irtent.
Valamikor, amikor a Fcif6kital6lta, hogyvezet6tkre6l Vazull6b6l, Petur megk6rdezte tcile: ugyan mondanf
meg, mi6rt, hogy emc Vazull6ra esett a v6laszt6sa,mit
tett le az illet o az asz.talra,mire a Frif<i azt vilaszolta:
- Semmit.De j6 kidob6 le6nY.
- S ez el6g'! -k0rdezte Pctur'
:
El6gvolt. Vazulla kidobta Peturt.
Aki piispoks6getkiv6n, j6 dolgot kiv6n, mondta, irta
6llit6lag P6l apostol. Hogy igy van-e, nem tudom, nem
voltam ptispok.De aki p6rt6llambanvezet6beosztiistkivint, az j6 dolgot kiv6nt.
A mi hdtt6rirrt6zm6nyiink vezet6i is n6gyen voltak'
n6gyen, s meg akik m6g a kdrnyezetiikben - v6gigl6togaihattik p6ld6ul Eur6p6t. Allamp6nzen.Vazulla mrlg
izraelt is. Hol egr kiildotts6S 616n,hol egy kiildiitts6g tagjak6nt, hivatalb6l vagyjutalomb6l, aztdnkutat6k6nt,tanul6k6nt, megfigyel6k6nt.Utazott mint Th6lia megbizottja, utazott mint egy n6pikarik6z6 csoport hivatalos
kis6rcije...De k6pviselte a n6pi karik6z6k nemzetkiizi
sziiveti6g6ben annak kiilonbozcj helyszinii tat6cskoz6'
karik6z6kat.Noha cinem is tudott karik6zsaina marg,yar
ni. De vajon ki mert volna sz6lniamf gy karik6z6nyelven:
kushadj m6r, Vazulla, a r6zfiln fiitytl6j6t a nagy mehetn6kednek!Aki ugyanis sz6lhatott volna rangja szerint,
6ppfrgynem tudott karik6zni, mint 6, s m6gfiiggott is ttile. Ne feledjiik, Vazulla volt a kidob6le6ny.

t

mindketten kiilf6ldi tanulm6nyuton, Ath6nben adtak
egym6snakrandevf t. Megtehett6kA demokr6cia is megkis6rtette a hitt6rintfizmlnyl-.a
nyolcvanas 6vekben. M6gpedig a naturizmus form6j6bin. Vazullaegyszercsakellen6llhatatlanv6gyatkezdett
6rezniarra, hogynaturist6v6v6lj6k.Ugyannyira a sziv6n
viselte eme mozgalomfejlcid6s6t,hogy m6g a naturista
egyesiilet levelei6s6t is egy ideig a hittlrintlz.m6nybril
l6tszunk...Ahett6rb6nyolitotta.Puc6ronegyenlcieknek
hogy Vameghallott6k,
mihelyst
int6im6ny dolgoz6it,
szenvedemokratikus
par
illdoz
tiftn
16
zulla a d6legyhizi
d6ly6nek,6ithetrien megkis6rtettea v6gy, a t6 partj6ra
menni, ruh6t ledobni, s irgy csevegniVazullival, mint
Mersze azonbancsak Ubulnak' a
egyenlciaz egyonl<ivel.
volt. Amfigy nem egy nagy fiirkoll6g6nak
lcgsov6nyabb
d6zri,nem is egy belami, de cibirta legjobbanc6rn6val,s
nem tartott a kis6rt6stcjlsem.S neki lettigaza. A naturista paradicsombanpuc6ron t6rgyalhatott Vazulldval,
mint egyenki az egyenlcivel.
- Mindazon6ltal nem volt egy nagy 6lm6ny - summ6zta mdsnapibesz6mol6j6tUbul. Hogy az eszmecsere
vagy a latviny krlsztette eme ironikus megSllapit6sra'
nem dertilt ki cgy6rtclmrien.
- Ugycs ez az Ubul - mondt6k a koll6g6k irigykedve.Mondtdk cz,talJ.or,amikor kisebbfajta fcin<ikdtkre6ltak bel6le.M6gpedig Vazulla buzgalm6b6l kifoly6lag.
M6r fujdog6lt az fj idcik szele- a Frjfci a f6nyes'szellcik oskol6j6ba is jirt -, amikor ahitrlrintlzm6nyben
demokratikus v6lasztdsra sz,6nI6kelmagukat azok, akik
egyiitt iiltek azizemi n6gyszdgben.Legyenek f6rfiak 6s
n6k, akiket a n6pv6laszta l'cjndkdkmell6 konzult6nsnak.
A n6p kiizott a hir hallatiira l6n csod6lkoz6s6s tir6m' No
csak, no csak!Es m6ris kezdt6k hivni azigazgat6i irod6ba a beosztottakat.Kiil6n-kiil6n, egyenk6nt,Arr6l besz6lgettekott, hogy kiket l6tnrlnak ott szivesenkonzult6nsk6nt maguk mellett. A dolgoz6k meg is 6rtett6k
egyenk6nt6skiiltjn-kiildn ezt az 6hajt.
Aztfnvilasztottak. Es az igazgat6i irodi4ban el6gedettek voltak.
Hogy azok a besz6lget6sekmik6nt zajlottak le' ama
iroddban,errcilinform6ci6k csakut6bb szivirogtak ki.
Mondtdk is n6hiinyan: ,,Adtunk a szarnak egy pobeiit6s!)
font!" (Phii,ez egy nr6pnemzeti

A mi h6tt6rint6zm6nyiinkbenm6sk6nt gondolkozni
mindazon6ltal lehets6gesnektiint. A munkat6rst6l nem
vitattrik el a jogot, hogy urb6nus n6pies,ortodox kommunista, marixsta reformer 6s m6g sok minden m6s lehessen,f ideista,trockista,egzisztencialista' avantg6rdista...
F<ifrie tekintetbenliber6lisvolt. Vazulla megfel semigen
fogta, mi a kiildnbs6gaz emlitett irrlnyzatokk6ziitt.
Bir6lni viszont! Fcifciazt nem szerette.Amiklnl azt az
Orsz6gosKultur6lis Fcjfrisem szerette.Ezek a n6milegliber6lis diktatur6k piciben, nagybannemigenkiiliinbiiztek egymdst6l.Mi az,amit nem volt tandcsosbir6lni? Az
irdnyitdst mindenekelcitt,a vezet6sim6dszerts mag6ta
vezetcit.A liblingeknek viszont - ez is a strukturdbol' a
liber6lis diktatur6b6l kdvetkezett- minden szatndott.
Aki feln6zett,dics6rt, rajong6 szemeketmeresztett,netiln alddolgozottvagy n6gerkedett- belriliik v6ltak ki a
liblingek -, az minden elk6pzel6stmcgval6sithatott.
Szerv'ezhetettkiilfoldi tapasztalatcser6t,meghivathatta
mag6t konferenci6ra,kital6lhatott 6llami p6nzenfinansziroz,otttanulm6n;utakat...Egyszerfrjlrrippentegyhir'
6ssokiiig tartotta is mag6t,miszerint ket hdtt6rint6zm6nyis a liblingek kdziil, cgy t'6rfi 6s egy nci, egy6bk6nt

A nyolcvanas6vekben mrir lehets6gesvolt szamizdat
kiadv6nyokat is vdsdrolni a h6tt6r int6zm6nyben. Id6n
nagydak6nt be-besurrantegy pici urb6nusitr, kerestea
s a megbizhat6aka n6piestcilv6s6rolhattik
rab nr6piest,
meg az urb6nus 6ltal hozott szamizdatot' N6gy-ot magyai olykor-olykor osszehajolt.A16 is irtak. Ez ut6bbi
iselekedet6rt kezdetben m6g kidobdssal fenyegettettek
meg a Frifci6ltal aszerint,hogy milyen uk6zok jdttek az
Acz6l-dr6ton.
Amikor az Illy6s-versr6lclnevezettfoly6irat vez'etos6g6tpuccs-szerticnlevdltottdk.s irjat neveztekki az 6lbclc irni, mdrmint az fj
re,ki lett advaa Fcjfcj-6ltal:tess6k
irtak.
voltak,
akik
Es
lapba.
szerkeszt6sii
K6scjbbaztdnm6r nem lett semmi kiadva.Maga a Fcif iikezdte azlJj Aprilisi Frontot.
Hogy m i 6r t vol t h6t t6rin t6z m6ny az int6zm6ny?A f olyos6i sziimpozionokonazt a magyar6zatot adt6k erre
ironikusek:az6rt, mert eme int6zm6nyi hdtt6rben lehet
vagydtmeneti idcjreazokat,akikre
sziirkiteni v6glegesen
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- En itt sosel6tommag6t.igy h6t nemismeremmag6t.Hozzaa szemllyi igazolv6ny6t.
Igy tdrt6nt.Gy.L. a kiivetkezdh6napbanm6r post6n
kaptaa fizet6s6t.

nincs sziiks6g, vagy majd csak k6s6bb lesz sziiks6g, ez6rt
itt kell, hogy felvegy6k a fizet6siiket. Es ide lehet dugni a
miniszt6rium vagy m6s int6zm6nyek ki6rdemesttt vit6zeit, a rendszernekkedves,de valahonnanmenesztettk6dereit, magas kapcsolatokkal rendelkez6 elvt6rsak nem
tril elm6s gyermekeit. A fizet6si jeglrz1kekfognak majd
tanfskodni, hogy kik 6s h6nyan vettek fel itten mekkora
fizet6seket nagyobb ercifeszit6sn6lkiil. Keszegrcilmindenki tudta, hogy szakm6hoznem 6rt, hogy lepasszoltaa
miniszt6rium, azt is, hogy napszimra szerencsej6t6kc6dulikat tdlt<iget,de ez nem akad6lyozhatta megVazull6t
abban, hogy t6voll6t6ben ne Keszeget alkalmazzal<vilzihelyettesgyan6nt.
A b6rjegyz6kre t6bbolyan n6v is felkeriilt, amelyiknek a gazd6ja az int6.zm6nybensose dolgozott; neves
folkmuzsikus,6pit6sz,ir6-szerkesztcj.
Ez ut6bbir6l G y.L.-r 6l sz6laz alibbi tdrt6net:a neves
ir6szerkesztci Gy. L. 6.ll a plnztir ablaka elcjtt, sorban
t<ibbedmag6val.Oda6r a f izetri hdlgy el6,6smondja, hogy
ciGy.L.
- K6rem a szem6lyi igazolvinyitigy a h6lgy.
- A kocsiban hagytam - mentegetcizikGy.L.
- Akkor tess6klemenni 6rte.
-K6rem, -hdborogGy.L. emelthangon-, itt mindenki igazolhatja, hogy 6n vagyok Gy. L.

Vazulla6sk6rea rendszervdltoz6st
meglehet6s
ap6tifival6limeg.6kazok,akikvdrnak.Van,alinek viszont
felvitteazIstenadolgi{t.Az egyikism6tpi{rt-fejes.Ellenz6kik6pviselci
a pici urbinus szamizdatiigyn6k
6sa ciganol6guskutat6is.
A munkat6rsakegyike- ahogyirtuk - 6j hetyre
megy.Misik mostkeresia hely6t.Van,aki a m6sod6ll6s6banbuzg6lkodik,vagy Kft-t alakit, vagy egyesiileter
szewez.
Ki-ki megpr6b6l
alkalmazkodni
azfj kdriilm6nyehez,az.itiminiszt6riumhoz,
6sigazodnia p6rtokhoz.
Akik vezetcihelyekenismer6sn6vrebukkannak,azok6rvendeznek.
FeketeGyuri rendesember,igysz6lazegyik.
Andr6sfalviBercivel- igy a m6sik- nagyonj6l zsiiriztiink egyiittvalamikor.Srijabbanlatolgatj6kazt is,mi j6t
vagyrosszat
hozhatnekikKov6csSanyi,a frissminisztr6ri umi fdosztilly ezet6.
A h6tt6rint6zm6nyazonbaneg6sz6ben
nemigentud
mit kezdenimagiival.

T bfiruKon
A VI. Nemzetk0ziGyermekszinjftszd Taldtkozdrdl
B6k6scsaba,1992. jflius 12-24.

K6tsz6z6tven gyerek eg.ym6skez6t fogva, iitemes

dobsz6ra
6neket
re:bEffscsese, rdszdr.rdM! Spir6lisankrirbefogt6k
a vriross6trll6-utc6j6t
lezir6 sziik6kutat. Az 6nek 6s a sr6taalatt a szokcikft nem mrikirddtt,
medencdj6ben mozdulatlanul pihent a viz. Ahogy az
6nek elhallgatott, mind ak|tsz,Lz,oIvengyerek bedobta a
vizbe a maga pinponglabd6j6t, melyen a neve6saz orsz6ga 6llt. A-trogyaz utols6labda is a vizbe 6rt - a sz<jkcikrit
sugarai a lehetcilegmagasabbrat<irtek,magukkal sodorva, prirgetve, dob6lva a pinponglabdikat.Ezvolt a nemzetk6zi tal6lkoz6 z616 pillanata B6k6scsababelv6ros6ban.
Magyarul gyermekszinj6tsz6 tali{lko z6nak neveztlk
ezt akftheig tart6 esem6nyt,mely val6ji4bandrimapedagogiaimiihelyvolt.
l.Astruktira
A megfelelci szervezet 1979 6tarendezi meg minden
m6sodik 6vben a drama encountert 12-14 lvesekr6sz6,re, s a kciztes6vekben a youth counter-t 14-22 6veskorosztely szamir a. AzEv 6pai Tan6cst6mogat6s6valszervezdd6miihelyben minden eur6paiorsz6gnakhelyevan,
elxisorban persze azEur 6pai K<iz6ss6ghez tartoz6 orszigokb6l,de I 986-banmi4rmagyarokis r6sztvehetteka <i6niai encounteren. S az6la ott vagyunk mind a drama,
mind a youth encounteren.
A szervezeti sz.abillyzat szerint minden orsziigb6l
nyolc, k6t (vagy t6bb) nyelvri orsziigokb6l tizenk6tgyerek
6rkezhet. (Pl. Magyarorsz6,gr6lnyolc, de Svdjcbol,Belgiumb6l, Cseh 6s Sdov6k Kozt6rsas6gb6l 6-6, azaz tizenkelt6.) Egy-egy gyerek-csoporttalk6t felncjtt tan6r 6rkezhet.Egyikazfn. anim6tor,aki szakmaimunk6tv6gez,
a m6sik a supervisor, a feliigyelcj tandr, aki a nemzeti cso-

portokat vezeti. A felncitteknek angolul, franci6ul vagy
n6mettilkell tudniuk.A gyerekekeset6benj6, ha tudnak,
de nem kcivetelm6ny.
(Fontos itt megjegyezni, hogy id6n ekjszdr jott csoport
AlMni6b6l, Esztorsz6gb6l, Oroszorsz6gb6l, Rom6ni6b6l6s Sdav6ni6bol.)
Az encountert h6rom-tagir 6n. "aristic team" vezette, melynek ta&iai Patrick Quinnet, Belgiumb6l, Paul
Kaiserman Angli6bol, 6s e sorok ir6ja,Mit6 Lajos volt.
Mi azonban hangsfilyozottannem miiv6szeti vezet6k,
hanemkoordindtorok voltunk, 6saszerintis miikodtiink.
A k6thetesidcik<iztk6t nagy reszre bontottuk. Teljesen
elkiilonitertiik a delelcirties d6lut6ni munk6r.
A delel6tti munk6bana folyamat, a processvolta l6nyeges.Tizenk6t csoportot form Altunk2} -Z4gyerekbcil,melyekbenegvorsz{gb6lcsakk6t gyerek leherett.igy pl. k6t
magyar, k6t bolgir, k6t olasz stb. Ezeket a csoportokat
k6t animiitor vezette, akiknek kellett 6rtenie egym6s
nyelv6t 6s perszeszellemiseg6tis.
A tal6lkoz6 mott6ja Saint-Exuperytcil k6lcsrinz6tt
morda t vol t :, J6l csaka sziv6vel l6t az ember" . Ez az egym6s meg6rt6set,a milssilgotclismerci gondolat ismert
volt az anim6torokel6tt mir j6 egy6ve.A feladat az volt,
hogy az elxi h6ten (h6tf6tcil-prentekig)
a maguk csoportjiban fogalmazzanak meg valamilyen dr6mai eszkozz.el
egy iizcnetet(4nessage).
Szombatd6lelcjttmind a tizenk6t csoportmegmutatla a magafolyamatiban megfogalmazotttizenet6ta h6romtagriteamnek.Ak6vetkezcinapon,
amig a tobbiekkiriindultak, addig mi <isszepdrositottuka csoportokat,
hogy melyik iizenete passzolhata mr{sikhoz,,vagyeg6,sziti ki azt. Igy hat, k6t csoportb6l 6116csoport jdtt l6tre.
Ezekh6tfcjnmegmutatt6kegym6snakaz iizenetiiket,s ha
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m6ny sziiletett. Mi volt a munka legftibb eszk6ze?Az improvizici6.Az a fajta etiiddz6s,ami a magyar dr6mapedag6gusok6sszinj6tsz6 rendezcikelcjtt sem ismeretlen.
Megit6l6sem szerint a k6t h6t alaphangj6t az els6
"message" megfogalmaz6sa
munkah6t folyamata, a
iitdtte meg.Itt 6ltal6banaz volt a munka alapja' hogyvalamilyen megnem 6rt6sbcileljuttak a k<izdsfelismer6sig:
a b6k6hez 6s a megr6rt6shez.Pl. kiil<in-kiilon csoportok
harcoltak egym6ssal,majd megtalilva saj6t identitdsukat, egymilskez6t fogva, sz6pmel6di6ban olvadtak egygy6.Vagy kiildn-kiilrin szigeteketalkotva, a b6k6s6let folyamatait pr6b6lt6k kiform6lni. Erdekes m6don ink6bb
azemberi testtel6s n6hiny eszkdzzeldolgoztak,mint t6rgyakkal.Patrick Quinnet sz6pgondolatavolt - az elcjk6m6g okt6berben-, hogy milyen
szitcimegbesz6l6seken,
j6 volna,ha az eszmet6rgyakbanfogalmaz6dnameg' pl'
papirban.Nos,egyetlencsoportvolt csak,amelyik papirral dolgozott.Es bizony el6ggyeng6n.
Az 6n v6lem6nyem szerint a p6rositotl csoportok a
misodik h6tenis jtll dolgoztak,de a reponse,a vilasz mir
nem volt olyan eredeti, mint azizenet. Sok esetbenink6bb onism6tl6snekhatott.

rf,ertlkcsr'6tt. ha akartik kiiliin fogalmaztik meg, f jabb
h. ,rr o.,. ': mtihelymunkin a v6laszt (response).Ezeb ez igr ltitrej<itt valamiket, folyamatok v6geredm6ny€t mutattik be csiit<irtiikiin d6lelcjttm 6r azeg6szli,t'or
minden rbztr evcij6nek.L ez.6waigy ak6thetcsmunkafollamrlot. Mi -a team-nembir6ltunk,csakkoordini4ltunk. Nem sz6ltunk bele az egy6nekmunk6j6ba.
A d6lelcittimunka a val6di encounterel6k6szit6s6nek
Jotm elemevolt, hogy az anim6torokat m6r j(rlius I 0-re
k6rtfr k Bek6scsab6ra,hogy elcik6szithessiikegyiittmtiktidesilket. J6t6kokat j6tszottunk veltik, melyek mind a
kommunik6ci6r6l, az egymds meg6rt6s6rcilsz6ltak'
Majd ,,lott6hirzils"kovetkezett.Angol, francia 6sndmet
kalapbatettiik az e nyelvekenbesz6lcianimdtorok nev6t.
Kett6t-kett6t hfrztunk minden kalapb6l. Ezek lcttek a
p6rok,akik azutfn a kovetkezcinaponmegpr6bdltdkegysikeriilt'
missal koncepci6dolgiban sz6t6rteni..Tobb6ra
Ha nem,ott f j pirt alakitottunk ki. Sajnos,ez,azel6k6szit6s nem sikeriilt | 00%-osan,mert nyolc anim6tor nem
6rkezettmegidcjben.(Erthetctlen modona magyarsem!)
Ezek a csaka gyerekkel 6rkezcianim6torok azeg6szmunka sor6n kiss6kilfigtak a sorb6l,6snem mind tudott igaz6n j6l bekapcsol6dnia munk6ba.
Eg6szenm6s jellegri volt a d6lutrlni munka.D6lut6nra bdrki, anim6tor 6s supervisor,egyar6ntszabadonhirdethetettvalamilyen miihelyt (workshop),melyre a gyer e k e k s z a b a c l o nj e l e n t k e z h e t t e k .A v a l 6 d i m u n k a megosztesazvolt, hogy d6lut6ni miihelyt jobbiira supervisorok hirdettek. Ezeken a miihelyekenviszont a produkci6 volt a l6nyeges.Ezekbcjl6llt tisszc azazlutcasz.irl.h6zi ettid -sorozat, mellyel megkosz6nt ii k a hizigaz d 6.Jx,
B6k6scsabavend6gszeretet6t.Ilyen workshop volt pl.
gimnasztika, improviz6ci6, zsongl6rkiid6s,jazz-balett,
szirtaki stb.De a maszk-krlszit6k6sa t6rgyform6l6kis be
t ud tak kapcsol6dn i az u tcaszinhitz.i l6rv iny ossilgokba,
melyek helyszinea v6ross6t6l6-utci4javolt. Az utc6n beki, de a
liil a helyszineketa miihcly-vezetcikvi{lasztott6k
mriv6szctivezet6sszerkesztettcosszc,tal6lta ki a kczd6s
6sa zdr6sceremfinirij6t.

il

3. A tanulsiig
Szakmai- nekiink magyaroknak - annyi' hogy nem
jdrunk rosszirton a drimapedag6giai m6dszereinkben'
Rengeteggyakorlat elemeismercis,m6r kordbban16tott,
itthon isalkalmazott.Tal6naz lehetrij vonds,hogy azanim6tor szelidebben(minden agresszivitdsn6lkiil) hagyja
a gycrekeketdolgozni.Nemragaszkodikeredetielk6pzel6s6hez,hanem hagyja v6ltozni. Magyarul: 6pit a gyerekek kreativit6s6ra!Nefeledjiik, az itt mtikddcjm6dszert'
kreativ drim6nak is nevezik.
H uszonkilenc orsz6gb6l 250 gyerek 6s 6tvenn6gy f eln6tt vett r6szt ezena ralfikoz6n. A d6lel6tti munkdban
matcmatikaialapon,a d6lut6nin<ink6ntesalaponszervez6dlek kozoss6gg6az idegen gyerekek. Az irn. ,,nemzeti
csoportok" egyiitt laktak, 6tkeztek, rendszeresental6lkoztak6s..nemzetibemutat6kat" is tartottak. De a munka gerinc6benm6gisazencounter,a kapcsolatillt. Idcgenek egyiitt. Nem szavakban;tettekben, a val6s6gos6s
klzzel f oghat6m u nk 6ban i smer t6k m egegym6st : a m iisik
S a gyerekeknemcsak
kulttr6j6t, szokilsait,idegens6g6t.
toler6lt6k a m6ssdgot,hanem bar6ts6gok,szerelmekis
Agyerekek szcllemis6g6t6lidegena nacionaszovcidtek.
taliilm6nya.A gyerek
lizmus,a rassz,iz.mus.Ezafelncittek
ezt nem csak nem rlrzi, hanem figyelembese veszi.,,J61
a humocsaka sziv6vell6t az ember" - meg azesz.6vel,
r6val,a j6t6kososzt6n6vel.
Ez volt a 6. drama encounterlegnagyobbtanuls6ga.

2.A tartalom
A tartalom a kapcsolatvolt. Arra kellett a d6lelcitti
munkfban az animdloroknak t6rekedni6k,hogy valami
olyan iizenetet fogalmazzanak meg szavakkal, mozg6ssal,zen6vel,ti4rgyakkal,ami az embcrck egymi{skiizotti
meg6rmeg6rt6s6t,a faji, vallisi, nemzeti kiilcinb<iz<is6g
t1s6t, az,,idegen - sz6p" gondolatdt fejezi ki. Ehhez
adott t6maszta saint-exupery-ijelmondat. S ez a lartalmi iizenet,6s ahozz| fogalmazottvflasz jobb6ra mind a
tizenk6tmunkacsoportbank6pesvolt megfogalmaz6dni.
Perszev6ltakoz6 szinvonalon.De fgy v6lem,- s a team
is 0gy v6lte -, hogy n6gy-iit eg6szenkimagasl6 ered-

-

Mdtd LaJos

Tizenbtnyulak

Egy h6t Angli6ban Ez 6v jfniusiban, 13-21.kiizdtt tizeniitddmagammal
j6rultunk ehhez a bijlcscihoz,rls azt kellett hallanunk,
hogya gyermek- az iskolai tantervbetan6rak6ntbe6pitett dr6ma mint v6laszthat6tant6rgy - 6letc az cit gondoz6knagy riadalm6ra egyre ink6bb vesz6lybekeriil. Ez

Azt hiszem,mindig kiil<inoselfog6dottsdggaljrir, ha
az ember kiilfiildi tanulm6nyfrtra k6sziil. Sokszorosan
igaz lehet ez akkor, ha mestcrs6g6nck,mtiv6szet|nek
sziil6haz6j6ba indul. A dr6matan6r szimilra - tartoz- Anglia mindig is a ,.biilcsci"
zon b6rmely irdnyz.athoz.
marad.

29

rI - _ _

I

Este az el6z6 nap d6lut6nj6n megismert tanirndvel,
Tag McEntegarttal elemeztiik a szimb6lumok, az elvontabb megfogalmazism6ddal 6l<idr6mai formik alkalmazilsi lehetcis6geita dr6matanitlsban. A logikusan fel6pitett elm6leti vedatot sajnoskev6sb6meggycizrigyakorlati szakaszkdvette, igy n6mileg felem6s 6lm6nyekkel zuhantunkiigyba.
Az dtddik nap t6m6ja a drdma mint miivdszi forma kifejez6srendszere,m6s mtiv6szetekkel(els6sorbana filmmriv6szettel)val6 kapcsolata,illetve e k6t formanyelv ktildnbrizcis6gevolt. Videofilm k6szit6se6s elemz6sesegitette a munkdt.
A f6raszt6 nap v6g6n igazi csemeg6nekig6rkezett a
stradfordi Royal ShakespeareCompany Makrancos
Rovid kritikak6nt csak ennyi 6lljon itt:
hrilgy-el<iad6sa,
az 6lm,6nynem volt marad6ktalan.(Ugyanakkor: igaz,
l6tni, 6smegszeretni...")
ami igaz,,,Stradfordot
A csiitort<iki miihelymunk6t Geoffrey Gillham, az
angol dr6maoktatfs politikai fenegyereke,szinmiiir6 6s
TlE-csoportvezetoft anyitotta.T6mdnk a drima-munka
tervez6se,az anyagv6laszt6s,
a megkiizelit6sm6dkiv6lasztisa 6s v6gigvezet6sevolt. A-ki pr6bdlkozott mir cgy
(szerinte)6rdekest6makibont6silvalgycrekekk<izott,az
tudja. milycn neh6zis ez. Geoffl cgy teljcs napot toltott
kdriinkbcn,a valfidi dr6mf ig azonbanm6gigy semjutottunk el; munk6,nkata szerepkateg6ri6kfel6llit6s6ig tudtuk vegigvezelni.
A pcntcki nap keret6t (nem szakmai,csup6,ntechnikai crtclcmben)azutazisadta.Kor6n indultunkLancasterbe,hogymegnczhessiika Dukesszinh6zTIE-csoportj6nak foglalkozis'it kisiskolisokkal, illctve - a d6lutrin
foh'am6n - kozrx mrihcl-r'munkinvegviink rlszt a t6rsulattal.Kiil<iniisestc volt: keresgcltiik egvm6sstilusat,
iisszhangotkerestiink a sokfclesegben.Igv esctt, hogy kis
csapatunkkal sz6 szerint lekcpcztiik (es igv par6di6ba
forditottuk) a ,.n1ulviszi a pusk6t" sz6l6sunkat,mcllyel
k6nnyesnevet6srefakasztoltuk ciszmesteriinket,Davidet. (Remclem,ennck ellcnercncm ez nraradta lcgnagyobb6lmcny'cortldt ii n kr(il ! i risom c imc m i ndcnesle
t rc
e momentumbolcrcdt.)
Az utols6nap t6mija a tanir szerepbel6p6se,
a szerep
6s a helyzetszintjeinckeg_r'misra
cpitcselett, emellett
pedig r6ir6nyitotta figvclm[inkct az instrukci6addsneh6zs6geire,a ,,hallgatni tudis" (pedag6gusoksz.6m6ra
kegyetlentilneh6z)miir 6szctcre.
jegrcbcn telt. K6t k6rd6sre
A d6lut6n az risszegzr:ls
kellett iriisban. nag,-!'koz<islista <issze6llit6s6valv6laszt
adnunk:,,Mi az, amibenbiztosvagvok,vagy a h6t folyam6n megbizonl'osdtam?".r'alamint ,,Mi az, amiben bizonytalanvagyok,amikerd6s maradt a sz6momra?"
Mit tegyek mlghozzA chhcz? Szimos kisebb-nagyobb6lm6nyrcilnem lchct cgr ilyen ir6sbanbcszdmolni,
n6h6nyatpedig 6n magamszrirtemki a mes6lendcjksor6b6l. hiszennem tartoznak a szakmaik6rd6sekkdr6be.
Hazaj6ttiink,6sazirtatobbnyirek6t k6rd6sfoglalkoztat sajatdr6matandrimunk6mrnalkapcsolatban:
mi az,
amibcnbiztosvagyok,illetvc mi az,amibengyakranelbizonytalanodom?Mindcn nap sziiletnek v6laszok...6s
m i nden nap megk6rdcijelezrilnek.

a f6lelm szinte minden besz6lget6sben,miihelymunkdban kifejez6sre jutott r6sziikrcil.
. B6rmilyen t6volinak lreztiikvolna magunkt6l probl6m6ikat (mert hiszen ,,n6luk m6r legal6bbmiik<idik..."),
m6r a szakmai program elscinapjfn szembesiilniink kellett azzal, hogy a drdma l6tjogosults6g6t igazol6 6rvek
k6ziil nem egy ahazaikizdelmekben is megielenik.
Ezen az elsciest6n r6szt veltiink egy miihelytal6lkoz6n, melynek els6 r6sz6ben a drS.matanit6s,,hciskor6t"
lettunk, majd
id6zcj eml6kmiisor jellegri szinielcjadi4st
mrihelymunka keret6ben kis6reltiink meg v6laszt keresni a (sz6munkra ugyan axi6ma-6rt6kii, az oktatdstigyi
korm6nyzat 6ltal azonban gyakran megk6rdcijelezett)
a dr6ma?", ,,mire j6 ez?" felvet6sekre.Kiild,,hasznos-e
nds 6rz6s volt itt a Nemzeti Drimatandr Szdvets6g
(|.{ATD) jelenl6vd tagiait6l azt a - nem csup6nudvarias
gesztusk6ntelhangz6- mondatot hallani,hogya d16ma
6letbentart6s.i6rt f olytatott kiizdelemben j elenttis szeltaglemi segits6getv6rnak a kiilfdldi testvr6rszervezetek
s6grlt6l is.
A Londonban tartott tanicskoz6sut6n Birminghambe, a tov6bbiakban,,fcjhadisz6ll6sunkk6nt"szolg6l6
szill6shelyiinkre utaztunk - tizen<itmagyar dr6matan6r, egy brit egyetemi oktat6, szewez6,idegenvezetci6s
sof6r (ezut6bbiakszerep6bena f6radhatatlanDavid Davist l6thattuk egy szem6lyben!).
A vas6rnapot, l4-6t a demonstrativ 6s t6volsigteremt6 szerepalkot6sielj6r6sokat 6rintci miihelymunk6val iinnepeltiik,majd esteafakult6shallgat6inakelcjad6s6ban meghallgathattuk...atiszteletiinkre rendezettfogaddsonfelszolgiiltsal6tik 6s m6s finoms6gokreceptjeit.
M6snap d6lelcjttegy helyi k6z6piskoladrima-tagozatos oszt6ly6nak dr6ma6rdj6n vettiink r6szt, majd a
di6kokkal folytatott r6vid besz6lget6s
ut6n 6trohantunk
egy iiltaliinos iskoli4ba,ahol felsci tagozatosldnyok dr6ma6riij6t l6ttuk. A k6t foglalkoz6sut6n egy kicsit sz6gyelltem ugyan bevallani magamnak is, de meglehetcisen
el6gedetlenvoltam. Gyanakodva k6sziiltem h6t az esti
programra,a BelgradeTlE-csoport bemutatkoz6s6ra,6s
ezt az sem enyhitette, hogy vend6gl6ttiinkbejelentett6k:
egy olyan foglalkoz6ssalkiv6nnak megismertetniminket, amelyet 6ltal6ban 6t-tiz 6vesekkelji4tszanak,Idegenkedr6semm6r az otodik percben megingott, k6scibb
pedig teljesen el is sziillt: a jritsz6k hiteles jelenl6te, a
helyzet egy6ltal6nnem ,,gyermeteg"volta majd mindannyiunkat magdval ragadott. Oszinte lelkesed6sselpr6biiltuk az elcittiinksorra felt6rul6 jeleket 6rtelmezni,tartalmukat ttirt6nett6 dtviimi. Nem lettiink tch6t 6t6vesek:
a j6t6k volt olyan, hogy abban mi is magunkra taldlhattunk.
A keddi napon a dr6ma-fakult6s nagynevti oktat6j6val, David igazgat6t6rs6valtoltottiik a d6lekjtt<jt,valamint a d6lut6ni id6szaknagyobbikr6sz6t.Foglalkoz6s6hoz Ken Byron alapvetcifontoss6grlt6m6t vAlasztott:a
driima 6pitkez1sm6djit, a tan6r 6sa tanul6k k6zti folyamatosegyeztet6s6smegbesz6l6s
szercp6t.Megvitattuk a
partneri viszony ki6pit6s6t a dr6ma6rdn, besz6ltiinkaz
iriinyit6i szerep6truh6zils6naklehetcis6gci161
6ssziiks6gesvoltiir6l. (Term6szetcsen
nem csup6nbesz6ltiink,hanem dolgoztunk is: a Prom6theusz-legend6tdolgoztuk
fel az oliimposzi istenek n6zcipontjribol.)
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18-6n Budapesten-

,.Drimatechnik6k a nevelcik6pz6sben"- cimmel
helrzetelemzcitan6cskoz6stszervczettk6t fels6oktat6si
1992.okt6ber I 8-6n a Szinh6z-6sFilmmtiv6in t6zmen_r'
sz : i Fciiskol6n.A jelzett int6zm6ny mcllett a kaposvfri
(iokonai Vit6z Mihiily Tanit6ktpzo Fciiskola- mint a
Csokonai Program piiyizati rcndszer alaph6l6j6t miikodtctciint6zm6ny- v6llalta a meghiv6szerep6t.
t az-6v ny arin ( I 992. jfiniA tal6lkoz6 megszervezr6s6
us20-21.)Kaposvfron megtartott CsokonaiProgramIII.
Munka6rtekezlet6nekr6sztvevciiis stirgcttck, de megercisitett6kazokajelz6sek is, amelyck a pedag6guskcpz6s-6s toviibbk6pz6sektcriilet6rdl 6rkcztek.
A Csokonai Program prily6zati rendszera pedag6gusmunka gyakorlati, mesters6gbcliclemcinekmin6l teljesebbkimunk6l6sdt,a tan6ri hat6konysi{gfejleszt6s6nek
segit6s6tvi{llalta fel. Az eltelt idci, a program keret6ben
az6ta megval6sul6tal6lkoz6k, szakmai tan6cskozisok
egy szewezflsi-miikod6si rendet is folrajzoltak, s k6pet
szakirodalomadtak a l6trejiitt szakmaieredmr6nyekrcjl,
fordit6sokr6l,a k6pz6sitapasztalatokdokument6ci6ir6l.
Ap6ly6zat - nem utols6 sorban - anyagi ti{mogat6s.4val, rlletk6pescselekv6sialternativ6k,nevel6sielk6pzel6sek val6sulhattak meg. A szakmai tanicskoz6sok- a
szem6lyesismerked6s lehetcis6g6ntirl - cslekev6sib6torsdgot, szabadsigot, a,,tudunk egym6s16l"segitd6rz6s6t adta. Bir a p6ly6z-atrabeadott anyagok ,,versenyeztek" egymi4ssal,a gondolkod6s, az el6rt eredm6nyek k6z6s sz6mbav6tele,a face to face kapcsolatok az egym6s
elfogadrls6tjel6lt6k ki alap6rt6kk6nt.Ennek szellem6ben kertlt sor a fent jelzett miihelybesz6lget6sreis. A
a posztgrar6sztvev6ket az 6v6-tanit6-tanirk'6pz-6.sben,
du6lis k6pz6sben,dr6ma-t6borokban,mrihelyekbenoktat6 pedag6gusokalkottdk, - csatlakozvaa Szinh6z6s
filmmiiv6szeti Fcjiskola m6sodrlvesdr6maszakoshallgat6i 6sieltali{nosiskolai pedag6gusokis.
A vitaindit6 elciad6sokat(DebreczeniTibor, Gabnai
Katalin, Tolnai Miiria tartott6k) a r6sztvev6ktapasza megoldatlan,vagy megoldhatatlantalat-<isszegz6sei,
nak litsz6 probl6m6kfelsoroldsakovette.Sokan6rintett6k a Magyar Dr6mapedag6giaiT6rsas6gl99l-ben beadott szakk6pesit6sik6rclm6t, amely dr6maj6t6k-ktir
vezetoi, dr6matan6ri specirilis tud6ssalrend elkezd szakemberek k6pz6si rendj6t, tananyagrendszer6t, vizsg6z5.si form6it foglalta 6ssze- k6pz6si helyszink6nt megiel6lve a pedag6gusk6pzdintlzmilnyeket. A szakk6pesit6si k6relem megoldist keres6m6don reagiilt a pedag6gusk6pz6sben 6rz|kelhet6 azon ig6nyre, amely egyr6szrcil
azt fogalmazta meg, hogy a nevel6snem tud hat6konyan
segiteni a felnovekvcinemzed6kek szocializSci6jdban.A
dr6ma-nevel6s,dr6matechnik6k, a d16mapedag6gia
mind a szem6lyis6geg6sz6nekfejleszt6s6ben,mind a kiil<inkizcinevel6sihelyzetek iriinti fog6konysrigelm6lyit6#ben - v6rakoz6sra feljogosit6 kurzusk6nt vehetcj
szlmba. Ezt a felelcisgondolkoddst az az6la eltelt idcjben
(v6rva 6sbizva azigenl6v {rlaszban)ercisitett6kazok a jelzesekis, hogy a probl6m6kgyijtciffrkuszriban - amelyek
emberi krizishelyzetek nagysdgrcndiinovekcd6s6tregisztr6lt6k - a pedag6gusilll, a gyermekkel val6 int6zm6nyes,jobb esetbenemberi kapcsolatar6v6n.Azegyrc
sz6lesedcipreventiv h6l6zat szakembereivel a pedag6-

gusk6pzri int6zm6nyekben szakmai felk6sziilts6ggel'
gyakorlati, esetkezel6sitechnik6k miikddcik6pestud6s6v a l m e g e r c i s i t em
t t e g e I < iz 6 - s e g i t o - f e j I e s z t < i
szakcmbertudna eredm6nyesenegyiittmrikodni.A megfelelcimrikod6shezelengedhetetlenfelt6tel a pedag6giai'
elm6leti
pszichol6giai,szociol6giai-szoci6lpszicho169iai
m6dszertanibiztons6gra,a dr6ma-techfelk6sziilts6gre,
nik6k, drilmapedag6giatudatos alkalmaz6s6rafelk6sziA v6lem6ny-nyilv6nit6kkdziil
tett szakemberekk6pz6se.
sokanvetett6kfel a dr6mapedag6giaf6lig leg6lis- f6lig
ilf eg6lis h elyzet6bcil ad6d6 klpztsi n eh6zs6geket, a gyakorl6 tanirok egyre nagyobb sz6mbanjelenlevcj ig6ny6t'
a K6zoktat6sfejleszt6siAlap - eddig anyagi fedezetet
nyrijt6 rendszer6nekneml6t6t,a kiilonbozrj idcitartamfi
€s minris6gri tanfolyamokon meSszerezhetcitud6sok
az dnmag6banis rengetegeleszintezr6sisziiks6gess6g6t,
met tartalmaz6 fn ,,angol69" pontos megismer6s6nek
ig6ny6t,illetve annakelkeriil6s6t,hogy b6rmit is kiki6ltsunk,misztifikdljunk,,a m6dszer"-16.
A felvetett probl6m6kat, a helyzettisztilzils ig6ny6t
nem a dr6manevel6sgazdag6sv6ltozatos eredm6nyeiinnek, sokszinii6llapotai jelentcis6g6nek,,min6sit6se"
ditotta,-hanem az,hogyapraktikum,amesters6g,sannak elm6leti alapjaipontos megfelel6ssel6s tudatoss6ggal miik<idjenek. En itt szem6ly szerint arra gondolok,
hogy a dr6mapedag6gia- mint praxis,praktikum, mesters6g- azt jelenti, hogy tudom:mik6nt kell alkalmaznom egyadott6letkorban,hogyankell az ismeretanyagot
6tadnom,ismerem az ehhezsziiks6gesspeci6listechnik6kat, m6dszereket.De mindezt visszakell tudnom vezetni biol6giai, pszichol6giai,szociol6giai ismeretekre,
be kell illesztenemegyelm6let keret6be.
a tan6cskozfson felmertilt
Miben dsszegezhetciek
probl6m6k megold6sai'/Egyr6szt, hogy a pedag6gusk6pilletve a gyakorl6 tan6rok k6.pz6s6z6 int6.zm,6nyekben,
ben r6sztvevok kozos szakmai miihelymunkAt kcll hog/
folytassanak - kiilonbiizci helyszinekkel, amelyek k<iziil
B6k6scsaba,Nagykcir<is,Kaposv6r fogalmaz6dott meg.
P6ly6zatokkal, a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas6g
anyagi lehetos6geinekfelhasznill6siival a leforditott
szakmai anyagok kiad6s6t kell megszervezni,- ez a Budapesti Drdmapedag6giaiKdzpont (Marczib6nyi t6r) 6s
a T6rsas6gteszimeg.A felscioktat6sbantanit6 pedag6gusok munk6juk elm6leti osszegz6s6tv6llalti4k, mindezt
ftrlvonultatva az 1993. febru6rj6ban megszervezend6
HOL-MI pedag6giaim6dszerv6s6ronKaposv6ron.
Term6szetesensokmindenrcil sz6volt m6g:elbizonytalanodiisr6l,a,,ki tanithat drilmapedag6gi6t?"k6rd6s
frjb6li elcikeriil6s6rcil,m6s szakmai teriiletekkel val6
egyiittmrikod6s hasznoss6gilr6l,<inmagukata bdlcsek
kiive hordoz6jdv6 kiki6lt6kr6l, az egym6ssalszembenis
megnyilv6nul6 tiiremctlens6giinkrcil. Teh6t sok jelenl6vci6sfeszitcik6rd6sr<il.A tiszl6z6sravSr6kr6l.
S hogy ki milyen megel6ged6sseltilvozotta helyszinrcil? A vilaszt az is befoly6solja, hogy a szellemi-eszmei
kdz6ss6getvall6knak sikeriilt-e fjb6li munkf kra sz<ivetkezni. Ezt pedig a jdvciben megval6sult dolgok fogj6k
f6mjelemi.
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Helyszin:
1.NagyatddiMiivel<il6siKiizpont
koll6giuma.
2. S}ilesKereskedelmiSzakkiiz6piskola
Id6pont:1992.jirlius5-l I -ig'
Szerepl<ikI 0 megre52 pedag6gusa.
Rendez6:
PauskaM6ria - nagyat6didr6mapedag6gus
Tan6rok
Tolnai M6ria - CsokonaiVit6z Mihily Tanit6kapz6F6iskolaadjunktusa,
Gimn6ziumtan6ra
Keserii Imre - SzentesiHorvith Mih6ly Dr6matagozatos
gy6gypedag6gus.
csurg6i
M6ka J6nos
A rendezv6nyt6mogat6i:
Somogytn"gy"i6t nagyatedi mtivel6d6sikiizpont
So-dy me[yei Pedag6giailnt6,z'et
T6rsas6g.
Magyar Dr6mapedag6giai
megNagyat6dra,a Koll6giumba.Vajon milyen lesz?Erdemesvolt ennft
ae
f6radtan,
5-6n
Jflius
ffitottan 6rke"ztiink
Mit v6rokttile.Ilyen6sehhezhasonl6gondo'
utami? Senkitnemismerei,mihezkezdekitt? Miis aii dr6mapedagogia?
latok kavarogtaka fejekben.
elillantak.
Azt6nelj6tt azeste6sa g6tlilsainkszinte6szrev6tleniil
ut6nazismerkea bevezet6-kiisziint6s
sm6rkezdcjdhetett
elhelyezkedtiink,
amikk6r6
M6ka J6nosgyerryekat;yujtott,
aludt.
gru_fasz6l
nem
el
amiga kezdben68tihosszri
d6s.Mindenfi annyi iOciit<apottsajilt bemutat6s6ra,
cte.iileelinditottbenniinkvalamit,s m6rakkor6reztiikj6 helyrekeriiltiink.
Ennekazest6neka hangutata,
l

V6gxielhat6roz6s:
tag,deim6dokj6tszani,sRatk6J6zsefszavaimintKeseriiImremellettdontdttem,b6rsohanemvoltamszinjatsz6kiiri
hanekemsz6ltakvolan:
,,Mindenhezvan jogom,hit j6tszom.
F6ntrcilgyermeknek,lentrcjlembernekl6tszom.''
I 3 tirigy;A;i ;;;'6;"ri"- tip.oualharomdnmagamatis,sa kivincsisigt6lhajwaa szinjiltsz6csoportotv6lasztottam
sammalegyitt.
nyfjmtrak egrmAsirnnt! kapcsolatunkelm6lyit6s6ben.
egyarintlehet6s6get
e Uii"ir.ijai6kok, a p6rosgyakorlatok
felidezni:
izelit6ilmegpr6b6lok
j6tszottunk,
n6h6nyat
de
amiket
Neh6zlennemindfelsorolil
kiilonbxiz6emberi tipusokmegkeresztiil
A
trirpeken
h6t
itirpe.
6s
a
j6t6kunk
H6feh6rke
vott
i
kedvenc
Egyik
a/
elt6rcitipusfitiirpEkkel.
ugyancsak
kialakit6samis-mis H6feh6rk6vel,6s
jelenit6ie,majd kiilonboz.6ltethetyzetek
t/ Artikuleci6sgyakorlatokatis v6geztiink.
nagyfigyelmetig6nyeltck,de nagyonj6l 6reztiikmagunkat,ha ilyeneketjitszottunk.
cl Ritmusj6t6ko-k:
fajtdj6valismerkedtiinkmeg.
sz6mtalan
Szoborj6t6kok
d/
voltak a szitudci6sj6t6kok. Legink66bazokgta darabokatkedveltiik,ahol a szereplcikszee/ Legke<lveltebbek
s az eg,r'miskozti kapcsolatok'sziutasitasokatcgym6st6liiiggetleniil-kaptuk.a.j6t6kvezet6t6l.
m6ly6re"vonatkoz6
jelentett.
improviz6ci6t
komoly
feladatot,
tuaii6t megielenit6seigazi szinlszi
Igaz6nsiker6sdarabokaihozrunkigyl6tre,csakaztf6jl;ltu(_hogylemvblt egrvideokamerink,amellyelmegdriikithetkovett6k,s a felv6telekkilsokattanulhattunkvolna'
megbesz6l6sek
tfik volna,mivela j6t6kokatest6nkEnt
tortenetiink.
leg6lm€nydrisabb
f/ Az irn. fikci6s j6r6kokkiiziil keriili ki a misik legsikeresebb,
kihaszn6l6frjabblehetris6g
s
egr
osszevontuk,
tort6netekei
titatitt
k6t
6ttat
a
csoport
majd
dolgoztunk,
K6t csoporrban
j6tt
darab,,csfcsa".
l6tre
a
s6val
j6t6kvolt.
elnevezett
6rz6stjelentette,azazdltalunkS6m6n-tincnak
a legfelemelcibb
Ami mindannyiunknak
Imr6nek!
Ez6rtkiildnkiiszdnetKeserii
szinesitett6ka programjainkat.
mellctt nagyszeriiel6ad6sok
A csoportfoglalkoz6sok
m6gbenniinket,melynekcime:
Debreczenilibor egyelciad6iestte-imegaji4nd6kozott
,,MOSTA HARANG EGENLOG'"..
volt a jrit6ka.
Felejthetetlen
ijsszefiigg6seircil.
a gyermek6br6zol6s
el6adSsttartott a n6piiinnepekrcil6s
v. tviotnerJ6zseffigyelemrem6lt6,6rdekes
pedag6giai
6rt6k6rcil.
GabnaiKatalina dr6maj6t6kok
besz6lget6is,aholk6ziisszalonnasiit6sen,
megtekint6se
A programjainkkoz6ttszerepelta hir6snagyat6tlimiiv6sztelep
j6t6kban
vettiinkr6szt.
sen,
Az
isfolytattuk azeszmecser6t.
zir6dtak,dem6gaszob6kban
k6sciest6benytl6 besz6lget6sekkel
e napifogtalkoz6saink
eg6sztibor 6let6nekjellemz6jea vid6msig,a humor'j6kedvvolt.
Elyszermindenv6gei6r, s".hi r"rn tart 6rokk6,igy amivarizstatostibori 6letiinknekis a v6g6re6rtiink.
aki lehetriv6tetteszdmunktaezta felejtis eztkiv6nom,dencmcsakNeki,hanemmindenkinek,
A"isoportnev6ben?n
hetetlcn,csodi{latoshetet.
igy koszontiinkel egym6st6l:,,JovcireVeled,ugyanitt"!

Jakusovszkind Mollk Edlt

,

n
Y
i

32
,t\u

:

HIREK
A UMrgnrMiivelcjd6siInt6zet@udapestl0l I Corvint6r 8.)irj profiljiba tartozikazegyestiletek
t6mogatisa.Tdrsas6gunka IL emelet406-ossz6mirszob6jdban
alakitottaki irodifji{t.Mindenh6tenh6tfrjn6sszerd6nd6lutiinonk6nt,kedden
12-16or6igtal6lhat6a vezetds6g
valamelyiktagja.T6rsas6gunk
telefon-espostak6lts6g6t
azlntlzetvilllalta.
* rl€{.
A Magyar Driimapedag6giai T6rsas6ga Magyar Miivelcid6si lntlzel Kort6rs Miiv6szeti Oszt6ly6xallpitki
kapcsolatot.
A II. Wedres Sindor Gyermekszinj6tsz6 tal6lkoz6 rendez1silbemir 6k is bekapcsol6dnak.

* * *

:

.

szorosabb

1

Ez 6vokt6ber6benmegbesz6l6st
tartott t6rsas6gunk,
a Kortirs Miiv6szetiOsztily 6sa NemhivatisosSzinh6zakSz6vetsegea megyeimrivelcid6si
kdzpontok6sut6dszervezeteik
szakmaik6pviselciivel,
t<ibbekkdzdtt a gyermekszinji{tsz6
tal6lkoz6megrendez6s6nek
lebonyolit6s6r6l.
* * *
Az oktatisi t6rv6nyrtil6sa NemzetiAlaptantervkialakiti4sir6l
k6t6rtekezlet
iszajlotta Miivelcjd6si
6sOktat6siMiniszt6riumban,amelyenDebreczeniTibor 6sV6czyZslzsakl,pviseltet6rsas6gunkat.
* * *
TirsasigunkReformpedagilgiai
Otvas6kdnyvetjelentet
mega drdmaj6t6kvezet6
k6pz6soktatdsiseg6danyagak6nt.
A
kdtetetTrencsdnyiI'dszl6 6llitotta 6ssze,DemeTamds6sMihtily Ott6lektorillta.A h6zagp6tl6kb. 200 oldalaskdtet
1993.febru6rjiibanjelenikmeg.El6megrendel6s
a Ti{rsasiig
cim6n.
*rk*
A Budapesti Pedag6giaiInt6zet T6rsas6gunkszakmai segits6g6velebbena tan6vbenis meghirdette k6t 6vesdr6mapedag6giai tanfolyami4t.N6gy m6sod6ves6sh6rom elsci6ves
csoportban1306v6nrj,tanit6,6ltali4nos6skdz6piskolaitan6rjsmerkedik a drilmapedag6giam6dszer6vel.
{€**
OlabU O.imapedag6giai kurzusokr6l kaptunk hirt Fej6r-, Gy<ir-Sopron-,Szabolcs-Szatm6r-.Bereg-,Heves-,Hajdri megy6kkil.
A szabolcsiaka tanfolyamot Feh6rgyarmaton inditji.k M drton I stvdn szervez6s6ben.
,F**
T6bb sikeres driimapedag6giai t6bor zajlott a nyiiron. A nagyat6dir6l besz6mol6tis kozltink. Eredm6nyekr6l tud6sitottak a gyciri 6s a budapesti t6bor r6sztvevciiis.

{.**
A Budapesti Drimapedag6giai K6zpont hirlapj6b6l emeljiik ki az al6bbiakar:
Dri4mapedag6giaitanfolyam indult a Marczibinyi tlren Kaposi hiszt6irilnyilfusival,
Gyermekszinjiltsz6-rcndeziiitanfolyamot is inditottak ugyanott,
A KerekasztalSzinh6ziNevel6siK<izpont,,S6rk6nyokellen" cimii darabj6t decemberben6s janudrban 6 alkalommal j6tsszaa Marczib6nyi t6ri Miivclcid6siKdzpontban.R6szletesebb
inform6ci6t az emlitett helyenlehet szerezni.
Hagyom6nyos gyermckszinj6tsz6 t6boruk ezena ny ilronNagykovilcsiban vort.
*.**
PauskaLajosn6 Nagyat6dr6l kiilddtt hirei:
A SomogymegyeiPedag6giaiInt6zct dr6mapedag6giaitanfolyamot inditott M6ka Jdnosvczet6s6vel.
A nagyat6digimn6zium oszt6lyfcin<iki
munkakoz6ss6ge
havi egyalkalommalismerkedika dri{maj6t6kokkal.
Egy fltaliinos iskol6ban,k6t 6vodr{ban,egy koz6piskoli{bantanrendbeiktattiik a drrimapedag6glai6r6t.
*rl.*

33

f''n

':'u;{f#I$:,ff.i"tri
-

6nkorm6nyzau6lnyertp ityizatipinzenolyanolvas6tilbortrendezetta nyiron, melynekk66llt.
a
dr6maj6t6k
z6ppontj6ban
tartott.
Ny6ri napkdzistdborbandr6majit6kosfoglalkozdsokat
* * *

alkalmaz. Atanir Pdlf fy Mdria:
fiiggetlenitettdrimapedagogust
A BudapestiDe6k-t6ri6ltal6nosiskolaszeptembert6l
**{'
kivtil Kerpilfaliatibor6t". A hazair'6sryevrikdn
J ilszflnyszantna ,,Bakancsosok
Kovdcs Andrdsndismttmegszervezte
ismeretekkel.
toltkeztekdr6mapedag6giai
1616sErd6lybrilj6tt magyarpedag6gusok
!F :f ,F

munkacsaaza dr6mapedagogiai
gerj6nilakds6ngyilt 6sszeElijd N 6raszewez6s6ben
JuhdszMagdolnameghiv6s6ra
megir6s6n
dolgozott.
seg6dkdnlv
pat,amelyazelscistanit6k szirmilrak6szitend<i
* * *
1993.febru6rjribanrendezi.
A Kaposviiri Tanil6klpzla Hol-Mi kovetkezrj6sszejovetel6t
tl '**

K6zpontban,hanema MagyarMiivekiadv6nyoka j6vcibennemcsaka Marczib6nyit6ri Mrivelcid6si
Dr6mapedag6giai
(I.,
t6r
8.)
is
v6s6rolhat6k
Corvin
l<id6siInt6zetkdnyvt6rfban
* * *
j6rt magyarpedag6gusok
a k6t iinnep
decemberben
hogya Birminghamben
tagjainakfligyelm6r,
FelhivjukT6rsas5gunk
Resdetesebb
inform6ci6t El6d N6ra6s
kdziitt krlt naposbemutat6t6sbesz6mol6ttartanakangliaitapasztalataikr6l.
SzauderEriknyijt.
rt**
Magazinr6l.Ennekeredm6nyek6ntt6bbenk6rt6k
kdz6lta Dr6mapedag6giai
A K6znevel6scimii foly6irat ismertetr6st
felv6teliiketa T6rsasiigba.
* * *
Szemle6sazIskolakullap is kiizdlt dr6mapedag6giai
ciktet, a Tanit6,az0l neOag6giai
h6rompedag6giai
Novemberben
tfra.
* * { <
I

.:

, t

Mag azinl.6s2.szimaelfogyott.Ezekbdlfijabb ig6nyeketcsakf6nymisoldssaltuK6ziiljfik, hogya Drrfunapedag6giai
6ron.
<ink<iltsrSges
dunk teljesiteni,
*rl.*

pntGavinBolton:Azoktatdsidrdmaetmdletefel6
M6gebbenaz6vbenmegielenteti
aBudapestiDr6mapedagogiaiKtiz
k<inyvet.
cimii dr6mapedag6giai
* * *
jelentetett
j
mega Magyar6vodapedagogiai
EgyesiitetCsepeliSzervezete.
lapot
F isyel Rdm cimmel6vodapedag6giai
A lap is.
SzerkesztiIihanyi Kdrolyn|. Az6v6n6kigennyitottak a dr6mapedagogi6ra.
**rl.
DebreczeniTiborKreativjdtdkokgyerekeknekcimiik6tkiadastmeg6rtj6t6kgJijtem6ny6b<ilut6nnyom6sk6sziil.Janu6r kozep6t<ilmegrendelhetci6smegvdsdrolhat6a Magyar Dr6.mapedag6giaiT6rsas6gndl6sa Magyar Mrivelcil6si Int6zet
k6nyvt6r6ban.(l0l I Budapest,Corvin t6r 8.)
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Alapoz6 driimapedagdgi ai tanfolyamok Budapesten
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,izrog,a,k<oz6sbo,ri,,6306r6s,"',i,::T;il:,::,"::',:i:,:]:ffcjen Azoknakapedag6gusoknak

jelentkez6s6tv6ri6k, akik gyakorlatban kiv6nj6k megismerni a szem6lyis6gk<izpontfdrilmapedag6giai m6dizert.
A dramatikus improviz6ci6ra 6piilci dr6mapedag6giaa reformpedag6gi6k egyik legismertebbike.Anyergati vili4g iskol6iban 70 6ve alkalmazz4fu.Birmelymagyar oktatilsi rendszerbenhaszn6lhat6.
A tanfolyam l0 h6ten 6t tart, a hallgat6kkalttirt6nt egyezs6gszerinti napokon6s 6r6ban.
A l0 foglalkozilsb6l6il6tanfolyamon kiil<in csoportban oktatjdk a drimapedag6giit 6v6nriknek, tanit6knak, felscltagozatos osztelyf6nokoknek, irodalomtaniroknak, nyelvtan6roknak.
Kiildn indul 30 6r6s tanfolyam gyermekszin jitsz6rendezcjknek.
Tanfolyami dij minden csoportban3.000,- Ft.
Jelentkezni lehet a T6.rsas6gcim6n irdsban, (n6v, munkahely,lakis feltiintet6s6vel) 101 I Budapest, Corvin t6r 8. vagy a
201-5207,201-3766-ostelefonsz6mon.Sz6belifelvildgositdsth6tfdn 6s keddenlehet k6rni.
Jelentkez6sihati{ridci:1992.december20.
A_leendcitanfolyami hallgat6kat lev6lben 6rtesitik els6 dsszejdveteliikidcipontj6r6l, ekkor kozlik a tanfolyamvezet6tan6rok nevr6t,a tematik6t, a csekksz6mlasz6mot
6s az egy6btudnival6kat

DPM
DRAMAPEDAGOGTAIMAGAZIN
A szerkesztcjs6g
cime:
l0 I I Budapest,
Corvint6r 8.
T el.:20 | -5207v agy20 l -7324
Mcgjelenik 6ventekrltszer,
m6jusban6snovemberben
A MagyarDr6mapedag6giai
Tilrsasdg
lapja
Megjelenika Kozmrivelcjd6si
Alap
t6mogat6s6val

i
F

i

K6sziilta DIAPRINT Kf t. nyomd6j6ban
F.v.:WerderitsTam6s
Csekksz6mlasz6munk,
amelyreaz6vestagdijat, 6sa DPM megrendel6si6sszeg6tbefizetheti:
orP Lker. Fi6k Budapest,Alagfit u. 3. MNB 50 t-6s94-2 Sz6mlasz6.m:
2lg-gg0l7

MEGRENDELd
Megrendelem

Segiteka terjeszt6sben

N6v:

p6ld6nyban

Bizom6nyba
k6rek

Cim:

peld6nyDPM-I
Akar-e On a Magyar Drdmapedag6giai T6rsas6g tagja lenni?
Ha igen, toltse ki az aldbbi jclcntkez6si lapot, s kiiklje cli T6rsasi{gcim6rc: l0l I Budapest,Corvin t6r 8. (Megjegyezziik' hogy a Tdrsas6.g
tagjai kedvezm6nyesen
jutnak hozz6szolg6ltiti4sainkhoz.)

JELENTKEZESI LAP
K6rem felv6telemet a Magyar Drfmapedagogiai Tfrsasigba rendes ill. p6rtol6 tagnak. (A kivfnt sz6 al6h6zand6!)
N6v:

foglalkozils:

Munkahely neve r6scime:
Lakcim:
Ditum:

al6ir6s

q

i

I

Ara: 55,- Ft

A GYERMEKSZfNTATSZ6
nnUn nZ6rcW6Z
Sikeresnek tetszett az L Weiires Sdndor Orszd,gosGyermekszinjdtszf Taldlkozd. A pedagogus-rendez6ktehetsdge,
gyermekszeretete, a szewezoklelkesedr6se6shozz66rt6se,a mec6n6soktisztess6getette azz.6.Esgyermekeink jit6k6nak vgr6zslata. N6h6ny k<iz6pddntcin6s a d<intcjbenegyiitt l6ptek fel itthoni 6s hat6rontfli gyermekszinjltsz6k. Ez a
t6ny avatta tdrt6nelmi jelentris6gtiv6az 1992-esnagy taldlkoz6-sorozatot.
Sok kitiincj szervez6si6tlet tette gyermeknek val6v6 a ,,rendezvrlnyeket",lehet<is6getnyfijtv6n a spont6n j6t6kra, kdtetlen egyiittl6tre is. Ugyanakkor a lakiteleki tal6lkoz6r6l nem volt neh6z leolvasni a szervez6sgyermekbetegs6g6nek
megannyi jel6t. A szeretet viszont csodikat miivelt a d<intrjmilsik szinhely6n, a pici tiszazugi kozs6gben,Tiszasason.
AzeglszkiSzs6giigy6v6 v6lt itt a tal6lkoz6.
Otsztizcsoport tartotta fontosnak,hogy bemutassatud6setazaztizezergycrek.fshdny felncitt,aki a nevel6slehetcjs6geI l6tia a gyermekszinjiitsziisban.
Ugy gondoljuk, j6 helyre adt6k az alapiWdnyok a t6mogatdsraszdnt p6nzt, amikor gyermekeink jet6k6ba inveszt6ltak.
Kdszonjiik a K6zmiivel6d6si A.lap 6s a Lakiteleki Alapitvdny t6mogat6s6t. Csak sajnilhatjuk 6s 6rtetlenkedhetiink,
ami6rt a II. Gyermekszinj|Isz6Tal6lkoz6ra a Kdzmtivelcid6siAlap egyik kurat6riuma a k6rt 6s indokolt 1.000.000,Ft helyet csak 50.000,- Ft t6mogat6sra6rdemesitette ezt.azOrszigos Gyermekrendezv6nyt. Megal6z6an.
Most, hogy irjb6l meghirdetjiik a tal6ikoz6t - mindenki tirrimmel v6llalta -, tovibb kis6rleteziink; keressiik a meg6rtcjbb kurat6riumokat. Es ezt teszik szewezdpartnereink is, megy6kben,teriileti kdz6pdirntcik<in.Rem6ljiik, sikerrel.

FELHfV,AS
II. WEORESSANDOR
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ORSZAGOS
GYERMEKSzfNIAT
Szo TALALKozo
I 993.
A Magyar Dr6mapedagogiai T6rssig, a Magyar Miivel<it6si Int6zet, a teriileti k6z€pd6nt6k es a diintd szervez6i m6sodik alkalommal hirdetik meg az orszigos gyermekszinjitsz6 tal6lkoz6t.
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Tavalyi felhivfsunkrailtszilzgyermekcsoport jelentkezett.
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Ap6lyirz6ka helyi bemutatkoz6sutiin juthatnak el a megyeif6rumra, majd a teriileti k<iz61d<intcikbe
6s a d6ntcire.
A tal6lkoz6ra az 6ltal6nos iskoldskoniak 6rdekl6d6s6nekmegfelelciszinj6t6kkal lehet pi,Jyizni, mrifaji 6s temarikai
megkrit6sn6lkiil.
A miisorid6 a 40 percet nem haladhatja meg.
A tal6lkoz6kon b6rmilyen fenntart6sban mrikridcjcsoport indulhat.
Jelentkemi a megyei miiveltif6si kdzpontokn6l, vagy azok jogut6djain6l lehet, illetve a megyei pedag6giai int6zetekn6l.

I

A megyeibermutat6kj<ivci6v mdrcius6ban6s 6prilis6banzajlanak,a teriileti koz6pd6ntcikrepedig m6jusban keriil sor.
Az orsz6gosddnrciPaksonleszjfnius ll-12-13-6n.
R6szletesebbfelvildgositist a megyei szeryezoknyu j tanak.
Szinj6tsz6csoportjuk jelentkez6s6taz alibbi meghirdetcisz.ervekv6rjfrkl.
Magyar Miivekid6si lnt6zet

{

Magyar Drimapedag6giai Tf;rsasig

Budapesti Dri{mapedag6giai
K<izpont

Paks V6ros 6nkorm6nyzata
6s Miivckjd6si Ktizpontja

Debreccni K6lcsey Miivelcid6si
K<izpont

TiszasasiPitypang Hum6nszolgiiltat6 Egyestilet

Pest megyei Dr6mapedag6gusok Kciz<iss6ge
6s a Pest megyei Kozmtivelcjd6siKozpont

Somogy megyei Mrjvekid6si Kdzpont
6s a Si6foki D6lbalatoni Kultur6lis
Kozpont
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