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FalvayKdroly

Ndpi gyermekjritdkaink €s a fejlesztd pedagdgia
Haryominyos gyermekj6t6kaink a mai napig nem 6rdemelt6kki sem a t6rsadalom-, irodalom-, nyelv6szettudominyok, sem a pszichologia, sem a nevel6studomilny elm6lyiilt 6rdekl6d6s6t. Saj6tos eml6keiket kiz6r6lag a
nyelv6szet-, n6prajztudom 6ny ritgzitette 6s jelentrisebb
r6sziiket, mint eml6kanyagot publikelta is.
A nevezett tudomeny6gak biine az6rt is 6g9eki6lt6,
mert a nevel6studom6ny munkatirs6nak Kiss Aronnak
a,,dicvis6g6t" a n6prajztudom6ny mag 66nak6rzi, :r tilbbi 6rdekelt pedig mindezt, a nevel6studom6nnyalegytitt,
nem6rzimag66nak. Groteszk tiikdre tehi4ta fenti tudop6ny6gak mindegyik6nek, hogy e t6mak6r mai napig
leghiresebb 6s legteljesebb gyfijtem6ny6t nem az 6sszefiigg6seket leginkribb 6ttekinteni k6pes n6prajzrudom6ny, hanem a nevel6siigy egyik kivil6s6ga: Kiss Aron
szorgalmazta,S ijtdtte, szerkesztette6s adta krizre m6r
tdbb, mint szAz6welezelitt l89l-ben. 86rgyrijtri tev6kelys6g6nek szimos emlit6sre m6lt6 folytat6ja akadt,
miiv6nek6rt6k6tnem azemlitettszakilgakemeli6k tudom6nyos rangra, hanem a zenetudomi{ny,Bart6k, Kodily
6smunkat6rsaik k<izremrikri?l6s6vel.
5z6z esztendii6A ;z
6rintett legfontosabb tudomeny6gak egyike sem tette
meg a kiv6natos l6p6seketaz osszegyiijtott 6rirlsi nevel6si tapasztalatokat magiiba foglal6 j6t6kgyiijtem6nyek
6r telmezlse 6sfelhaszn6lilsa 6rdek6ben. pedig Kiss Alon
6skdvet6i e nagr6rt6kri nemzeti kincs dsszegyiij t6s6t 6ppen emiatt szerveztr6kmeg, 6sa magyar nevel6siigyhasznositisa sz6mira ez6rt mutattrik fel. Kiss Aron glyakorl6
nevelcik6ntmindehhez a kor szinvonal6n i{ll6 kiikin ,,Ji{t6ktanit6 Vez6rkiinyvet " is irt.
Ebben az|vbn iinnepeljiik e kdtet megielen6s6nek
szAz6ves 6vf ordul6j rit.
Tiszteletiink ds megeml1kezdsilnkjeldiil iddzzilk fel
az ebben megf og al mazott g ond o I at ai t ds cdI k i t tjzdseit :
,Az i sko I a a neveI ds t er m<iszete szeri nt nemcsak a I 6l ekkel, de a testtel is tartozn1k foglatkozni. Ma azonban
tigy dll a dolog, hogy a szellemi neveldssel nilsdgba is
mentilnk, mig atesti neveldssel nagyon hdtravagyvnk.
Ezdrt a sok panasT a tilterhelds iiatt. 0gy vagyunk,
mi nt mi kor a g 6zpar ip a utdn k<1t
annyi kocs it akaszt a g dpdsz,mint amennyitazmegbir. Ezt ma mtir belfujamindenki. A bajt azonban csak felismertilk, de segiteni nem
tudunk rajta. Mindenik szille bijszke rd, ha dpklzldb
gyermekevan, de hogy meg is tartsa ilyennek, arrafurcsa kiivetkezetlensdggel sajndlja az id6t. Az ismeretek
ugyan.ismegszaporodtak, s az a kijzdelem, melyeta megdI hetdsdrt f o Iyt at unk, kdnyszerit bennijnket, h.ogy e y f S
vertdrunkat egyre-mdsra szaporit suk...A neveld.stud,ofu"|!
m6dszerfejleszttisdvel dveket takarithat meg a
tanulds svimdra, de bdrmityen 6ridsi haladdsr rcgyen
is, a trtherheldst csak akkor szilntetheti meg, ha a nagyobb teher megbirdsdra k6pess6teszi a gyermeket...a
testi erdt kell fejlesTteni, atestet kelt alkalmassdtenni
a-rra,hogy a nagyobb t esti - lel ki er6f eszitdseketmegbir j9"..
Ugy tiinik, a tirstudomi{nyok 6tengedt6k a rerepet a
n6prajztudomS.nynak,s elint6zettnet v6tt6t a teendcjket
e tudom6ny6g m6hecske-szorgoss6g6naktoviibbi gyiij-

t<iget66sleir6 tev6kenys6g6vel,jit6kszervez6 t6rekv6seivel.
Az igazsighoz hozzitartozik, hogy a n6prajztudom6ny kutat6i B or sai I I onkdva l, I-aj os Ar pdd d al, I g az
Mdridval, ESyud Arpdddal, Haider Edittel, Gyi)rgyi
Erzsdbettel 6s sokan m6sokkal egytitt er6feszit6seket
tettek n6pi hagyom6nyaink 6letben tart6s6ra. A Kod6lyi tekint6ly-hi4tt6r azonban ezt a torekv6st csak az 6vodai
k<iriilm6nyekkozdtt(F orrai Katalinr6v6n) 6saz iskol6n
kiviil tudta bi ztositani.Burka Endreis,mint az elmflt 6vtizedekben a testi nevel6segyik meghatilroz6 szem6lyis6ge,teljesentiszt6ban volt e hagyominyos j6t6kok nagy
nevelci-,fejle szt6 k6szsbg6vel.M6gis irisaiban csak peiif6rikusan foglalkozik e j6t6kokkal. Nem v6letleniil. N6pi
j6t6kaink leg6lesebb,,nemzetiellentiibor6t" - et6gg6Lt
nem it6lhetcim6don 6ppena testnevel6siskolai ir6nyit6i
kdzott kell keressiik...
Mriltunkkal 6ppenfgyegytitr 6liink, mint a j6v6nkkel.
Ezt az alapvetci k<irtlm6nyt a nlprajz 6s m6s tudominy6gaknak, valamint a nevel6s-iigynek is tudomisul
kell vennie.
S6t m6g m6st is, amit a legfrissebb kutatisok mutatnak. Hdmori J6zsef Kossuth dijas agybiol6gusunk
Ornstein amerikai pszichol6gus megiillapit6sait id6zi:
,,Szerintea nyagati kultilra trtlsdgosan batfdlteke centrikus,amennyibentil nagy stilyt hetyezanyelvreelsa logikus (,,eisszerii")gondolkoddsra. Ezviszont azt eredmdnyezi,hogy anyagati emberintellektudlis kdpzdsesor dn til hangsrtlyozott az el emz6sszilksdgess6ge, aminek
egyeneskdvetkezmdnye,hogy az egeisz,iltetve a tdnyleges probldmamegoldds helyett sokszor egymdshoznem
is kapcsol6d6 rdszt\reddkek vizsgdlatdra fecs4rli a
r endeI kezdsr e dl I 6 energ i d kat... A keleti (6zsiai)kuttfirilban sokkal nagyobb sitlyt kap - Ornstein szerint - a
jobb f6lteke intelligenci6ja, ami a nyugat racion6lis,
technol6giai gondolkoddsdval szemben ink6bb intuitiv,
meditativ, misztikus 6s - nyugati m6rc6vel- sokszor
tiinik irracion6lisnak." Ezeket a kiil<inbs6geketa japen
p6ld6val illusztrdlja, akik tirltettek nyugati,,mestereiken". ,,Emelletttovdbbrais megtartott6k a jobbf6ltek6s
gondolkodiisolyan elcinyeit,mint az intuici6, a k<irnyezettel val6 szoros, krilcs<indskapcsolat (fejlett vizuilis
kultirra, filoz6fiailag bizonyos eg6szs6gesirracionalitiis
6sameditativ k6szs6g..."Hdmori fiizi hozz6:,,ahogyana
japinok a k6tfele gondolkod6sm6d k<jz<itteg6sis6ges
egyensflyt tudtak kialakitani a balf6ltek6s gondolkodds
int6zm6nyesfejleszt6seirtjdn, ugyanfigya nyrgati kultf r6nak is t<ibbsflyt kellenefektetni (t igy u mi6nknek is,
- szerzo megj.) a jobbf6ltek6s k6pes#gek fejleszt6s6_
re".
A n6pi gyermekj6t6kok szcivegeineka kciltcii k6peknek meghat6roz6tulajdonsi{gaa t6bb6rtelmii#g. A liinai
ez6rt mondja, hogy ,,egy j6 k6p rdbbet 6r, mint tizezer
s26". A keleti kultfr6nkb6l eredden sz6rmazik nyelviink
6ri6si k6palkot6 tulajdonsiiga, sajiitossiiga. Innen van e
jrlt6kok rendkiviili szerepe a gyermek
loUUagrf6ttet6s
fejleszt6s6neklehet<is6geiben,amiben ugyanakkor nem
azonosak a sportjetekokkal, melyek sokkal inkiibb a

balagrf6ltek6s miik<id6st kivin6k. Nem besz6lve arr6l,
hogy a sportj6t6kok nem is ennek az 6letkornak a j6t6kai.
Az agrbiologus is ez6rt hangsflyozta a jobbagyf6ltek6s
fejleszt6s f ontossigit.
E n6pi,,fejleszt6si pedag6gia" kiivetkezm6nyeibril
szilrmazik, hogy a gyermek mir kicsiny korban a neki
megfelelcik6pi szinvonalon 6s6rtelmez6sbena k6rtil6tte
l6v<ivil6g, a nag;rterm6szet miik<id6s6btiltanul el alapvet6 dsszeftgg6seket,ritmikus, a k6scibbiekbenis konnyen
el6hivhat6 form6ban. Ezekre csak k6s<ibblesz sziiks6ge,
amikorm6rnem leszidejeenneka megtanul6s6ra.Ekkor
m6r a megtanult ismeretek osszefiigg6seineka feldolgozirsiwal, elmillyit6s6vel kell toltse az idcjt.
Ezzelel6rkeztiink a ,,n6pi fejleszt6 pedag6gia" alapkoncepci6jihoz, amire mir Ittsonczi I stvdn is r6jdtt
1770-bn Nagykdrrisdn. Ekkor jelentette meg H6rmas
Kis Tiikd,r cimii iskol6sk<inyv6t,mely p6ldritlan m6don
legal6bbegy 6vszflzadoniltversbe szedvetanitotta mega
gyermekeket a legfontosabb ismeretekre is. A hires, m6ig peldak6pk6ntemlegetett nagymiivelts6gfireformnemzed6kezen az iskol6skdnyvdn ncitt fel szerte az orszirgban.Az elmflt6vtizedekben pedig od6ig jutottunk, hogy
gyermekeink m6g a minim6lisan kiitelezci versismeretekkel sem rendelkeznek, temp6tlanul besz6lnek,gyenge,gyakorlatlan a mem6ri6juk stb.
E gondolattal visszais kanyarodunk az irisunk elej6n
id6zett kiss 6roni gondolatokhoz, n6pi gyermekj6t6kaink
mozg6skultirrijfrhoz. Ezek n6gy kiil<intxizci 6letfelt6tel
j6t6kos gyakorl6siit teszik lehetciv6:
L Az er 66rzet kimtivel6s6t,
2. A t6rbeli mozg6shozsziiks6gesegyensfily6rz6k kigyakorl6s6t,
3. Az id6ritmus iiszt6n6s 6s tudatos 6rzet6nekelsaj6tit6set,
4. Az alkot6 k6szs6gek kifejleszt6s6hez sztiks6ges
k6pzel6er 6 6s 6rzelm i 6let el<isegit6s6t.
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l.Azer&rzeJ
A fizikai er66rzet valamilyen formiban mindig m6rhet6. Csak racionillis gondolkoz6sunka mennyis6g-6r26kel6st trilhangsflyoz6 k6pzetei teremtett6k meg a minden t6ren eluralkodott teljesitm6ny-szeml6letet.
Anyugati 6sa keleti kultirr6k k6ziitt az emberi er66rzet fontossiig6nak megit6l6s6ben,kiil6n6sen napjainkra,
fontos ellent6t kialakul6sa figyelhetci meg. Az 6ltaluk
gerjesztett ipari forradalom j6l6ti t6rsadalmakat hozott
l6tre, 6s ezzelegyiitt f izikai ercjnl6tetnem kiv6n6 k6nyelmes6letm6dot. Hasonl6 ipari fellendiil6s indult mega keleti kultirr6k orszigaiban is, de ezekfelfut6sa l6nyegesen
gyorsabb6s tart6snak is ig6rkezik. A felgyorsul6ssiker6nek h6tter6ben 6s tart6s folyamatilban eddig senki nem
vizsg6lta a keleti 6letforma 6s az abban talilhat6 saj6tos
er66rzet-filoz6fia (pl. yoga, kiizdrij6t6kok szr6lesktrriielterjedtsege stb.) jelent<5s696t.
A hazai gyakorlatban az er&rzet 6ltal6nosanalacsony szinvonala igen szomorir k6pet mutat. A katonai
szolg6latra alkalmatlan ifjirs6g I 975 -os 357o-os hihetetleniil magas rfiszarilnyinak mai, 20 6wel k6scibben tovibbi l07o-os, jelenleg 45Vokortd.liilllapotdval jellemezhet6.Ezzel5.ll szembena n6pess6giinksaik r6teg6t kitev6,,6lsportol6inak" arinytalanul magas,kiv6l6 sportteljesitm6nye. A szembetrin6 ellent6t vizsg6lata dsszefiigg6seinek, k6vetkezm6nyeinek elemz6sem6ig nem t6rtr6ntmeg.Ma m6r az iskol6ban ,,testkultfr6.t" tanitanak.
A testi nevel6s, errignijt6s, mozg6konysr{g,jSt6kossfg,

egyiittmiik<id6s a harmadik testnevel6si 6ra bevezet6s6vel maradt az eddigiekben.
2. A t€rben mozgds elsaJftfttlsa
Az emberi test a fdldi gravit6ci6 felt6telei koziitt alakult ki. Eg&zl6tez6se az egyensfily 6llapot6val a legszorosabb dsszefiigg6sbenvan. Biztonsiigos el saiiltitirsdr a az
6let els6 h6t nyolc 6ve iill mindenki rendelkezfls0re.
Az egyensfly elsajitit6s6ban a jir6s kdzponti szerepet j6tszik. A j6ris 6letkorral cisszefiiggrjkialakuldsa tudom6nyos szintii ismeretekkel a mai napig nem megnyugtat6an rendezett. Gyermekj6t6kainkban ugyanakkor a biztons6gosj6r6s a meghat6roz6 mozg6s.
A j6r6s h6rom egyensflyi helyzet ritmikusv6ltogatisa.Agyi irdnyit6sa 6s a mozg6skivitelez6stz er'Sfelttteleknek 6s a nevel6s ig6nyeinek van al6rendelve. Gyermekj 6t6kainkban k6t f cjelemefordul elci:a l6p6s6sannak
saj6tos viltozata,a f or96 ldpds. Azels6 7-8 6v mindenf6le fejelsztci pedag6gi6ja ez6rt a jir6ssal iisszefiiggci
egyensrily6rzetbiztons6gos rendez6sekdriil kellene,
hogy 6sszpontosuljon, melyhez a j6r6son kiviil mis, de
els6sorbanebbe az iri{nyba hat6 er6fejleszt6s 6s j6t6kos
mo46s6r zetek csat Iakozn ak.
3. Az lddrltmus Osztbnds€s tudatos €rzete
Az idciritmus olyannyira dsszeforrott az emberi
nyelv, azaza besz6d-,mint k6zl6si rendszerrel, hogr sz6mos nyelv irott betiihangjai pl. a holdv6ltozis, vagy m6s
hasonl6 ciklikus jelens6g idcjritmuslnak felelnek meg.
Hogyne feleln emegaz idciritmusa az olyan alapvetciemberi mozg6snak,mint a j6r6s? Gyermekj6t6kaink szinte
kiv6tel n6lkiil!...aj6r 6s2J4-esritmusit k6vetik, ami egyben a helyes magyar besz6deg6szs6gestemffia 6s sz6tagritmusa is. Fontos szerepet kap ebben az idcjritmus
metrikuss6ga, ami a Kodily-i koncepci6t megval6sit6
Forrai Katalin 6vodai finek-zene m6dszertaniban az
,,egyenletesliiktet6s" elnevez6stkapta.
A helyes fejlesztci pedag6gi6nak, mint a gyakorlat
megmutatta, irjabb 6s fjabb hat6kony m6dszerek ut6n
kell kutatnia. Ilyen hat6kony m6dszernek bizonyult pl. a
mozg6skutat6skdvetkezd folyamata, melyet Ritmikus
mozg6s-6nekasj6t6k c. k<inyvem tapasztalatai alapj6n
dolgoztam ki az egyenletesltiktet6s mozg1s0rzet6nekelsaj6titesehoz:a/ A gyermekerdteljes tapsoldssal (a saj dt, ds nem a f el n6tt rcmp6j dban) el kel I saj dtit sa biztonsdggal aszdvegritmus ds atapsolds egysdgdt.b/ Ezt
kdvetiien hangsrtlyos dobbant6 helybenjdrdssal dt kell
vinni ataps- drzetet a ldbdrzetre. (a gyermekndl ez agyi
irdnyttdsfejl1ddsi probldma). c/ Ennek a ritmikus idrdsnak a megdrzdseutdn lehet elinditani balra ds nem
jobbra! a kdrbenjdrdst, mint a t(irsas egyilttmiikdd€s
al apv et6f eI t 6tel 6t. Enneka hangsrilyosj6r6snak a mond6karitmussal koordin6lt egyiittes#ge vezet el az fn.
,,egyenletesliiktet6s" jilriisban megjelencialakis6g6hoz.
Miirdezt kombindlni kell a folytat6sban olyan mond6kamelyekbena gyermekmeg6rzi a n6gynegyeszcivegekkel,
des,nyolcnegyedesv6lt6sokat a sz6tag-6s a j6r6s ritmus
v6ltozataiban. Az rin. l6ncversekben (pl. a ,,fejdn6ta")
megtal6lhat6 a ritmikus mozg6sokgondolati megfelel<ije, melyek mint mem6riafejlesztti k6szs6gekis mtikiidnek.
4. Azalkotd kdszsdgek klfeJl6d6se
Ezek a k6szs6gek az agybiol6giai kutatisok szerint
trilnyom6r6szben az irn. ,,n6ma" vagy jobboldali f6lteke
miiked6s6bentalilhat6kmeg. Saj6tossiga ef6lteke hat6-
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konymiikrid6s6nek
az6rzetni indlttat6s,amin6lkiileredeti, fj gondolatokatmegmozdit6k6szs6gek
nemindulnak meg.Nem hagyhat6kfigyelmen kiviil a genetikai
adottsdgoksem,de az6rzelminevel6s6s6rzelemmeltelitett k6rnyezetsokatnyujthat az alkot6 k6szs6gek
kibontakoa{si{hoz.
Kodily zeneielk6pzel6seiben
erre6rzettrd.Sajnosaz
6 r6&z6s6velegyid6ben,vagr m6gink6bbcj elcjttenem
volt, aki a mozg6s6sa zeneritmikus egyiittess6g6nek
a
fontossig6t 6rzekletesen6s tapasztalatokkalis al6t6masztvak6pviseltevolna. Az eg;r6nbenmegjelencimozg6s6skoordinilt zeneiritmus ug;ranisrendetteremta
besz6dsz6ritmusinak kdzl6si folyamat6ban.A gyermeketezzelgondolatifegyelemreneveli.Emellett 6sezzel egyiitt megteremtia t6rsasmozgds6s viselked6s
egyiitteslehet@6t, egyiittestev6kenys6g6t.
Mindennek a gyermek szocializici6j6ban, azaz term6,,;z..etes,
szerveskciz<iss6gre
nevel6s6ben
vanrendkivtili jelent<is6ge.l:hetcis6get6sm6dszertadanevel6n6lkiili onszervezdd6s6s6nir6nyit6soptimilis megoldi{s6hoz.
Az drzelmineveldsneknem
az egyetlen,dek6ts6gteleniil igenhat6sosm6dja, az dnekesmozgtisosjdtdk. A
k6pi l6t-ismodfejlcil6s6bensz6mosm6slehet6s6gis helyet kap:a mesevil6.g,
az1lfkornyezet6llat 6sn<iv6nryiliga, mely egyreinkribb a k6perny<in,
6snem a val6s6g
term6szeti6lm6ny6nkeresztiil6piilbeleagyermek6rzelmi vil6g6ba.Igy nem m6s,mint konzerveledel.Legyen
hirmilyen izletes,sohasemkrizeliti mega friss t6plel6k
iz6t,zarna1f1,6lm6nyet.

Az a vil6gk6p,ami a $/ef,mekmesc-,j6t€k-,6s mozg6svil6g6banm6gegys6gbenjelenik meg,nem folytat6dik aziskol6ban.Nincsaki ezt a vildgot6tvezetn6abbaa
folyamatba,abbaa vil6gk6pbe,amibenma 6liink. A legkorszenibbnek
tartott t6rsadalmakiideti 6spolitikai kiirei pedigazut6bbi6vtizedben
figyelemrem6ltoanv6ltottak.DavidM. LewisaHarwardegyetemtandraMilleneum c. frissenmegjelentimpoz6nsk<itet6benaz emberi
kultfra rirdkegys6g6re
figyelmeztet.
A k6tszeresKossuthdijas geol6gusSzd.deczky
Kardos Elemdra mai tudom6nyoss{geredm6nyeivelkis6relte mega nevel6sben
annyiran6lkiikizdtt korszerfivil6gk6p-egys6g
megfogaknazils6t.,,,\
jelens6gekuniverzrlliskapcsol6disacimmelmegielentposzthumusz
k<itete felkeltettea nemzetkrizitudom6nyosvil6g6rdeklcit6s6t.
A fejleszt6 pedag6giaa gyermek megsziilet6s6t6l
kezdvefolyamatbangondolkozik.M6gisminden 6v6ncj
tudja, hogygyermekrekoncentr6l6nevel6sit<irekv6sei
nemfolytat6dnakaziskoli{ban.
Fejlesztripedag6gi6r6l,
iskolaivonatkoz6sokban
pedig csakakkorlehetbesz6lni,ha megteremtcidnek
a tandrcentrikusismeretetades
helyetta gyermeki,ifjrii <inszervezod{s,<infejleszt6s lehet6s6gei,k6szs6gei,modszerei,tapasztalatai.
Az 6vodiibanfolyik maegyediiligazinevel6s.
Idcjszerii lenneerr6l elgondolkozni.

A magyar driimap€dag6giads a gyermekszinjritszfskdt jelentds
reformer szemdlyisigdtvesztetteel az etmrilt esztendbben.
THUROCZY GYORGYOT
a kivdld nevel6-r endez6t,a Debreceni Alf0td Szinpad alapit6j6t,
akinek egyik legutols6miihelytanulmfnyft n DpM 5. sz6m6ban
tanulmdnyozhatta az olvasd.
SZEGI LASZLOT
az ugyancsak debreceni rendezdt, tiirsasiigunk tzgj6t,
gyermek szinjftszri feszt i viil ok humdnus szakdrte iet,
rendezdk6pz6 tanfolyamok tan6r6t.
Hatdsuk az, ami megfirzi 6ket, hatdsuk, melyet nevel6i kapcsolatokban,
rendezdsekben,iriisokban, szem6lyesbariitsiigokbangy;koroltak
sziikebb 6s trigasabbkOrnyezetiikre,tanitviinya'ikra, miiXatdrsaikra,
szeretteikre,rfnk.
Ffjdalmas, hogy nincsenek.
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Tlencs6nyi Liszl6

Mtivdszetinevelds6s a pedagdgiaireformok
A szerz6,az OKI munkattirsa,a kordbbi dvtizedekbenszimos miitdbort irdnyttott ds tdmogatott.1991-benaz ALvdszetpedag6giai
TERN filzetek (3)-ben Vildgkerdk cfmmelkdtetbegytljtdn ndhdny
m{ivdszetitdborr6l sz6l6 leirdst. A filzet eld irt bevezetdjdt- kisebbroviditdssel- azdrt kdzdljilk, hogy olvasdinknak m6djdban
I egyen mtiveI 6d6sttir t dneti kdrnyezet
ilkbeneI heIyeznia magyar dr dmapedag
6gi ai k{s6rI eteket.
M0veldddstdrtdnetl vf zl at
A 70-es, 80-as 6vekavantgard tiirekv6seinekpedag6giai forrdsvidlk a szilzadelcivel6letrekelt,,reformpedag6gi6k" azon sz6rnya, melyet munkaiskolinak, munk6ltat6 iskol6nak. aktiv iskolinak tevez a nevel6stdrt6net.
Olyan pedagogi6kr6lvan teh6t sz6,melyeka tanuldsi folyamatot alkot6folyamatba rejtik. Ugy is mondhatn6m:
kdzvetlentl funkcion6liss6 teszik a tanul6st, a megszerzett tud6s hasznossilgdnak,6rv6nyess6g6nek- idegen
sz6val:relevanci6j6nak - kdzvetlen, szinte azonnali 6t6l6s6ta tanul6s egyik legfontosabbelem6v6avatj6k. E tev6kenys6gszewez,6s
l6nyegi filoz6fi6ja az, hogy a ,,dolog" l6trehozisa 6rdek6benkell megtanulni tud6sokat 6s
technik6kat (nem pedig az,,oktat6iskola" elvont logik6ja szerint - figymond: ,,hitelbe" - az6rt, hogy ,,okosabbak legytink"). Val6j6ban a ,,dolog l6trehoz6sa" k6zben
saj6titj6k el a tanul6k - els6sorbang_yerekek- asz6banforg6 tudisokat 6s technik6kat. E pedag6girikszerint
a funkci6 tehrit (ehet) tanul6s, 6m a tevr6kenys6gmaga
nem az, hanem tirgyi cselekv6s,legal6bbis modellezi a
tiirgri cselekv6st. Idcink6nt r6adiisul nem is modellezi,
jelehanem ,,in vivo" relev6nst6rsadalmicselekv6sk6nt
nikmega tanul6i tev6kenys6gis,mondhatni munkak6nt.
(lvfi{s szavakkal: telj esitm6nyk6nt, sikeres emberi kom munikici6k6nt, probl6ma-iigykonfliktus megoldisak6nt.)
A 70-es 6vekben alternativ pedag6giak6nt szinrelfiyii
hazai,,szocialista nevelciiskola-munkaiskola"tiirekv6sei erre a teoretikus alapzatra 6piiltek.
A praxis a termelcimunka eset6ben- ez k6ztudott megannyi zsikutciit is megj6rt. Ugyanekkor a t6rgyi cse:
lekv6s 6rt6kvil6ga 6s eszkozrendszereviszont a ,,miiv6szeti nevel6s - eszt6tikai cselekv6s" egynemfi k6zeg6,ben probl6mdtlanul val6sulhatott meg. (Ezt a tapasztalatot a munkaiskola nevel6sfiloz6fi6ja elm6leti sikon
egy6bk6ntm6g alig elemezte.)Mig a szellemi munk6nak,
hum6n szolg6ltat6snakaz,,iskolai termelcimunkdba"
appliki{lisa ellen a ,,nevel6iskola" hazai teoretikusai n6mik6pp doktrindjuk rabjak6nt - sok6ig berzenkedtek, ezalatt val6s6gossiker6lm6nyekt6l is biztatva m6giscsak be6pitett6k a nevel6si tev6kenys6gekgyakorlati
rendszer6be.Szakszenien megiiriztlk ezenk<izbena tevEkenys6gnekaz eszt6tikumt6l val6 meghatdrozotts6ga
saj6toss6gait.
A mtiv6szeti alkot6s mint t6rgyi cselekv6s,az objektiviici6ban 6rtelm6t lelcj eszt6tikai karakterii tev6kenys6gr6g6ta fontos elemeegy progresszivmiiv6szeti-eszt6tikainevel6snek. Mondhatni nemcsakkieg6szitrije,de alternativ6ja az irodalomr 61,zen6rol, miiv6szetrcjl szerezhet6 tud6s,,iskol6.s"megtanit6s6nak.A di6kszinj6t6k,a
k6rus6nekl6s,egyiittes muzsik6lds, az osztillylerem s az
iskola otthonosslg6t megteremtci belsci6pit6szeti-dekorativ gyakorlatok, iskolarijsigok, olykor iskolai konyvki-
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adis, ki6llit6srendez6s, miifordit6i 6s k6lt6i versenyek
- rijabban videofjs6gk6szit6s - mind-mind hagyom6nyokban is gazdag reprezentdnsai egy korszeni iskolai
6letnek.Ahol6tgondolt pedag6giavolt jelen az iskol6ban, ott nem r6aggatott - olykor tan6rnak, di6knak
nyrigk6nt elciirt - ,,extrik" voltak mindezek, hanem
szervesenigazodtak nemcsak egy nevel6si, hanem m6g
egy (b6r korszenien felfogott) szakszeni tanit6si-tanul6si folyamatba is. Mondhatni,,be6piiltek a tanmenetbe".
Tantervi kdvetelm6nyek teljesit6sek6nt terveztlk 6s regisztrdltdk riket akkor is, ha ezeketa foglalkoz6sokat nem
az 6rik szigoru l6gkore, hanem a szinh6z, a mriterem, a
zenekari pr6baterem, az alkot6miihely hangulata, leve*
gcijejellemezte.
Hozzillartozik az igazsighoz, hogy a hazai miiv6szetpedag6gi6bankimutathat6 fijabb t6rnyer6se e felfog6snaknem 6llt felt6tleniil dsszefiigg6sbena munkaiskola-te6ri6val - olykor legfeljebb alternativit6suk jegy6ben tal6lkoztak. Az persze tagadhatatlan, hogy hazai 6s
kelet-eur6paimegielen6s6nek
legitimiz6ci6j6hoza,,N6met ideol6gia" idilli jovcik6pe a miiv6szkedcjszakmunkiisr6l nagym6rt6kben hozzijilrdt. Voltak6ppen a marxizmus-renesz6nsznaknevezett eszmeiramlat elegyedctt itt a neofolklorizmus romantikus-nosztalgikus
posztmoderntidvtan6val - a kapcsolatok t6nyekkel igazolhat6k. (K6rjiik az olvasot,ne tekintse ekibbi minrisit6seket ir6nikusnak, legfeljebb annyiban, h<By a bvezet6
tanulm6ny szerzcije,a gnijtem6ny szerkesztcijecselekv6
reszesek6nta bemutalott t6rekv6seknek ifjfkora ir6nti
rezignici6jit kisereli meg elpalistolni n6mi 6nir6ni6val.)
Az is igaz, hogy a legavantgardabbt<irekv6sekmindegyik6benaz egyiittes alkot6s, a k6z6s cselekv6s,a k6z6s
teljesitm6ny fel6rt6kelcit6sedmogat6st nyert a fenti
kollektivista eszmerendszerekt6l.Ugyanekkor - eszt6tikai teremtesrcill6v6nsz6- ritkiln volt mindez szem6lyis6gellenes.
Ez tal6n maradand6sikerdnekis egyik kulcsa.
V6gezetiil e gondolatkdrben emlitjiik, hogy - szakirodalmi t6j6koz6d6sunkszerint - nem is kiz6r6lagosan
kelet-eur6pai, rigymond szocialista pedag6giai programokban tort felszinre a 70-es 6vekben a reformpedag6giam6dszertaniv6lasza(merthiszenerrcilvansz6):a projekt-m6dszer. (Spersze- intenek erre a gyiijtem6ny lektorai - a forrdsvid6kekkozt felismerni a ,,tapasztalati
tanul6s", a ,,csoportmunka",a ,,kooperativtanul6s" pedagogiai ideologirijdt is att6l fiiggcien,hogy ,,mely kcizeten melyik eszmetudott krinnyebben itsziviirogni".
Milv6szeti avantgard 6s neoavantgard
Hogy azonban a 70-es 6vekre szemmel l6that6an vir6gba borultak a komplex mtiv6szeti projektek, ahhoz a
mriv6szetstruktfir6j6ban le zajl6 v {ltozitsokra is sziiks6g

volt. Az avantgud 6J hull6m6ban,hull6maibantgenjellcgzetesr mfiv€szetiobjektiv6ci6nak, a milt6r$rnak, a
mfialkotlsoat profanizilod6sE,a,,szents6g"k6ts6gbevots& Eal 6cszefiigg6sben
nem is csakeglralternatlv
n6ttrgfeffogfs keriilt a miiv6szetbenhangpflyoshelyre,baneoazalkot6folyamatnakisrij 6rtelmez6se.
Az improvizlci6 fct6rt6kelclJ6se- nemcsaka dzsezz-ben,
v{C/ r poprock igazatokban,de k6pzdmiiv6szetben,
jelens6g.
ol;r&a iroddombr n isszembeszdkci
Mint ahogy
dlcokult6rlb6l a kulttrdba integr6l6dott az a miiv6sznegrtertts is, mely mag6ta folyamatottekinti a mriv6cti obi*tiv6ci6nak. Elfogadottriv6lt a neoavantgard
lcfcatatfv
mrifaja a performancevagy a happening.
Sztlsfuszerfient6rsult az improvizativitishozaz interdiszciplinaritl{s,a komplexitisis.
\' rndezzelszoroscisszefiigg6sben
6rt6kekjdtekfelaz
6zte t ikai cselekv6s
mils,figymondnem,,produkciok<iz. pontir" formili is.Haz6nkbanilyenmiiv6szetiprogramok
testet<ilt6se
volt a t6nch6zmozgalom,
a j6tsz6h6zitev6,kenys6g,6sa ,,creativdrama" (majdk6scibb
meghonosodott nev6n,dr6maj{t6k,drimapedag6giais).
A felsoroldsb6lis kitiinik, hogy itt egyszerrevoltak
" miiv6szetidivatok,
hazai,,kitermel6sri
6svolt, egy,,fejletteur6pai"import is (nemlebecsiilendci
adal6k,hogy-a
,,creativdrama" egyszerreszfurmazolt
k<izvetlentil
Angli6b6l,delegalibbannyiracsehk<izvetit6ssel
is6rkezett).
Sink6 Istvin szivesfigyelemfelhivds6b6ltudom, hogy
Miinchenben6vek6ta miik<idika PA @ldagogische
Aktion - pedag6giaik6r), magamP6.rizsban
iigyeltrettem
mega PompidouCentrumanimitorainak gyermekfoglalkozis.it Kinek-kinek egy sz6ketkellert,,sa.l6tlatAnt
berendeznie",vagy hulldmpapirb6lmeg6piteniekunyh6<inmag6t.
A felsorolisban 6szrekell venni azt is,hogyegyszerre
voltak tradicionalista(populista)divatok,t<irekv6sek
6s
egyszerretechnicista(elitista)t6rekv6sek- gondoljunk
azelektronikusmiiv6szetiakci6kterjed6sere.
Hogyl.iiggelleliil megielen6siform6j6t6l, kcizos6let6lm6nyteim6k6nil volt sz6,arr6l igensz6pentan(rskodotta neofolkloristanemzed6k,a ,,nom6dnemzed6k"egykoru6nvallom6sa1977-ffi1.
Archalkusmlntdk
A kreativ kultfrhist6riai-miiv6szeti-tdrt6nelmiismeretterjeszt6s
hagyom6nyainak
ne lenn6nekemlit6sre
m6lt6m6lyebbr6tegei?Dehogynem!Etcisz<ir
is emlitsiik
azegrkori hireskoll6giumokiskoladr6m6it. Azut6np6ld6ula jezsuitaiskol6kosztillyainakfeloszteset,
ahola tanul6k hosszfiddrer6maiakkii6spunokki velhk. Vet6lked6seikben
a k6t 6kori nemzetharc6tid6zt6k.Az fjkori ,,iskolaik<iztdrsas6gok"
cis6nek,
Martin platasv6jciint6zm6ny6t(1761)raftja a nevel6st<irt6net.
Saj6tos,,kre_
ativ projektnek" kell tekinteniinkegy6bk6nt-anlprajzi
gnijtem6nyekbdlismerr alakoskod6j6r6kokkal"gydek<itdttn6pszok6sokat
is, ahol ahizr6lhilzra j6r6 gyerekek reges-r6giesem6nyekszereplciinek
brjr6bebrijlak a
betlehemez6s
vagya gergelyj6risidej6n(s j6t6kukegyszerreszolg6.lta
a telepiil6smindennapi-iinnepnapi
6le_
- kultur6liJtanul6sut6t,s a sajdt,,belenevekil6siiket"
kat - is).Vagy csakegyszerenkaton6sditj6tszottakhasonl6_
funkci6k rejtett k6nyszer6nekt6ve eleget-,
mint M6ra FerencKuck6 kir6ly6nakpajt6sai.A modern
pedagogiakezdem6nyez6sei
koziil figyeljiink fel arra a
tenyre,hog;ra J6nosvit6z6sa Toldi mindm6ie- imm6r
t<ibbmintegy
$vszAzad,al-szerepela
l0-l l,iiletvea I ll2 dvesektananyagiiban.
A mindenkoritantervk6szitdk

szerint agrerekek ebbenaz6letkorban Olkmeglgaztrn a
tiind6rmese-vil6got 6s a lovagkort. Ebben a jdt6kbs azonosul6sbanl6tjdk az oktat6si sikerek legfdbb fon6s6t.
Hangstlyosan kell sz6lnunk a 20-as, 30-as €vek magya,rreformiskol6inak tdrekv6seir6l, Domokos llszlF
ndUj Iskoldjdban kiildn<ishangsflyt helyeztek arra, hogy
a tanul6k tanulmdnyaik sordn beleelj6k magukat a tanqnyagbanszerepl<iirodalmi, tdrt6nelmi h6sdk szeret'be.
Ennek a pedag6giai 6ramlatnak sajdtos folytat6sa volt
Leveleki Eszter b6nki gyermekiidiil6je. Pipeclandot
tdbben is ismerik a mai olvas6k k6ziil. Pipeclandon volt
olyan nyaral6si ciklus - mondj6k a visszaemlilkez1k, amikor minden 6vben ,,m6s tdrsadalmi korban" 6ltek a
nyaral6gyerekek. Ny6rr6l ny6rra, korr6l korra haladtak.
A kultfrhisr6riai jdtekok hagyomanyai k6z6tt rartjuk sz6mona magyar ftt<ir6mozgalom koalici6s elsrjkorszak6t. Ez a korszak egybeesett az 1848/49-es szabads6gharc centen6.riumilval. Mint kdztudott, ekkor - a
centeniriumi eml6kez6sjegy6ben - alakultak ki amozgalomnak legfontosabbjelk6pei, utal6sai az egrkori hris<ikpeldijdnak ,,fijrajitsz{s6ra". @zt a tradici6t egr6bk6nt a mai vildgban legink6bb a Rak6 J6zsef vezette
,,Magyarorsz6gFelf edez6i" nevet visel6 alternativ gyerekmozgalom cirzi.)A m6dszertani kincst6rban k ellizAmon tartanunk a cserk6szetbenfelhalmozott jit6ktradici6kat, alighanemelscisorbana reg6s6k6t.Q.{emv6letlen,
hogy mdg6tte a tradicionalizmust 6sa reformpedagogi6i
szintetizllni kEps Kar dcsony Sdndort ral6ljukl)
Kdt €vtized a szaklrodalom titkr€ben, s aml e tlik6rb6l (ezideig) kimaradt
A hetvenes6vekbena kordbban elemzett okok egybefon6d6sa nyom6n e trirekv6sek felercisddtek az iskolai
oktat6sban6sa k6zmtivelcil6sbenis. Elcibbiek&n M ezei
Evdd volt az tttor(iszerep, aki az ,,alkot6 dramaturgia"
kiilfdldi tapasztalatait iiltette 6t t6rt6nelemtanit6si
m6dszerekkriz6 a Bogdncsutcai iskoliiban. Kis6rleteir6l
besz6.moltannak idej6n a Val6s6g has6bjain. A tapasztalatok jelent 6s mozzanataitaz Orszfugos
Oktat6.stechnikai Krizpont krilcs6ndzhet6 videokazett6n is rdgzitette
Szimul6ci6s jit6kok a tort6nelemtanit6sbancimii tovdbbk6pz6sianyagiiban. Ez id6 t6jt kezdri<tdtt a k6pz6miiv6sz Sinkd I stvdn6s a gazdas4gtiirtlnlsz RevI stvdn
izgalmaskis6rlete a budapestiViirosmajorutcilban. Akis6rletben a gyerekek vililgteremtci,nagyj6t6ka' eleinte
<intudatlanul ism6telte-teremtette ijra azemberi t6rsadalomfejki<t6selscinagy l6p6seit. Ez volt a Kaktusz-sziget, a gyerekek tcirtrinelem-filoz6fiai modellj6t6ka. Az
iparmriv6szSzdp I lonapedig a kornyezetjdt6kok tervezet6tklszitette el - egy Robinzon6d-jit6kban - a technika tantdrgy tov6bbfejleszt6s6re.A szentlcirinci kis6rleti iskola szelleme6sprogramja - a Gdspdr hiszl6nev,6vel osszefon6dott te6ria - sokat segitett abban, hogy
Geszt essy Z suzsa tev6kenys6gea komplex projektek ir{nyi4bankibontakozzik, virdgba boruljon.
- { Fliv6rosi Pedag6giailnt6zerrl'1t t974-ben megjef ent Szabadid<jmodellekcim fi Ker eszty Z suzsa 6ltal sierkesztett k6tetben olvashat6 a szerkesztciTtinrk 6g-t6rzs
cimii jrit6ka. Ezazadal6karra utal, hogya napkdziotthonos klubmozgalom is 6rdekkjrl6sselt|jlkoz(frott a kreativ jdt6kok, projektek irint.Tihanyi Katalinnak Gyermekszemmelaz 6kor vilfugiban,p 6czeGdbor nakkieg a
tenger elnevez6sii jitlka m6r a Budapesti Mrivelcii6si
K<izpontGyermekfoglalkoz6sok Budapestencimii kiadv6nyribanjelentek meg I 98 I -ben.Any6ri napkiziffil izgalmasindii{nkalandot formdlni - nos, a (legrijabbkori)
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elsft6g itt - tudomisunk szerint - a h6dmez6vrlsilrhelyiek6. M 6ruts F erencnd gyermekkdnyvt6ros dolgozott
ki terjeszt6sre r6rdemes terrezetet. A t6bor programja
198 I -ben az tfjfs.lgi Lapkiad6 V6llalat Visszaj elzi-scimiik6tet6ben jelent meg (az indii{nosdi sikeres,publikus
v6ltozatait jitszoltik Harmath I stvdn fot6riporterrel a
budapesti Martinovics-hegyen, Goddllcin, Salg6tarj6nban 6veken 6t\. Xz emlitett kotetben olvashat6 Makai
Eva jit6ka, a Csupaszem, mely a v6rosi, honismereti
porty6k egrik sz6ppeld6ja.
A mfzeumpedag6giai akci6k (Granasztdi Szilvio,
Mdsairos Erniike, Cs6k Mdrla 6s m6sok foglalkoz6sai),
tovirbbi a Kamards I stvdnhozis ,,homfrlybogoz6"bar6tai nev6hez ftiz(frii olvas6t6borok iillamalapitils-j6t6kai
mind itt emlitendrik. A jitsz6hizak mozgalma szerencs6sen otv<izte a k6zmrives-n6pmiivclcimozgalom 6s a
dramatikus jit6k legiobb tdrekv6seit. Ennek olvashat6
dokumentum ai: Bdkey Ldszl 6nd Miivelcil6strirt6neti
j6tsz6hiz Nagykciroson; B a I og h B eat r i x Vdrj 6t6kok;
valamint a N6pmtivel6si Int6zet Jilteka sorozat kiadv6nyai. Figrelemrem,6lt6 dokumentumok a kecskem6ti
Sz6rakat6nuszkiadvdnyai, nemkiil<inbenirjabban a Guzsalyas cimii foly6irat (kiadja a Budapesti Mrivelcid6si
K<izpont).Ez ut6bbi adta ki 1985-benJ6tsszunkt6bort
cimmel tort6nelmi j6t6kgyiijtem6ny6t. A Mfzs6k
Krinyvkiad6 sorozata, a Kapt6r n6lkiilozhetetlen segitseg a j6tsz6h6zasoknak - a magyar n6pmiiv6szettcilaz
indi6nosdiig.
A T6jak,Korok, Mfzeumokmozgalma olyan kiil6n6s
dtviizete a kreativ kultcjrhist6riai j6t6knak, hogy 6rdemes r6sdetesebbensz6lni r6la. A pecs6teketgyrijtci, jelv1nyszerz6j6t6k olyan sikereket 6rt el, hogy szervezoinek a kdzdss6geket mozg6sit6, bonyolultabb j6t6kformikat kellett kitah4lni.Igy sziilererra Vdndorkonyv-j6t6k. Ennek sor6n felelevenedtek a c6hesiparosok 6vszirzadosv6ndorl6si hagyom6nyai.
A kultfirhisttrriai komplex j6t6kt6bor iskolit teremtett. A 76-t6l 83-ig ivelcicsillebdrci sorozat utilnZilnkin
honfoglaliis-, 6s renesz6nszt6bor volt, szolnoki pedag6gusok rendszeresen renesz6nszt6bort szerveznek most m6r az orszirgkiil6nbiizci rrlszein, a TKM-triborai
egy-egy fjabb korszakot v6lasztanak minden esetben,
I 99 I -ben, a Sz6chenyi-bicentendriumiinnepeneljutottak a XD( szizadig. A m6dszer irodalma gyarapodik, a
prograrnok terjednek. A t6bori koriilm6nyek kdzdtt mi tagadiis,kedvez6 f elt|telkcirnyezetben - elsaj6titott
m6dszertani kultrira 6tsziv6roga tan6v mindennapjaiba.
Ha a mozgalmi vagy kiizdss6gi keretekben megval6sul6 trjrt6nelmi jrit6kok fellendiil6s6nek forr6sait keressiik, akkor ezekkozott megtal6ljuk Bogeti P6,terk6t, az
titvenes6vek v6g6nmegjelent ifjri s6gireg6ny6t is. K6t if jfsigi reg6ny, 6rdekesvid6m olvasm6ny - egybenval6s6gosm6dszertani enciklopedia! A k<inyvek Az 6gasv6ri
csata 6sA H6vir6g m6sodkorm6nyosajelenti. Sz6munkra kiilcin<isenaz ut6bbi reg€ny a fontos. Arr6l van sz6,
hogy h6rom diilkcsoport az iskola n6vad6j6nak, V<ir6smartynak a nyom6ba ered, 6s v1gigutazza a Balatont.
Voltak6ppen tdbb napig tart6 6ri6si akadilyversenyen
vesznekr6szt. Kiil<inboz6 titkos feladatot kapnak, 6s titokzatos jelen6sekkel - bety6rokkal, remet6vel,v6gv6ri
katondval tal6.lkoznak.Triliik kapjik a soron kcivetkezci
utasit6sokat. @z ut6bbiak perszemind a j6t6k beavatottjai, nevel6k 6s szin6szek 6lruh6ban.)
Ezt a j6I6kot kis6relte meg fjrajdtszani 1963-ban a
3362. sz. Petcjfi S6ndor f ttor6csapat szigligeti tibor6ban. Az 6jjeli riad6 utrin betyilrok,,rabolt6k el" a gyere-

keket, majd mikor l6ttik, hogy ,,csakdi6k urak", j6vit6teliil ..korbekis6rt6k" ciket a Balaton tdrt6nelmi vid6kein. Szinte ugyanebbenaz id6ben jetszottak hasonl6 m6don a 10.sz-J6zsefAttila regciscsapatban,a Kdzponti Uttirrciegyiittesmozgalmi programjain. E j6tdkok iddt6ll6
legjava nyomtat6sban is megjelent (az Uttdr6iinnep6ly,
a Jit6ksarok, az Unnepig6zo cimii kotetekben), javitani
igyekezv6naz iskolai iinnep6lyek m6dszertani kultfr6j6t is. Az | 848 -at id6z6 improvizativ-kreativ j6t6kok korabeli megval6sit6i koziil id66ziik fel a XII. keriileti Esze
Tem6sOtthont.
Q{egjegyzem, hogy a jdt6krendszer hasonl6 felfog6s6t volt m6domban megismerni 6s jitszani 1986-ban a
diiniai Vordingborgban, az II. Eur6pai Gyermekszinj6tsz6T al6lkoz6nemzetkrizicsapat6val.Minden bizonnyal
kozospedag6giaiforr6svid6krcil van sz6 ez(rttal is.)
Mint emlitettem, a csilleb6rci mriv6szeti tiborokban
1976-t6I eg6szenbonyolult j6t6krendszerek, mondhatni, kis6rleti kipr6bril6s.ira is sor keriilt. Tudomisom szerint, ez a megoldisegyiittes eredeti hozz|jlrulilsnak tekinthetci a m6dszertani kultrira e csalildjihoz. Atiboroa{s eg6szideje a t6bor eg6sztere egy, a program szellemisegltid0z6keretjdt6k alapj6v6 v6lik, e jit6k szigorri dramaturgi6ja sodorja az esem6nyeket, a projekt kdz6ppontj6ban valamely objektum-objektiv6ci6 k6z<ismegteremt6se 6ll. E c6l - visszafel6 - 6rtelmet ad az apr6,
akir egy6ni rrlszcselekv6seknekis.
Em l6kezetes,,akad ilyversenyt " r endeztek 1976 ban az I. orsz6gosn6pmiiv6szeti t6borban (Az iiveghegyen is tirl cimmel megjclent a hivatkozott J6t6ksarokban).A j6t6kos v6ndorriton a csoport legfiatalabb tagi6nak, a ,,legkisebbfifnak" vezet6s6vela gyerekeknek pr6b6t kell tenni, hogy kiszabadithass6.ka s6rk6ny fogs6g6ba esett kirdlylilnyt.
A csilleb6rci ti4boroklegt<ibbszdra n6pmiiv6szetk6pviselte mfltba kalandoztak, a Fiatalok N6pmiiv6szeti
Stfdi6j6nak lelkes fiataljai, Sebci6k,Videk6k, Landgrif
Ka t66k, Zsur6vsz-ky6k mellett sikeriil t Jiinosi S6ndort is
aszahezet6k koztitt tudni. A r6sztvevcipedag6gusokfelkeszit6sebenAndr6sfahy Bertalan is r6szt vett. A j6t6k
egyre bonyolultabM vilt, a tilboridcj ,,kerek egy esztendcit" jelk6pezett,a t6bor terei pedig ahazajeles t6jegysegeit. Az 1978-as n6pmiiv6szeti t6bor ,,szerepjitsz6
akad6lyversenve" N6mcth Imr6nek Reguly Antalr6l
sz6l6rcg6nr'6trekonstru6lta.Az cisisz6nyomiban cimmel jelent meg a Jit6ksarokban. Aj6t6kban a gyerekek
legiobban a medveiippenet 6s a tiltos jelen6s6t kedvel-

r6k.
1979-ben j6t6kaikban a jdvci nagrv6rosaiban 6s cirb6zisain jdrtak a tiiboroz6k. K6pzeletben megalkottik
egy XXI. szAzadiiillam alkotm6nyos rendj6t. A kifejez6
eszkrizok,technik6k kdzt me&ielent a film is - Tak6cs
Vera irinyitottaezt az alt|bort, Szika Filmv6rosiit.
I 983-ban pedig 6kori attikai v6ros6llamokk6 alakultak a csilleb€rci altiborok, at6boroz6 ritt6rrjk pedig elk6pzelt nevii, t6rsadalmi szerepri es foglalkoz6sir gor<ig
polgdrokkd. A csilleb6rci miiv6szeti t6borok j6t6kainak
csaknem teljes gyfijtem6nye megjelent a Kalandoz6sok
mfltban 6s j<ivciben,illetve a Korok, |vszAzadok,kalandok cim kiadv6nyokban (mindkettcit az lfjirs.igi Lapkiad6 V6llalat adta ki), a gor<ig6bor teljes anyag6t Vdradi
Istvdn 6.s Trencsdnyi LiszlS szerkeszt6s6ben a Tank6nyvkiad6 adta ki (Okori g6r<ig6k- mai gyerekek cimen).
A n6pmiiv6szeti t6borokr6l sz6l6 gyiijtem6ny igen
fontos, elm6letileg is jelentcis tanulm6nyt kdz6lt. Zelnik
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J&nfnek A cseletrv€sjdt6kos lehetdsEgeiclmii ir6sa
ra6lescbb
ihszeftigg6sben
mutatjaki aj6t6k,azalkot6s6s
a kultfraelsaj6titdskapcsolat6t.A n6pmtiv6szeti
tipusf
projektekl
cselekv6s,
a
k6zm(ves
tev6kenys6g
l6rgyi
fontoss6g6tigazoltdk,szintekopernikuszifordulatol
hoztaka ,,kultirakdanetit6sben"- egy6bk6nt,kor6ntsemmaradtakir,,manudlis
tev6kenys6g"
korldtaik6z6tt,
" lntt-ql "g"sz6heznyitottak ablakot- grerekeksz6m6rakiild,ndsenkitiirtat !
A csilleb6rcikezdem6nyez6seker
k6srjbbaz 6n. Kazincry-tiborok 6sa szegediKincskeresci-t6borokis folytattik (ut6bbiaktapasztalataitazUnnepig6zri
cimii miisorfiizet 6sa Kincskerescitiborvez et6kliencimri kiadv6nyr<igzitette.)
A tdrt6neti helyzetjit'kokat illetcj ettekint6siink
nemlenneteljes,ha azifjrisilgi irodalomolyanalkotdsait nememliten6nk,melyekben- a gondolatj6t6lcrrk6nt
- napjaink h6sem6s korok vil6gi{bais eljut. Az
,,Egy
jenki Arthur kirily udvar6ban"mrifajt teremtett.Nap-

jatqk m9ry11iskol6sgyermekelleghkfbb VargaKataltn
reg6ny6t,aMicsodaesztenddtismerhetik.A tdit6netbeli
Fakan6l6rsaz dtddikestdrt€nelem&nyagba
foglalt kultfr6kban kalandozik.
A tiirt6neti jdt6kokgazdaggy{jtem6ny6t l9g6-ban
adtaki azlfj6s6giLapkiad6Vfllalat. A m6i emllrettcsilleberci-t6boroktnyagaimellett a k6tetbenvolt 6jraolvashat6Mezei Eva ,,korszaknyit6"tanulm6nya,iit jelent megel6sz<ir
Sink6Istvdn-R6v IstvdnKaltusz-sligeteis...
- Ezenolykor sz6rv6nyos,t<ibbnyirerossznyilv6noss6gi kezdem6nyez6sek
m6giscsak
utat tdrtek a mindennapi iskolikban is n6mi alternativit6snak.A pedag6gusszakma
legiaviltnyitott6 tett6ka projekt-m6dszei6s
rokonai irdnt. Az egykori t ilborszervez6ket
mamegtal6lni ,,profi" alternativmozgalmakban,
legyenaz Friinetpedag6gia,
legyensaj6t6lm6nyritanul6s,legyendr6mapedag6gia...

EREK..'':'I
MichelFustier
-

A kreativitiis gyakorlata
Kiinyvismertetds6s szemelv6nyek-

A K6I{YVR6L
A szerzd Pdrizsban jelentette meg miiv4t 1976-ban.
Kdnyvdt az fr6 csoportvezet1knek ds csoportszervez\knek, valamint pszichol1gusoknak sztinta. Akkor, ami_
ko r w ekkeI ezeI 6t t I ef or d it t at t uk ezt a k c)nyvet, i gy v 6I _
t-ilk,hogy has2nosanf or gat hatj dk a benner ej I 6 gyakor _
I atokat dr dmapedag6gusaink i s, azok el shkdnt,aki k nagyobb didkokkal dsf elntitt ekkel f og I al koznak.
A kr eat iv it ti st a szer 26,a hog y bevezet6j 6ben trj a tigy
tekinti, mint a szemdlyisdg kiteljesedds'4tsegft| szii_
lemi trdninget, mentdlis gimnasztikdt, mety dltal alkal_
massdtehetjiik magunkat ana, hogy haj I 1konyanal kal mauuk i smeretei nket, hogy j av it sunk kapcso I at a i nk on
ds kdpessdvd,ljunk az eredetisdgre. A kieativitds
fej_
I eszttisdveltehdt pedag 69 iai ds mentdl hi g i4niai prib6_
ruik meg o I d dsdt segit hetj ijk eI 6.
Mdsfel6l -trja a szerz6-a kreativittis probldma_
nngol d6 tevdkenysdg, o Iyan gyakor I at sor,amelynek se_
gftsdg6vel atdrsadalom szocidlis, kulturdI is,gazdasd_
gi megrtjub kdpess6g6tis fej teszthetjijk. E tikintetben
a kreativittis az invenci6 megszerzds4nekmetodikdjd_
hozis kapcsol6dik.
A kreativittis kibontakozdsdnak fibb rendbeli gdt_
jdr6l is beszimol Fustier: ezeka rdnk rjrrjkitett hagyo_
mdnyok, amelyeknek nem mindegyike j6; a hatalommd
ndtt sTemdlyisdgek;az intellektudlis divatok, melvek a
konformizmus nyomttbanf ejtik ki agressziv btefotydsol6 tevdkenysdgiiket;a neveldsbeide[z\ddsei, enneknyo_
md,na szoktis hatalma; az En-nek- szem1lyisdgtdiek_
tani okok alapjdnavdltozrissal val6 szemberuilldsa; az
6sz miw a kr eativ it tis akad d Iya.
A szerzd nagy srtly helye2 az invencifira. A kreativ
mddszerekkelvdl i fej lesTteniaz invenci1t, mdgpedig az
anal6g m6dszerrel, az ellentdtes mfldszerrel is a aleo_
t6rikus mddszerrel.
.Hogy ezeka kdpessdgekkialakul janak,folyamarcs
tr dning r e van szilksdg. A tr dning eket mind i csopor t ban
I

l
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kdpzeli el.Vdlemdnye szerint addig nem lehet elkezdeni
a kr eat fv gy akor I at okkaI v al 6 f og I a t koz(ist, mig a cso_
porton belill ldtre nemj6n az az dllapot, amelyben avd_
I etI enilI cjsszever6d rjtt t ag ok mtir drzeI mi b i 7tonsdg ban
nemdrzik magukat. I smerni kell a mdsikat, iiletvi magunkat. Azonos ,,6rzelmi mikroktimdra,, van szi)ks6g.
H ogy ez bekrjvetkezzdk, kommunikdc i6 s, int erakci6s
gyakor I atokat aj dnl. Ezek t6bbd-kev6sbdmegegyeznek
azokkal a p szi c hol 6g i ai al ap ozott stig ti gyikoi I at okka l, meIyeketa d r d.mapedag 6g usok M agyar or szdg on i s
a I ka I maznak, s ne Iy ek a kii I dnf 6t e j dt dk k6nyvekbeno I vashat6ak is.
A t ov dbbi ak sor dn kr eativ gyakor t at o k at kijzijl.
Avildg megismerdse.E cimsz| aldnnoz6 gyakor_
lgtgkkal az a cdlja, hogy fejlessze a realitds drzdket,
fdlhivja a figyelmet az oksdgi kapcsolatokra ds azok
k1vetkezmtinyei r e. T anuIj unk meg k6r d e7ni 6s rtj r akdr _
dezni, a beideg zdddseket I egy6zni ds ilj dsszef iig-gdseket
keresni.
Az dt al aktuds kdpess6ge f ej t esztdsdnek6r dekdben
killdn fejezetet szentel az anal1gids, ellent&es- ds az
aleotdrikus m6dszereknek.Ezeken belill
fontosnak
tartja, hogy kialakuljon a kdtsdgbevoruisktipessdge,az
adaptdci6s kdszs{g, gyors reagdlds avdrailan helyze_
tekre,aT absztakci6s kdpess6g,hogy a ki)ldndst6l efjus_
sunk az dltaldnosig.
M i most a v i I dg meg i smerdsef ej ezetb6I ktjzl ilnk nd_
hdny gyakorlatot. Ezek mind olyanok, amelyek j6l il_
I eszkednekszemdIyi sdgf ej I eszt 6 koncepci 6nikba,s ame_
lyek ismerds drdmapedagigiai mozzanatokat is tartal_
maznak. En magam az itt kdzolteket gyakorlatban ki_
pr.6bliltam ped ag 6gus t anf olyamon ds kcizdpi skolds ko_
rt didkok kdrdben.
A k6nyvet a tragikusan elhunyt Rtlcz Katalln fordi_
totta.
@ebreczeni)
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GYAKORLATOK
l.AMars-lakd
Eml6kezziinkvisszaazokraa k6rd6sekre,amelyeket
ryermekk6nt tettiink fel a csodillkoz66s k6ts6gbeesett
felndtteknek mi6rt nemn6gyk6zLibjdrunk?A fti mi6rt
z6ld?Mi6rt vannakfi6k 6sl6nyok?Mi6rt kell mosakodni? Mi6rt vannakh6borfk? A papami6rt eszik,hiszen
m6rmegnritt?...
Ma m6r annyira hozziszoktunk az er6viszonyok
uralta abszurdhelyzetekhez,hogy k6ptelenekvaglrunk
fdltenni az alapk6rd6seket,amelyekf6ny6benm6sk6nt
l6tn6nk6studomist venndnkrelativit6sukr6l.
Hog;rmeg(tjitsukszemhat6runkat,sziiks6giinkvan a
tivolsigtartisra, arra, hogyidegenn6v6ljunk 6sa gyermek,a perzsavagyaMarsJak6elfogulatlan6snaivtekintet6velvizsg6ljukvillalatunkat, v6rosunkat,term6kiinket.Mondj6k,hogr a holdr6ln6zvef<ildiinkm6sdimenzi6katkap,6sa vildgrir mintegya misodik tudat megielen6se.Legytink csakegykicsit is holdkdzpontfiak!
leEz a c6ljaaz d6bbigyakorlatnak.Tdbbf6lek6ppen
het csin6lni:kollektivetessziikfel a megadottjelens6gre
a mi6rt k6rd6st6s pr6bilunk v6laszolni;kettes-hirmas
valakielj6tsszaa frissen6rkezettMarslacsoportokban
k6t 6s magyarizatot k6r a tdbbiektcil,mi6rt olyanoka
dolgok,amilyenek6shogran tudnakbeilleszkednie f<ildi l6tbe.
J6rja kdriil kritikusanazalibbi t6rgyakat:
hiz, vonat,zongora,felmond6lev6l,csal6di6tkez6s,
p6nzrendszer,
v6ros,csal6dnemzetk<izi
energiakitermekultfra, mal6s,tirsadaLnihierarchia,iskola,diplom6.k,
gfunvillalkozis,atisztivselcikst6tusa,bank...
Tegriikfel a mi6rt k6rd6st:
rgduljunkki egr adottszitu6ci6b6l,szokisos
helyzettril. Esk6rdeznink:mi6rI? (1r,Ii6rtaut6n j6r?Mi6rtr6zit
t6v6t?Mi6rt csaladikiirben6tkezik?stb.).Haazilletriv6laszolt,k6rdezzink r 6,a magyar izatr a6sigy tovibb. Igen
gyorsaneljututkazel,Ialilbanelhanyagoltalapigazs.igokig.V6gigk6rdezhetjtika csoportmindentagidtegymi6rt-tel.
F,szrefogiuk venni, hogy a magyarizatoknem teljesek mindenk6rd6sresokkiil6nbiizriv6laszadhat6,amelyekmind egyfjabbmi6rt-et sziilnek.Azt is 6szrefogiuk
rendemenetk<izben
venni,hogylesznekkong6v6laszok,
getegolyanprobl6mafogfdlvet6dni,amelyekrevisszalehet t6rni. Az a l6nyeg,hogyne 6rjiik be panel-vilaszokkal. L

2. Szuette gerendfk
,An6lkiil, hogy tudnink r6la, magatart6sunkat meghatironik
azok a mor6lis, mentS,lis 6s biol6giai szok5.sok, amelyeket gyerekkorunkban vagy serdiilcikorunkban sajititottunk el vagy amelyeket a milici, a kultirra 6s
a civilizrici6 rir<ikitett r6nk." Ezeket a szok6sokata tiirt6nelem form6lta, hogy meghat6rozott t6rsadalmi kozegben a kdriilhatiirolt sziiks6gleteknekmegfeleljenek.De a
sziiks6gletekfejl6dtek vagy eltiintek, a szok6sokviszont
maradtak,6sma mir elcifordul, hogy benitj6k tev6kenys6giinkel nincs lehetcis6giinkdisztingv6lni, semb6torsigunk elszakadni triliik.
Tess6kn6hriny pelda:XIV. Lajos 6sNapoleon centralizici6ja (amely maga ut6n vonta a lakoss6g felelcjss6gcs6kken6s6t);6tkez6si szok6saink; munkarend; a
nem-decimilis m6rt6kegrs6gek,f6ldmag6ntula jdon (kiegyensflyozott urbaniz6ci6 akad6lya); v6mhat6rok;
rtnzrendszer; k<itelez6katonai szolg6.lat(ziszl6aljakkal
harcol6 korszak <iroks6ge).

Gyakorlat
irjunk le olyan mirltban keletkezett egyszerti vary
komplexhelyzeteket,szokilsokat,torv6nyeket,magatart6sokat, amelyeknek meglilte ajelenben vagy a k<izelj6vcibenkirosnak l6tszik
szakmai teriileten
csal6di 6letben
politiklban
iskolatigyben
gazdas6gi6letben
vallis teriilet6n
erkiilcsi t6ren
tilrsadalmi vetiiletben
miiv6szi vona tkozisban stb.
Ha ez a gyakorlat neh6znek tiinik,vlgyenek belevalamilyen rendszert. Pl. vizsg6ljik meg minden teriiletre vonatkozva, mi a helyzet a grerekekkel, a feln6ttekkel, a
ncikkel, a f6rfiakkal, a serdiil6kkel, az aggasty6nokkal...
3. Az 6rzelmi motivdci6 tanulm6nyozfsa
A legtdbbesetbena t6rgyak felhaszn6lhat6sdga6rdekel benntinket. De ne felejtsiik el, hogy a t6rgyaknak 6rzelmi funkci6juk is van. A minket ktiriilvevcj vil6g telve
van jelent6ssel;mintegy selyemgub6tk6pezkoriildttiink,
amelynek belsej6ben biztons6gban vag;unk. Amikor
gazdasilgi term6szetri dont6st hozunk, az 6pp annyira
6rinti a felhaszn6lhat6sdgot,mint a vele j6r6 tirsadalmi
6s szem6lyi vonatkoz6sokat. Aut6nk, szemiivegiink, 6js6gunk, lak6sunk, nyakkend6nk, kar6rink szimunkra
olyanok, mint a h6zi6llatok, szeretjiik jelenl6tiiket, m6soknakviszont r6lunk tanfiskodnak vagy arr6l, amilyenn6 szeretn6nkv6lni.
B6rkik legyiink is, egrszerrevagnrnk a pult k€t oldal6n: termel6k6nt besorolva valamilyen m6don a t6rsadalmi krizegbe, m6g ha nincs is k6zvetlen kontaktusunk
a fogyaszt6val; 6s fogyaszt6k6nt, mert figy tartjuk fenn
magunkat, hogy megszerezziikmindazt, amit a tirsadalom lehetciv6tesz.Ak6r egyik, ak6r m6sik esetben,alapvet6 k6rdest kell elemzdsal6 venniink.
A gyakorlatot ktiziisen v1gezzik.A r6szvev<ikjirj6k
k6riil lehetcilegaz osszesmotivici6jiit egy t6rgy megv6s6rl6s6nakvagy egy szolgiiltat6s ig6nybev6tel6nek.
Gyakorlat
Mi motiv6lja
eg/ rijs.{g, egy tranzisztoros r6di6, egy robog6, egr
kdnyv, egr l6tcwi, eg;r filmfelvev<i, egy g6pkocsi megv6si4rli4sit;a vakrici6 modjrinak, egy r6gi bfitornak, egr kiilf<ildi ftnak a kiv6,laszt6sit stb.
4. T6volstlgtertfs
T<ibbnyireolyan szitu6ci6k rabjai vagyrnk, amelyeket a legkonvencion6lisabban6rziink 6t: a szomorf esem6nyek levernek benniinket, a vidiimak felderitenek, a
drimaiak nagy hat6ssalvannak r6nk... 6s ez igy norm6lis.
De kis6reljiik meg,hogy kiviil helyezkediink a konvenci6kon 6s pr6b6ljuk meg, hogy ne legyen k<iztink azokhoz
azirz€sekhez, amelyeket a tirsadalmi hagyomi4nyok6s
neveltet6stink kiivetkezt6ben 6rezniink kellene. Sz6nd6kosan villaljunk egy inadekv6t hangnemet, ,,t6volsigtartist". A humor mindig is l6nyegesjellemzrije volt az
alkot6nak. 0j szemmelt<ettnCzntint a vil6got.
A kovetkezcigyakorlat a szin6szhelyzet6be6llit minket, amikor hirtelen f6lbeszakitva jiltekat elmagyarilzza
a kiiz6ns6gnek,azilltala alakitott figura mi6rt emelte 69nek akez|t 6s mi6rt kezdett nevetni. Igy jutunk el ahhoz,
hogy egyre jobban uralkodjunk benit6 6rzelmeinken.
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Csoportosan is elot6szithetjiik a gyakorlatot, de mivel l6nyege szerint er6sen irodalmi jellegri, vdlaszt6kos
egy6ni kifejez6sig kell eljutnunk, kiilon<isenaz iskol6kban. Az irodalomban rengeteg jellemzri peld6t tal6lhatunk.
Gyakorlat
Az A-listdrdl vdlasszunk ki egy esemdny 6s mondassuk el a B-listdr6l sorshizissal vdlasztott rn6don,
Baleset,melynek kdvetkezt6ben valaki elveszitette a
f6ll6b6t; egy csomag cigarett6t; a vas6rnapi mosogat6s,
az any6shal6la, h6zassiigt<ir6senval6
rajtakap6s; indul6s
nyaraldsra; eskiivciiebed;jegyesekrandevrija; tan6vkezd6s...
B
Komikus hangnemben, liraian, tragikusan, felhdborodva, epikusan, lelkesen,ddbbenten, iinnep6lyest:rr,polemikusan, felindultan, hivatalosan stb.
Pdlda - Vas.irnapi mosogat6s (epikusan, eposzba ill<ien) _
O asszony,6 anya, te, a gyiing6ds6ghatalmas tartilya,
most kdt6nyt kdtsz magad el6, mely olyhatalmas, mint a
szived.Es egyszeriien,mint egy hegys6g,hozzfukezdesza
tit6ni nunk6hoz,amely az6ro pontra reduki{lja a dolgokat, azAdim teremt6seeldtti idcikre,amikor emberi l6lnv
m6g nem t6plilkozott levessel.
x Ha a gyakorlat nyelvi jellege keriil elcit6rbe,elcireelk6szithetcia kiildntxizci t6nusokban haszndlatossz6k6szlet
>o<Nagymulatsdgotszerez,ha ilym6don alakitjuk 6t
az irodalom legismertebb r6sdeteit: pl. a Fdsv6ny monol6gi6t Racine stilusiban v. Val6ry Tengerparti temetcjj6t Balzac6ban...
Ugyanezen gyakorlat egy harmadik lehetcis6ge,
hogy egy nagyon ismert szdvegethangosanolyan t6nusban olvasunk fel, ami teljesen t6vol 6ll trjle.
5. Stflusgyakorlatok
A c6l: l. milyen sokf6lek6ppenmondhatjuk el ugyanazt az esemenyt 2. a rflsntev iikverb6lis k6pessegeitegyre
jobban kibontani.
Az elscjfdzis igen egyszeni: min6l nagyobb szlmban
gyiijtsiik 6sszeegy megadott kifejez6s variinsait. A folytat6s mir osszetettebb:az inger ne verb6lis, hanem vizu6lis legren, minden lehets6gesm6don irjunk le egyrajzot
vagyfestm6nyt.
Ann6l sokr6tiibb lesz a megoldds,ha ktildnkizlszem6lyeket, jellemeket, k6riilm6nyeket t6releziink fel. A
v6.ltozatoss6gota sz6k6szlettcjla mondatszerkezetig6s a
metaforikus kifejez6sk6szs6gigminden bizrosithatja.
Az eI sdf dzi sban akir egy6nileg,ak6r csoportosanlehet dolgomi. A mdsodik f deis gyiimd,lcs6zcibb,ha egy6nileg vegzik 6s k6scjbb 6sszevetik az eredm6nyeliet.
Elriszdr hagyjuk, hogy ki-ki az egy6nis6glthozzaf elszinre, majd arra k6rjiik ciket,hogy bujjanak bele a m6sik bxir6be, egy megadott szem6lybe.
Gyakorlat
"
aJ Tal6ljik meg a lehet6legtdbb vari6ns6t az al6bbi
mondatoknak, anekdotd.knak, gondolatoknak an6lkiil,
hogy ezeket a szavakat hasznilln6k 6s fokozatosan helyezkedjenek bele kiil6nhiz6 elcjad6kstilus6ba:
l. Ha ilyen ercisenfij, holnap esni fog.
2. Asszonyom, meghalok a sz1psz.em6.6rt
3. Mor6liskrizisen esik6t6ssegits6gemrevansziiks68e.

4. Kiinnyekig megnevettetett, amikor az el6z6 el6ad6t utdnozta.
5.Ez azigazsitg:a j6k keresztrefeszitik azt, aki r6bukkan az igazs.4gra(lrlietzsche)
6. Az igazsig k6ptelen meg6llitani az er&szakot, #t
csak ingerli @ascal)
7. Ha miisoknak megengedn6nk, amit magunknak
megengediink,az,6let elviselhetetlenn6 v6lna (Courteline)
8. Amikor I. Ferenc Madame de'Etampes-n6l volt,
dszrevette, hogy Brissac az 6gy al6 rejtdzijtt, mert nem
volt ideje elmenekiilni. Edessegetk6rt, majd egy dobozt
bedobott az 6gy al6: ,,Nesze,Brissac, mindenkinek 6lni
kell (desR6aux)
9. ACrasse megyei kapucinusok elcsiptek egyfick6t,
aki gytim<ilcseiketd6zsm6lta.A rendfcindk el6 vezett6k,
aki igy sz6lt: ,,Ha m6r ilyen semmirekellcivagy, l6gy kapucinus!" (desR6aux)
10.Egyspanyol falubanakasztisra it6ltekegyszab6t.
A lakosok f<ilkerest6ka bir6t: ,,Ez nagyon kellemetlen,
mert igy szib6 n6lktil maradn6nk. Ha valakit fel akar
akasztani,van k6t bogn6runk. Vilassza ki az egyiket, egy
m6g mindig marad a faluban. (desR6aux) stb.
, U lrjanak le egy metszetet vagy egy festm6nyt annyi
m6don, amennyire k6pesek.
6. Fotytat6sa kdvetkezlk
E gyakorlat sor6n egyar6nt fejkitik a fantdzia 6s tudatosul az intellektu6lis gondolkoz6s kiildntxizcj#ge. A
csoportvezet6elkezd egy tdrt6netet, bemutatja a f6hdst,
nagyvondsokban folv6zolja a kririilm6nyeket, a mell6kszereplSket, azt6n hiislt egy k6t6rtelmii vagy v6ratlan
helyzetbehelyezi. Ekkor adja iit a sz6t valakinek, akinek
megkell oldania a helyzetet,majd neki is fj helyzetet kell
teremtenie, a sz6t Stvesziegy harmadik 6s igy tov6bb...
Az utols6 mes6lcinekegyensflyt kell teremtenie. Egyegy mes6l6k6t-hdrom percig besz6ljen.
Fontos, hogy v6letleniil keriiljenek sorra, ne k6sziilhessenekfel.
Kdtszer- fuir omszor i s ilj r akezdhetj ilk v agy ki sc sopor t okban vdg ezhetj ilk.
Gyakorlat
Fejts6k ki csoportosan az al6bbi t6red6kes t6rt6neteket:
l. Picolette aranyos kisl6ny, aki sziileivel egy nagy
- _
b6rhdzbanlakikvid6ken. Nyolc 6ves,nagyon szorgalmas
6s igen komoly. Minden reggel elmegy ai istohUi. nOesanyja, aki a mosogat6ssalvan elfoglalva, odakiillt neki:
,,Picolette,itt az indul6s ideje" - ,,Igen,mama, k6szvagyok" - ,,Megmostad a kezed?" - ,,Igen, 11n66" ,,Begomboltada kab6tod?" -,,Igen, mama" - ,,Nos,
viszl6t!" - ,,Viszl6t!" - mondja Picolette, kinyttja az
ajt6t, beszall a lifrbe, a kapu elcjtt kis baratndjevel tal6lkozik, mint minden reggel.
Ma reggel azonban Dominique nem v6.r 16. ,,Ejnye,
gondolja Picolette, nem volt tiirelme megv6rni, vagy tal6n n6thds" Es ugrdlva megindul. A sark*onm6g ott van
fblrajzolvaaz ugr6iskola, amivel az estej6tszott, most is
aszabdlyikszerintkezdugrillni. De amikorazutols6kockilba_kellene beleugrania,6szreveszi,hogy hatalmas nyil6s titong a hely6n...
7. Cselekm6nybonyolit6s avagya dramaturg
. Az el6z6 gyakorlat a klpzeletre is improvizdci6ra
6piilt, ez logik6t 6s gondolkod6st kovetel. ltt is cselek-
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tatkoznak ridegnek,kedvesnehmegvet6nek fintorg6nak,kifejez6stelennek...
Hory elsaj6titsuka sajdtinterpret6ci6srendszeriink
szubjektivizmusair6nti granakv6st,az al6bbi grakorlatok sor6nt6rekedjiink egy6ltal6nosmagyarilz6rendszer
tartalmazhatja.
kialakit6sdra,amelyazokok6sszess6g6t
Azutin dnk6nyesenemeljiink ki egretlen okot 6skis6reljiik megannaka szem6velmegvizsgilni, akire a felel<iss6get
h6ritjuk.
V6gezetiilhelyezkedjtinkvalamelyik tanf 6ll6spontjira, kora, neme,k<iriilm6nyei,foglalkozfln, egeszsbgi
illapota sajit Litismodj6tfogjaindokolni.M6gk6zmond6sokatvagykiizhelyeketis tal6lhatunk, amelyeka[4L4masztj6ka m agrar6zatot.
Gyakorlat
A 356vesX-n6 megakartam6rgeznia f6rj6t, aki 6letben maradt, de nyomor6k lett. Az asszonytbir6s6gel6
id6zt6k.
Egy postai tisztviseldndfelpofozott eSr figyfelet,
a hosszfvirakoz6siidcjmiatt.
ami6rtazpanaszkodott
Egy aut6 felliik<itt egy 8 6vesfifit, amikor iltmenr az
utciin.Lehet,hogr <ir6kreb6namarad.
Egy otfrikes tanul6 sirlyosan6sdurviin megs6rtizenetanirit, egy6regh6lgret:,,Sohaannyit nemunatkoztam,mint ezekenaz6rilkon.Elvihetn6km6r a v6g6hidra."
Egr fiatal asszonyelhagyjaf6rj6t 6segy r1gik6riii6vel megszdkik.
Egyelhagyottvid6ken616gazd6lkod6b6lkit6r azer6szak,6seliizi mag6t6lfeles6g6t6sgyermekeit.
Egyh6tgyerekescsal6dapaa baritn<ij6velBraziliiiba
sziikik.
Egy 6wen6ves,gyermektelen,fdrjes asszonjnyolcadikemeletilakisb6l azutc6ravetimag6t.
Eg'ymez,6v
iros gyirosajeldlteti magdta k6pviseltiv6laszt6son.
hirmilyen egy6besem6ny.

m€nport kel alkotnl, de hat6rozott vfuc€l ismeret€ben
6stdk6letesenkoherenskifejt6st realizilva.
A keret a kdvetkezcilehetnq eglrszinhilzrajong6meg6rkezika szinh6zba6svegign6zi az els6felvonist. Denagyonmelegvan,rossanllesz,azorvosiszob6ban6polj6k.
Azt6n haCsakazutols6felvon6sraiil visszaa n'6z6t6rre.
zam€U 6s a szerepl6kn6vsor6t nilzegetvemegpr6hilja
rekonstru6lni, mi tiirt6nhetett az elxi 6sutols6 felvonds
k6z6tt. Es 6szreveszi,hogr szimtalan megold6slehets6ges.
A forgat6kiinyveket k6szitsiik csoportosan!Koherensnekkelllenniiik, a felttintetett szerepldknekiigyesen
jellemiiket, 6rzelkell beleilleszkednidka cselekm6nybe,
meiket f6lre6rthetetleniil megkell fogalmazni,6saz 6rdekl6d6st6[and6an fenn kell tartani vagyismindenjelenetneka cselekm6nyhezkell illeszkednie,fij, fesziilts6gteremtcihelyzetethordoznia.
Ez a ryakorlat kiil<in<isendiakok szilmilra 6rdekes.
hdnyit6 beosztitstakszimiira is alapvetci,hiszena kiins
dul6si pont 6sa vegc6lkiizdtt szfmtalan ft lehets6ges,
ezekf elfedez&6hez klpzelcierdrevan sziiks6giik.
fdl, iidvtisvolnamegAz alapvet6struktur6tv6zoltuk
talitni minden esetbena grafikai s6m6tis.
Gyakorlat
K6szitsiink forgat6kdnyvet az al6bb megadottadatokb6l.
1.Elvi jelenet- 1900-asdiszletek.Hevesh6zast6rsi
vita, a f6rj felh6nytorgatja feles6g6nek,kdnnyelmii 6s
pazarl6magatart6sit.
Utolso jelenet - A f6rj t6rden6llvak6r bocsrlnatot
<issze6lelkeznek.
feles6g6t<il,
k6zjeg;rSzerepldkf6rj, feles6g,a feles6gnagrn6nje,
zci,egyalhadnag/, szobal6ny,mell6kszerepl6.
2.Elsrijelenet- A kir6ly a tan6csiil6skellciskdzepen
letart6ztatjak6t miniszter6t 6serulessalv6dolja riket.
Utolso jelenet - A kirilyszilmiizet6xben meghalmiut6n fiet megeskette,hogy bosszut6116svisszaszeruikirilysfugilt.
Szereplcikkir6ly, herceg,gr6f, piispok,kir6lyn6, hirn6k, szerzetes,tr6ndriik6s, Anna hercegn6.
3. Elxi jelenet - Az iireg r<ividiirusn<ita boltja m6"
gr5ttikts fiift6ben meggyilkolvatal6lj6k.Senkisem6rti,
ni lehetett azindit6ok, hiszenvisszavonultan,vagyontalanul, szeg6nyesen
6lt.
Utols6 jelenet: A rend<irs6g6pp akkor 6rkezik, amikor egy feddhetetlennekismert dregur besettenkedika
fiilk6be.Letart6ztatj6ks cimindentbevall.
Szereplcikrendcirfeliigyelci,h6deltigyel6, orvos,egy
t6vol616unokaiiccs,egykisl6ny, az iiregfr, egyspanyol
menekiilt, egyv6sirl6.

9. Az6rt6krend
Egyszersmindnagyonhasonl6ak6snaglronkfil6nb6z6ekvagyunk hasonl6ak,mert kdz6skulturflis 6sgenetikus 6rd,ks6giinkvan;
6sktikrnbtizriek,mert 6letiink saj6tos k<iriilm6nyeisaj6tosm6donformiiltak benniinket.
Elvontan kdnnyti elfogadni e hasonl6sigokat6s kiiliinbs6geket,deigenneh6zf6lv6zolni elm6nkbenvalamilyen ,,ember-elvet",mely szerintlEtezneegy standard,
egr elfogadottnormiv6 v6lt modell,amely - an6lkiil
hogymer6szeln6nkbevallani- igencsakhasonl6ahhoz,
amit magunkr6lgondolunkEz6rt vetitjiik ki saj6tossagainkatkornyezetiinkremiut6n iiltal6noss4grakereszteltiik6t ciket.
Az al6bbigyakorlatlehet6v6teszi,hogy magunkat
elk6szitjiikaz
szintein flagranti 6rjiik. Elciszork<iz<isen
list6j6t
min6l
kimeritcibb
tulajdonsiigok
,,6ltal6nos"
(t6rgyak,szem6lyek,int6an6nyekvonatkoz6s6ban)
Viglrilzzunk,hogy eryik tulajdonMg sekeriilj6n privilegiz6lthelyzettr', ne hierechiz6ljunk.
Ezut6na csoportmindentagja6rt6kelia tulajdonsigokatmondjuk0-t6l l0-ig terjedciszimsorral.
A harmadik f6.zisbank6ziisenmegvitatjuk az erdm6nyt:mindenki megindokolja vilasztisit 6sigyekszik
meg6rtenia csoportnyfjtotta szempontoksokf6le#g6t.
Gyakorlat
v6r el
Milyen tulajdonsegokat
- f6rj6t<ilv.feles6g6tcil,
munkahely6t6l,aziskol6t6l,
ahov6gyermekeitbeiratni, bar6tait6l, orvosit6l, e$r

8. Reagdltls
Amikor v6ratlan vagyrendkiviili esem6nytiirt6nik, a
tanirk,r6sryev6kvagyfelelcisikreag6l6stazalibbiakhatirozzirkmeg:
- magyarilz6rendszeriik
- elh6rit6 vagyazonosul6sirendszeriik
- al6vetetts6giika tdrsadalmirendszernek(tdrv6nyek,
erkdlcsi tradici6k)
- azonosul6sik6pess6giika sz6banforg6alanyokkal
Szimtalan magatart6silehetcis6gszArmazikebb<il,s
egrik sem objektiv. Hasonl6 jelens6ggelmin talillkoztunk m6sgyakorlatokkapcsin:ugyanaza cselekedetet
nemuryanazt v6ltja ki; ugyanazazok milshat6stgyakorol. Az esem6nyekhasonlatosakazol<hoz
a szobrokhoz,
amelyeketreflektorf6nyben forgatunk sviltakozva mu-
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nc6g6pt6l, att6l a v6rost6l,ahollakni szeretne,a k6vetkez6nyar al6st61,b6rmilyen t6rg/t61.
Mit vir el egyferjtdl?

r6szvev6k
A
B
legyengydng6d
5
5
legren csinos
7
l
legyenintelligens
4
3
legyenenergikus
5
2
Iegyenj6 szexudlispartner
9
3
j6l szituilt legyen
3
7
legyenfigyelmesa gyerekekhez 6
2

t
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C stb
9
3
3
I
5
5
8

ir. Ezagyakorlatnagyonkockdzatos
lehet,csakkoherens
6,s6rzelmilegkiegrensflyozottcsoportbanv6gezhetci!
Gyakorlat
. l. K6pzeljeel, hogy6n sajir ,,iigyfele".(tan6r_ ta_
niffeny; beteg- orvos:elad6- vevcj;tolvaj - renddr
stb.)
2.K6pzeljeel,hogyfajikisebbs6gb<il
sz6rmaz6dolgo,
zo.
3.K6pzeljeel,hory egyv6llalatigenrrimen6svezet6_
.
Je.
4. Mds korosztelybakfipzeljemag6tpl. nyugdij el6tt
,--

6n.

10. Mttsokbdrdben
Az emberis6ghalad6sinak 6sa felfedez6seknekg6tat
vet, hogy be vagyunk z6,rvailnmagunkba, 6s nemmoi ivtil
benniinket semmi olyan ir6nyba, ami nem 6rint kt,zvetle_
niil vagy ami csak hosszabbidci mflva fog 6rinteni vagy
amirdl nem 6rezziik, hogyriink isvonatkolik.
. A csoport minden tagja mintegy tiz percen dt mondja el hangosan- szabadon improvizilvamit 6rez,
amikor bebrtjik egy kdlcs\nvett szemdlyis1g bhrdbe ds
megprdbdl j a beliilrdt dt 6I ni ilj helyzet dnekkdriilm1nye_

5. K6pzelje el, hogy politikai foglya egy fasiszta cso_
portnak.
6. K6pzeljeel, hogy indi6n paraszr.
7. Klpzelje el, hogy hi4rom r6vesgyerek.
8. K6pzelje el, hogr haliilra van it6lve.
9. K6pzelje, hogy m6r csak k6t 6vevan h6tra.
10.K6pzeljeel, hogya m6sik nemheztartozik.
I L K6pzelje el, hogy<ina saj6t fia (l6nya) 6saz6sze_
m6vell6t.
| 2. K6pzeljenel bilrmilyen m 6s tal6i6 helyzetet.

GesztesyZsuzsa

Lengyel rrimport" pedtgdeia adaptiiliisa a szentldrinci
miivdszeti neveldsprogramjriba
Gdspdr Liszlf szentldrinci iskolakisdrletdbenhelye volt a komp_
lex miivdszetinevel4snekis. Ezen belijl a drdmapedagagianik.
Nemfelejtem, valamikora_70-esevekktjzep€nitt1tfutalm?sattoj
J.udit egy magyar6rdjdt. Jdzus szenveddst\rttinetlt dolgozta
fit
dramatikusm6dszerrer.Erre gondortam,ahogyotrottoi Girzi"iy
Zsuzsafenti cfmii irdsdt az Artern filzetek igyikdben,a vild-gkirdkben.
c.saknem
rtgydolgozhattak,mint Csalog Judit
. .A.l.eryyel,kolldgdk
dskoI I dg.di.Pedagdgiaisztinddkukat
il kt 6enmindenkdpp,
eszhazeikbe! mdskdnt.A I engyelekav izudlis miivdszetredpttenek,
i f a nori"at _
j dk a d-ramati kus megoI ddsokat i s.A dr timapei ag6g i a
f ordttvi cse_
Iekszik.
Az aldbbiakbank6z6ljiik a szerz| dolgozardt, bizva abban,hogy
megihl eti kolI dgdinkat.
dsaz dltala k6z6ltek_
._Rdviditettilka lengyelcsoportismertetdsdt,
ndI kevesebbp 6I ddt adunk,ndhdnyu.i. a dr dmapedag6gusok s
zdmdra
mdr i smer6snekt etszik.

q.

A szentldrlncl neveldsl rendszerben a m0v6szetl
nevelds egyr€szt komplex tant6rgyak keretei ktizdtt
val6sul meg- mind az als6, mind a fels6 tagozatban.
E tant6rgyak miivekil6si anyaga klpzlmiiviszeti, iro_
dalmi, szlnhilzi, zenei 6s tdrt6nelmilsmereteket foglal
mag6ba: nem egym6st6l elkiilonitetten vagy "gyri6s
ut6n, hanem ,,nagy k6rd6sek" kor6 rendezveEseglm,{s_
ra vonatkoztatva. Az alacsonyabboszt6lyokbana-kifeje_
z6-k6szs6gekfejleszt6s6t,
a kreativit6st, iz alapvet6 teCh_
nikfk megtanit6ait tekintjiik feladatunknak'. A 6. osz_
t6lyt6l a tananyag t6rt6neti szempontok s zerint rendezd_
dik, de egyenetleniil: nagy l6p6sekben, vizlatosan k6vet
bizonyos fejldd6svonalakat, majd egy-egy csom6pont_

ndl kitekint6sre,eldre-6sh6trapillant6sravan alkalom.
Ezzel a szerkeszt6ssel
tudjuk megakadiilyoznia tan_
anyagsz6tes6s6t,
oldania line6risfel6pit6smerevs6geit.
A fefdolgoz6stev6kenys6gcentrikus:
az alkot6i atiivi
tiist,az<inkifejez6sthelyezielcjt6rbe.
Tant6rgynak rekinthetd-e egy6ltat6n a m0v6_
szet,melyet az lsmeretktizy etlt6 flsismeretetsaj6tft6
aktusok hatfroznak meg, vagy a neveldssaj6toste_
rilletdrdl van szd?Az ellentmond6s
feloldhat6bizonyos
szeml6letm6d,
feldolgozisisziszt6ma6smunkam6dsze_
rek egyiittesalkalmaz6sdval.
A l6nyegeta k6vetkez6k_
benfoglaln6m6ssze:amriv6szethnaiirgyatcsakmiivel6_
d6si anyagrittekintvetartjuk tant6rgynak,val6jiiban
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mfivOszetinevel€snek, mely a mi grakorlatunkban m{lv6szettel val6 nevel6s, miiv6szetre nevel6s. A szem6lyis6g
formilisar6l van sz6, ugyanakkor az eszt6tikai k6pess6zAtogl.
gek alakit6sir6l, mely a vil6g harmodzilis6lgt
jelent6
k6szs66s
ismeretek
r6szeit
Az eszt6tikai kultfra
gek ariny6t megviltoztatva, lemondunk az tinmaguk6rt
ial6 ismeretekrcil, 6s el6t6rbe 6llitjuk a funkcion6lis,
k6.szs6gkfipz6ismereteket.
e prott6mafetdolgozisban a megszokotthoz k€pest
forditott utat jirunk az egyes gyerek konkr6t 6lm6ny6tril, a vele kapcsolatos tiirt6n6sektrjl indulunk el az ismeretek. it6letek, etikai konzekvenciik fel6. A szentl6rinci
miiv6szeti nevel6st a komplexitisnak olyan felfogisa jellemzi, arnely- tudomdsunk szerint - egyediil6ll6 ahazai kiizoktat"isban.
Kialakul6sa magihoz a komplex tantirgyhoz k6t6dik. Hat6rozottan megkiil6nboztethetS ez a felfog6s a
komplexnek azon m6dj6t6l, amelyben az egyes miiv6szetiigakdnk6nt adod6 p6rhuzamoss6gaithaszn6lj6k ki
egy-egyt6makdr feldolgoz6sasor6n.De kiil6nbozik att6l
jelea form6t6l is, mely a kozvetit6s eszk<izrendszer6ben
egyiittes
stb.
dramatiz6l6s
(a
k6p,
szdveg,
zene,
meg
nik
alkalmaz6s"4ban).Nem hasonlit a komplex foglalkoztat6snak ahhoz a m6dszer6hezsem, ahol a kiv6lasztott tem6t egym6s fi6t dolgozzilk fel, a r6sztvev6k, aI6nc, az
irodalom, a k 6pz,6miv 6szeteszkdzeivel.
Szentldrincen a komplexltdst fgy drtelmezziik'
hogyaz elsdsorban a m{lvdszet praktikus oldal6t jellemzl: az aktfv m{lv6szeti gyakorlat komplexitfsa.
Eredm6nye az alakft6k6szs0g, a gyakorlati anyagismeret, o forma6rzdk komPlexitdsa.
A feladatokban elmos6dnak a hatirok az egynemii
kdzegek k6z6tt. Gyakorlatunkban a miiv6szeti nevel6s
t6bb pedagogiai int6zked6s sorozatnil, ami a gyerekek
6rz6kenys6g1tfejleszti bizonyos kult(rjavak irAnt. Alland6an m6dot adunk arra, hogy a gyerekek a tev6kenys6gekbenkifejezhess6k szem6lyesv6lem6nyiiket' 6lm6nyeiket. Ebben a folyamatban tehet6v6v6lik' hogy saj6t
teljesitm6nyiiket sajft bels6 m6rc6jtik szerint it6liCk
meg.
programunk biztositja, hogy a tehets6gelantirgri
sek 6rdek6ben olyan la4gaz6sokattegriink a tananyaSfeldolgozisban, amelyek lehet6v6teszi speci6lis6rdeklcid6siikkiel6git6s6t, ugyanakkor ez a tev6kenys6giika ttibbiek saim6ra is 6lm6nyt jelenthet. Az az intenziv alkot6
munka, amit a gyerekekazSnk|pzcikorben, a t6boriskol6ban, a ,,plenereken" v6geznek,elmossa a hat6rokat a
tan6rai 6s szabadid6s foglalkoz6sok kdz6tt. Szabadid6ben teremtiink lehet6s6geta tan6rai munka folytat6s6ra'
brivit6s6re, az 6nk6pz6k6rben, szakkdrdkben,,,plenereken" foly6 munka pedig kiteljesiti az iskolai folyamatokat.
Mindezek a lehetcis6gekazonban nem el6gs6gesek'
ugranis - term6szetszerilleg - egi szrikebb csoportot
6rintenek (a tehets6geseket,az 6rdekkjdcjket stb.). Es a
t6bbiek? A nem igaz6n tehet#gesek, a gyeng6bbk6pess6giiek,a nem kiilondsebben 6rdeklcjdrjk?Szimukra mit
nyujthatunk?
Ebbtil a szempontb6l kiiliiniis jelentdsdgf a lengyel
pARTner programJdnak adaptfci6Ja.
A pARTner csoport 1982-ben alakult Lengrelorszigban. Alapit6 ta&iai k6 pz6miiv 6szek,pszichol6gusok'
szociol6gusok. Gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoznak.
Tev6kenys€giikre az a jellemzci, hogy a mtiv6szetk6zeg6ben a miiv6szetkifejez6 eszkiizeivel dolgoznak' prog-

ramjukm6gsemels6sorbanmiiv6szetinevel6s:A mtr6szetielminie szkdzzelkiv6nnaksegitenia gyerekek,azif
jisig nemmiiv6szetiprobl6m6inakmegold6siban'kezei6seUe".Ugyanakkorprogramjukintegrilhat6 helyi nenevel6siblokkba(mriv6szetinevel6s,
vel6sirendJzerbe,
vagy tant6rgyblokkba(alsoszabadid6stev6kenys6gek)
tant6rgyakprogramj6ba).
mtiv6szeti
6sfelscitagozatos
W iesI awKarol ak6sJ anuszByszewski,acsoportalaplenerepit6i avil6gonigensoldel6szeweznekakci6kat,
feln6tt
dsszet6telii
kiil6ntiizri
Let, kreativ tr6ningeket
(pedag6gus),ifjf s6gi 6s gyermekcsoportgkszlm5;ra.
MoAsiettit kiterjeszt6seegrben pr6b6ja 6s tovibbfejleszt6seprogramjuknak.pARTnereik a hasonl6angondolkod6,a hisonl,6probl6mikkal napmint naptal6lkoz6
az ifjirs6ggal hivat6sszenienfoglalkoz6k.
pedagogusok,
a
mi6rt sziiks6ges
A peRinerviligosan megfogalmazza,
kreativit6saz ember6let6ben,6s egyfttal lehetris6get
(m6gpemutat,mintit ada fontostartalmak6tad6s6hoz
a miiv66tad6sihoz)
val6
irtjin
feladatok
kreativ
dig
a mtiv6szetgyakorlatival...
szetnyelvr5n,
A pARTner programMelyekezeka kiilonbs6gek?
Jaaziskotdt6lfiiggetlen.Bz€rtf el semvetddik az lskolai keretek kdziitt megszokott kiiltinbsdgtdtet:
,rJ6k6pessdg{lgyerekek"r rrdrdeklfidk"r rrnehezen
kezelhetdk" r r rtagotatosokt'r rrhf trdnyos helyzetfiek" kOztitt.A programmindenkid.
A foglalkoz6sona h6tr6nyoshelyzettineknevezett
yagyazla),
egyiittmrikddika miiveszi6rz6kenys6gtivel,
szerint- semmikiizeamiiv6alinek - saj6tv6lem6nye
vagya feln6ttekkel.
ka kisebbeka nagyobbakkal
szethez,
a biztosit6k,
kompetenci6ja
szakmai
A csoportvezetcjk
vesztes6g6vel.'.
hogyeznemj6r a szakszenis6g
A programnemk6tcidikkonkr6ttananyaghoz.
k6rd6sek:
A legalapvetribb
a rnflttal, a csal6ddal,azelciddkkelval6szembesiil6s,
a kdrnyezethez,lak6helyhezftizffi6 szem6lyesviszony,
a tirgyivil6g 6rt6kei,
val6azonosulis,
a kdz6ss6ggel
a m6sikemberir6nti figrelem,6rdekl6d6s,
azegyiittmiikod6s6stolerancia,
'meg6rz6val6identitrlsmeger6sit6se
a term6szettel
* - ezekaz 6rt6kekillnak a programkiiz6ppontj6ban.
Ez egyfelcillehetciv6teszi,hogy a feladatokszinte
m6donkapcsol6dmindentanany agrlszhezterm6szetes
6rt6kekr6lvan
janak, m6sfelcil,mivel a legalapvetcibb
iz6, mindenkinekvan valamilyen viszonyab.ozzfink'
ezekbena probl6mikbanmindenki6rdekelt.
A pARTner foglalkozlsal olyan ldgkiirt feltdteleznek,amely kedveza kreet iv f t6snak,tz egy€nlv 6lemdny szabadsfgfnek,6s amelyben kfvfnatos'
hogy minden gyerek a maga m6dJdn,saJdtmunktstflusdbankeressea feladat megold6sdt.A kiizbs
munka erdsftl a kooperfcl6s k6szs6get,a kommunk6ci6t a gyerekek kiiziitt' a gyerekek 6sa felndttek
kiiziitt.
A kiilonbozcjcsoportok szimita dssze6llitottfelfejlesztikaz iin6pitci-,iinkifeadatsorokigenoss.zetetten
jezlklszslgeket. igy az iitodikesekegretlent6mak6r6hezszerkesztettfeladatsor(35 feladattal)a k6vetkez6
fejleszti:
keszs6geket
k6pess6geket,
- t6rmegharfroz6, t1ralakit6k6szs6get,
- feltileti ktiliinbs6gek,mincis6gekirdnti 6rz6kenys6get,f eliiletalakit6technik6kat,
- a szinekir6nti szubjektivviszonyt,

t4

I

il

-

akes@etabelsdtartalmak, 6rzelmekvonallalval6
kifejez€x6re,
kompozici6sk6szs6get,
- rilmus6rz6kenys6get,improviaici6sk6szs6get,
- kifejezci,plasztikusmozgdst,
- mozg6skoncentrici6t,
- afantSziilt, bele6l6k6pess6get,
- a kapcsolatteremt6sk6pess6g6t,
a m6sikemberir6ntifigyelmet,
- a term6szettelval6 intenziv kapcsolatot6s6rzelmeket.
- az ir6sbeli 6ssz6belifogalmazisi k6szs6get,
- a legsz6lesebben
6s legkonkr6tabban6rtelmezett
egyiittmiikdd6sk6szs6g6t.
A pARTner szemldletm6dJdnak,munkastflusrt_
nak drz€keltetdsdrebemutstok n6h6nyjel lemz6feladatot:

I
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I
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Afdkdlete
Egy ligetbenvag1runk.Siini magasfiiben 6llunk. K6riilvesznekkiil<intxizdnagysigfi,alak(rf6k, facsoportok,ki_
c$! 9s hajl6konyak, tereb6lyesek,egyenesek,
6regek,
gd,rb6k,
m6lt6sigteljesek,szikdrak...
Mindenki kiv6lasztegr f6L a neki legrokonszenvesebbet,6snag;ronalaposanmegismerkedik
vele.Ez az6
fija.Ez a fa: cj.Azzi afiviv6ltozunk, amit kiv6.lasztottunk magunknak.Arcunkkal, testtart6sunkkalfejezzitk
ki a fa l6nyeget,de legfontosabba belsrj 6t6t."u..
,,5z6lt6mad.A fa megmozdul,rezeg,susog,hajlado_
zik." K6pzeletiinkben6reznikell a sz6llok6ieit,-az elcsendesed6seket...
Esmindeztkifejezni- nagyonintenziven.
jobban arhog.A fa lombja megtelik
- ,,Estiesik.Egyre
vrzzel,elneheziil.Tdrzsenfolyik vegigazelsci.Zuho[ egy_
re.Mit 6reza fa?"
Most ketten yagy n6gyenegyritt alkornakegy f6t.
-Megegyeznek,
milyen f a leszaz.-Azeliizohelyzeteletism6teljiik, de imm6r egyiitt 6rezte,egyiirrgondolkodva,
egrmi{st figyelve, a tdrsakkal teljes <isszhingban.A fa
elkorhad,egyrepusztul.Szomorfan,betegen
,,elsz6rad,
6scsfnydn 6ll apmpin6 erdrjben".Tobbszem6lyijal_
kothategyetlenhalott vagypusztul6f6t.
,,M6r nem is fa vagyunk,csakfatusk6k,elfekv6t6r_
zsek,169halottmaradvinyok." Kerit6stk6szitilnkhulla_
d6k f-adarabokb6l(mindegyikiinkegy-egyfadarab),
dsszefonjuk,hajlirjuk a ,,fa6gakat".Min6t eicjseUU
t<eri_
t6sfon6djon! Fokr6l fokra.
A fa mint TOTEM.A szentfa. Egyenk6ntalakitunk
egy-egyfa-totemetaz illtalunkkiv6.lasztott
helyen.A po_
zici6 mellett azarc 6sa kdrnyezetis nagyonfontos.K6t
vagrh6romszem6lykozdsenalkotegyfa-totemet.V6gtil:
fokozatosan,l6pesrcill6p6sre6piil fel egyetlennagyon
er6sfa-totem - az eglsz csoportr6szv6tA6vet.
Atdrgyakdlete
Miiv6szetitfbor, kir6ndul6sadhat alkalmatarra, hogy
felkeressiinkr6gi telepiil6seket,
amelyeketlak6i elhag]_
tak,regiparaszth1zakal,amelyeket
a-benne
6kikmagil_
ra hagytakazokkala tiirgyakkalegyiitt,amelyekmilr-,,el_
avultak", ,,nemel6gmodernek",,,az 6regek6
voltak".
Utezik aza f aitamentalit6s,
hogyazrij lakisbanminden
tergylegyenfj, sa legrijabb.Helyes-ee1?Mi mindentes_
tesiil megegy-egyr6gi - ak6r val6banhaszndlhatatlan
- t"irgyban?Ezekel a probl6mrikkalfoglalkozunk,
de
n-e_m,sziikseges
direkt besz6lget6st
folytatni ezekr6lak6r_
d€selcdl,csakhaa gyereketiig6nytii.

l5

G

Mit gondolunka r6gi,lakatlan h6zakr6l?(A glrerekek
szeretikezeketarlgihizakat.) Mit gondolnak,mit 6reznek a r6gi hilzak, mit mondan6naknektink, ha besz6lni
tudn6nak?Mit mondan6nakeg;rm6snak?
Mind a saj6t
gondolatainkat,mind a hilzak,gondolatait, 1rz€reit,
megfogalmazzuk,6s c6dul6kon,feliratokon, transzparensekenelhelyezzrikahilzakfal6n, ablakaiban,azutc6n
stb.Ebbenbennerejlik aza lehetcis6gis,hogyav6letleniil
arra j6r6k elolvassik,s valami m6donv6lem6nyiiklesz,
6ll6sfoglal6sra
k6sztetikdketezeka szu<ivegek.
A h6zakban talrilt r6gi, semmirekellci tfurgyakatmegtisztitjuk,
befestjiik.Ezzel6jra foglalkozunkveliik azok helyett,
akikotthagyt6k6ket.Afestett
tdrgyakmegfjutnak,,yiszszakapj6krangiukat"-legal6bb egykisid6re.A szinesre varizsolt holmikb6lki6llit6st rendeziinka hiz udvardn,6sott hagyjuk.
Portrd-tdrsamr6l
A csoporttagjai egym6ssal
szembeniilnek le. papimnk
egrik sarkdbantibl{natotk6szitiink n6gyrovattal:,,sze_
me", ,,sz6ja",,,orra", ,,fiile" vagy ,,kize", ,,trci" _
ahogytetszik.
l. Nagyonsok sz6t,sz6kapcsolatot,
mondatotirunk
jellemz6siila megadottn6gy elemre.Gyrijtem6nyiink
nem leszar6nyos:a szemrcil,a sz6jr6lbiztosansotctat
t<ibbetlehetmondani,mint peld6ula fiilr6., de ez nem
baj.Mint ahogyazsembaj,
hogyajellemz6sben
alegegyszeriibb-von6sok
az eg6szenm6ly megiegyz6sett<et
v-e_
gyesenfordulnak elci.Elegenddid6t keli hagrni, hogy
sok,nagyonsoktulajdons{gotS ijtsiink ossze.l,tgyere_
keka mindennapibesz6diikben
nagyonszimplin,fiimi_
tiven,ilrnyalatoknelkiilfejezikki migukat.Iti mostazel_
lenkezl j6re tdrekediink.)
K6tf6leszitu6ci6lehets6ges:
A
csoporttagjaim6gnemismerikegym6st,6sazelxi
feliiletes 6szrev6telek,benyomisot<uian behat6bban
igyeksziinkmegismernia m6sikat.A feladat sor6nigen
er6skapcsolatalakulki a felekk6z6tt,6sval6szinri,h6gr
l6nyeges
tulajdons6gokat
fedeznekfel a t6rsban.
a csoporttagiai r6gebb6ta isme_
.- A m6siklehetcis6g:
rik egym6st.
Milyen lehetcis6geink
vannak-ebben
azesetben?
Leirhatjuk, formiba 6nthetjiik mindazt, amit t6r_
sunkkalkapcsolatban
tudunk,6rziink,de eddignemfo_
galmaztunkmeg.Lehet, hogy b6r r6gebbrcilismerjiik
egym6st,ez a mostanivizsgdl6d6srij dolgokathoz fel_
szinre, y1-elyekeddig elkeriilt6k figyelmiinket, vagy
nemf oglalkoztunkvele.Teh6tm6lyebbenmegismerjil
t6.rsunkat.
A mindennapokonnagyonkev6ssz6t haszn6lunk.
Hajlamosakvagrunkegy-k6tkifejez6sselelint6znih4r_
milyenjelens6get.
Igenszeg6nyes
nyelvethasznilunk.A
feladatalkalmatad megfogalmazniazeddigmegfogal_
mazhatatlannak
v6lt dolgokat.
2.Elr endezzikaz<isszegyri
j t6t t elemeket.l-aza, szin_
te k<jltcjiszrivegetkompon6lunk,az elemekbizonyos
dsszefiiz6#velmegadjukrirmus6r,dallam6t,rc^$iet.
Mint valamizene,olyanlegyenszdvegtink.
Ekkor m6r a
kompozici66rdek6benki is hagyhatunk,rit is alakitha_
tunk n6hiny elemet,sorrendjiikkelis szabadonb6nha_
tunk.
3. Nagyonszabadon,
ink6bb6rz6ssel,
mint figyelem_
mel rajzolunk olyan formikat, vonalkombin
{ci6kat,
amelyekk<iriilbeliilu€yanaztfejezik ki, mint szdvegiink.
Milyen a szeme,milyen a szAja?(Term6szetesen
nem
szemet6ssz6jatrajzolunk,hanemolyanforrrdkat, ame_
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lvek maeukbanfoelaliik azokata tulajdons6gokat,amit
irny6kos,titkot rejtti, nyufiittuolip6f a6ul:bar6ts6gos,
sodt, nyilt stb.)Itt azonbanmdr nemn6gr kiil6n rajzot
foglaljuka n6gyelemet'
f6rritfiok, h-em egys6gbe
egy szinhangzattal'
kieg6szitjiik
rajzunliat
V6giil
4.
olyan sziiekkel, melyekillenek t6rsunkegy6nis6g6hez'
Iti is dtinteniinkkell:melyik szinbrilmennyit'6sa komwzici6mely r6sz6n.Melyik legyena leghangsirlyosabb
irnyalat? Hirm6ni6t akarunk,vagykontrasztot?MonoNagyonsokszempontlehett6ni6t vagr soksziniis6get...
seges.
a,,portr6kat"'
5. Kiiziisenv 6grgn6zziik
Onarckdpdsmaszk
l. Keziinkb<ilalakitjuk portr6nkat: sokiig, alaposanfigyeljiik keziinket,forgatjuk, mozgatjuk,kitapasztalunk
(Teh6tnemmaradunkazelc6k6zen6m6t" tett"tcis6get.
fekv<imegolaisnft, hanemsok vari6ci6t kipr6bilunk'
viltozatnil.
mig
'Emeg6iapodunka v6gleges
iklr^otdulat a portr6m.Ilyen vagyokilazavaStl
nyitott vagy
fesziilt, harmonikusvagy ellentmond6sos,
hiv6
vagr
enged6keny,
zlrt, tiirekv6vagymegid6, ercis
korbeszobrot
valami
mint
Kezemet
vagyelutasit6stb.
foigatomt6rsaimelcitt:megn6zztkegym6sportr6j6t'
2.tgyiU keziinket (ilyen vagyok)viltozatlanul hajiik,vagrakiizelilbehelyezgyom,am6sikathozzililleszt
milyenekszeretnCnk
mutatja,
azt
iik. Ez amisik keziink
lenmilyen
szeretnr1k
de
(milyen
vagyok,
k6z
A
k6t
lenni.
ni) egyiitt alkot egy ,,szobrot".Megn6zziikegymisk6zkompozici6it.
3. K6z-portr6nkat(ilyen vagyok)papirb6lalakitjuk
Ezzelkicsit elt6ki gyir6ssel,t6p6ssel,hajtogat6ssal'
volitjukmagunkt6l.Nemkell arratiirekedniink'hogykezel;n6z^nk - ezrigyislehetetlen-, hanemazonkell
a von6soigyekemiink,hogya papirformaugyanazokat
kiiziilje'
informr{ci6kat
az
ugyanazokat
kit hordozza,
mint azeredetik6zrrozdulat.
4.Maszk;a2.feladathozhasonl6ak6rd6s:milyenszeretn6klenni?A maszkegyikfunkci6ja 6ppenez:m6ss6
v6lhatunk,misnak l6tszunk6ltala;a gyengeercisnek,a
szomoruvidilmnak,a szer6nyattraktivnakstb'Maszkot
k6szitekh6t az elcibbipapir - portr6hoz- ugyancsak
form6szabdal6s6val,
csomagol6papirhajtogat6s5,val,
-ptr
6k
k6z
a
megn6zzik
grii
t
t
zis6vi. riaf itpt esi
hozziiuktartoz6
a
6s
papir-portr6kat
k&ziteit
alapjin
maszkokat.
5. Ugyanerrea probl6m6ra(milyenszeretn6klenni?)
69r ker6itint v6laszt,hogykeziinket(portr6nkat)az 6t'
nf6kivat eg6szitjiikki. Olyan szitu6ci6tkeresiinkk6zportr6nkszlm6ra,hogymost az 6tny6kf eiezzeki, milyea fornek szeretn6nklenni.Az 6rry6k megniivesztheti
adhat'
kontirrt
6les
halvinyithatja,
m6L megnyfjthatja,
A2-..674' feladat
grdng6debbeteheti, megdupl6zhatia,
dllnak
variaiiO6rOl van sz6,de teljesenfj lehet6s6gek
rendelkez6siinkre.Igen sokiig ezeketa lehetcis6geket
-pr6b6ljukki, mig megtalil iuk az6rv6nyesmegold6st'
befestjiik keziinket'
6. A feladatsorbefejez6sek6pp
Beillitjuk keziinketegybizonyospzici6ba,6s belek6pzelilnkvalamit, azt6seszerintfestjiik be.Itt aza l6nyeg'
italakulhogymagaak6zszinteeltiinj6n a fest6stcil,6s
Ez
kflzmaszkia'
a
birmiv6'
t6rgg/6,
alatte,
tai;a,
;on

Utak
A csoporttagiai egr nagr papir vagr teryil kiiriil giile.
temet. Ezei azanyagonmindenki kivilaszt mag6'nak
,aholsziegyteriiletet,6sott megfestia maga,,orszfug6t"
v6en 6lne.Erd<isok 6llattal' sziget,kozrtosz,meseorstb.Elcjfordulhat,hogy elerep6rok' kiszfug,r6giv6ros
seb6-tariasagokalakulnak,akik k6zosenvilasztanak lak6helyet.@J aza iellemzf,hogylegt<ibbenegyszem6lyes
orsz6gotk6pzelnekel.)
MIutan mindenki megfestettea maga orczilgit,sz6ban is bemutatja - mes6lr6la a t6bbieknek'Akinek az
ehnondottak6Jal6w6nyalapj6nmegtetszikt6rsahelyc'
igyekszik azt megk6ze\iten-i:Hozzi uez.et6utat alakit
(ftst), vizi utat a-megfelelcjk6zleked6sieszkdzzel'tisvagyegym6v6nyt,megintm6sutai, ha meseorszdgban,
a
t6rsa.
lakik
sik bolyg6n
nzei a vizi,l6gi, szilrazfoldi,mesebeliutak behAl6zalkotnak,kiiliinzik k6piinket,6rdikesmetsz6spontokat
s belehetcis6get,
adnak
txizci,nem virt talltlkoz6sokra
a
v6laszb6r
S
tetszik'
6letforma
milyen
mutatj6kkinek
t6sbanazis szerepetj6tszik,ki milyenvonz6anmutatta
milyen sz6penfestettemeg'az
be a magaorszfugit,vagy
,,fit6pit6sn6t"alkalom nyilik a tirs iriinti rokonszenv'
is.
vonz6d6skif ejez6s6re
Osszefoglalv u Sai dt koncepci 6nk,neveI dsi elv eink
ezzelaz adaptdci6vat t eIi esedtek ki' A pA RTnerpr oI
tentdrgyhogya m{ivdszet
ram revdnvZlt lehetsdgessd,
az 6rnemcsak
sTerepdt
betdltse
is
neveldskdnt
kdnt is,
i niivendddekl6d6k ds t ehetstigesek,hanemval amenny
kilnkiskolaidletdben.
Aj dntoma progr amotmindenolyanpedag6gusnak,
aki az i ntel l ekiudli s t el i esitmdnyentfil t anitvdnyai sze
ti
suk
mdI yi sdg6nek teIj esebbki bontakozristit, kr eativ it
dlt a'ldnosanal kot6vd neveldsdtf ontosnak
Teii eszldset,
turtja.
Azoknak a pedagigusoknak,akiknek tanftvdnyai
szocidlis vsgyirTelmi okokb6l,acsalddb6lhozottdiszpozici6kmiitt gtitoltabbaka t anitds-tanulds t eriil et6n'
Kr eativ it dsra al apozott stigdruil f ogva a pr o8r am
rdszeleheta tegjobbirtelembenvettelit-kdpzdsnek'
A I kalmazhat6 a m6dszer al kal omszertien: happeningek,akci6kformdidban. Egy-kdt lrctesplenerek
prigr amjaktlnt, szakkdri vagy szabadid.6sprogr am'kAni
- rinaszeresen,
ds- leghatdkonyabban-tiqy,ha
nnitdsi-taruldsi
folyamatot dthatia, s
a mindennapos
u miivdszeti-neveI dsbenmint szeml6letm6d6rvdnyesill
koog
I
al
g,
a
i
f
'zisok
forruik megvdlasztdsdt6l a nunkastilus
t dg kdrdig, azdrtdkeldsi g stb-Ott,ahol a m{ivdszeti
neveI dst kompI exkdntkivdnjdk kezelni.
F elhivoma f igyelmeta mfidszer,,eszkdztelensdg6re". Maga a kreativitdsfeilesztdprogram magdban
hozni
hogybdrmib1l ldtr,e.lehet
fogtal ji a lehetdstiget,
ds
eszkdokkal
anyag
m6don,
kiil
\nbdztibb
va7amit,a I eg
zdkkelkifejbzhetjiik magunkat.A m1dszerldnyegdhez
6s stilusrihozis hozzdtartozik,hogy csak a legegyszeriibb,bdrhoI r endeI kezdsr e dI I 6 anyagokkaI doI gozunk'
Mind,iga hetyi lehet\sdgeket,a kdrnyezetiadottsdgokat vegytikfiSyelembea feladatok megvdlasztdsdpedig
Itat. bgfontosabb munkuterilletilnk,a term4szet
an.
I
en
v
majdnemmindenhoI i e
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Dramatikusjftszfihfz

mint drdmapedag6giai eszk6z6k alkalmaz6sdra dpiild foglalkozds -

I

t'

Gabnai Katalindl kaptuk Jdzsa Kua trdsdt, mely a Szinnltv4szeti Fdiskola drdmapedag6giai szakdn kdszttat szakdolgozatdn&
egy fejezete, pontosabbana dramatikus jdtsziMz t4mdjdra, formai sajdtossdgaira6s a jdtdkvezetflieszkijzdkreutal6, azokat ellemzdrdsze.A dramatikusjdtsz6hdzi dramaturgidt rdgTtti, s ezzel
kiegdszi,ti illene folytatja, vagy mds megvildgttd.sb1l vizsgdlja
azt a folyamatot, melyet e szini forma megteremt|je Bucz Hunor
fi't le TdrszinMzi m6dszerekcimmel a DPM 2. szimdban.
Miklizben gyakorlatunkbanarra tdrekedtiink, hogr
uel(fu6szit6 munka egyesszakaszait6 azimprovizAci6s jit6kot egys6ges,szeivesfolyamatt6 tegytik, a hangsfilyfokozatosanhelyez6ddttet a dramatikusjrit6kra.Az
ekik6sziiletmunkaform6.itannakmegfelelcien
v6.lasztottuk ki 6skapcsoltukegrmish oz,hogyaz azimprovizici6hozsziik#gesk6szenl6ti6llapototteremtsemeg.Sm6r
a felk6sziil6ssordn6rv6nyesiilj<ina ,,dr6maszenez&reje".
E szerint sziiks6gesmaginak a fogalomnaknjboli
meghat"4roz4sa:
dramatlkus l{tsz6h{z
Dr amatikus eszkijzdk al kdl mazisdra dpill6 mesefglqlgozd foglalkozis forma, metybentdbb l6pcs6s
eldkdszitdstkdvetden,a rdsztvev| gyerekekdsaj tiidkvezet6 animdtorok kdzdsimprovizdci1s jdtdkdban elevenedik meg a meseit ort dnet.
C6lja, hogya grerekek a mesevil6gir6l, t6rv6nyeir6l
a meg6l6s
szintj6n(ameseszereplciik6nt)
szerezzenek6lm6nyeket.
megragadhat6k
a t6ma,formai jegyek
_ Saj6toss,6gai
(szerkezet,munkaforma,t6r stb.)a jit6lcvezelli tanimatori) munka,6sa r6sztvev6gyerekekj6t6khozval6viszonya tekintet6ben.

It

I

r*

modell

I.TEMA
A dramatikusjitsz6hiz tiirt6neteia n6pme#kvil6gib6l keriilnekkivilaszt6sra(griijt6rt 6s6tdolgozottform6kegyarrinthaszn6latosak).
Jellegiikettekintve:h6silletvetiind6rme#k.Az 6vkdrjelesnapjaihoztiiz6d6j6t6kokbana szok6sokat,hagyom6nyokaifelelevenitcieiemeketugyancsakmeseimotivumokkapcsoljik6ssze.
A ndpme
sei anyag f eI haszruit dstit :
/
a
a
ndpme
segyermekiszemdIyi s€gf ej t 6d6sdbenbe,
t ii I t iit t pdt oI hatatI an szerepe
b/ hagyomdnydr26,identit tist erflsfr6j etent6sdgetesziindokolttd.
a., Bruno Bettelheim: A mesebiiviilete 6s a bontakoz6
gyermekil6lek c. munki{jiban a mes6tmint az emberi
6let ttik6rk6pet vizsgilja. R6szletesenelemzi,hogyan
szembesita meseaz emberi6letalapvetciegzisztendi6lis
k6rd6seivel.A meseh6snekki kell lepniea vildgba(elkell
szakadniaa sziil6ih6zt6t),hamegakar;atale;i hely6t,s
azt azembert,akivel boldogan6lhet.pr6b.ikat keUti6tt_
nia, tapasztalatokatkell szereznieahhoz,hogykialakitsa
<ir6ll6 (feln6tt) 6let6t.A mesekomolyanvesii agyermek
dilemmiit, f6lelmeit,s v6ltozatosform6banftmutatilst

t7

ald:,,...a2Clabena srtlyosneMzsdgekanemleha elkerillni...kilzdenikell ellenilk,dseza harc elvdlaszthatatlanul hozzdtartozikaz emberilithez- de ha az ember
nen Mtrdl meg,hanemkitartdan szembeszdlla vdratI andsgyakranig azsdgtal an megprflbdltatdsokkal,til j uthatmindenakaddIyon,ds v6gil I gy6ztesenkeril I hetki
aharcbdl."
A meseszimbolikusform6ban,a gyermekvalos6gos
lelki 6s6rzekniszinvonal6nfejti ki hat6a4t.Leegyszenisiti a szitu6ci6kat,eziltalagyermeka k6rd6sl6nyeg6vel
szembesiil.Bettelheimfelhivja a figyeknet, hogy a mese
szereplciiben
a j6 6sa rosszegyarint testet6lt, de sohasemegyetlenfigurin beliil.A mesehrisciknemhirsv6r
emj6vagy rossztulajdons.igokkal
berek,hanemsz6lsris6ges
rendelkezcjalakok.A sz6lvis6gekjelentcis6g6tabbanl6tja, hogya polariz6lts6g6rz6kletess6
tesziaj6 6srosszk6z<itti kiil6nbs6get,ezzela k6xibbi szem6lyis6gfejldi6st
segiti.,,,{z 6rnyalatokkalvdrni kell, mig apozitiv azonosulisoktalajin kialakula viszonylagstabiiszem6lyis6g.
Rendkiviilfontosa meseh6sszem6lye,amelya pozitiv azonosulds
lehetris6g6t
teremtimega gyermekszim6ra: K6pzeletben
veleegyiitt sz6llszembea megpr6bdltatdsokkal,veleegytittgy<izedelmeskedik,
s nyeri el jutalmit. Az azonosulisban6t6lt 6lm6nyek(pr6b6k,ktizdelem, gycizelem)alapvetcierkdlcsi t6rv6nyeket v6sneka
gyermekil6lekbe.Osszegezve:
a meseolyan teriileteket
nyit mega gyermekik6pzel6er6el6tt,melyeketmag6t6l
nemfedezhetne
fel.
,r4mai gyermekekmdrnemanagycsalddvagya j6l
integrdlt kdzdssdgbiztonsdgosk6zeg6benn6iek j'el.
Ezdrt ma mdgfontosabb, mint a mesdkketetkezdsirck
idejdn,hogya modernkor gyermekemegismerjenolyan
hdsii ket,akik egyediiI vdg naknekia vi t dgnak,6s bdr i nduldskor mdg nemtudj dk vdg s6 cdIj ukat,biznakmagukban,dshelyesutatkdvetve,megis taldljdkbiztos helyAket avildgban. ...masokkal inkdbb,mint rdgeno gyermeknekszilksdge van a magdnyos h6sp dI ddj dr a, iki eI szigeteltsdge
ellendreis drtelmesdshasznoskapcsolatokatalakit ki a kdrnyeT1viltiggal."
b.,A mesekutat6.s
m6r felt6rta, hogya tigabb k6zriss6g
(n6p)vil6gr6l alkorott k1pzeteit,hiwil6g61 6s szokrisaii
mesekultfrfjiban 6rzi.A n6pmes6k
6pit6k<ivei(motivumok,szimb6lumok)a r6gi hitviligbol szirmaz6k6pzete_
ket, a r6giemberrudes.At
vil6gfelfogd*itrirdkitik tbv6bb
nemzed6kr6l- nemzed6kre.A szimb6lumokm6.raelvesztett6kkoribbi m6gikusszerepiiket- csod6selemekk6,mesemotivumokk6v6ltak, de 6ppa hagyom6ny-

C6t : Az 6lm6ryekmegfogalmazisa, egyrn6s,,k6peinek"
megismer6se.
- A f antdziakdpekrnegdrdkttdseraizban
nagrm 6teti t ajzot
A gyerekekeml6kk6peiksegits6g6vel
k6siitenek a fontosabbhelyszinekr6l(hirom-n6gr k6p)
kiizds kiscsoportosmunkiban. Az animitorok segit6k6ntvannakjilen, k6rd6sekkel,fij szempontokfelvet6sEvel segitika gyerekekmunkij6t.
t6pek felkeriilnek a teremfal6ra' kijeliil,lz elt<6sztitt
ve a t6r fribbpontjait.Ezekak6peka i6tsz6hin,,disdetei".
adott helyszinekmegterCdt: af antilziak6pekr<igzit6se,
kiizdsmunkiban.
vez6se
a lehets6A helyszinekfelkeltik agyerekek6rdekl<id6s6t
helyzetekirent is.
szereplcik,
geVval6szinti
- Daltanulds
j6t6k
rajzosmunkakdzbenelhangzanaka
A kiscsoportos
kis6rettel.
(furulya,git6r)
dalai,rendszerinthangszeres
Cdl: adramatikusj6t6kbanszerepl6dalokmegtanuldsa,
t6s.
Hangulatterem
felelevenit6se.
- N€pi gyernekjdtdk
A mes6hezvalamilyenszempontb6lkapcsolhat6k6rj6t6k (rendszerintdramatikuselemeketis tartalmaz6pinv6laszt6),amelyetaz eg(xzcsoport,gyerekek6sanim6torok egyiittj6tszanak.
j6Cdt:i gyelekekszimira ismer6s6nekes-mozg6sos
K6zvetlen
t6kform6bana dramatikusi6t6kbevezet6se.
a j6t6kosokktizdtt (p6rv6lasztis,k6zkapcsolatteremt6s
hogya n6pij6t6kegyben
megold6s,
Gyakori
fogis, stb.).
a dramatikusjiltlkkezd6helyzeteis.

b6l fakad megid6z6erejtik, amely a mes6vel6rintkez6
embertkapcsolatbahozzaa mitikus hagrom6nnyal.
hagrom6A mesevelval6 tal6lkozas(mesemond6s)
nyos kiiz6ss6gialkalmai figysz6lv6nteljesen ismeretlenLkamai gyerekeksz6mira. (Az embermint mesek6zvetitci magais h6tt6rbeszorult- hely6tiwette a kiinyv,a
k6pi
- illusztr6sifi, film, hangfelv6tel.)
A hagrominyos k6z6ss6gialkalnak fogyatkoz6sa
mrifajk6nt"
nemjelentheti azt, hogya mese,,kdz6ss6gi
elveszett.Adramatikusj6 lsz6hiz6ppenadr6majit6kalkot6 r6szv6teltig6nyl6 kdz6ss6gijelleg6re6piil. A r6sztvevcigyerekeka meseszerepeibel6pve,k6z<isenelevenitit meg a t<irt6netet- alkot6 m6donismerkednekt6gabb ktizdss6giik(n6piik) hagyominyaival, a gyermeki l6lek sz6m6raadekv6tkiirnvezetben.
2.FORMAISAJATOSSACOX
A dramatikus jitsz6lniz fel6pit6se,formai sajftossigai
fakadnak.
n 69yN E M f elt6telez6seibcjl
l6nyeg6ben
Ar6sztvev6gyerekek:
- nemismerikazadottmes6t(afoglalkozisnemig6nyli a meseeldzeteselolvas6s6t)
- nemismerika j6t6kvezetciket
(m6gnemdolgoztakveliik)
- nemismerik a teret (idegenkdrnyezetbenvannak)
- nem rendelkemekjitsz6h6ni/improviz6ci6s
tapasztalatokkal.
Ugyanakkormegl6vdadottsignak tekintjiik' hogy a
gyerekekismernekkiil6nbdz6 mes6ket,rendelkeznek
dI t al dnos mesei t apasztaI at okkal.Szivesenj 6tszanak
szerepj dt6kot- vanf antdzidj uk.
A szerkezet,a munkaformik a i6t6hezet6s ezen
.erciforrdsok"aktiviz6les6rai16nyul.
A foglalkozis kdt, iddbenkilldn dll6 folyamatbdl
dsa mesdkmegelevenitddr amatikus/ imdl I : el1kdszttds
provizdci6sj dt6ka( tovdbbiakbani dtdk).
Az eliiklszit6s kiil<intiizrj munkaformii a gyerekek
j6t6kkedviikfelj6t6kbaval6 bevey'et6s6t,6r dekl<i16siik,
kelt6s6t,a MESEvel kapcsolatosismereteik felidtz6-s6t
a megfelel6l6gkiira gyerekek6saz
szolgdlja.Sztikseges
anim6torokkdzirtti,,jitsz6t6rsi viszony" kialakit6sa
szempontjiib6lis.

b., Improvlzfclds J{t6k
A foglalkoz6smagviitjelentri improvizticidsidtdk ielform6kattipilemz6iG. Boltondramatikustev6kenys6g
z616munkija (Azoktat6sidr6maelm6lete)nyomin: aj6aBolton6ltal drmatikusj6t6kt6ktdbbvonds6banrokon
naknevezettdrimaform6val.
- Tiirtdnetdltal meghatdrozott
A j6t6k alapja egycselekm6nyv6zlat,amelya meseitiirt6netnyom6nk6sztil.Az esem6nyekalapvetcien(kimeneteliikben)nemv6ltoztathat6kmeg.
lz gf ontosabb6sszetevij i:
E semdnysor (cselekm6nY)
- MeghatdrozotthelydsszerePldk
- A rdsztvevdkdrdekl6ddsenntivdci6ia - amely ez
esetbenmagira a mesei tiirt6netre iranyul (mi fog
t1rtdnni?hogyanf og t 6rtdnni?)
Al apdrtdkea f oIyamatosstig
A jdt6k folyamatos,nemszakitjamega szitu6ci6tervez6s6re,a szerepl6kkivilaszt6sira, iiltbkilra vonatkoz6
is a cselekm6nyszerves
A j6t6kszervez6s
megbesz6l6s.
r6szek6ntval6sulmeg.
UgyancsakBoltonmeghatirozisit alkdm xwa, a,j6tsz6h6ziimprovizici6sjit 6k a szinhilziformira jellemz6
jegyeket
ismutat:
- Az akci 6k egy adott t 6rt 6naet/ cseI ekmdnyszoI gdl nak.
- Fontos a helyzetekvildgos megielenitdse(akci6'
sziiveg).
Hiinyibin a gyerekeknem ismerik fel a szitueci6t, nem
k6pesekadekv6tcselekv6sre.
- Az egyesepiz6dokatillewe a j6t6k eg6sz6tjellemzia
iruil i s r it musmegtart dsdI ezirt sdgra illetveeg;ro,;z
raval6tdrekvds.

e., A foglalkozfs szerkezete,munkaformfl
- Agyerekekfogaddsa
A jiltll<vezet1khizigazdak6ntfogadj6kagyermekcsoportot,
- Bemutatkozis, besztilgetdsa mesdkr6l
A kdzrismunkaszempontj6b6lfontos:
- a ryerekekmegismerj6k,hogymilyenc6llal6skikkel
vannakegyiitt,mit fognakcsindlni,
- kapcsolatotteremtseneka iiltfiktezetcikkel'
- inform6ci6t kapjanak a j6t6kkaVmes6velkapcsolatban(cim,t6ma,egyesmotiwmok, szerepek- desohasema teljesmeseit6rt6net!).
- Kdpzeletbeliutazdsa idtdk helyszineire
Relaxici6s f antizia jit6k.
Az egyik animiitor mes6tmond,melybena gyerekekleir6st kapnaka jdt6k fcibbhelyszineirril.
a j6t6kkal kapcsolatosk6Cdl: hr'lsiil6t6s segitseg6vel
pek,hangulatokfelid6z6se.
- Beszdlgetd.s
kdpeirdl
o.z,,utazds
Agyerekekelmondjdk,,mitl6ttak", milyenk6peket(t6jat, szerepl6ket)
k6pzeltekel.
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. c., A r€rr6l - 6st€rhrszntllatr6t.
Adramatikus j|tsz6hilztereaz,,iirest6r". Az elcik6szit6s
sordnsziiletett disdet6rt6lni rajzok elhelyez6s6vel
kijeliiljtik a t6r fontosabbpontjait.A k6pekhelyszinkijeldl6
funkci6jukval6j6bankorlitozott, szerepiikcsakazakci6
kezdetilnvan(innenindulnaka szereplcik),
mert a jft6k
mindenesetbena t6r kdzepefel6 tart. A k6pis6g6rdek6bentiirekednikell a t6r optim6liskihasznillilsfua.
Eszkiiz6k:
- ellenpontozisa helyszinekkiejdldsdben
pl: s{rk{ny v6ra - szembena kirilyi palota.A kev6sb6
sz6lxis6geshelyszineka k6t v6gletk6z6tt helyezkednek
el.
- kdrjdrds
pL a v6ndorfton l6vri h6s,kiirbejirva a teret, fj helyszinre 6rkezik.A k6rj6r6sazidd mfl6s.it isjelzi (tr6tnap,egy
esztendci
telt el).
- vonulds
rendszerint az eg6szcsoport r6szv6tel6veltdrt6nik,
anely iinnepflyess6get,
szertartisjellegetad a j6t6knak
(pt n6szn6pvonul6sa).
- tdvolsdgokmegtartdsa
azanim6toroknakt6rekedniiik kell arra, hogyj6t6k k6zben (a helyzetnekmegfelel6en)min6l nagrobb t6vol$gokat tartsanakegrm6silletve a gyerekekkdziitt. EllenkezSesetbena j6t6k saik helyrezsffol6dik,elvesztik6pszeriis6g6t.
A tivols{g kiild,ndsen
akkorkapjelentft6get,
ha k6t kiildntxizci (ellens6ges)csoportvan jelen egyidejtileg (pl: a s.irkiny 6sszolg6i- hcis6skisercii).
A JATEKVEZET 6I (ANIMAToRI) MUNKABAN
ALKALMAZOTT KOMMUruXACIOS ESX6Z6r
Az animdtor munkdja a sz6 szoros drt eI mdbenj dtdkv ezetds: heIyszfnrtiI heIys2inr e, szerep bii I szerep be,
lwlyzetbdl helyzetbevezetia gyerekeket.Feladatdnak
ldnyegea hely2etdpitds,
amelyetszerepben,
a meseegyik
szereplfj ekdntvdgez.Ahelyzet6pitci
munkalegl6nyegesebbelemei:
- jilt6k6nal meghatirozza 6nmag6t,a helyzethez6s a
tdbbi szerepl6h6z
val6viszonyit (felid6zia gyerekek
szAmira a szeret'vel kapcsolatosmeseihagyom6nyt
is.)A feladatl6nyeg6ben
nemkiil6nb6zika hagyom6nyos szin6szimunkdt6l.A szerepjiir6kmegielenitd
erejefontosa jit6keg6sz6rtek
hiteless6ge
szempontj6b6l, de csak annyiban,hogy a r6sztvevci
gyerekek
j6t6kbaval6bevon6s6t,
szerepbe
l6pes6tszolg6lja.
- Az animiitor j6t6kbaninform6ci6karad,melyekahhozsziiks6gesek,
hogya gyerekekszerepbe
(i6t6kba)
l6phessenek
6s a helyzetekalakites.ibancselekv6en
vegyenekr6szt.
- Kiil6nb<izdkommunik6ci6stechnik6kkalsegiti a
gyerekekszereppelval6 azonosuli{s.it,
a szereptudat
ercisit6s6t.
T ip i kus animdtor i szerepkdr6k:
- a gonoszerriket k6pvisel6friszerepek(s6rkiny, f6:boszorkinystb.)
- jit6Wezetcjifeladatokkalj6r6 szerepek(udvarmester)
- a hcistsegit6:6tnakindit6,ki#r6,tanicsad6 szerepe
(anya,t6ltos)
az anim6toregyj6t6kon beliil tdbb szerepetis j6tszhat,
kiv6telezal6l,ha:
- kulcsfontossi4gfszerepl6k6nta j6t6k j6 r6sz6benjelenvan.

-

snr-tpkaraktere annyka erris, meghatiroz6, hogyfj
szerepbel6p6sezavar6 lenne Qklam6na).

Az animdtor szerepben haszndlt komnunikdci6s eszk6zei

a/ Belsd narrtlcl6
Az animiitor szerepbenmondja el ery fij szitu6ci6
meg6rt6s6hezsziiks6gesinform6ci6kat. Felk6szit arra,
hogy a j6t6k 6j helyen, fj szereplcikkelfolytatodik. Elciad6s6ban a monol6ghozhasonlit azzal a l6nyeges ktil<inbs6ggel,hogy funkci6 ja a j6t6k egy rij epizodj6nak, helyzet6nek bevezet6*. A narr6ci6 rendszerint term6szetes
m6don fordul6t (megsz6lit6ssal,k6rd6ssel)az animitor
6s a gyerekekk6z<itti dial6gusba.
Pl: frisv6nyember(animdtor):,,...eny6ma legdrisabblegeki a korny6ken, itt terem a legzdldebb fii. A teheneim
m6gis csont sov6nyak...Atok iil rajtam - pedig fgy vigy6zok mindenre, mint a szemem f6ny6re...Nem adtam
m6g 6n soha semmit senkinek... teh6nk6im, hdt mi6rt
nem legeltek?(a csoport itt a f<isv6nyemberteheneit jetsza) itt j6n egy vindorleg6ny!Messzircjl j6het - h6tha
tud6sember...lehet, hogy segiteni tudna rajtam... h6, te
"
leg6ny!gyere csak k<izelebb!...

b/ Kdrd€sek
- J dtdkba-hfv6 k6rdds
Igr nevezhetjiik azt a k6rd6sform6t, melyn6l a k6rdez6 anim6tor nem hat6rozza meg, szem6ly szerint kit6l
viirja a v6laszt. A k6rd6st az eg6,szcsoporthoz int6zi.
Rendszerint e zzel ak6rd6sform6val ajinljuk fel az egyes
szituiici6k szerepeit, szerepkcireit.Fontos csoportszervez6 eszkilze a j6t6knak, mert kiv6laszt6dist eredm6nyez.Pl'.az elscik6pbena csal6donbeliil igy alakul ki a hal6szokcsoportja:
Puszta (animitor): ,,...16tomhal6szok iires h6l6val t6rtetek haza.Mi t<irt6nt a patakn6l? Mi6rt nem hoztatok halat?..."
A k6rd6seket itt 'tetszik nektek a hal6szok szerepe?'
funkci6val haszn6ljuk. A gyerekek a k6rd6sre adott v6lasszal(pl: elszakadt ah6l6, ellopt6k a zsikrn6nyt).
A csoportalakit6son ttlezt a form6t alkalmazzukaf6szerepldk kivdlasztdsa, szerepbevon6sa eset6n is. Pl:
Sz6pmezciSzirnya kivdlaszti{sa.
Puszta:,,...Sz6pmezci
Sz6rnya 6 az, aki megkiizd majd a
siirkiinnyal 6s le is gyiSzi,mertneki t6ltos lelke van. Hol
vagy 6desfiam, Sz6pmez6Szirnya? Gyere k6zelebb iilj
idemell6m!..."
A szereplcik kivilasztisakor a k6rd6sre kapott villasz
t<ibbnyirenem hatdrozott ,,Itt vagyok,6n vagyok az" 6rteki. Az animdtornak ez6rt kiildncisen figyelnie kell a
sz6nd6kotjelzci metakommunikativ jelz6sekre.
Ezt a form6t alkalmazzuk akkor is, ha az a c6l, hogy a gyerekek elmondj6k egy probl6ma megold6si{ra,a jdt6k
folytatf s6ravonatkoz6 iitleteiket.
Pl: Puszta:,,...napok6ta havazik...6s ez as6t6ts6g...az ennival6nk is elfogyott. Mi t6vcik legyiink? Mihez kezdjiink..."
- Rdkdrdezdsek
A szituici6k tov6bb6pit6s6ben,a v6llalt szerepek megerSsit6s6bena k6rd6sekhatirozottabb, a riklrdezii f oim6ja v6lik fontoss6.A k6rd6sez esetbenmegh atirozott
szemr6lyhez
sz6l.Szerepe:- inf ormdcii - k6zl 6s.
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Az animitorok j6t6kfval kapcsolatbanfontos,hogya
gyerekeknev6ljanaksz6rakoz6s6ziiv6- Stizz6kmega
j6tCt<Uan
szerepiikszerinti,,elk6val6 6rdekelts6giiket,
telezetts6giiket".

- Utasftdsok,instrukci6k
egy bizonyoscseRendszerintegyfeladat elv6gz6s6re'
vonatkoznak.
lelv6sreilletve a kdvetendcimagatartAsra
Megjelen6siikkiil6ntiiz6 kommunikdci6sformfban lemint k6r6s;parancs6stan6csad6s.
hets6ges,

- Az animdtor r eagdl dsai
Az anim6toraj6t6kbannemcsakkezdemEnyezdszerepettciltbe.A gyerekekmegnyilvinul6saira'jelz6seire
a jiltll<rezetoinekreagilniuk kell. A reakci6 mindig a
kdvetkezik- igy v6lik a j6t6k
helyzetbril,a szerepb<il
egyikfia (anim6tor):,,"'6ski
Pl:
Puszta
szervesr€sz6v6.
gy6zhetile Kalam6n6t?".V6laszula gyerekekkozbe!" PuszIi6hat jelentkente:,,En ! Maj d 6n! En legyciz6m
deKalam6n6t
b6trakvagytok,
ta:,,Tudommindannyian
csakazgyrizhetile,akinekt6ltoslelkevan."
Az anim6torjelezte,hogymeg6rtettea gyerekeket6sv6laszolis:Csakazgy6zhetile, aki...
gazdagt6m6t ig6r'
A j6t6khelyzetekezir6nyu elemz6se
de m6r kiviil esik e dolgozatkeretein.Kiemel6stkiv6n
m6gisegygyakorireakci6,amit jobbhij6n felercisit6snek
visszahfz6d6gyerekeksokszor
nevezhetiinka csendes,
hangosanmegism6tli,
alighallhat6j elzbseitazanim6tor
helyzetbeteszi:Pl: az aranysz6nib6r6ny elrabli$nak
valakihallkanmegiegyzi,hogy6hatalmas
t6rgyal6s6n6l
libnyomokatl6tott.Animitor: ,,aztmondod,hogy6ri6si
l6bnyomokatl6tt6l?Mekkor6kvoltak,mutasdmeg!"
aj6tsz6hiizimunkaarratanit, hogya kimonOssregezve:
van".A kidott mondatoknakmindig,,kijvetkezm6nyiik
hogy
a mesej6ahhoz,
van
pontoss6gdra
sziiks6g
fejez6s
t6khelyzeteimegsztilethessenek.

-Sugalmazds,utalds
mir emlitettiika tiirt6sajitoss6gak6nt
A meseszerkezet
A kdziilt inforn6seketel6re sejtetciszerkeszt6sm6dot.
m6ci6k j6r1szeval6j6banmindig utal egyk6sribbieseinform6ci6km6nyre.A j6t6kbanezeknekaz,,el6k6szitci
mert egyelk6vetkez6
nak'i m6gnagyobba jelent<is6giik,
k6szitifel a r6sztvehelyzetbenval6 adekv6tcselekv6se
felk6szivciket.Pl: a vindorftra indul6 hcistaz6desanya
ti a pr6bat6telekre:
Puszta:,,...6sne feledkezzmegarr6l, amire tanitotalak:
ha bajbajutott emberrel,6llattal talilkozol, segitsrajta..."
- Anindt orok egymdskdzdtti dial 6gusai
A gyerekekj6t6kbanval6 r6sn'6tel6t,szereptudatuk
szolgiljik. A j6er6sit6s6tkiizvetettm6don,hat6sosan
improviz6ci6kkaldolgoznak'
r<igzitettsz<iveg
t6kvezetcik
amelyeketa meseisz6fordulatokalkalmazilsa,asz<ivegA j6t6k eg6dinamika6sa ritmus teszhat6soseszk6zz6.
sz6hezm6rtenrovid dial6gusokrendszerinta ,'legszinh6zibb"pillanatokatteremtik- m6gsemvilnaka kdztis
j6t6konbeliil dn6ll6,z6rt jelenett6.A gyerekekis a helyzeten beliil, szerepbenvannak.Alkalmaz6safontoss6
v6lhat:6j helyszin,helyzetbevezet6se

I

i

i

rONN MINT EINTUODTABOR
-

T6rszinhdzas-modella Mecsekben-
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25 dvesaTdrszinhdz.Az aldbbi irdssal kdszdntjilkaz alapit6-rendezdt,Bucz Hunort ds egyilttesdt.
Trencsdnyi ltiszlf azt iriaVildgkerdk cimii filzetdnek bevezedjdben, hogy a70-es, 80-as dvek mfivdszeti
t dborai, melyeketpedag 6g iai r ef or meI kdpzeI dsek hiv tak dletre, dltaldban nem kaptak publicitdst. S milyen
igazavan. A ttirszinhdzasok dletm6d tdborair6l, melyeirt soket 1979-tiil tizdvendt rendeztek,ugyancsaknem
ha senki. 6k se magukr6t . J 1magam ugyancsak drezhetek biintudatot, mivel 19 89 -benrdszvevdi evolt an a necseki ,,Csurg6" Ttibornak, s mdig emldkezetestapasztalataimr6l nem informdltam a hazai szakembereket.
Pedig kdszitettem, mintegy 30 oldalas dolgozatot is.
(Egy kurtitott beszimol6 ielent meg csupdn a killfdldi
magyarok t dj dkoztatdsdr a a M agyarok V i I tig szitvetsdge Nyelvilnk 6s Kultirdnk c. lapidban.)
E t 1vettemj egyzeteimet,solvasvdn azokat, r di 6ttem
valamire, amit akkor ilyen pontosan nemf ogalmaztam
meg; arra, hogy Bucz Hunor rtgy vezette,olyan szemldlettel, olyan m<idszerrelds dramaturgidval norruid tdbor ait, mi nt ahogy an a d r amat i kus j dt sz6hdzas f og I a I kozdsait.
...BuczHunor irja T6rszinhizi m6dszerek cimii dolgozatiibana DPM2.szfumiban: ... "dramatikus jdtszG

Elijaddsaikrdl biztosan irnak majd a szakemberek.
Mi most arra eml4keztetilnk, hogy Bucz Hunor szellemi irdnyittisdval 6k kisdrleteztdk ki a dramatikus jdtsz1hdzasformdt,6k dolgoztdk ki a gyerekekkel t(irtdn6
egyilt tj dt szds saj dt os dr amatur g i dj dt. Kdt al ka I ommal
tanfolyamot is inditottak, hogy az drdekltiddk elmdletbendsgyakor I atban el saj dtithas sdk a m6dszert.Buvdr kod6kra vdr az a feladat, hogy dsszevessdk,mi a killdnbsdg ds hasonl6stig az angol T I E ds a magyar dramot ikusj dt sz6htiz szemldl ete, m6dszere kdziitt. (T anul sdgos lehetne, ha Bucz Hunor mutatrui be szisztdmdidt
angol kolldgdinak.) Az is igaz, hogy Bucznem irt kdnyvet f elfedezdsdrdl, s mtig miisorait semielenttette meg.
Amiriil tudunk, az is a Drdmapedag6giai Magazinban
jelent mega2.6s7. szdmban.
Bucz H unordk, u tdr szinhdzasokszerveztekv i szont nydr i t dbor okat. E I em6d - t dbor nak neveztdk. A I t a I dban
7 0 - 8 0 gyer ek v ett r 6szt egy - egy al k a I ommal, kil I iinb6zd
tdrsadalmi rdtegekbdl, kiiztiik nevelf otthonbeliek is. A
helysztn mindig a civiliztici6t6l drintetlen tdi volt, 6s
sdtorozdsi kdriilmdnyek kcizcitt,irhatruink azt is, nomdd
kdriilmdnyek kdzdtt folyt atdbori dlet.
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hdzalnk menetdt 6s egyes mozzanatalt alapvetden a
venddgs6g dramaturgl 6Ja hxJfrozze meg. Eldsziir a
k6sz0lddds 6s vf rakozds zeJllk."...
,,A vdrakozds 6s kdsztilddds ldeJdn a gyakorlatl
feladatok elvdgzdsemellett a legfontosabb az ismerkedds, a k6ziis hangulat megteremt6se, a kapcsolatteremtds. Itt az elsd szakaszban tdrt6n6 beavat6 mozzanatok ls az eljdtszand6 dr6mai cselekm€ny atmoszfdrdJft k€szftlk eld."

,,A t6r, lmelyben Jrltsz6hdzunk folylk, osztatlon.
Nem v6lik kllldn a ndzdt6r €s a Jdtdkt€r. A szlmultdn
szfnhelyek kdrben vannak...A ktir kdzepe dltaldban
tv6lJoz6, 6talakul6 helyszfnek tere. "
,,Mfndenlk helyszfn megfelel a-n6z6l6s jftsz6l feladatoknak is, ezdrt e k6t funkct6 ktiziitt kiinnyfi az
6that6s."
A helyszin
A t6bor kdzpontj6t Forrdszegnet neveztiik el. Itt
6getta t6bortiiz,ittvannakaziistdk, itt frj az 6tel,sitt csobog al6 a ,,Csurg6" nevii vizes6s,ez a,,ritu6lis zuhanyo26".Ez av6lgy k6z6ps6 r6sze.
A csermely valahonnan Felszeg felcjl ered, ahol 6t
hatalmasbiikkfaz6rbeegr j6kora teret, melyakdz6sj6tsz6t6,r,(l6tsz6hiz a term6szetben), s a szinjiitdkok, 6s
szertart6sok helye lett. Itt vert6k fel a nagy katonai sdtrat, amelyben a diszletek, a kell6kek, a szerszimok, a
gr6grszerek-kdtszerek, s a felvevci g6pek helyezkedtek
el, 6s escjsidcjbenide lehetett behriz6dni j6tszani. T6volabbBuczHunor,acsal6dosok,a doki6s a,,Szegfejek"alv6 sitrai sz6tsz6rtan,mintha 6rz6k,irszemek lenn6nek.
Lent, hol a csermely m6.rpatakiln6ttAlszeg,6s Keszeg.
Itt vert6k fel a 3-4 fcjss6traikat az animitorok 6sa gyerekek. A helyv6lasztdstnem i r inyitottik. B ucz H unor mi nt
egy nemzetsdgfd hagyja, hogy ki-ki keresse ds nldlja
meg a maga helydt. A t6r nem volt bez6rva, s m6gsem
mentekmesszeegym6st6l,6pp csakannyira, hogylegren
mindenkinek el6g tere, a s6tor kijrrid,l.Az animdtorok a
csalddf 6k: 5-7 gyerek van a gondjukra btzva. Nem
anyilskodnak, nem parancsolgatnak, hanem sok-sok 6tlettel teszikvonz6v6 a cselekv6seket.Mindenki magaveri fel a s6trat, ill. azok, akik aludni fognak benne,2-3 f6.
A s6torver6saktus6val megtdrt6nik a helyszinek ber endezdse. A kij I tjnb6ztj kor osztti Iy ok eg yiltt I dte o Iy an
t ermdszetessd v til t, mint a r dg i f al ukdzossdg ekben.Tud ja mindenki, hovd tartozik, de megvan az dtjdrhatisdg
is, hiszenaz 6let itt tdbb helyszinenzajlik.

Indulds el6tt:
Szinhely 6buda, a Zichy-kastlly zirt udvara. Jelen
vannak a t6bort vezelS felncittek, a t6borba menendd
grerekek, 6s a kis6rcik sziil6k, nevel6k. A csomagokegy
rakisban valahol a bej6rat kdzel6ben.
Bucz Hunor letelepszik a fiire, 6sk6ri, hogy mindenki
foglaljon helyet, s k6rbemutat a fdlddn. Es mosolyog,nevet, kacar6szik (igen termr6szetes),s 6riil, hogy sikeriilt
dsszejcinni ennyien. Term6szetes6gerilragad a szorong6kra is, akik a sziileikkel vagy a nevelciikkeljdttek.
,,N6vsort fogok olvasni - mondja - megj6tt-e mir
mindenki? Elcibb bemutatkozom: Bucz Hunor a nevem,
de sz6litsatok Hunornak. Es mostant6l mindenki mindenkit tegez.Ogy is megadjuk egym6snaka tiszteletet."
Azt6n miris elkezdj6tszani,6sjdtszatja agyerekeket
is. Az azonos neviiek a kor kdzep6remennek, kezet fognak. @erszea keresztn6v illetve az ut6n6v is lehet azonos.) 86r vannak itt testv6rek is, de a csaliidi neviik nem
azonos. @zen is lehet mosolyogni kedvesen.)Van 6m
ikerpir is, k6t fif, t6nyleg, alig lehet 6ket megkiildnb<iztetni egymiist6l, annyira hasonlitanak
Vagyunkvagy szizhuszan, sz6zharmincan a kis6r6kkel egyiitt.
Kdzben meg6rkeznek az aut6buszok, aut6k 6s egy
mikr6busz, amelyekbe lehet bepakolni a k<izosholmit:
sitrakat, kond6rt, balonokat, kell6keket stb. Te6t fciztek
azttra, poharakat k6szitettek 6s uzsonndt, ill. liz6rait,
mert az fit pihendkkel (k6tszer 6llunk meg), tjt 6r6t vesz
ig6nybe - hangzik a legfontosabb tudnival6.
Igazin j6l kezdcilik, sz6p,dertis nyirid6,6s j6 a hangulat.
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A jdtdktdr
Felszeg,hatalmas biikkfak, cs<irgedezdpatakocska.
Rajtunk kiviil sehol senki.A Forr6szegrdl felsz.iill6fiist6t
elviszi a sz6l.Gy6kerek fonj6k be a kapaszkod6t,melyen
felm6szunk.A f6k k<iz6tt n6h6ny apr6 s6tor, a Szegfejek
s6trai, elsz6rtan.Faronkok, melyekre iilni lehet.
A krirt hangja gytilekezcithirdet, a gyerekek pr6b6lkoznak a megffj6s6val. Nem k<innyii.Hunor 6s Rolli keztikben a hegediiikkel, a mell6jtikrakott csorgcivel,dudiival, dobbal, faiitcisseljiltszani kez.d.

M egdrkezds a t dbor ozds helydr e
,rltt a legfontosabb a venddg-venddgfogad6 moz?a,no,t." A tdbor, a ritus helye, a majdani szinj6t6kok
szintere minden tekintetben gondosan 6s tudatosan v6laszt6dott. M6r a megkdzelithetcis6gfokozta a fesziilts6-'
get. A koml6i miifitt6l k6t 6s f6l kilom6terr kellett megtenni -gyalogaz,,elcicirsok" -vend6gfogad6k 6ltal v6gott 6w6nyen, hatalmas f6k, embermagass6griszurl6k,
csal6nok k6z6tt. A gyerekek, z6miikbenT -12 6vesek.De
a nagyobbak is k6pviselvevannak I 8 6vesig.Cipelik h6tizsikjaikat, vonszolj6k tf skdikat.
Komoly ercipr6ba.Am nem nyafog senki.A kicsiknek
azonban igen j6lesik, hogy a nagyobbak,miur6n a helyszinre vitt6k sajit csomagiaikat, visszafordulnak, 6s segitenek kapaszkodni, cipekedni.
Mostant6l j6ban-rosszban egyiitt. V6gre meg6rkezik
mindenki a tiszt6sra, ahol az elcjfutiirok-vend6gfogad6k
virjika hatalmas iistben f6tt, j6iilatri meleg 6tettel a t6boroz6kat, a vend€geket lakomira, eb6dre.Elcibb azonban - mint az indulis elcitt - a ,,beavatds" szertartds
k6vetkezik, s megtanuljuk a k<izcistdbori k<isz<int6st,a
nagy,,d6-but" ki6ltest. K6rben term6szetesen.S azut6n
m6r j<ihet is az eb6d, a lakoma.

...,,A rdsztvevdk legbels6bb ds legsz0kebb k6r6t
az animdtorok alkotJ6k. 6k ttzen tizenketten riigtiinzdsben Jtlrtas szfnJ6tsz6k, 6s mlnden etdkdszftd
munkft-dk vdgeznek. 6k a vend6gl6t6k, zhfizigtzddk. ...Ugy j6tszanak, hogy bekapcsoldddsra k6sztessdk a kiiziins€get. "
Daltarutl ds: elcisz6rel6neklik a Tlrszinhiz tagiai, a
zenfvelkis6rik, majd soronk6nt mondjrik a szdvegets fijra eneklik. A dikt6liist 6s a hegedrikisdretet Hunor vezeti. A sok k6ziil az elsci.
Elment egyszerZdcheus,hogrJ6zust megl6ssa,
Kicsi volt h6t felm6szott egy nagy fiigef6ra.
Mikor J6zusarra j<itt, igy sz6lt fel a frira,
Z6cheusma tehozzid t6rek be sz6.ll6sra.
Orvendezett Z6,cheusa J 62s szav6ra.
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Rem6lte, hogy biineit az Or megbocsitja.
Azt mondta, ha valamit, gonoszul elvettem,
Megfizetem szizszor is,hogy i6v6' tehessem.
N6gyszer, 6tsz6r elmondjdk, eldaloljik - term6szetesenktirben 6llva, igy mindenki l6t mindenkit. Ki-ki
m6st saj6tit el elcibb,ki a sz6veget,ki a dallamot. Kiizdsen
m6r megy, s6tilni is lehet rfk0zenfogva s k<irben.
Ezt bemelegitd jdtdk kiiveti: mozg6s,fut6s fel a magaslatra, s ki 6r le hamar6bb a meghat6rozott kiirtjel
ut6n. Nagyon 6lvezik, mindenki fut hegynek fel.
Vers-tanulds
Wedres S6ndor k6ltem6nyei:
Parip{m csodasz6ppejk6...
T6 vize, t6 vize csupa n6dsz6l...
Falu v6g6nvan a h62nk...
Soronk6nt mondj6k, ritmiz6lj6k, eltiincolj6k, eltapsoljik (Vera 6s Bori vezeti, a tdbbiek animiitork6nt dolgoznak,segitenek).
,rA r6sztvev6k sz6mdra semmi sem kiitelezd,
mlndenkl csak abban vesz rdsz, amiben akar."
Semml sem tiirtdnlk reJtve, mlnden a beavattis Jegy6ben zajllk.
Ki)zii s dr amat i kus j dt dk
Emt6zs6:hallgassdtokmeg Szent M ik I 6s I eg enddj ib.
Igen sz6penolvassafel a r6giesnyelvii trirt6netet).
(A vLzlat j6l l6that6 t6bl6n ki van fiiggesztve.)
l. Hogran szabaditja meg Szent Mikl6s a h6rom elit6lt fifit a paloshalilt6l.
2. Hogyan lesz a hajadonok 6s bukott l6nyok v6driszentje.
3. A gyermekek v6dciszentje(h6rom gyerek6t elengedi azapja hosszfiritra, avend6gkiskirabolja, megdli ciket,
de SzentMikl6s 6letre kelti.)
Agyerekek n6m6n, iilve hallgatj6ka krimibe ill6 t6rt6neteket, megbesz6lik, fjabb 6nekl6s,a tanult dal Z6cheusr6l. (sm6tl6s, hogy hassona gondolat!) Eztkfipragaszt6skdveti.Hozzfikaszines kartonokat, a t6phetcipapirokat, megbesz6lika csoportosul6.sokat,ki melyik tcirt6netbril k6szit tabl6t, majd iigyesenelosztvaa kisebb es
nagyobb gyerekeket csoportokra, hogy mindenki kapjon
teret,lehet6s6get, dolgomak a f6k alalt.
Hunor 6s h6rom leilny anim6tor ezalatt kellemesen
egyh6zi dalokat 6nekel, Ricsi furulyizik.
Vannak, akik kiss6 elhirz6dnak, pl, a francianyelvii
kisl6ny, akit Kov6cs Livi6nak hivnak, maleziai azanyja,
magyar azapja, s nem besz6lmagyarul, de akar. Ad6m,
aki faragni szeretne,de nincs mivel. Megielenik a deviancia is: a 10 6s l5 6vesnevelcjottoni firi osszemarakodott,
cib6lj6k egym6st.(stvdn elmegy veltik besz6lgetni.)
Hunor az animdtorokhoz: tilr el emds tilr eI em,ne mugyar dzd agyon ! H ad d drezze,hogy szabad on csi ndI hat ja, amit gondol, te csak segitsd!" ,,Nem a produkci6 a
fontos, hanem, hogy kedvvel csiruilja, ds dicsdrd meg,
nemhaj t senki ds semmi. Gydnydrkddj etek a j 6 I si kerill t
tdpdskdpben!"
Aki elfilradt a t6p€sben, guggol6sban, ragasztisban,
nyugodtan k6zbe veheti a nagy dobot, a kalapot fej6re
csaphatja, belen6zhetafelvevrig6pbe,de mindeniitt ott a
tiirelmes feln6tt. Pityu (tan6r) remekiil b6nik a csoportj6val. Hunor fdradhatatlanul muzsik6l. Elk6sztlt a hdrom hatalmas k6p, ki6llitj6k, megn6zik, lef6nyk6pezik.
Igazfn 1smsk.
A Szent Mikl6shoz kapcsol6d6 szoborjit6k, amit
fjabb bemelegitci-jeftk el6z meg. P6ter a szob-

r6szmester. lO-12 gyerekkel k6szfil el a k6pzeletbeli
szobrdszmiihely,s csak ut6na jutnak el a Szent Mikl6s
megform6lisiig. Csak egy siiveg 6s egy kdpeny a seg6de.szkdz.Aszobrot Izmail kereskedcirendelte, akinek n6pescsal6dja van. Am rj elutazik. A szobor feladata megv6deniahilzit. (Bence8 6ves,Izmail kuty6ja akart lenni,
s nagy csahol6ssalkis6ri.) Kozben Ricsi k6t gyerekkel elvonul, rabl6 band6t alakit, beciltdmek maguk kreelta jelmezekbe,s kirabolj6k a kereskedcih6z6t.lzmail visszat6r, s l6tja a pusztit6st. Felh6borod6s6ban, hogy nem
6rizte meg SzentMikl6s ahiziL kidobja a szobrot, ami
eltdrik.
Ugy kellett vezetil a jetekot, hogy az egyik rabl6ban
feltimadjon a lelkiismeret, s visszavigye az elrablott
p6nzt.Dr6mai pillanatok sziilettek, nagy vita a rabl6k k6z<itt,s v6giilis ketten viszik vissza, mert egym6sbansem
bimak. Aztilncsaknem r6fizetnek a felt6.madt lelkiismeretiikre, mert Izmail nem m6lt6nyolja tettiiket, hanem
tiimad, de a gyerekek csodi4s6letosztone, kreativit6sa
megoldotta a helyzetet, megl6gtak, mielcjtt Izmail megk6tozhette volna cjket.Remekiil jitszottak a gyerekek, az
anim6torok j6l segitett6k a kifejletet, s igen j6 rdgt<inz6sek sziilettek.
Mit kaptak a gyerekek?Drdmai helyzeteket,melyeket megdlhettek, erk6l csi probl dmdkat, melyeketrnegbeszdlhettek.Es kcizbendnekeltek,jtitszottak egy forrruiI 6d6 kdz6ss6g csal ddmeI eg kdr dben.
A jit6ktiz 6r6t6l tizenhirom <itvenig tartott. Kdzben
prszetiz6rai isvolt.
,..,,illik megJegyeznem,hogy a Jdtszdhdzcselekm€nye laza, nem geometrikus szigorrlsdggal sodr6."
A hagymaszerkezetbdl kiivetkezden az epikus szerkesztdsl elv httirozza meg a dramatlkus J6tszdhtiz
csaknem minden mozzanatit.
M dsik j dt dk mdsik napon.
Pityt vezeti a melegitcij6t6kokat, rij dalokat, 6j mozg6st tanit. A krirj6t6k utin 6 J6nds, a pdsztor koz6pen
marad, s a gyerekek a birkdk. Egyik kis kreativ fiil gyorsanpuliv6.vflik, terelgetia nydjat. J6ndsaludna.Lefekszik h6t k6z6pen,s juhait is alv6srasz6litja.
A gyerekek azonosulnaka j6t6kkal, h4r a bibliai tdrt6netet csak n6hinyan ismerik. Nem k6rdik elcire,hogy
mi lesz?
Pityu most hatalmas lepelben az egyik biikkfa magas6b6l d6rog al6. (A nem v6rt fordulat megh<ikkentia j6t6kos6sn6zcigyerekeket egyar6nt.Csak most f igyelnek a
kanavdszra,amely a j6t6k kezdete6ta ott diszelega legnagyobb biikk6ri6s derek6n, mindenki szemel6tt6ra.
1. Bir kapdsztor -0 r par ancsa
2. Kikiitd - J 6ruis menekiil
3.V ihar - ima- a Cet eledele
J 6ndst a tengerbedobj dk
kikdtds
4. ACet gyomrdban
5 . N inive - pi ac - sztndszek
J 6nds aposztata
6. Ninivebiinei
7 . A pu szt dban, az 0 r J 6ndst rtj b6 t N iniv 6be kiiI d i
A stilb szinte minden tagia szerepbenvan, mert 6ri6si disdetekkel dolgoznak.A haj6 pl. hatalmas k<it6lh6gcs6,hiszen a haj6ra, ahovd J6n6smenekiil, fel kell mr4szni. A haj6skapit6ny a Doki. Szenz6ci6sa jelmeze 6s a
maszkja. ,,Poppejre" vette a figur6t. A k6t nagy btikkfa
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k6zt kifeszitett k6t6lre minden fi6 16akar iilni, s ehhez
szinte tornamutatv6nyravan sziiks6g,hiszenltroZog,
inog, s meg sembirn6 valamennyi<ijiiket,de roppantj6
j6t6k.Csiingnek,l6gnak,
hasalnaka fdn,6lland6himhil6zis, jdn a vihar. A Doki remekiil dolgozika gyerekekkel,akik igencsakpr6bilra teszik,kil6pneka szerepiikkil,
s 6n6ll6alakit6sbakezdenek,fj szerepetkre6lnakmaguknak,kiildn<isena kamaszok6lvezikJ6n6stdrt6net6t.
A j6t6kbana fi6k J6n6srakennekmindengonoszsdgot.
V6gtil J6n6stkidobjrik a haj6r6l, s abbana percbenjdn a
hatalmasCet. A linyok hozzirka nagy 6tlettel klszitett
k6telet, minden cson6j6nil egy-egygyerek,s befogiik,
bekeritikJ6nist. (I(6zbena haj6 eltiinik, a h6gcs6lehull
a f6kr6l af6ldre.)J6n6sh6ny6dik,dobodik.(A n6zcikmagasabbra
6llnak,hogyjobbanl6ssanak.)
Majd a tin6dszerek magukraraknak a ,,rongyos"zs6kbolminden cifras6got;6talakula szinNinive piaciv6,s mindenkir<igt6nd,z.Litj6kugyanis a kanav6szon,
hogypiacijelenetk<ivetkezik,skavalk6dlesza jav6b6l,,keleti"hangulattal.S
lesznektdncosok,6rusok,vereked6k,mutatv6nyosok.
Es fotyatddott a jdt6k tovdbba kanavdsz'ds
a jdtszdMzas dramaturgia szerint egdszena dobbenetig.
M egbocsdj t dsra szorulunk mi emberek( gyerekek),mert
i gencsak gyar I 6ak vagyunk.
A szerepekls hagymaszerkezetbenr6tegz6dnek.
Alapvetd a vend6g-venddgfogaddkapcsolat,mint
szocl6llsszerep,maJda manudlismunka sordnmunkatfrsl-Jdtsz,dt6rsia viszony, azt6n pedig a dramatikusJdt6k drdmal szerepelkiivetkeznek. Tehft a szocl6lis, funkcion6lis 6s a dr6ma szerepekegymdsra
dptllnek.Ezut6bbln beliil n€zdi€saktfv Jft€kostmagatartdsvfltozlk. Nem neh0zegylk szerepbdla m6slkba dtv6ltanl."

egyiltt alkottdk anemzasdget. Ebbdl kiivakeztien akisebb kdzdssdgeknek dpp tigy kialakult az dletet szabdlyoz6 r itusa, miw a t dbor i nemzetsdgnek.Az el flbbiekhez
t art ozott hozzd a sdt orbe I i est i mesdI 6s, v egy p l. a kijzijs
ebddkdszitds,a csalddi kirdndulds stb. A nemzetsdgi
dletheztartozott a krizds reggelizds ds atiibbi dtkezds,a
naponk<inti daltarulds ds a dramatikus jdtdk, s nem
utols6 sorban az esti zends-dnekes altat6.Visszatdrd
voltamiatt szertartdsos jelleget kaptak a kdrjdtdkokis.
Nem hittem volna, hogy a kcirjit6kokat ennyire szeress6k. M6g a nagyobbak is.
Cickoj, mackoj, tele6rom,
mindig az fut, az ahirom.
Kurta volt az eg6rfarka
nem foghatta meg a macska...
saki mog<ittleesikazsebkend6,felveszi 6skergeti azegeret, illetve beill valaki el6.A ktirben6ll6k a 3. 4. sort tapssal is kis6rik. Gi6si a kdr, nagyok a futisi 6s eles6silehetcis6gek.Megy a jdt6k s nem unjik meg: 6nek, taps
megint 6nek 6segyeseknekfutrls! Remek!
Az ilyesf6le bemelegitcij6t6kbol senki nem vonja ki
magit, sem a kamaszok,sem a felndttek, egyiitt az eg6sz
t6bor.
Ilyenkor nem f6j senkinek semmije, nem szakadt a cip6, nem akad siirgcis patakolnival6, azaz - patakban kavics keresg6l6s- m6g azok is itt vannak, akiknek a konyh6n6l kellene lenniiik, majd leszaladnak,majd fciznek.
Erdekes,hogy nem durviskodnak egym6ssal,betartjik a szab6lyokat,amiben megegyeztiink.
A,rvenddgsdg dramaturgia" utols6 m ozza;nttaa;z
,raJdnd€kozfsds a bfcsf".

Az 6letrend nem volt feszes,nem volt 6rihoz k6tve.
bir nagyonpontosanmegtervezt6ka napirendet.Mindenki r6szesevolt 6nk6ntesalapona k6zdsmunkinak:
vizhord6s,r6zsegyiijt6s,bev6s6rl6s,
tiizrak6s,favigiis,a
szemetesgdddr
6sisa,stb.stb.Deaki 6ppennemvettr6szt
semmiben,szabadonvilaszthatott!bark6csol,farag,
gydngydtfiiz, fonist k&zit,njzol stb.Itt is volt egyanim6tor, aki segitetteaz elakad6kat.Az anim6toregy6bk6ntismindigmag6hozhivta a gyerekeket,
6segyiittfciztek te-it,lekv6rt,tisztitottak babot,krumplit.Ez kiildn6sena nevelcictthoniaknakvolt nagy6lrn6ny.
A szervezetts6g
fgy vanjelen,hogyterm6szetes
m6donrendez6dikel minden.Nincseldreseleveelhatdrozva,hogyennekmegennekigr megrigykell lennie,ha tdrik, ha szakad.Hi6ba 6rkeziinkk6sve,nincsszemrehiny6s.Megvagytok?- kfirdezte Hunor. - Akkor egyetek
Esmdsoksemharagudtak,hogynet6ncsfiszika d6lulini j6t6k egyf6l6r6t,elfoglaltilkmagukat.
, rY lgetnJlll aszakrdt ls eI emekrdI ke I I sz6| nom.A
Jdtdkegylk f 6 szew ez6elemea zene,pontosabbanaz
elsOrdszbenmegtanult dalok, €nekek.A gyermekek
k0rJdtdkalra gondolunk mdg, valamlnt a term6szet{l n6pek alakoskodfs6ra. A ritmus, a tfncos
elem, a Jelkdpesgesztusokszerep€thangsrilyozom
ezr.el."
Ismerercs, hogy a csalddi dlaet is a szenandsos
mozzanat
okf ogj dk keretbe.Ugyanfgyvolt ezitt i s,ahol
azanimtitorokkdr€szervezddden
kial akult ki scsal dd,ok
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Mit kaptak a t6boroz6gyerekekaj6nd6kba?
Volt I I sznjitilk; 2 erdeihangverseny hegediimiiv6szekkel; 5 alkalommal nEpdaltanul6s, 5 t6nctanul6s, 4
k6zmiivesprogram, (agyagozds,tdblak6pk6szit6s montdzstechnik6val,gydngrftiz6s, 2 mise, (szertart6s)bibliamagyarilzzattal,fijkeny6rosztisszertartisa.
- Megtapasztalhaltilk aterm6szetes6letm6dot,
- Meg6rezhett6k az egymils mellettis6get az emberi
kapcsolatokban,a trizhely meleg6tjelk6pesen6sa sz6
szoros6rtelm6ben.
A legnagyobb ajdnd6k az eml6keket felidlzd utols6
tal6lkoz6svolt, egy h6nappal a t6bor ut6n. Addigra elk6sziiltek a videofilmek 6sa f6nyk6pek is. Ez lett eg;r(rttala
bircsf is.
Ut6j 6t 6k a C sar g 6-t dbor hoz
Kellemes 6s kedves,egyedi meghiv6 minden tilboroz6nak; Bp. Zichy -kast6ly d iszterm6ben.
Az ajt6ban k6tt6rszinhinas fogadja az 6rkez6t,elveszi a batyut, s viszi a kriz<isasztalhoz,melykil a meghiv6
szerint k6t 6ra mrilva ki-ki kin6lja az uzsonn 6znival6t.
Remek 6tlet, mert a ,,Csurg6"-t6borhoz mindig hozziltartozott;oszd meg, amid van a td.rsaiddal,hiszen nem
eg;rform6nm6r a sors mindenkinek.
A belscj ajt6t6l k6t szin6xzl4rnykis6r fel az emeleti
nagyterembe,6s term6szetesenk<isz6nt,t6j6koztat, tess6kel.
A diszteremben Bucz Hunor sz6les mosolya fogad,
szeretettel k6rdezi, hogr, s mint vagr, s rajta litszik is,
nem csup6n udvarias k6rd6snek szAnta, mert vegig is
hallgat. A terem m6r teli van, a nyi{ri felv6telek k6peibril
tabl6 v6.r,s az ismercisarcok k<iszontenekmeR6rkezteka

komiroml grermekvdroslnt6zetisei,a budapestiB6lyai
lak6i, szintJkiv6tel n6lkiil. M6r V6rakozoaniilnek' hogr
l6thass6kegymdst,magukat,sa t6bort' Soa k6pmag;n6n
tan vagpnt, jdttek sztil6k'tesw6rek,a nevel6otthonok
tis6r6i]eti idi6rt, otthon van:kicsik, kamaszok'nag;rfiuk6snagrlinyok (16-176vesisvolt kett6),a kistestv6r6s
nagymama,aT6rszinh6zszin6szeis avend6gek'
Aucz Hunor kez6bena hegedtij6velk<iszdntminden
megielentet:
,,ai6rt gyitlttlt* iissze,hogyeml6kezziink!"
jit6kunk?
Mi volt a legkedvesebb
Elvesztettemzsebkedveszerintit:
a
Ki-ki bekiab6lja
kend6met,Pipere-tyfk, Euratin6, N66, stb. Cickolymackoly telairom stb. E zfirzavarb6lnemlennesemmi,
ha nenkezden6 el a n6t6t, a kedvencet,,*{kkor v6tam,
mikorv6tam" - s zenga terem,lecsilla@ik a hangulat'
s ktizbenbeindul a k6pmagn6:megielenik,,Felszeg"stb'
SHunor6sRoMit 6nekeltiinkekiszdr?Kimitmond?
li hirzzaka Cikoly-mackolytere6rom-ot,Istv6ncser6lia
mennekacs6rgcilobhoz,
szalagot,agrerekek6sztdn<isen
fgr, mint a t6borban.Aztinnilznikafelaz tit6s<ikh6z
vett j6t6kokat,mostis 6lvem6k,de azidcirdpiil.F€l5-kor
az uzsonna,iiditdk, szorpiik,siitem6nyek'
megkezdci<lik
filnk, bolti k6szitm6nyek.A
alm6slep6ny,
sze;dvicsek,
gyerekek-fetn6ttekegrarint lelkesenfogyasztanak's
alakulnak,fjabbak is 6rkezlbzben oldott besz6lget6sek
nek.

Hunordk remck dramaturgi6val €pltett€k fel ezt a
d6lutint ir. Uzsonnaut6n levitt6k agrerekeketsak6ziins6getazudvarra,sott folytatodott akiirj6t6k, 6sakiizben
levegdztek,mozogtak,nemunhattak el magukat.
A Satetutin ism6t a diszterembenvoltunk, n€g bsz6lttink az erdei hangversenyrdl,eljdtt a hegediismiiv6szis, emlegettiikRafael aty6t' aki a szertartist Yege?te, megn6ztiikazfjkeny6r osztiistbemutat6k6pmagn6t'
felirta ki-ki, milyen f6nyk6peketszqretnemegvenni.
Abf csf azAkkorv6tam,mikorv6tam6segynagrddbuki6lt6slett.
:
A kr finikds megj egyzdse
Bucz Hunor egylk lnsplnltordnak Vlola Spollnt
nevezl meg.En v lszontv68tg f gy 6r ezlem,hogy az6
lgezl mestereKardcsonyS6ndor.Amlt e naglr pedag6gus fr az 6letktiztissdgekrOl,nos valaml llyesmlt
ialdsft megBuczHunor neveldl tev€kenys€gesorfn.
A mecsekitdbor nekem ezt blzonyftotta.
Hogy fr ja KardcsonyS6ndor?,,Ha a szeretet€letkiiztissdgetteremt maga kiiriil: megkezd6dhetik a
munka.tt
Esfolytatddhatlk.

D. K6ssVllmr

di.k,monrlikdS
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GYEREKEK FONT ES LENT

III. Wedres Sdndor Orsaigos Gyermeksziniiltsz6 Feszfivdl
- Paks, 1994. jinius 3-4-5. 1974-t6l1984-igP6csgydnyiiriivirosa fogadtaminden
6vbenfesztivdlra vagy szakmaimiihelyekre a gyermeksznj6tsz6kat. 1985-t<ilkezdriftjen otthontalanni lett az
orsz{gostal6lkoz6.P6csnemfogadta,s azftt6r6mozgalom elszeg6nyedv6n,
nem timogatta t6bb6.N6h6ny6v
mflva a Corvin t6renl6vci( l ) N6pmrivel6si- (2)Kdzmiijelzrivelmiik<idriInvekil6si - (3) Magyar Mrivelci<16si
t6,zetis arra k6nyszeriilt,hogyhivatalosanis elismerje,
nemtud, sez6rtnemiskiv6nm6dszertanik<izpontja
lenni azamat6rmriv6szetek
mindegrik6nek.A feln6tt szinj6tsz6st6sa b.ibotm6gmegpr6b.4lja
refer6lni,de a gyerekiigyekrem6r nemtud figyelni - dolgozzanakaz egyesiiletek.Nekik irodit, telefont,s minimi4lispostakolts6getbiztosit,amia miikdd6shezugyansenkineknemel6g,
sm6gazadminisztrativnyilvintart6shoziskev6s,denem
futja tdbbre.
Igy v6llalta 6t a DebreczeniTibor 6ltal alapitott, s
egyre er6sddciMagyar Drdmapedag6giai
T6rsas6ga
m6dszertani,oktatisi munk6kuti{na nagyrendezv6nyeket is. Paksontal6lt helyeta fesztivdlnak,s hozz6olyan
kiv 6116
hilzigazdikat, plgltrmestert, mrivekil6si kdzponti igazgat6t6sn6pmrivel<iket,
akikhez<irrimmeg6rkemi,
m6ghaPaksnemisrendelkezikannyiszilp6piilettel,mint
P6cs.
A t6bbmint 600f6t mozgat6orsziigos
fesztiv6ltteriileti bemutat6kel6zt6kmeg.T6bbezercsoportindult a
szeml6n.heroikusmunkavolt azel6k6szit6s,
a szeryez6s,
melyet Szakall Judit, a Marczib6nyi t6ri Miivelcid6si
K6zpont,s egybena BudapestiDr6mapedag6giai
K<izpont vezetcije- civilbenmagais nemzed6keket
nevelcj
rendez6- fogott <issze.
A teriileti bemutat6kfelekjs
n6pmiivel6i, szervezoi, tan6rai ugyanfgy szerelembrjl
v6gezt€ka napi tevdkenys6giikdnkiviilescjfesztivAlel6k6szit6munk6t,mint SzakallJudit.A gyermekkrizmiiveldd6sre6sa di6kmiiv6szetitaliilkoz6kranincs tewezhetci,illlamilaggarant6ltminim6lissummase,dnmarcan9o16kurat6riumok bizonytalankimeneteliivit6inak
eredm6nyek6nt
kapvagynemkapegy- sokszormfr lefutott - rendezvlnykiszilmithatatlanar6nyf t6mogat6st,vagynem kap egyetlenfill6rt sem.Legf<iljebbnem
lesz,r6ntottdkmegf6j6 v6llukatazel6zci6vekkulturilis
vezet6i,sa dologannyibanmaradt.Nemleszteh6tsemmi hiv6 6sbiztat6 orsz6gos
esem6ny,amelyegyvagyk6t
6venLt6brentartan6a miiv6szpedagogusi
teremt6kedvet,s a gyermekcsapatok
neml6thatj6kegym6smunk6it. Nincsezrendj6n.
A rendezv6nyazonbanmeg6rte m6gezt a f 6r adozfust
is. Kirobban6meglepet6s
ebbenaz 6vbennemvolt. Kinos,feszeng6sre
k6sztet6produkci6is csakegy-kettci.
A
tdbbi elfogadhat6vagy igazin j6 volt, s ez nagy eredm6ny.J6llehet,mint mindig,mostis k6t v6gpontk<jzdtt
jir azrnga:haazel6k1szitrih6napokmunk6j6t,s annak
jelentriseg6thangsflyozzukeg6sz6vben,neh6za csoportvezet6knek
egym6stipusf megm6ret6sen
r6sztvenniiik. Mdrpediga fesztiv6lona produkci6sz6mit,amin
termEszetesenm6r az els6 pillanatokban megliltszikaz
elcik6szitci
munkamilyens6ge,
eg6sztechnikaik6szlett6ra, vagy6ppa rendez6ikrOsztiletlensdg
el6gtelensege.
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M6g mindig 616mrifajk6nt volt jelen a szerkesztettj6t6k. Mak6r6l K6nydnd Mikl6s Erzsdbet mai kdltdkgyerekverseit, hozta Pestrcil, a V6csey Szinp adr6l l*dd Atti/a 6sfeles6geWeiireskblten6nyeit vitte szinpadra. Csillo96,vibril6, er6s zeneis6g,bir kicsit tflszerkesztett versdsszeillitist hoztak felvideki kdlt6inkt6l a Ipolys6gr6l
6rkezo,tarkaruh6s Boh6ckonferencia c. produkci6 rendez6.i,Bodonyi Andrds 6sKtiteles Judit.
Uj rendezcikjelentek meg, sokf6le mes6t sold6le m6don feldolgozva.Igen rem6nyteljes a baranyai Sitorhelyriil Kovdcs Kldra,akiCsudafa cimen Benedek Elek mes6j6t mutatta be, feh6r v6szonruhdkba d,ltdztett, gy6k6nykoszorris, csuh6jkoron6s, szalma-maszkos kamaszoWal,6slizdr P 4terMagyarpol6nyb6l, aki a legkisebbekkel is k6pest<ik6leteshatisfokf mikro-szinhizat csin6lni, nagy fantizi6val 6skiv616 arilrrylrz6kkel dolgozva
fdl veliik apr6 t6rt6neteket.
K6t megriz6an sz6p Petcifi produkci6t lithattunk.
Mindkett6 a s.irbog6rdi Ic szkovszky A I bi n hajdani J6nos vit6z forgat6k<inyv6thaszn6lta kiindul6sul. A p6pai
Tiirrpentyii csoport rendez6je a di6JxSzab6 Att il avolt, a
bagi Fapihe egyiit tesvezet6je pedig az 6vek6ta lenyiigdzciteljesitm6nyt nyfjt6 iskolaigazgat6,Fodor Mihdly. A
p6paiak Jinos vit6z6t hatalmas dr6mai erci 6s te6trrilis
b6tors6g jellemezte, Fodor Mihdly produkci6j6nak viszont ebben az 6vben is a magasren dii szinhilzi yrczis, a
kdnnyeket csal6 sz6ps6ga legiellemzcibbvon6sa.
Fodor Mih6lyt 6s k6t koll6g6j6t, Tdth Zoltdngy6gypedag6gusta budapesti Ktiriv Szinpadv ezet6j6t, 6sV 6r hidi Auildt, a Debrecen kdrny6k6n miiv6szhadakat nevel6 rendezcit6vek 6ta legjobbak kriziitt tartja sz6mon a
szakma.Munkfss6guk a bizonyit6k, hogy minden, de
minden a rendezon mflik, legaldbbis a gyerekszinjitsz6sban.
Sertcil6sre alkalmat adhat6 fesztivildijak nern voltak. Voltak viszont elemzo szakmai besz6lget6sek,melyekre nem csup6n a dics6retet v6r6k jrittek el, hanem a
mis k6riin okulni pr6b6l6k is. A kdzrins6gdijdr a sz6pbesz6dii,sodr6 j6t6kerejii felvid6ki bohoc-csapatnyerte el,
Ipolys6gr6l.
* * *
Furcsa 6sszomorri mell6ktanulsiiga volt a fesztivilnak az
afelismerr6s,aminak6vetkezcjkben-ha lehets6gesezv6ltoztatni sziik#ges: a grerekek, koroszt6lyt6l fiiggetleniil - nem 6rzik a kiil6nbs6geta szinhiiz6satelevizi6k6z<itt.J<innek,mennek, besz6lnek,sz6rakoznak, s mellesleg vetnek egy-egy pillantilst a szinpadra is. Nincs ezen
mit csodi4lkozni.Szinhilzi 6lm6nyiik csupdn az, amil 6k
csin6lnak.Az egyetlengyerekszinh6zmegszrint6vellesze valakinek gondja a szinhizi nevel6sre?Kiilfdld6n erre
j6l miikodci hill6zatok vannak. N6lunk az is elsorvadt.
ami hajdan6n volt. Ez pedig nem a gyermekszinjiltszfussal foglalkoz6k gondja kell, hogy legyen.A sz,inhizi szakm66.Ha 6rdekli a Jriv6 k<izons6ge.
Gabnal Katalln

igyelemfelhivd adatok
Fesaivdlra
A WBORESSAtrUOn Oszfgos Cqyermeksfini{tsz6
1993-ban356 csoportnevezettbe, 6s 7.656ryermek jdtszott.
1994-ben422 csoporljelentkezett,6s t.755 gyermekszerepelt.

-

Drdma, nevel6s,kultur6lis €rtdkek

6lm6nyek 6s tapasztalatok egy nemzetkozi konferencidn tyezet v6delm6t sugallja. Tdk6letes hitt6r besz6lget6siinkhiiz, melynek fci t6m6j6v 6 szinle 6szrev6tleniil v6lik
maga a szakma:a dr6matanitis.
Sally, aki dr6matan6r 6s szaktanicsad6 (tehit munkija nem egyetlen iskol6ra, hanem egy nagyobb kdrzetre
terjed ki) k6ts6gbeejt<inektartja az ut6bbi 6vekbenkialakult helyzetet.A drimn mggsztnt a Nemzeti Alaptanterv
iinill6 t6rgya lenni, leginkibb az angoltanitils (azaz az
irodalom6rik) r6szek6nt kap megtiirt helyet a k6z6piskol6ban. Az iiltalinos iskolikban valanivel jobb a helyzet, de jellemz6en, tendenci6zusanigrekszik a kulturilis
korm6nyzat a dr6nit m6dszerk6nt 6s nem tanlirgyk6nt
6rtelmezni 6s kezelni.
De a probl6ma m6lyebbgyiikeni - a miiv6szeti nevel6salapvetcikonfliktusai jelennek megbenne6s6ltala. Az
a vita, ami majd a konferenciiln Ken Robinsonmegnyit6
el6addsdnak inditd kdrddse lesz: hogyan illeszkedhet a
miivdszeti nevel4s a tantervbe? Mi legyen aviszony ds
ardny a miivdszetekgyakorldsa 6s u r6lukval6 elmdleti
tanulds kdzdtt? Aktltur6lis kontextux k6rd6sei alapvetcien meghatirozzik majd az ezt kdvetd napok kdzds
munk6j6t.
Igy vilik a l6tsz6lag csupin nyaral6s n6h6ny nap a
konferencia 6rzelmi-hangulati bevezetdj6v6szimomra.
Hasonl6 atmoszf 6r6j (r szinh6zi el6ad6ssal bircs(rzom
Londont6l (vagy bricsrizik tcilem London?). Csehov,,Sir6ly"-5t adj6k a National Theatre-benJohnCairdre*
dez6s6ben.Judi Dench sodr6 lendiilelii j6t6ka mellett
(aki Arkagyina szerep6tj6tssza) els6sorbank6pi vil6g6val ragad meg az elciad6s.A hdtt6rben fodroz6d6, csendes t6: vize a nyugalmat, otthonossigot 6s szabads.lgot
sejteti.Az elciaddssor6negyre t6volibb6skisebblesz. Hasonl6 hat6st kelt a k6pkeretre eml6keztet6 diszlet - az
egymi4sel6 emelt elemek zAr ji&6sszfikitik a teret:nemcsak a kiilsci, hanem a bels<ivil6g, 6lett6r is fojtogat6an
sziikiil, vesziti el megszokott biaonsiigot sugall6 dimenzi6it.
A darab egyik f6 motiwma, a gener6ci6k szeml6let6nek iitk6z6se,a miiv6szetrrjl alkotott felfogisokkiil6nb<izi5s6ge,majd kiiliin<is, fij ha hangsfilyt kap n6hiny nap
mflva - a konferenci6n Ken Robinson megnyit6 6s Jonothan Neelands zA16eltndLsa is 6rintette ezt a t6,mit.
Ugyldtszik, ebbena k6t h6tben m6gismindenmindennel
dsszefiigg.
MAGAA KON F ERENC IA szinteflszrev6tleniil indul:
a soK6le teendci(egyek, szob6k, list6k, stb.) k6zepette
nem is tudatosodik azonnal benniink, hogy m5.rismerkediink 6s egyiitt dolgozunk. Konyveket v6logatunk 6s
aj6nlunk egymfsnak, forgatjuk a programot,6s n6mi aggodalommal vegyes 6rdmmel vessziik tudom6sul, hog;r
pillanatnyi szabadidcinksem lesz - a szewezok komolyan gondolj6k, h<lgytanulni, tapasztalatot cser6lni jiittiink ide, pihenni r66riink majd ut6na, otthon. D6lel<jtt6s

Egy hivatalos besz6mol6 tal6n igy kezd6dne: ,,A
Nemzeti Dr6ma 6sa Nemzetk6ziAnat6r Szinh6zakSziivetsege 1994 augusztus6ban6 ngpos nemzetkozi konferenciit 6s mrihelyfoglalkozist rendezett Coventryben a
Warwick Egyetemen,,Dr6ma, nevells 6skultur6lis 6rt6kek"cimmel."
A szem6lyes 6lm6ny azonban elcibb kezdcirtiitt, n6h6n,ynappata tan6cskoz6selcjtt, Londonban.
RAHANGOI-ODAS
Az idei nyir nemcsak Budapestenhozott rekordmeleget. Gyiinydni napsiit6s, szikr6z6f6nyek 6s szinek fogadnak Anglia fciv6ros6ban is. A v6ros sokszintis6ge,
ezerarcfs6ga mindig rabul ejt. N6h6ny napra dnfeledt
turistak6nt rovom az utc6kat, napozom a parkokban, ki6llit6sokra, szinhilzbamegye, n6zema kirakatokat 6saz
iidetek forgatag6t - (rjra ismerkedem a v6rossal.Hogy
mi kdze mindennek a konf erenci6hoz? T alin,,hivatalosan" semmi, m6gis igen sok. Elm6nyek 6s tapasztalatok
gnilnek bennem: az olasz szilrmazisi taxisofcjr mes6je,
aki r6k6rdez,jirtam-e sziilcifdldj6n, 6s6lvezettel id6zif el
az,,otthoni t6j" hangulat6t, a jamaicai tisztvisel6nci,aki
Ovtizedek6taitt 6l angol f6rjjel az oldal6n, de a jamaicai
nyaral6st igy tewezi,,hazamegyek pihenni egy kicsit", a
francia di6k, aki nyelvet tanulni jiitt n6h6ny h6tre, 6s6ppen hogy csak tfljutott az els6 napok idegens6g6rzettel
"culture shock" hat6siin, 6s 6r6mvegyescsodilatin, a
melmes6li,mit hogyan616t,awalesi6nekes,aki magael6
n6zve, merengve pengeti git6rj6t,6s a dal hds6nek otthontalansiga a sajitja is: vil6sa utdn kdlt6zdtt ide, s hi6ba kdzds a nyelv, mintha egr miisik vili{gba 6rkezett volna. J6val k6s6bb kapcsol6dnak csak sz6momra igy 6ssze
mindah6nyan - amikor "/onothan N eelands workshopj6ban a ,,Z6ld gyerekek"-rcil sz6l6 legend6t (n6pmes6t)
dolgozzuk fel, 6s az emigr6ci6 6s asszimildci6 probl6m6j6ig jutva egrikiink igy fogalmaz:,,Minden asszimililci6
pusztul6st is jelent - valami sziiks6gszeriienmeghal,
hogr cser6be m6s sziilethess6k." Egyszerre pusztul 6s
6piil benniink, kdriildtttink 6siltalunk a viliig. Es hordozntk az eml6keinket, az 6rt6kesnektartott, meg6rzend6nek gondolt pillanatokat, 6rz6seket6s tirgyakat - ez is
a nevel6d6sr6sze:belenevelddiink egy vil6gba, kultfreba.
Azzal, hogy a szinte modellnek tartott, a t6rgy tdbb
6vtizedeklivott presztizsemiatt irigyelt Angliiban sem
kiinnyii, xit, 69r tiinik egyre nehezebb dr6matan6rnak
lenni, egy l6tsz6lag kdnnyed, eb6tl k6zbeni besz6lget6s
kdzben szembesiil6k - m6g j6val a konferencia el6tt.
Uliink a Covent Garden k6 zil6&n, azEkol6giai Kiizpont
n6we hellgat6 helyen, ami a szigorfan tudom6nyos elnevez6s ellen6re - vagy inkibb emellett - igen kellemes,
bar6tsigos hangulatot 6raszt6 pihen<ihely: egy konyvesbolt, egy papirtidet 6s egr saletabAr kiiliinleges kever6ke.
Minden n6gyzetcentim6tere a term6szetess6get,a kiir-
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btd6lutin
3 csoportban miihelyfoglalkozisok lesznek,
r deluuini teasziinet ut6n 6s vacsora ut6n pedig el<jad6rdq bemutat6k, vit6k. A 6 nap egyik d6lur6nj6t 6s estjdt
$ratrordban tciltjiik v6rosn6z6ssel 6s a Royal Shakespeare Company Szentiv6n6ji 6lom cimri el6ad6sinak megtekint6s6vel (ezut6bbi meglehetciscsal6d6sszinte mindnyfjunlcnak - megegyeziink abban, hogy kev6s ilyen
unalmas, koncepci6tlan, sek6lyes produkci6t littunk
6letiinkben).
A 3 M(J H E LY F OGL/ILKOZ./nST J UdEACKTOYd,E Siaba Irobi 6s.I onothan Neelands kfnyitji.Jr..
Jude a csoport munk6j6t a trirt6netmes6l6skjl kialakithat6 dr6ma k6r6 szervezi,6s amozg6s6s t6nc elemeit
is belevonja a j6t6kba. Ebben kivdl6 segit6r6rsa Natasha
Ismail, aki tincmtiv6sz, egy6bk6nt ci a reggeli bemelegit6s ir6nyit6ja .igy azokis'nelit<it kaphatiik pl. az indiai
tinc elemeibrjl, akik m6sik csoportban dolgoznak.
A,,Ritu6l66sszrnh6z"cimiimfihelyf oglalkozistEsiabaIrobi vezeti. Csoportj6nak tagja b6k6scsabaikoll6gan6m, Fabulya Eva, akineklelkesed6s6tmajd akkor 6rtem
meg, amikor az egyik estemeghallgatom Essieel6ad6s"it
6sut6na hosszasabbanbesz6lgetekvele.
Essie Nig6riirb6l flrkezett, most Liverpoolban tanit,
ahol a PhD-j 6t ir ja. Minden gesztusaotthon6t id6zi - a
!aj."t, q hagyom6nyokat, az embereket; egy gazdag,6si
kultrir6t, mely legf<ibbeszk<iz6neka besz6lt nyelvet tekinti, melyben sz6,zener6smozgds,az emberi test kifejez6ereje olyan szorosegys6gbenvannak, hogy szinte 6lzrev6tleniil folyik 6t egyik a m6sikba - a teljes szem6lyis6gvanjelen minden pillanatban,minden mozdulatbin.
A megcirz<itt k<izdss6giidentit6s ereje olyan <ir6ks6g,
mely egyszerrehordoz kognitiiv, biol6giai 6s 6rzelmi tapasztalatot 6s tudrist - a ritudlis szok6srendszera mindennapi kommunik6ci6 term6szetese szkoze.
Essie-n is 6rezhet6az idegenbeszakadtember honv6gya (fjdonsiilt londoni ismerdseim jutnak eszembe)6s a
term6szet kdzels6g6ben6lci n6pek dr<iks6ge:a szeretel,
otthonoss6g,emp6tia 6lm6nye 6s felt6tlen ig6nye.
Besz6lget6siinkvisszacsengbennem Jonothan Neelards zilroel6ad6s6thallgatva a ritu6l6 6sszinhdzkapcsol6d6si lehet<is6geirril ill. kiildnhizcis6g6rcil - Richard
Schechner elm6lete nyomin, aki megkiildnbozteti az el6ad6dprodukci6 - nem felt6tleniil szinhizi 6rtelemben
rituiilis - hat6sos ,6sszinhilzi/sz6rakoztat6 elem6t. Az
el6bbi legfontosabb hatilsinak az egyetemes,allegorikus, kdz6ss6gikreativit6st tartja, migazut6bbi az individualizilt, t6rsadalmi osztiiyhozk6t&<i, a k<iz<ins6g
ig6ny6t szolg6l6 "show business" ism6rye.
A sokf dl e, val 6ban g azdag tapasztal at k67il1I egnagyobb dlmdnyem Jonothan Neelands worskshopja. A
milhel yrwnka sor dn k6zii sen f or mdI t j dt dk - 6s j onot han szemdlyisdg e.A nagy tuddsil emberekbr)I cs szerdnysdge,empdt iakd szsdge,f i gyel meegydbkdnt i s mi nd i g [enyiigdz. Ahogy 4 napon dt egy ldtsz1lag jelent1ktelen,
nemtrtl fordulatos t6rtdnetb6l aval6di emberi sorsokat
-f dI el met,bi zonytal ansdg ot, ott honr a t
al dl dst ds kitaszft ot t s d g ot, szer eI met tis ti I d ozat ot, i)nf eI dl d ozi st,
er etnekii I d tizdst ds a r it uti I 6va I szentesit ett bef og ad dst
kibont j uk, dt 6Ij ilk, meI np a szto.Ij uk ds v dg ig g ondoI juk, mindnydjunk svimdra
formdt6 6lmeny. (-Ennek a
rntnkinak ardszletes, elemz6 ismertetdsemajd egy md_
sikcikktdrgya les2.)
A lngyan 6s ami 6rt 6rtelmez6elemz6sesosemmarad
el, de mindig a csoport fejti fel 6s mondja ki. A munka
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utols6 szakaszilban, amikor a zir6napraval6 b€nutat6t
dolgozzukki (minden csoport k6szit egyrdvid demonstrici6t arr6l, mit is csin6lt az eldzd napok sor6n - ez nem
azelvlgzett munka lerdviditett ism6tl6se,hanem egy 6j
szempontb6l megkrizelitett <isszefoglal6 6rtelmez6se,
parafr6zisa),nos,emunka sor6nJonothan a h6tt6rbehfiz6dik. Viselked6se egyszerre tiikrriz 2 fontos elvet: a koll6g66t (hiszen vegig hangsirlyozza,nem tanitvi,inyai, hanem koll6g6i vagrunk - birmelyikiink tithetne az 6 hely€n, az ci ,,szerep6ben") 6s az igazitanir6t, aki hagrja,
hogy az elsaj6titott tuddssal szabadon gazdilkodjanak
taniw6nyai. Nemcsak tud6sa lenyiig<izri (a miihelymunka gyakorlata 6s az elciadis sokr6tii, naprak6sz tudom6nyos felk6sztilts6grdl tanfskod6 elmdl et i megalapozotts.4ga,kristilytiszta logik4ja 6selm6lyiilts6ge),de emberi-tan6ri magatart6sais pelda6rt6kti.
BUCSUZAS
Az utols6 napon,eb6dut6n, a bfcsfzkod6s hangulat6ban
m6g besz6lgetiinkegy kicsit tan6ri szerepr6l 6s feladat16l, az indiai szinhizharmadik irtj6r6l (mely a ritu6l6b6l
sziiletik fjj6 a 20.szinadban), az egyiittes munka kriz6ss6g- 6s szem6lyis6gform6l6 erej6r<jl - 6s egy esetleges
magyarorszdgi l6togatdsr6l, hlen m6r jriv6 ny6ron. Az
ig6ret birtokiiban kcinnyebb sziwel bitcsfzom - tal6n
term6szetesaz onz6s,hog;r mindazt, ami sz6p 6s j6, 6lm6nyt ad6, nem akarja az ember elengedni az 6letCbril.
Londont6l ism6t egy szinhdzi ekjadissal v6lokel. Mikdzbena Young Vic szinhdzel6ttikigy6z6 sorban 6llunk,
virva, hogy hdtha nem j<innek el n6hSnyan a telefonon
megrendelt jegy6rt, 6s igy esetlegbejuthatunk az abszolf t telthiizaselcjaddsra,
a helyzetnekteljesenellentmond6 adatok kavarognak bennem Ken Robinson 6s Jonothan Neelandselciad6sainyo mtrn:az orszfugfelndttlakoss6gfnak csup6n SVo-ajir rendszeresenszinhilzba,4Vo-a
ki6llit6sra 6s koncertre, az egyetemist6kat leszdmitva a
fiatalok mind 6ssze4Vo-a jir szinhS.zba,
moziba, kiiillit6sra, oper6ba,koncertre, a fiatal munkan6lkiiliek 07o-aj6r
a fentiek kdziil bdrhov6 is, a feln6tt lakoss6s98Vo-atolt el
heti2l 6r6n6tltdbbet a TV k6pernycije elci :nl,Azenedfordul6ra virha t6an az illlirsok 90Vo- a lesz kdzlpf okiu,7 OVo
a pedig felsrjfokri v6gzetts6ghezkotott - igy nemcsak a
szaWtpzetlen munkan6lkiiliek sz6ma fog ncini. Egyre
nagyobba nevel6ssel,oktat6ssal foglalkoz6k felelciss6ge,
azok6,akik a tdrsadalmi kultfira, a szem6lyk6zi kommunik6ci6 k6rd6seivel foglalkomak, hiszen a szem6lyes6s
kul turillis identitils a v 6itoz6 k<iriilm6nyek kdzcitt maga
is v6ltozik, 6t6rt6kelt>drk(6sa gazdas6gi-tiirsadalmi v6ltozfsok mellett gondolnunk kell a tudom6nyos-technikai fejlcil6sre is: a virtu6l is val6siig,a videovii6g eredm6nyei szint6n 6t6rt6kelikavildghoz, igy a mriv6szetekhez
val6viszonyunkat is).
Sorban6ll6s k<izbenm6g mindez 6tfut az aryamon,
hog;raztin nagy szerencs6velbejutva a s zinhilzbi azel6adils olyan 6lm6nyt adjon, amimegerdsiti bennem a szinh6z kdzossegteremtderej6t a szinpadon 6s a n6z6t6ren
egyar6nt.A Theatre de Complicite 6s a Royal National
Theatre kooprodukci6ja, a Bruno Schultz t<irt6neteibril
irt,,,A,krokodilok utc.ija" cimri darab felkavar6 6smag6val ragad6 produkci6. Elm6ny 6s eml6k, iilom 6s val6J6g
ddtrbenetesere,jii 6tv6zete - 6rezhet6enegyiitt l6legzil
szinpad 6sn6zdt6r: megsziiletik az igaziritierc.
Err6l sz6lt a2het.

Sdmu Agnes

EGY TANFOLYAM TANULSACAT
-

Bolton kurzus Budapesten-

Az idei ny6r jelent6s szakmai esem6nyeikdz6tt tarthattuk szimon Gavin Bolton magyarorsz6,gil6togat6s.{t.
Az angolsz6szvil6g egyik leg (el)ismertebb elm6leti szakembere 1994. jfinius 20-25. kdzott tartotta dr6mapedag6giai mesterkurzusiit a budapesti Marczib6nyi T6ri
Mrivekildsi Kdzpontban.
A l6togat6snak kiiliin<issirlyt adott az a tudatosan tervezett egybees6s,hogr az 6rdekkjdrik a kurzus kezdet6re
mir 6t is lapozhattdk Gavin Bolton elscik<inyv6nekmagrar kiaddsit, mely A tanit6si drima elm6letecimmel 16tott napviliigot a Marczibdnyi t6riek b6b6skodrisamellett.
A tanfolyam elsS r6sz6bena drrimatanitist, a gyermeki j6t6kot 6saz el6ad6srais lehetds6getteremtS, szinh|zszerii tev6kenys6gform6kat 6rintci elm6leti 6ttekint6st kaptak a rOszwevok a k6sribbiek pedig a megismert
te6ria gyakorlati 6rtelmez6s6re,jet6kba emel6s6readtak
m6dot.
kvezetS, bemutatkoz6 besz6d6benBolton meglepri
6s megnyer6 6nir6ni6val oldotta fel a magyar dr6mapedag6gusok kdzott is gyakran tapasztalhat6 megkozelit6sbeli kiil<inboz6s6geket.Erz6kletesen ecseteltep6lyafutisinak, gondolkodi4sm6dj6nakilllom6sait 6s mestereit Peter Slade+cjl Brian Way-en 6,t eg6szenDorothy
Heathcotig, s szavaib6l kittint: aviltozils nem az eloz6
szakaszokteljes megtagad6silt,csup6nirj felismer6seket
jelent sz6.m6ra.
Elm6leti fejteget6seinekvizit a fent emlitett k6nyv
gondolatmen ete adta,aztrtri - 6sa k6tetet m6lys6g6ben
ismer6 - hallgat6 azonban r66bredhetett, hogy elciadi{-

siban nem az 1979-ben irottak egyszeni ismrltl6se, hanem (ism6t csak megjegyz6sre6rdemes elemk6nt) azok
gondolati meghaladisa, tov6bbfriz6sehangzott el.
Nem hallgathatjuk el ugyanakkor azt sem, hogr az
egyhetes egytittl6t sor6n akadtak doccencjk is, melyek
r6szben a kurzus c6lmeghatiro zisinak bizonytalans6gaib6l sztilettek. K6ts6gkiviil neh6zugyanis egyetlen h6t
alatt eleget tenni egy k6pzetts6g6t,gyakorlottsigAt, dr6matan6ri irinyultsdg6t tekintve igencsak sokszinii csoport elv6r6sainak, ktil<in<isen.ha a ,,szellemi 6tlapon"
olyan fogisok kcivetik egrm6st, mint az elm6leti m6lyelemz6s,a gyakorlati munkaform6k 6s alkalmazd.silehetds6geik 6ttekint6se, valamint a szinhizi eszkdztilr 6s a
drima-munka kapcsolatin ak lisztinisa.
A kurzus kapcs6n felvetcidott k6rd6sek, elvarratlan
gondolati szdlakmiatt a Gavin Boltonnal t6lt6tt egy hetet, annak tanuls6gait6n magam mindenekel6tt a magyar dr6matan6rok,,kr6m j 6nek" tiik6rben6z6sek6nt
szeretn6mmegcirizni eml6kezetemben.Bizom abban,
hogy a tanfolyam vdlaszkeres6srek6sztetett mindannyiunkat: kik vagyunk, kikre sz6.mithatunk,mennyit tudunk, mircjlhissziik,hogy tudjuk, tudunk-e nyiltan vitatkozni f ontos iigyeinkrril?
Gavin Bolton magyarorsz6gi ldtogatisa tal6n kataliz6tora lesz mindezen k6rd6sek megv6laszoliisdnak,
fijabb l<ik6stadva tdbbiink ciszinte sz6nd6k6nak ,,rendemi v6gre krizdsdolgainkat".

SzauderErlk

Geoff Gillham TIE-szin 6szk€pz6kurzusdrdl
-

Egy,,but6crskamegfiggrel6"besz6mol6ja-

Abban az istenadta szerencs6benvolt r6szem, hogy
egr alakul6 TlE-tiirsulat leend6 TlE-szin6szek6nt ott lehet tem a m 6d szer 6shazij6tf,l firkeztj ir 6-rendez6, Geof f
Gillham speci6lis kurzus6n, melynek a Marczibdnyi T6ri Mrivekil6si K<izpont adott otthont'ez 6v jf liusi4ban.
A tanfolyam egyik - a munk6t is er6senmeghat6roz6 - jellegzetess6ge azvolt, hogy h6rom kiild,nb<izcjfelk6sziiltsegii6s,,6llapotri" csoport dolgozort egyiitt: A f iatal kora ellen6re b6tran ,,felncittnek" nevezhet6Kerekasztal Szinh6zi Nevel6si K6zpont szin6sz-tandrai a miikid6siik h6rom 6ve alatt felhalmozott tapasztalattal 6s
konkr6t, j6l megfogalmazott elv6r6sokkal lrkeztek a
kurzusra.
A K6va Szinh6zi Nevel6si Csoport az elsd foglalkozisok siker6nek 6s kudarcainak friss 6lm6ny6velv6rta Geoff Gillhamet. Az ,,irjsztl<itt", a Forris Szinh6zi Nevel6si Csoport tagiai egy nagy ercifeszit6stig6nylci,szek6rder6knyi fj €s m6g le nem iilepedett ismeretet ad6 intenziv
dr6mapedag6giai k6pz6sut6n mindenre kiv6ncsian, nehezen artikul6lhat6 elvdrdsokkal kezdtr6ka nyolc napot.
Az elv6r6soknak ez a sokf6les6gekem6nyen pr6bilra
tette a tanfolyamvezetcit, s n6ha bizony a r6sztvevcjketis.
A kurzus sor6n Gillham t<ibbszdris kis6rletet tett arra.

hogy megfogalmazza 6s egreztesse a r6sztvevSk elvir6sait, s ennek megfelelcienalakitsa a programot.
A teljes kurzust egy k6tnapos mtihelymunka elSzte
meg,melyneksorin Gillham a Kerekasztallalelk6szitett
egy komplett TIE-programot. N6mi fesziilts6getokozott,
hogy a k6szmtivet Gillham kcivetkezetsena Kerekasztal
foglalkozisak6nt enlegette, mig a t6rsulat a fqglalkozils
kizir6lagos szellemi atyjak6nt a mestert neveztemeg.
A tanfolyam kovetkezci szakaszdbana ,,kezddk"
r6sztvev6k6nt ismerkedtek meg a k<izdsenl6trehozott
programmal. A foglalkoz6s sorin k<izvetlen tapasztalatokat gyrijthettiink arr6l, hogy mik6nt dolgozik egy
rutinos f oglalkozisve zet6. A faciliti4tor miikod6s6hez a
k6s<jbbiekben6rt6kes elm6leti tdmpontokat is kaptunk.
A kurzus taliin leg6rdekesebb-,6s sokunk szAmira
leghasznosabb- r6szeazvolt, amikor megismerkedhettiink Gillhamnek a cselekv6sjelent6sszintjeir<il sz6l6 elm6let6vel, amely a programok tervez6s6n6l a rendszerezettgondolkod6st, a kivitelez6sn6l a szin6sz-tanfur
c6ltudatos 6s pontos munk{j6t segiti.
Az utols6 k6t napon a h6rom tfrsulatb6l vegyesen
alakul6 kiscsoportok egy mini TIE program tewez6s6t
kapt6k feladatul. A tervezcimunk6t Gillham csoportr6l-
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amunkijlt nost kezd6t irsulat szimira felt6tleniil hasznos volt- Mindez6rt kdsz6netetmondunk a szewezSkvilnyelvi korl6tok led<int6s6re
nek, a hiziga z/rLklrrak,a
GillhamGeoff
mesternek
a
6s
Inurinak
lalkoz6Posta
nak.

nyircsoportn jfrvi scgitette:kem€ly k6ve&ezetess6g
benntins
terelt
elemeket,
fdliisleges
bilia a l,iwinyc, de
ket a t6rt6netben val6 gondolkodis feltil a dr6minak a
pobl6mamegoldrisbanttirt6nd alkalmazisa fel6. A tercsakegriazett fogHkbzisok kdziil idcihi6ny6bansajnos
grel
-- ismerkedhettiinkmega grakorlatban.
N6h,6nyh6nappala tanfolyam ut6n, az elxi programunk tervez6sekdzben bizony gyakran hivatkozunk a
kurzusontanultakra, ami azt jelzi' hogy a nyolc nap' egy

Lfi.frP6tcr
Forr6s Szinhizi Nevel6siCsoPort

Egy K6zdp-Kelet Eurdpai Project kia.lakuldsa

A falukutii6 6s szinJ6tsz6tdborokt6l a szociodr6ma tdboron keresztiil a
komplex drimat6borig

{
.

Akezdaek:
Ahhoz, hogy az 1993-94-es6vbenmegval6sitottKomplex Drimat6borr6l irjak, emlit6st kell tegrek arr6l a folyamatr6l,amelyet1982-benkezdtiinkel B6k6smegy6ben.A t6rsadalmi6letbenez a puhadiktatirra idciszaka
volt Magrarorszigon. A k6z:pontiir 6nyitis, a hierchikus
struktira rinyomta b6lyeg6ta t6rsadalomra.Az 6rteknis6gsoraibansokan tudtuk, hogy a hivatalosjelent6sek
mellett l6tezik egr m6sikMagrarorszig is, akikneka v6lem6nyenem kap fiangot,s j6p6ranfelelevenitettiikaz
1930-as6vekhagyominyilt, a falukutat6st.Folytattuk
a munkij6t, akik
azoknakazegykoriszociogr6fusoknak
snem
a tr. vil6gh6boniel6tt kutatt6ka magrarval6s6got,
el6gedtekmega hivatalosverzi6kal:
,,...ozok vesznek magukra nagy felel6ss6gct,
akik a veszdlyeket tartJfk, a baJokateltagadjdk 6sa
vdltoztatdst halogatjdk...Mert minden tinvizsgflat
amellett sz6l,hogya teremtdpfnik munk6l6saalegJobbkiizdrdek, tel6n azegyetlenm6d arra, hogy a bdkds vdltoztatdst szolgfljuk. A fiilkeltett szorongfs
taltin fdl€breszti azokat, aklk nem l6tnak, megfJftJaa Jdratlanokszemdt."
lrta ezeketa sorokat Szab6Zoltin,1936 6sz6n,$.
tardi helyzet" cimti miive el6.A k6t vil6ghiborfi k6z6tt a
n6pi ir6k legiobbjai gondolkodtakhasonl6k6ppen6sval6s6gfelt6r6munkiikban adtak - olykor megr6z6 ereif
- hirad.ista,,n6ma" magyarfalvakr6l. 1983+61Bek6s
megyefalvaibanpr6b6ltukfelelveniteni,folytatni,,Mag;rarorsz6gfelfedez6s6t".
Cdlunkvolt:
al arqt6zkdd6 tirsadalmi jelen#gek fiilfedez6se6s
tudatositilsa;
t/ ismert ideol6giaimagrar6zatok6jra6rt6kel6se;
c/ a t6borbanr6szWev6kt6rsadalomszeml6let6nek
form6l6sa, a probl6ma6rzlkenysflg, k6z6leti fog6konysig kialakitisa, elm6lyit6se;
d/ a t6rsadalombanjelenlev6 szociol6giaiszerepek,
viszonyrendszerekfelismer6se,elemz6se.
E t6borokbar6sziinkvolt megismerkedniolyan egr6ni6s
a telepiil6senmegtiirt6nt,nyilv6nosansohael nemmondott t6rt6netekkel,amelysokunkszeml6let6tegy6letre
meghat6roztaa politika hatalmi j6tszrn6ivalszemben.
a Megyeilev6ltilr,6rzi.
Akkori tapasztalatainkat
1987-bena falukutat6ssaj6tosformdj6t v6lasztottuk. Owdztiik a szoci oI 6g i 6t a sz{njdtszti ssa/. A falukutat6 taborokt6l addig elkiil6niilten klasszikus6rtelemben vett szinj6tsz6 t6borok is mtik<idteknyarank6nt
(dr6mapedag6giaik6pz6seketrendszeresenszeryez-

tiiok, b.ir tibort nemminden 6vbeninditottunk). Gzt6ndsentettiik, mert fgy v6ltiik, hogr a helyi tirsadalomnak a miiv6szeteszk6z6vel- a dr6m6val- a t6bor
v6g6nr<igtiintiikrot tarthatunk, s fogalmunk sem volt,
hogyazUNESCOI 984-benk6zreadottII. k6zlptilvttet v6benezis egykivfnatos haladisi iriny:
,,,\ kreativitiis 6szttinz6sev6gettszoros6sfolyamatos
egyiittmiikird6stkellenekialakitani azoktatis-nevel6s6s
azismert szerveskdlazalkot6mtiv6szekkdzdtt...annak
cs6niis fiigg<is6giviszonyoknak kell alapos tanulm6nyozistiir gyirvivilnia,amely akultrira 6solyan teriia technol6gia,az
letekk6zdtt 6ll fenn, mint a gazdas6g,
6sa kommunikici6.E vizsg6latoksor6n
oktatis-nevel6s
kell kdvetniink,bevoninterdiszciplinirismegk6zelit6st
minden6gazatit."
va a tirsadalomtudom6nyok
miA I 2naposmiihelyiinketinterdiszciplin6risvolta
att Szociodrdmat6bornak neveztiikel. (Az 1920-as
6vekbenMorenohaszn6ltaezta m6dszert.)L6nyegeselv
volt, hogya helyi tirsadalom t6rt6nelmi,jelenkori szemega szinpadons a tiikdr a helyi
replciielevenedjenek
a sponprobl6milshelyzeteketmutassabea k6zons6gnek
most"
elv
alapj6n.
6s
az,,itt
taneit6s6s
ilyen t itbort,otsz6B611987-benszerveztiinkelciszdr
2 6wel k6s6bb6rtiink el.Piiyinagost6mogatotts"igot
az
tunk alapj6nkdtdttiink 1989mdrcius6banszerzcjd6st
akkor m6gKiiz6letfejleszt6sikeretprogramtitk6rsig6val (elenlegIskolapolg6rAlapitv6ny,kikkel m6gma is
6ssegitettekterjesztenia t6bori felhiegyiittdolgozunk)
v 6staz orszilgk<iz6piskol6iban.
teriileteir<il(SzomMivel az orsziglegkiil<inb<izribb
6stan6roke
kivintak
diikok
Mohics)
Miskolc,
bathely,
r6sztvenni,igy aztt.,,el6k6pz6st"posny6ri k6pz6sben
tin keresztiiloldottuk meg,hogy a leend6t6borlak6k
jobbanmegismerkedjenek
a t6bora ,,helyszellem6vel",
doXX.
szilzadi
helytdrt6neti
6s
nak helyt ad6telepiil6s
a t6bortervezett
kumentici6sanyagait,s termdszetesen
programj6tkiildtiik el ily m6dona r6sztvevcjknek.
A project elsdfdzisa:
6samunkamenetkdzdskiAz els6napotazismerked6sre
alakitlsfurasz6ntuk.A k6z6s,,alkotminy"kialakit6s6ra.
Fontosvolt, hogy megismerjiikegym6st,tiszl.izntk,ki
mit viir ett6l a l2 napt6l,scimagahogyank6pzeliszem6lyesr6szv6tel6t.
Tettiik mindeztjdt6kosform6banaz6rt,hogr k6nynyebbenjdjj6n l6tre a nyitott, j6hangulatf, bizalomkelt6 atmoszf6ra,mely az alkot6munk6nakelmaradhatatj6t6koksor6n
lanfelt6tele.Az dnfejleszt6,kdziiss6g6pitri
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m6g jobban nyilvinval6v6 v 6lt a r 6szfuev6k k6t kiil6nhiz6 tipusa. A szinjiltsz6k (,,miiv 6szek") extr ov er t d I t, a f alukutat6k (,,tud6sok") introvert dlt szem6lyisegiegyei
egyErtelmiien firz6kelhetdv6viltak, s e tud6s birtokdban
kellett a t6bort s a szem6lyi kapcsolatokat fgykoordinillni, hogy a kiildntxizci stilusjegyek ercisits6k6sne oltsiik ki
eg;rmis munkijet. Bdsegestapasztalat alapjiin mondhatom: nem egyszerii feladat.
,,Ha k6t ilyen kiilonbozci tipusfi ember 6sszeh6zasodik, megval6sithatjik az eszmfinyihizass6got.Mindaddig, amig az 6let sokr6tri kiilscj feladataihoz val6 alkalmazkod6s foglalja el oket, nagyszenien.De ha..." (C.G.
Jung) - de errrjl k6scjbb.
M6g elscieste k6zdsen kialakitottuk a normikat 6s a
szab6lyokat 6s igyekeztiink egy6rtelmiiv6 tenni a ti4bor
c6lj6t 6sa I 0 naposmunka menet6t.Itt alapoztuk megazt
a stilust, amit demokrdcidnak 6sf el el6ssdgtelj es kompromisszumkdszsdgnekneveznek. A dolgokat veliink 6s
dl t a I unk akartuk megval6sitani.
Folytatva a falukutat6 t6borok hagyominyait a t6rsadalmi 6let kiil<inb6z,6t6mak6reiben, mint p6lddul
eg6szs6giigy,oktat6s, villlalkoz6s stb. | -2f 6sk6rdez(tcrcportok igyekeztek feltirni, megismerni a telepiil6s val6s"igit, s a tapasztalatokat az esti t6borszintfi megbesz6l6sekenmondt6k el, hogy a sok r6szvalamilyen eg6ssz66lljon 6ssze.Az interjrik l6nyegesmondand6j6t 6sszesiiritve szimit6g6ppel rogzitettiik. Ez a kdscibbiprob6mat6rk6p kialakit6silnil v6lt fontoss6.
N6gr napig a szinj6tsz6k is v6gezt6ka kutat6munk6t,
hogy megmerilkew6r, av al6s6gban,tapasztalatukis er6sitse cjketa szinpadi jellemekformil6siban. ,,Erzelmi tapasztal6s,racion6lis bel6tds" - ahogyMoreno irta. 86r
mindenki lelkesen belevetette magit a ,,nyomoz6sba",
megit6l6siik szerint m6gis ezokozta a ,,de ha" effektust.
A szinjitsz6k egy r6szenehezenviselte azl-2szem6.lyes, izoliilt munk6t, s r6ad6sul mikor ,,dsszeiiltiink", akkor is elm6lytilt elemzd munka virt r6juk. Mik<izbencs^{bitotta 6ket az ismeretlen vil6g felfedez6re, az erciteljes
koncentr6ci6t igenyl6 racion6lis munka elf6rasztotta
ciket,nem volt jdt6kos felold5.saa siirii, olykor nyomaszt5 6lm6nyeknek. V6gytak az eleven or6mre. Ez a 4. nap
estekeriilt felszinre. Ig6nyiiknek helyt advakreativ jiit6k
foglalkozdsokat is bele6pitettiink a napi munkiba. A 6
napon pedig akci6j6t6k keret6bendolgoztuk f6l a megtudott informi4ci6kat s pr6bdltuk eljiitszani a telepiil6sre
jellemzci emberi karaktereket. Ezutin szekci6kbanfolytatfiott tov6bba munka.
a/ A falukutat6 szekci6 a tovilbbiakban a probl6mamegold6 gondol kod6s m6dszer6vel kdz6let6,pit6 mtihelyk6nt elemezte,s pr6b6lta a megolddsigv6giggondolni a telepiil6s traum6s pontjait egy szociol6guss egy menedzser vezetfls1vel.Azontril elmElyiiltebb ismereteket
szerezlek a helyi t6rsadalom miik<id6s6nekmegismer6s6ben,kialakult benniik a segitci6s fejleszto szind6k. Az
esti besz6mol6k,megbesz6l6sek6svitdk eredm6nyek6ppen megalkottik az interjfikb6l kiemelt l6nyegesinform6ci6k alapjdn a telepiil6s probl6mat6rk6p6t, s ez inspir6lta riket, hogy ,,kerekasztal" besz6lget6srehivjdk a helyi k<iz6letbenaktivan r6sztvevo szem6lyis6geket,kik szivesen el is j<ittek, s csup6n az esti bemutat6 miatt szakitott6k f6lbe a ,,probl6mamegold6 besz6lget6st".(Valamennyi meghiv6t szem6lyesenadtuk 6t.)
UA szinj6tsz6szekci6 taglai a 6. napt6l az interjrikbol begyrijtdtt nyersanyagokb6l form6l tilkazokat az eliidriket, melyeket jellemzcinekv6lt6k a telepiil6s 9g6sz6re.
Oregek, fiatalok, dolgoz6k, vezet6k 6s vezetettek meg-

form6l6sa virt r6juk. Nap mint nap megkinl6dtak a megjelenit6s mesters6g6nekneh6zs6geivel,csiszoltik tehets€giiket azanyaghoz, az anyagot aszinj6tsz6s alapvet6
t6rv6nyeihez.,,A cseppbena tenger" megmutatkoz6s6ig
gy<itrci,dngydtrri ft vezetett. J6zsaMih6ly szin6szvezet6s6velk6sziiltek az utols6 esti ,,nagyszembesiil6sre",a
ktiz6ns6gel6tti bemutat6r a a szinj6tsz6k
Gesztus, hang, mimika, pilrbesz6d megtalilisa komolyszellemir1s6rzelmi
tev6kenys6get
k6veteltaszekci6
tagjait6l, de a szemdlyesvdgyb6l szilletd egydni iiriimlithattuk -,t 6z6svti gykdnt, kdzds 61\mkdnt ttdofi.megjelenni. A sikeriilt bemutat6t a szinj6tsz6 szekci6 vitte
ugyan k6zdns6gel6, 6m m6gis a t6bor eg6sz6nekmunkij a is megtestesiiltbenne.Hiszen a fdpr6birkon a nemj dt szdk voltak a kriziins6g,s az 6 kritikai 6szreveteleik,j6tanfcsaik is be6piilteka jelenetbe.
A k6zdns6gtapsa volt a honoririum, s a bemutat6t
k6vet6 2 6risl;rusz6lget6s,melynek sor6n folytattuk az
egyiittgondolkod6st a helybeliekkel a helybeliek6rt. Termrlszetesenmi csak elindit6i szerettiink volna lenni egy
folyamatnak, mely el is indult s ugyanezena telepiil6sen
ugyanezzela m6dszerrel kontroll t6bort is v6gezhettiink
l6vmflva.
A project fejIesztdse:
A politikai rendszerv6lt6sut6n, ahol is paradox m6don azt 6rz6kelhettiik, hogr a viigyott szabads6gbanaz
emberek elvesztettdka t dr sadal mi dI et bevdlt i gazoddsi
p ontj ait, s most zavartan kerest6k helyiiket f jra.
Fontos hatalmi pozici6k sziintek meg, meg kellett ismerkedni a munkan6lkiilis6g resz6vel,j6 bar6tok forditottak egym6snakhirtelen h6tat stb.
Ismdt szilksdges volt egy szemdlyesdnmeghatdrozris, mindenkinek <inmagdval,a rendszerv6ltoz6ssals az
fj helyi ti{rsadalommalszemben.Hogr ki 6smiv6gett van
vil6gon 6smilyen 6rt6keivannak. Most ldtszottlegink6bb
a tekint6lyelvri tirsadalom rombolisa.
A szabads6gbannyilvdnval6v 6 v 6it, hogy az embereknek az autonom ddntdshozd kdpessdgilket sorvasztottdk el. Ilyen kdzegben konnyen t6ptalajra nyerhet a
demagogia,a kiviilrcjl vez6relts6g.
- lgy sziiletett meg 1992-ttena KOMPLEX DRAMATABOR ritlete. Olyan miihelymunk5.t szerettiink volna
l6trehomi, amelyben 6nmagunkon keresztiil k<jzelebb
jutunk a t6rsadalmival6s.ighoz,hogy jobban felismerhessiik ,,az er6nvnck onibrizatit, a grinynak iinncin k6pet 6smaga azid6,aszAzadtest6nektulajdon alakjiit,lenyomatit".
A szinj6tsz6 es a szociol6giai szekci6 mell6 igy be6piilt a dr6mapedagogiaiszekci6is. Az a teriilet, amelyben a pedagogusokmegismerkedhetnek illetve tovibbfejleszthetikazt a nevelciiattiriidot, amely elsdsorbana
gyermek szem6lyis6g6re6piil, segiti a kreativitisnak az
<in6ll6,rugalmas gondolkodisnak a fejkid6s6t, s igy feltehet6enaz elkrivetkezendcinemzed6km6r ,,beliilr6l vez6,relten" 6lheti az 6letet, autonom 6llampolg6rk6nt.
Ahol nem b6b szerepbenkell le6lni az 6let6t.
Fontosnakv6lttik mindhilrom szekci6munk6j6ban a/
az 6rzelmekcsiszol6s6tU a logika analizii6 6s szint6zst
l6,trehoz6 segi ts6g6vel a kommunikdci6 fejleszt6s6t,
mely a mindennapi kapcsolatfelvdtelt 6s kapcsolattartiist is megk6nnyiti.
Fontosnak v6ltiik tovilbb6 az emberi viszonylat rendszerekelemz6s6t,s annak az6rzelmeinkre gyaiorolt hatiis6q a hamiss6g felismer6s6t ak6r benniink, ak6r egy
tirsadalmi helyzetbenrejt ozik, a hitel es szemdlyisdgkimunkdldsdt.Yagyis, hogy a kiilscir6teg, a tirsadalmi 6let
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tisztibb 6sdemokratikusabblegren,elkezdtiik a belfflrdl
val6 6pitkezest.A l6lektcjl-l6lekigtisztasig6nakkimunviltozatlanul folytattuk tov6bba
kilis6t. M6dszer6ben
ismerked<ij6t6kobcvilt hag/ominyt: az els6napi k<iz<is
kiizdskimunk6kat, a l0 napm egytitt6l6sszab6lyainak
liqit, a probl6m6knyilv6nosmegvitates6t,
a demokratikusl6gkorkialaki6s6t.
A mrihelyekbena szinj6tsz6ka Sztanyiszlavszkij
m6dszertalkalmaztilk elilszeretettel,a dr6mapedagogu
sok6saszociodrim6sokaz6n- 6stirsismeretiszitueci6s
j6t6kokat.
A t6bor strukturija arra is lehet6o6getadott, hogy
mik6zbena szekci6ka magukmiihely6benelm6lyiilten
probl6makdr<in,
dolgoztaka maguk6ltal meghat6.rozott
a tlborszintii munkiban,kilfiptekaz6rtk6rkil 6smegtanultik a m6sik szekci6szem6velis liitni, gondolkodni.
Megtanulhatt6ka miisik szem6ly6rdekbeszimitdsdt
is.
Megtanult6k,hogymennyi r e t dg ithat6 a kdrilI 6ttilnk I evd vildg, amelybenha nemtudjuk sajdt drtdkilnketelveszhetilnk a p i I I anatnyi drdekek keresztt ilzdben.
Megtanulhatt6kmi a miiv6szet,a miiv6sz,a pedag6guss a k6z6letis6get
villal6 6llampolg6rszerepeaz'dn6l16gondolkod6skialakit6s6bans hogymerjiik felviillalni
iinmagunkat.Snemutols6szempont,hogyeza m6dszer
el6segitette
azazonoshulldmhosszra
val6r6hangolistsa
kdz6piskol6sdirikok 6s pedag6gusok
nem szembendll6
gener6ci6sellenfelekk6ntviselkedtek,hanemegym6s
probl6m6j6tjobbanmeg6rtcikdzdss6gg6
rudtakvdlni.
Utols6estea h6romszekci6a fent leirt gondolati$g
ment6nmutattabeamiihelymunkaeredm6nyeit.
Erreaz
alkalomraa telepiil6svezet6it6sa lakiikat is meghivtuk,
kikis jottek.
T<ibbenfigr 6reztiik akkor, hogy igazavolt N6meth
L6sd6nakmikor ezt irta:
,,A JOv6lskolCJaInkdbbolyan benyomdstkelt, mint
a reallstaszfnpad:tn0z6a;zJhiszi,egy darabval6s6gos,vdletlen €letetlesettmeg,mindennapiemberek
tdrsalgfsdt, s csak fokr6l-fokra J6n 16, hogy ezttz
dletdarabotmagasabbc€l szerintv6lasztott6k6sprepardttdk ki v6letlenei miigiitt, szimbdlumok rtigzftlk a szabdlyszer{lt,szerepldi mtigiitt egy-egysz6tnyfl6 6letsfv van, mellyel a vll6g egy-egyaspektusa
JOnbe az egyszer{lszobdba."
Igy alakult ki aza project,amit 1993-banBiikkszentkeresztenval6sitottunkmegelcisz6r,
majd 1994-benGyul6n egy75 fris t6borban,melynekaz alibbi volt a vegsci,
letisztult6sszegzett
kiirilsa.
F6 cdl:
a/ A szem6lyiseg6stehets6gfejleszt6s
dramatikuseszkdzriksegits6g6vel.

t/ A tfrsadatmi viszonyrendszerekfelismer6se,elemz6se.
Ezenbeliil:
| . Szinjdtsz6szekci6:
HODU J6ZSEF, a B6k6smegyei J6kai
Szekci6vezet<i:
Szinhilzmiiv6sze.
al A szinjitsz6 k6pess6gfejleszt6se,improviz6ci6, koncentr6ci6,kiil6ntxiz6karakterekfejleszt6se.
t/ Csoportaktivitfs 6sdinamikafejleszt6se,
dramatikus
6szeneieszk6z6ksegits6g6vel.
Olyan kdz6piskolils,friiskolis korri fiatalokat verunk,
akika szinj6tsz6s
elemeivelszeretn6nek
megismerkedni.
2. Dr dmapedag
6g i ai s7ekci6:
Szekci6vezetcj:
KOVACS ANDRASNE, a Magyar Dr6mapedag6giai
T6rsasigorsz6gosoktatisi bizottsig6nak
tagia.
a/ A kdlcs<indsmeg6rt6senkeresztiil val6 tanit6s 6s annakmetodikaialapjai.
ty'Metakommunik6ci6,
emp6tia,tolerancia,bizalom6pit6s.
e/ Csoportosaktivitds6sdinamikafejleszt6sedramatikus 6szeneieszkdzdksegits6g6vel.
Olyan pedagogusok
r 6sw|tel6tv6rjuk,akiketvonza dr6maeszkiizrendszer6vel tdrt6ncinevel6s.
3.Szociodrdmaszekci6:
Vezetcj:FABULYA LASZL6M, az Europai Drfmapedag6giaiT6rsas6g
tagja.
a/ A tirsadalmi probl6m6kir6nti 6rz6kenys6g
fejleszt6se.
t/ A tiirsadalmi6scsoport-probl6mikfelismer6se,analiziil6sa,probl6mat6rk6p
k6szit6se.
Az itnkormi{nyzatis6g
gyakorliisa.
c/ A kommunikdci6s
6simproviz6ci6sk6szs6gfejleszt6se.Olyankriz6piskol6s,
friiskoldskorfi fiatalokatv6runk,
akiket6rdekela t6rsadalomkutat6s.
snemzirk6makela
helyszinentapasztaltprobl6m6kmriv6szieszk<iz<ikkel
tort6nrifeldolgozisilt6lsem(szinjr4tszas,
irodalom).
Vend6gtan6rok:
PAI TAMAS szociol6gus,
valamint
FRANCESKAY 6s NICO BROWN lrorszdgb6l,kik a
ritmus, zene,koncentr6ci66s bizalom6pitls elismert
szakemberei.
Ti4borunkban
30 hat6rontrili magyarpedag6gus
6s
di6k isr6sztvettRom6ni6b6l6sSzerbi6b6lsk6trom6niai
rom6ndi6k.Sajnosa k6rpitaljaiak csakig6rt6kj6veteliiket,6mannyipenztiksemvolt, hogymegelcilegezz1kitjukat. Eur6pakeletiilletvenyugativ6g6nekk6zelit6#re
Irorsz6gb6lhivtunkegyott6lciangolmiiv6szh6zasp6rt
is,
kikirgynyilatkoztak,hogysz6mukra
is6lm6nyvoltebben
a t6borbandolgozni.
Fabulya Lfszldnd

Erd6lyi f6iskol6sok drdmapedagdgiaitanfolyama
Nagyk6riis, 1994. jrinius 26 -

A meghiv6 szdvege,melyet a tanfolyam r6sztvev6i
megkaptak, r6gziti, a dr6mapedag6giaszerepercjl,funkci6j6r6l vallott n6zeteimet is. Ennek szellem6benterveztem meg a kurzust, ez6rI is k6zl<ika meghiv6b6l r6szleteket.
A drdmapedag6gidr6l
A dr6mapedag6giaa reformpedag6giai ir6nyzatokon beliil olyan szeml6let 6sm6dszer, amelyet nevezhetiink demokratikusnak, mell6rendel6nek, kreativnak, szem6lyi-

jflius 3-ig.

s6gk6zpontirnak,cselekv6sre,j6t6koss6gra, improvizici6ra 6piikinek, amely a gyermek 6s felncitt szerepjdtsz6
hajlamrlra t6maszkodik,a kett6s tudatra. Mint ilyen kivill6an alkalmas koz<iss6genbeliili szem6lyis6gfejleszt<i
tev6kenysegre6s a nevel6st fontosnak tart6 oktat6sra.
Helye van tehet a korszerii 6vodai nevel6sben6s aziltal6nos iskola als6 tagozat6n, itt iillgnd6 jelleggel, k6scibb
oszt6lyfrin<iki6rikon, az irodalom, a nyelvek 6s a t6rt6nelem tanit6siban. Kiv6l6an hasznosithat6 klubokban.

vettem r&zt Jlt6kokban De mootmindeo stresszndlkiil j6tszottam.
- Fontos, hogy tudjuk meS6rteni, vannak mds tlpusf
emberek is. mint mi.
- A dr6mapedagogia szem6lyis6gfejleszt6 szeml6lete
segit abban, hogr nyitott, alkot6 emberr6v6ljunk. A
r6gi diktat6rikus szeml6letnekaz volt a c6lja, hogr az
embereket orrukn6l fogva vezethess6k.A dr6mapedag6gia viszont egy demokratikus 6llam nevel6si
rendszer6neklehet az alaPja.
- Nagyszertinektal6lom ezt a szeml6letet,mert a tan6r
6s di6k viszonya nyilt, 6k itt egyenrangri partnerek,
akik gondolataikat szabadonkicser6lhetik.
Gondol -e az ott honi al kal mazdsdra?
- Igen. Tulajdonk6ppen mindig zavarl, hogy a tanit6k
6s tan6rok legnagyobbr6sze arra kivdncsi, mit nem
tud a tanul6. Hogy a jegy mindig fontosabb, mint az
ember.
- Mindenk6ppen alkalmami pr6b6lom az itt tanulta".
ertcizcidtem Folytatnom kell'
kat, el6gg6,,megf
- Gondolok rii, hogy alkalmazom, de f6lek is, hogy enged6keny term6szetem miatt a gyerekek a fejemre
ncinek.
- Szivesenalkalmaznim, de nagyon neh6z az akozeg,
amelybentanitani f ogok.Acsal6dban tal6n m6gk6nynyebb.
- Gyakorl6 6r6imon m6r eddig is pr6b6lgattam, 6n
ugyanis m6r tavaly is voltam a Tibor b6csi t6bor6ban
Tiszasason.
Fontosnak tartarui-e, hogy a mddszer meghonosodidk
Erddlyben?
- Nagyon fontos lenne,u.i. n6lunk szinte kizdr6lagosan
csak a hagyomiinyos m6dszerek 6lnek. Ideje volna
m6rv6ltoztatni.
- Fellazitani az ottani fiatals6g merevs6g6t,k6nnyebb
lenne a kapcsolatteremtr6saz emberek kdz6tt, 6snorm6lis tandr-diiik viszonyalakulnaki.
- Fontosnak tartom, mert segitene benniinket, hogy
magyars6gunkban megmaradjunk. Abban, hogy ne
legyiink identitis-zavarban szenvedSemberek; olya" nok legyiink,hogyminrlenhelyzetbenmegtudjuk6llni a helriinket.
- Nemcsak az volna a j6. ha Erd6lvben n6pszeriis6dne
ez a modszer,hancm az, hogvha cg6szRom6ni6ban
elterjedneez a szcmlelet.
Megk6rdeztemazt is, mit javasoln6nak,hogyan lehetne
a d r dmaped ag 5g i dt hatdko nyabban ndpszertisit eni nd luk? Azt javasoltik, hogy vegyiik fel a kapcsolatot a pea tanit6k6pzrifciisdagogusokatir6nvit6 szervezetekkel,
kolikat ir6nr itokkal, az 6ltalunk meghirdetctt tanfolyamokra fiatal hallgat6konkiviil hivjuk mega tan6rokat is,
hogy egydtt vehessenekr6szt a gyakorlatokban. Fontosnak tartan6k, hogy hozz6juthassanaka szakirodalomhoz
is. Es hogy kapcsolatuk iilland6suljon a dr6mapedag6gi6val, bel6ptek a Magyar Drdmapedag6giai Trlrsasigba.

tCborozfsokon, kdzdss6gi dsszejdveteleken. Seglti a szfnj6tsz6rendez6st 6s a dramaturgiai mur*6t is.
A t ant o I y am lunkci 6i dr 6 I
Fontosnak teiszen6k, ha a dr6mapedag6gia az angolsz6sz
orsz6gokhoz6sMag/arorsaighoz hasonl6anbekeriilne a
pedagogusk6pzdf6iskol6k k6pz6siprogramjiba' Ezzel a'
e tekintetben isbeirat6r:ontfrli magrar pedag6gusk6pz6s
kapcsolodn6ka hazai-eur6pai v6rkering6sbe.Magtarorszigon a dr6mapedag6giahfsz 6ve' hogy jelen van, m6d
nyfln6k tehit a tapasztalatok 6tad6s6ra6sa magyarbaoltott angolszisz metdika alapszintii elsailrtitisilra.
A tinfolyamot a Magyar DrdmapedagogiaiTirsas6g'
az Anyanyelvi Konferencia 6sa Nagykcir6siReform6tus
T anit6k6pz6Fciiskolakiiz<isenhirdette meg,anyagilagaz
ut6bbi kettci finanszirozta.
S akik eljdttek 23-an,tanit6k6pzris hallgat6k Marosv6sirhelyrcil, Kolozsv6rr6l, Nagyv6rad t 616rkeztek A hatiiron tfiliakkal egyk6z6ss6gbenlenni, veliikdolgomi, hozz|juk sz6lni megdupl6zott f elekiss6g.Tudni,
hogy rik misk6nt vannaka vil6gban,mint mi itthon, a kisebbs6gil6t sajitos terheit viselendci.(Kimondatlanul is
biintudatom van veliik kapcsolatban;r6m nem nehezedik
tdbbletsfily,az.6rt,mertmagyarnak sziilettem.)
Amit aveliik eltdltiitt id6 alatt 1rzdkeltem:erdsebb
az alattval6i tudatok, mint a hazai fiataloknak, s ez
nemcsakgondolkoddsukban, de azinterakci6kban is 6rzdkelhett).A porosz is kol ai hagyomdnyokmintha j obban
dl nenekruiluk. A t andr - di dk viszonyb6l i s kitet szik ez.A
csalddon belilli filggiis<lg (matriarchdlis) is nagyobb.
E nnek nyoma t ap a szt al hat 6 mi nd ennapi I 6tezdsil kben.
(Az improvizrici1k sordn az dletidtdkokban, mindez
napvildgra keriilt.) N em erdnyilk a pontossdS, mint f og al mazott eg y i kilk, ez mdr ndI uk keI eti hatd s' Ugy anakkor megdlik a megbdndst is, noha ez ut6bbit6l mit sem
vdltozik az emlitett gyarl6sdg. A mi fiataliainkruil is
j obban v dgy1dnak a i 6 sz6r a, a par t nersdg r e s a t est meleg kdzdssdgi ldtre.
A tanfolyam utolso napj6n irrlsbeli k6rd6seket kaptak, hogyazokra vilaszoljanak, n6v n6lktil' ha gondolj6k.
Ezekkil nyujtok 6t mondatokat. Arra a k6rd6sre' hogy
mi Iyennekt art ott dk a t anf o Iy am szel I emisdg dt, ezlv irltszolt6k.
- A tanfolyamot nyilt, 6szinte, vitatkoz6, feszesmunkaszellemuralta.
- A tanfolyam liberilis szellemis6gben
zajlott le. Mindenki szabadonmegnyilv6nulhatott,nem kellett fesz6lyezni magunkat.
- Nem sz6mitottam ilyen nyilt, kozvetlen egyiittl6tre.
- Lazailsszabadvolt.
- A tanfolyam szellemis6g6tdemokratikusnak tartottam.
- Sz6munkra nagyon j6 6rz6s volt ebben a l6gkiirben
dolgozni, mivel ez sz6munkra szokatlan.
Miben ldtja a drdmapedagigia szellemdnekldnyegdt?
- Nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy ez
a fajta tev6kenys6gteljesen feloldotta a giitl6saimat.
eldtt, nem
Eddig m6g sohanem szerepeltemk<iz<ins6g
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Drf mapedrg6giai tf bor Kf rpdtaljdn
B6tyu, 1994. augusztusl-7-ig.
Az Anyanyelvi Konferencia elndk6nek Pomogdts
B€l dnakvoltaz 6tlete, hogy a tiibort ne Magyarorsz6gon,
hanem oda6t tartsuk. Nekik is, nekiink is olcs6bb.S hftha meg hat6konyabb is! S milyen igaz! Bagu Gdza tollr.
rozta a r6sztvev6ket, pedag6gusokat6s n6pmrivelciket,
vegigi6rv6n a k6rny6kbeli k<izs6geket,szem6lyesenis k6ziilve, mi is az a sajdtos 6s6rdekes,amit ettSl a tanfolyamt6l kaphatnak a r6szfvevdk.
Ossze is gniltek 15-en. Mindenki mag6nh6zn6lla,kott, tdbbnyire pedag6gusokn6l,s ott is 6tkezett. Q.,lem
akarom trakt6lni az olvas6t az ottani ell6t6si viszonyok
abszurditisaival.) Napk6zben a vasutasmrivelcidesih6zban dolgoztunk. Kem6nyen 6s szenved6lyesen.Olyan

konfl iktusjiit6kok maradtak meg eml6keimben, amelyek
szikr 6ztak az 6less6gtcil.A dr imajitilk sor6n kibontakoz6 probl6m6k arra v6rnak, hogykiilcin cikkben szamoljak
be r6la.
Az egyiitt tiilt6tt h6t v6g6n figr d6nt6tt a csoport,
hogy folytatja a tanfolyamot jdv<ireny6ron Akli hegyen.
M6r az ir6sos felk6r6st is elkiildt6k az Anyanyelvi Konferenci6hoz, hogy t6mogass6k kezdem6nyez6stiket.
Sz6nd6knyilatkozatot is fogalmaztak; a K6rp6taljai Pedag6gusSzdvets6gkeret6n beliil meg kivilnjik teremteni
a drilmapedag6giaiszekci6t.

(Debreczenl)

BANvOLGYEBENTABoRoZTUNK
ORGYET 1994.
1994. jrinius 30-6n reggel 9 6rakor izgatott gyereksereg
v6rakozott a Marczib6nyi T6ri Miivel<it6si Kdzpont elciter6ben.6t 80-an ddnidttet< fgy, hogy a nyfri sziinetiikktl l0 napot Biinv6lgy6n tdltenek el, az Orszdgos
Gyermekszin jitsz6 6s K6zmiives T6borban. Ez mir az
6t6dik nyir, hogy a Miivekjrt6si Kozpont a szinj6.tsz6s,a
zene,a t6nc, a klpz,Smijvfiszet irdnt fog6kony gyerekek
r6sz6renyiri ti4boroz6stsz.ewez.Az eltelt 6vek alatt kialakult a t6bor,,t<irzskcizdns6ge",amely termr6szetesen
minden 6vben briviil bar6tokkal, ismer6siikkel. Az id6n
ny6ron Bartha Eszter, Fodor Mihdly, Juszctik Zsuzsa
6sKi s T ibor rendez6dolgo zott a szinjitsz6kkal. A gyerekek 6letkor6nak megfelelci irodalmi mriveket dolgoztak
fel, amelyekbcila t6borv6g6re igen sz6p,szivetmelenget6
produkci6k sziilettek. Id6n is sikeriilt irgy egyiitt dolgozni a gyerekekkel, hogr ne a produkci6 l6trehoz6salegyen
a t6bor c6lja, hanem azodavezet6ft, a gyerekek alkot6k6pess6g6re6pit6 korszerii gyermekszinj6tsz6sm6dszer6vel - mely a gyerekekben rejlci rejtett k6pess6gek6s
tudiis el<ihivisiira 6pit - legyen a kozos iirom forrdsa. A
legkisebbek a Szemgyogyit6 fii c. mes6t adt6k elcj,a k6-

vetkezcikorosztilly aK6t6vi vak6ci6 c. reg6ny egy jelenet6t dolgozta fel. A nagyobb gyerekek egy l2 fcis csoportja a Szami{rfiil c. tdvol-keleti mes6t mutatta be, a legnagyobbak pedig a Legyek ura c. reg6nyt jelenitette meg.
Minden produkci6 a gyerekek jrit6kaib6l, jeleneteibcil,
6tleteibrjl illlt osszea csoportvezet6 drilmapedag6gusok
ir6nyit6s6vaLA szakmaimiihelymunk6k mellett kiemelkedciszerepetsz6ntunk a k6zcis6lm6nyt nyujt6 egyiittj6tszi{soknak, melyeknek emberform6lti, gazdagit6 volt6r6l kezdiink elfeledkezni.Nagy sikert aratolt a gyerekek krir6ben a tvtEte j6t6k, de ugyanityen lelkesed6ssel
j6tszott6k a - 8 6s I 6 6vesekegyar6nt - a m6r lassacskiin feled6sbemeriilci n6pi gyerekjilt6kokat is. Ebben a
tiiborban,,rendkiviili" esem6nyeknem t6rt6ntek, de att6l, hogya gyerekek6sfelndttek a tiz napalatt egyiitt gondolkodtak, jebzottak, nevettek olyan meleg 6s csal6dias
l6gk<iralakult ki, amelyre igaziln j6sziwel eml6keziink.
Jovcireism6t tiborozunk, nemcsak a gyerekek hanem a
magunk rir<im6reis!

VOrOs
Zsuzsa

Pedagdgiaimiihely Nagyatddon
Harmadizben dolgoztak egyiitt vdrosunkban dun6.nt6li dr6mapedag6gusokajrllius 3+619-ig tart6nyrlri t6borban. K<izel 6tven tanit6, tan6r, kdnyvtdros 6rkezett:
Zircr 61,Veszpr6mbcil, Leteny6r6l, Zalaegerszegr61,
Nagykanizs4r6l, a Balaton partj6r6l, Kaposv6rr6l 6sk<irny6k6r6l.
A titnr;r6l Katondnd Rosta H edvi g keszthelyi pedagogusfogalmazott meg gondolatokat:
,,,4,kedvesfogadtat6s, az ismerked6siest deriije, harm6ni6ja, var6.zsav6gigkis6rte a nagyatddi napokat.
SzSmtalankapcsolatteremto, lazit6,koncentr6l6, fant6ziafejleszt6 improvizativ gyakorlatot, ritmusjrit6kot tanultunk, amelyek segitett6k a mdsikra figyeki 6srinmagdt
6pit6, gyors helyzetfelismerci szem6lyis6giegyek meger6sit6s6t,oldott6k a fesziilts6seinket.

A dramatikus helyzetgyakorlatokban lehet6s6giink
nyilt arra, hogy 6rz6keljiik, 6rt6keljiik az lletszituici6ban miik6dcj emberi kapcsolatok 6smotiv6ci6k sokr6ttis6g6t,6sszetetts6g6t.Hasznosinform6ci6kat szereztiink
az oktat6-dr6materiilet6n,amelyeketk<izvetleniilhaszn6lhatunk a tanit6si 6rfunaz ismeretek elm6lyit6s6ben.
Megtapasztaltuka moz-g6s6s lazit6s testi{elki fesziil ts6get old6, koncentr 6ci6t fejlesztci hat6s.it, amely
tulajdonk6ppen eg6szs6gv6ddeszkoza pedag6guskez6ben. Besz6lgettiinkMoldovrinyi Judit klinikai pszichol6gussalaz,,6nk6p" 6s a,,csoporthelyzet" szereSrtrcjla deviancia kialakul6sriban, a szenved6lybetegs6gekr6l,az
agresszi616l.
A Szoborparkbannagy iir6mmel dolgozhattunk Orsz6gLiszl6 6sTak6cs Zolt inklpz6miiv6szekkel, akik vizualis j6r6kaikkal eddig nem rapasztaltl6tv6nyviligot
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mutattak megnekiink. A t6bor lak6inak eglm6shozval6
viszony6tmindv6giga tolerancia,a nyitotts6g,a bizalom
jellemezte.Szeretn6nka kdvetkezd6vbenis tal6lkozni!"
A r6szWev6k
k€tharmadavisszat6rdlak6javolt a t6bornak megszerett6k
v6rosunkhangulat6t,tereit,szobrait, zdldjeit,Ezitt 6l6knyugodtmosoly6t.
A szakmaiprogramvezetdi
M 6kaJ dnos,Tolnai M dria, PauskaMdria voltak.A tibor szervezdje,
a Nagra-

t6di Miivelcit6si H6z, v6rosunkbantov6bb gondozzas
Dr6mapedagogiai
Mrihelyt.
Szeptembert6l
v6rja azokata pedag6gusokat,
6rdekl6dd embereket,esetlegcsal6dokat,akik szivesenvesznek r6szt <in6pit6programban,akikt6l nem idegena
"HOMOLUDENS"eszm6je.

PauskaMerla

Folydiratszemle
Drimapedag6gus
olvas6knakajinljuk azOrsz6gos
K6zoktatisi Int6zetszakfoly6irataib6l

Trencs6nyiLlszJi6:Ezer angyal6seg;rminiszt6rium. 0j
Pedag6giai
Szemle.1994/7-8.(szinikritika)

Term6szetesen
azt iPedag6giaiSzemle6sazIskolakulttira valamennyisaim6bantalillni 6rdekes6s r6rdemes
irdst @ogycsakazalternativiskolik programjaitbemutat6Iskolakultfra-sorozatrautaljunk,hasonl6k6ppen
az
Uj Pedag6giaiSzemleeg6szsz6motszenrelt1991.szeptemberr6ben
a hazaiHumanisztikusKooperativTanulis
iskol6j6nak,decemberbena komprehenziviskolamodeltnek,1994.iryrrlisilbana Freinet-pedag6gi6nak,
vagy
hadd hivjam fel a figyelmetNagyJ6zsefnek6smunkat6rsainakazIskolakultirra eg6sz1994.6vi | -2. szimilt elfoglal6nagy<)ssze6llitiisilra,
melybenegyediil6ll6szem6lyis6gfejlesztci,k6pess6gfejelsztci
NAT-programjukat
fejtett6k ki). Aj6nl6sunkbanezf rral- folytatvaa DPM
hagyomilnyait- a dr6mapedag6gia
sz.6mirakrjzvetleniil vagycsaknemk6zvetleniilhasznosithat6
iizenetekre
hivjuk fel a figyelmet.Az iittekintett id 6szak1993.6s26.ttil 1994. 6sz6igtartott.

- f ol kl 6r a neveldsben
N dpmiivdszet,ndphagyomdny
Halisz P6ter:A mtiv6szet,n6pmriv6szet
szerepea k<irnyezetinevel6sben.
Iskolakultfira1933/17.
Fiil6pn6Sv6bJol6n:Kalend6rium.Iskolakutttra 1994/5.
(recenzi6)
M6ser ZolIin: Szivemenp6va s6t6l. Iskolakultfra
1994/7.
FalvayK,{roly : Hozzisz6/lis(BodzaKl6ra 6sPaksaKatalin kdnyv6nekrecenzi6ja)Iskolakultirra199417
.
KeszlerMilria: Visszatekint6s
Iskolakultfra l994l\.
Kar6csonyn6Moln6r Erika: Piinkdsdolcj.Iskolakultfra
1994/r0.
Kulbertn6Vir 69 Zsuzsa:N6pi hagyom6nyokfelelevenit6se.Iskolakultlra 1994/| 3.
T|traiZsuzsa: Formdk,tirgyak, anyagoka n6phagyomiinyritusaiban.Iskolakultira 19941
| 5- 16.
Falvay KAroly.Hozzisz6lils @arsi Ernci k<inyv6nekrecenzi6ja)Uj pedag6giai
Szemle1994/5.

Dr dmapedag6g iai ir dsok;
Lehoczky J6nos-Welisch Miria: Dr6mapeag6giai
m6dszereka k6rnyezetinevel6sben
avagydramatikus
ktirnyezetpedag6gia
Uj Pedag6giai
Szemle:1993/t0.
Elcil N6ra:Ki viszi6t a kultirr6t?Iskolakultfrra199414.
Dr dma,szfnhdz,f il m,bdbjdtdk:
Sne6P6ter:Emberinyelven.Iskolakultrira
1993.l5-16.
Sne6P6ter:DusanMakavejev:Sweetmovie.
Iskolakultfra. 1993/18.
Sall6 L6szl6: A szinmriir6 Tamisi Aron. Iskolakultira
1993/18.
Trencs6nyiL6sz16:Hov6-hov6K6z6peur6paiT6ncszinh6z?Iskolakulttra 1993/19.(szinikritika)
SzentirmayLrisd6:A b6bj6t6kcsod6latos
viliga.Iskolakultfra 1993/21-22.
GabnaiKatalin:Aw6ltoz6saink6sa sz6l6res.Iskolakultfra 1993/l8.
M6r Zsuzsa:Bilbozzunk.Iskolakultfra 1994/5.
SkaliczkyOrsolya:A Csongor6sTiindejelk6prendszere.
Iskolakultirra1994| 6.
Trencs6nyiLiszl6: Kd,rm<is.
Iskolakultirra1994/| | -lZ.
(filrnjegyzet)
Ung6r Andrea: Or6k a Var6zsfuvol6,r6l.
Iskolakultrira
1994/7.
Bodnir Gyula: A m6gi6r6l a musicalig.Iskolakultrira
1994/14.(reennzi6)
Trencs6nyiL6sd6: Walt Disney6sSamuGlzatalilkozilsa (az egykori) gyermekszinh6zban.
Iskolakultfira
1994/17. (szinikritika)
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Kommunikdci6,
kommunikdc
i6s nevel6s:
Cs.J6n6sErzs6bet:Dial6gusmodellek
a nyelvi kommunikici6hoz.Iskolakultrira1993/18.
Meth6.D6nes:Magyar nyelvtantilrsasl6lektanialapon.
Iskolakultirra1994/6. (recenzi6)
SzalkaiSi4ndorn6:
Felszabadit6kommunikici6. Iskolakultfra 1994/15-16.
Ftida Bal6zs:A megsz6lal6s
neh6zs6gei.
Iskolakultirra
1994I l 5- 16.(recenzi6)
H. T6thIstvin: A stilusfajtik 6sszdvegtipusok
tanit6saa
NIYIK-programban.Iskolakultf ra 1994/6.
Zr inszkyLiszl6: A pedag6giaikommunik6ci6elm6let6rril.Uj Pedag6giai
Szemle1994/5.
Gyermekirodalom
Komfromi Gabriella:Sematizmuska.
Iskolakultrira
r993n5-t6.
BaksaP6tern6:Mesebelimadir. Iskolakultfra I 993/18.
KdrolyiZsigmondn6:Az
Ev gyermekkon;vei.
Uj Pedag6giaiSzemle1994/3.
FogarassyMikl6s: Mi az, hogy ,,magyargyermekirodalom"?Iskolakultrira1994I 3.
BdlintAgnesJrilia:Vit6s kr6rd6s
a grerek 6sifjfis.4giirodafomban.Iskolakultrira19941
3.
P. Dombi Erzs6bet:Szabadonpintyebba pinty. Iskolakultirra 1994/3.
Trencs6nyiLhszl6:O1magyarkamaszreg6ny.
O3neOag6giaiSzemle1994/6.

Za-,ztzilrlit*elds
HemvasB6la:Bart6k. Iskolakultfra 1993/I 8.
18.
Ambus Lrjos: Sz6kalauz'Iskolakultfira19931
(recenzi6BodzaKl6ra kiinyFalvayKirol y: HozzAsz6lirs
v6rril)Iskolakultfra 1994I 12.
Uj
fejleszt6se.
NeAasyf-asa6n6:A zeneialapk6pess6gek
PedagogiaiSzemle199412.(recenzi6)
Lannlri Judic Romantikuszenemiivek.Iskolakultfra
1994/3.
SzizdyAntal: A zeneitehets6ggydkerei.Iskolakultitra
1994/5.(rerenzi6)
jelent6s6ge
azesztetikai
Angi Istv6n:Zeneialapkdpess6g
3.
knltfr6ban. Iskolakultfra 19941
LannertJudit:J6nospassi6.Iskolakultfira1994/10'
Bachpassi6Angi tstv6n:Acsticspontok6rtelmez6seJ.S.
iban.Iskolakultir a 1994I | | - 12.

KompI exmiivdszeti nevelds
T. Makai Katalin: A miiv6szetinevel6salternativprogramja- Angli6ban.Iskolakultirra1994/7.
fatuOi Szil6id: Homo Ludens.0i feAagogiai Szemle
1994/1.(recenzi6)
TrencsenyiL6szl6:Miiv6szeti ismeretek6s technik6k
(tanterv).Iskolakultfra 1994119.
Jtitdk.ititdkkultilra
Pecsenyeliva: Irodalmi t6rsasjit6k. Iskolakulttra
r993t18.
Horv6thH. Attila: J6t6koshist6riai tiborok. Uj Pedag6giaiSzemlel994lI.
Viradi Istvin: Tiirt6nelmi j6t6kok. Iskolakultfira
r994n8.
Iskolakultfira
Tarjdn Tam6s:Pont, pont, vesszcicske.
(recenzi6)
199413.
Pusk6slldik6: Jdtszaniis engedd.Iskolakultfra 199415.

Vizudlis nevelds
K6rp6ti Andrea: A vizudlis kommunik6ci6mint tantfrgy. Iskolakultfra I 993/I 5- I 6.
DdmOtOrAdrienne: A keretberakott k6p: happening'
performance.Iskolakultrira 1994/| | -12'
Bohir Istv6n: Ahogy a vil6got l6tjuk. Iskolakultitra
1994/5.(recenzi6)
Jdki:Vadkdrtecimii jap6nmesealapjin k6Jamagava
szillt metszet,harminchirom gyermekk6zosalkotfsa.
0j Pedag6giaiSzemle199412.

ia, specidli s nevelds
Embenan,konf I iktuspedag6g
Kamar6sIstv6n: Hol tart az embertan?Iskolakultrira
1993n5-16.
a konfliktusokr6l.
Szeksz6rdiFerencn6:Besz6lgesstink
Iskolakultirra1993/19.
iskolakultfira199417.(recenV6riis Klira: Embermese.
zi6)
AmbrusAttil6n6-Vitai Mikl6s:Tanithat6-eazember?
| | -12.(recetzi6)
Iskolakult(rra19941
Kuslits Katalin:Kev6sprobl6ma,sz6moser6ny.Iskolakultira 1994I | 5- | 6.(recenzi6)
Biikv P6ter-BeleznayIldik6: Ritu6linnovativm6dszeSzemle1994110.
Pedag6giai
ret<."Oj

I r odalom,ir odal mi nevelds
h6lgy.IsIv6nCsaba:KissAnna:A macskapr6mkalapos
kolakultirra1993/15-16.
Ftda Bal6zs:JegyzetegyKormoslstvin vershez.Iskolakultfra 1993/15-16.
B6raFerenc:A humor jelenl6tea m6sodikoszt6lyosolIskolakultfr a 1993I | 5 -16.
vas6kdnyvben.
Kamaris Isfv6n: Az irodalom olvas6ja.Iskolakultirra
t99412r.
Arat6 Liszl6: 6rk6ny egypercesei.Iskolakultrira
1994121.

Fiiggeldk
A MDPT tagiaiirt6k:
Pedag6giaidilemm6ima XX. sz6DratsayZsigmondn6:
Szemle199412.
zadvtg6r.Uj Pedag6giai
Iskolakultfolvas6konyv.
ElcidN6ra:Reformpedag6giai
. (reccnzio)
ra 199411
Ajinlja: Tr encs6nyi his zI 6

Helyzetjelentdsa Pest megyei szinjiitszfsrdl
-

Bevallom, n6mi szorong6ssalindulok, indulunk neki egyegl szinhiizi, oktat6si 6vadnak, l6v6n, hogy az 6vekkel
ezel6tt kivivott 6s 6veken 6t megtartott ,,pozici6k"' a
szinjitszfs mennyis6gi 6s mincis6gi szinvonala k<itelez.
De az alkot6 ercire 6s kedvre, a tehets6gek filapotira, az
egy-egy telepiil6sen adott vagy 6ppen nem adott szem6lyi 6s tirgyi felt6telek tov6bb6l6s6renem lehet eloresz6mitani.
Az 1993194.6viszezona kor6bbiakhoz hasonl6 szinvonalfra sikeriilt, hilla elscisorbanaz alkot6 pedag6gusoknak, a sok 6ldozatot villal6 szinj6tsz6knak 6ssziileiknek, valamint az egyiittesek fenntart6inak 6s a - nem a
sziiks6gesm6rt6kben rendelkez6sre 6116- alapitv6nyi
forr6soknak.

tl

-

-

-

-

T6virati stilusban az esem6nyekrcil,eredm6nyekrcil
- Adataink szerint tobb mint nyolcvan felncitt-, di6k6s gyermekcsoport mfi kild6tt folyamatosan.
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A Dabason befejez<i16tt C-kateg6ri6s tanfolyamon
tizenhetenvizsgiztak sikeresen.
Nyolc szakmainapot rendezhettiink,melyeknekegy
r6sze a Weores Silndor gyermekszin iatsz6 talalkoz6
kdrzeti vdlogat6javolt.
N6gy csoport r6szv6tel6velid6n is megrendeztiik
Cegl6dena tavaszigyermekszinj6tsz6t6bort.
A nagyon sikeres kcirzeti tal6lkoz6k eredm6nyek6nt
a gyermekszinj6tsz6megyei tal6lkoz6t,'k6nytelenek
voltunk" k6tnaposrabriviteni.
A gildi regionilis d<int6n kiemelked6 sikerrel szerepeltek a Pest megyei egyiittesek, igy a paksi orsz6gos
tal6lkoz6n szereplcitizennyolc produkci6b6l 6t 6rkezett Pestmegy6bdl.
AWe6res S6ndor gyermekszinj6tsz6 tal6lkoz6 diiai
k<iziil hatot hozott el a bagi Fapihe egyiittes' a budakeszi szinjiitsz6k6s az.in6rcsi szinj6tsz6k elciadisa.
Kudarck6nt 6lttik 6t, hogy a f6ti szinj6tsz6k k6t pro-

,i

7

dukci6jaezalkalommalnemkapottmeghiv6stazorsaigosddntcire.
Abagi 6sabudakeszicsoportoksikerrelk6pviselt6kahaLakitelken a
t6rokonbeliili magyargyermekszinj6tsz6st
Kdrnit-medencei tal6lkoz6n.
- Oriimmettolt el mindannyiunkataDunakesziPincemiik6d6se6smaszinhilzfolyamatos6sszinvonalas
valamint a gdddllciiKerekasztal
gas el6ad6ssz6ma,
Szinh6ziNevel6siKdzpontT.I.E.(Iheater in Educaprogramj6nakkiemelketion, szinh6za nevel6sben)
dri szakmai6skdzdns6gsikere.
- Sziztize*6t gyermeksznjiltsz6 r6szv6tel6velebben
az6vbenis megrendeztiika zam6rdigyermekszinjiltsz6t6bort.
Amivelnincsmithencegni,azadiitlcszinj6tszis.Tdbbtehagyottfel
hets6ges,
ambici6zuspedag6gus-n6pmrivelci

azaktlv szinj6tsz6munk6val,kitdltetlen rirt hagruama'
gEut6n.
luxusnaktartan6nk,ha a mflt 6vMegengedhetetlen
nem 6lbensziiletettkiemelkeddszinvonalfelciad6sok
n6nektov6bb,ha nemadn6nkalkalmatarra, hogyminden szinj6tsz6sir6nt 6rdeklcil6 pedag6gus,szinj6tsz6
megn6zhesse
ciket.Ugyancsakv6teknektartan6nk,ha a
Zam6rdibansziiletetthatprodukci6kiiztil legaldbba k6t
legsikeresebbnek
tartott nem 6ln6tril azegyszeribemutat6t,ha a gyerekekkilalkalmilagverbuviil6dottkis t6rsulatoksohatdbbetnemjdtszan6nakegyiitt.Elxjsorban
e v6ts6gek
elkeriil6sec6ljrib6lszerveztiikmegazokt6ber
I 5-l 6-i szakmainapokat.
NagyAndrtls Ldszld

HIREK
A Veszpr6mi CANDY Kiad6 jelenteti meg a KICSI KULCSLYLK cimfi negyed6venk6ntim6dszertani foly6iratot 6v6n6knek, tanit6knak, sziilcjknek.C6lja, a kisgyermekekkreativitilsiinak fejleszt6se,a napdri aktualit6sok figyelembe v6tel6vel.Eddig 3 sz6mjelent meg.A lap 6ra 105,- Ft. Megrendelhetcia kiad6 cim6n,s megv6sirolhat6Budapestena PedagogusKdnyvesboltban.
*
APaksiVirosi Miivekid6si K6zpont Modszertani H6tvlgltszervezett 1994.okt6ber 28-30-ig. BartaEszter, L6zirPilter
6s Koromi G6bor a gyermekek 6s diilkok szin j6tsz6 alapk6pzls6heznyljtott segits6geta dr6mapedag6giam6dszer6nek
gyakorlati bemutatisival. SzervezcjHeffner Erika volt.
*
HOL-MI cimmel m6dszerv kshrtszewezetta kecskem6ti lfjirs6gi H6z a saikebb haza pedag6gusainaknovembr
6n.lrinyit6ja: J6zsaKata. Besz6mol6a kiivetkezcisz6mban.
*

12-13-

Dr6mapedag6giaa gy6gyit6-nevel6sbencimmel konferenci6t rendeztek a tatai Altal6nos Iskoli4ban6s Di6kotthonban,
1994.mijls29-6n. A gyogypedagogia6s a dr6mapedagogiaelm6leti 6sgyakorlati szakembereitartottak elciadisokat 6s
konzult6ci6kat. A jelenl6v6k - csaknem 100-an - megfogalmaztikszind6knyilatkozatukat, hogy megalakitj6k az
MDT.6n beliil a gyogypedag6giaiszekci6t.A konferencia fci szervez<ijeMOKA Jinos volt, titkdra pedig FazekasEva.
rl
Anyelvmiivelcikegrikonferencii{jiin 1994.jrilius4-8. kriz<jttdr6mapedagogiait6m6jf elciad6sokis elhangzottak.Folk6rt
el6ad6k Gabnai Katalin. Rudolf Ott6n6. Loboczkvn6 H6rsasi lbolva es DebreczeniTibor
,,r..ri..-. ,:. ,
*
0labb d.6-apedag6giai kurzusok indul6si{r6l kaptunk hireket Kaposvirr6l, Kecskem6tr6l es Szegedr6l.
*
A Szinmiivf5zeti F6iskola driimapedag6gia-szinhilzelm6letszakoshallgat6i be?eiea6k studiumukdt. Gabnai Katalin
szerint kitiin6 eredm6nnyelvizsgfntak Bizonyitand6 ismereteiket, el6adiiselemzestkellett kesziteniok, valamint szakdolgozatot irni drimapedag6giai vagy szinhizelm6leti t6m6b6l.A szinvonalasalkotisok arra virnak, hogy az drdeklcidci
szakmabeliekis megismerkedhessenekveliik.Indokolt volna kdtetben val6megielentetesiik.
rl
A Szinmiiv6szeti F6iskola dr6mapedag6gia-szinhizelm6letlevelezijszakilntj$vfolyam indult
*
Tolnai Ott6 kecskem6ti dr6mapedag6gus a n6metorsa{gi Lindenben k6pviselte a Magrar Dr,imapedagogus T6rsas.igot
nemzetkdzi amatcir szinjitsz6 konferenci6,nnovember 3-6. krjzott.
*
Szombathelyin6 Hoffmann Katalin 6sHajdfin6 Lovas Miirta - 6vodapedagogus- a ny6r sor6n dr6maj6t6k-tibort vezetett a Kapcsolat alapitviny ,,EgysziilcisKlub" felk6r6s6reSzigetszentm6rtonban.A gyermekek 6- l4 6veskorfiak voltak. Az egy hetes tdbort az Erzs6betv6rosdnkorm6nyzata is t6mogatta anyagilag.
*
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frlhEfofdtrdft6lelkeshangonszimoltbeadunavecseiciborr6l,melyetM6kaJincvezetettDrimapedagogiaagyG
a nyiron.
griro*"reru"n cimmel.Ful6i€ arr6l ir, hogynemcsakszakmaiisme.eibkkel,deszeretettelis feltdlttjdtek
*
m6sodj6ratiborozott
A{of K6z6ss6ge1994.nyarin g3t
A Magrar Dr6mapedagogiaiT6rsas6g6vodapedagogys
is.
Sz6vet#gkiild6tteit
Pedag6gus
risrafiso" a ritypangfraiban. Vend6!il l6ttat<avilOas6giMagrar
*
tdborok,tdbbekkiizdttagyermeksznjhtsz6tiboris, ahol6becs6r6lBenyik
Tiszasasoneg6sznyilronmiikddrekazalkot6
vettek.
is
r6szt
tanitv6nyai
6s
Erzs6bet
,r
koll6g6nkbeszimol6jaalapjin kiiziiljiik H6dmez6vitsirhelyena Tari6ni ,tttat6no-slstofa
Viir6s Jol6n dr6mapedagogus
tibort vezetetrj6;ius uiolsohet6ben.Nyiri napkiizistiborokban is ir6nyitotta a dr6szakkordseis re^atai7i"j6t6k
majdt6kosfoglalkozist.
*
j1unius24-27,-igel6,adrist
tartott qgyakorlati foglalkozameghiv6gara,1924.
AVajdas6gi MaryarPedag6gusSz6vets6g
K6saVilma'
D.
Toront6lvis6rhelyen
6s
pefiagoguso[6igrermeket<*sziiarativiadken
*tuiu"r"iltt

Osszesitda vizsgdtkrdl
Oktat6/rendez6 bizotts6g
szery
SzauderE.
1993.06.17.KaposiL.
(v{arczibinyi) ElddN.
Sz6kelyt.
KovticsA-nd
DebreczeniT.
1993.12.04.
Rudof E,
D.K6saV.
KinszkiJ.
EldlN.
(FI'D
GabnaiK.
KaposiL.
1994.01.31.
(Ir4arczibanyi) Rudof 6,.
Zs.
Szabados
Rudolf E.
r994.o5.?5.El6dN.
Sz.Pint6rR.
@ejerM.
P6'lffyM.
Ped.Int.)
TolnaiM.
1994.06.W.ElddN.
Zs.
Szabados
fej6rm.
Sz.Pint6rR.
Ped.Int.)
KinszkiJ.
D.K6saV.
1993.06.13.
M6kaJ.
Nyisztorn6
Sz6kelyI.
D.Agnes
(FPD
KovdcsA-nd
r994.M.17.KaposiL.
(\4arczib6nyi) SzakallJ.
KinszkiJ.
Rudolf E.
1994.07.0r.KaposiL.
(lv{arczibinyi) KinszkiJ.
TolnaiM.
KovticsA-nd
t994.07.08.El5dN.
KinszkiJ.
(FPD
P6lffyM.
J6zsaK.
El(klN.
1994.07.30.
Rudolf E.
@p.Tanit6Sz6kelyI.
k6pz6Fi.)
EI6dN,
Kov6csA-n6
1994.11.05.
(Hevesm.
TolnaiM.
Rudolf E.
Mriv.K6zp.)
tum
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A
Abled6n6Thurz6 Eva - Budapest
Annusliszl6-Budapest

HegediisErvu.-Zsimblk
Heledtis Gribor- Saj6kaza
Hisz6kenyM6nika-Budapest
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Aili3:i:Y*:onn6sz'HerczegErzs6betGvdngrv

Andrea-Budapest
Acs Zsuzsanna
Adem Krisztina - Rickeve

HorvilthLajosn6sz.Moln6rA,gnes- Budapest
Horvith SrindorZsolt- Tatadinya
Horv6thn6Feh6rv6riHilda - Budapest
Hrask6n6Hal6szTer6ziaTiinde-I(ilo'

B
BabodiErika-Tab
B6csin6KremperAnita-Budapest
Ballang6Jilnosn6sz.Seemann
Gabriella- Budapest
Balogllona-Budapest
BaloghZsuzsanna-Dunavars6ny
BarthaEszter-Budapest
BataHajnal - Szanda
B6k6siEszter- P6cs
BeneCsab6n6sz.LeibAgnes- Nagyk6ta
Benc6diMolniir Judit - Budapest
BereR6za- Budapest
Bodnirn6BurcinAgnes- Budapest
BollaJ6nosn6sz.DobrocsiKatalin - Budapest
Rita - Budapest'
B<iheim
Bressk6Istv6nn6sz.KreutzerAgnes- Budapest
Bukt6n6Ung6rMariann - Budapest
Buriin Ferencn6sz.Mer6nyi Zsuzsanna
Judit - Budapest
Buri6nZsuzsanna- Hegyeshalom

K
KaminszkiEva- Budapest
KatzenbachRam6na- Tata
- Budapest
Kecsk6sGyulinl,sz.VdszZsrzsanna
KelemenGizellasz.NagyGizella- Budapest
Kerekesn6
Adorjrln Anik6 - Budapest
KosztoldnyiN6ra- Szegv6r
KcipatakiAndrisn6 sz.KincsesIlona - Budapest
Kdr6miG6bor- Godiillci
Kov6csB 616n6
sz.KellerGabriella- Budapest
KovdcsLiszl 616,sz,.BaranyiZsuzsanna- Budapest
KovdcsMdrta - Bldapest
Kov6csn6luczdsAgnes-Budapest
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L
Lannertlstv6n-Budapest

I
I

J
Jirain6 Szendrcidi
Piroska- Budapest
Juh6szEva-Budapest

C

- BudaEnriqu6n6
campos
Iimanez
sz.Fresch
No6mi
Cs
Csibin6PohdnkaErika - Balassagyarmat
Csdkv6rin6Vig M6rta - Budapest
CsizmaziaIstv6n- Enying
Dr. Csord6sn6
TroznerKatalin - Budapest

D
Budapest

DemeterLilla - Budapest
f)6nesZsuzsanna
sz.Hink6 Zsuzsanna
Dlobik M6nika - Budapest
DobrovaZita-Tata
DfxlaJudit - Budapest
Domj6nAndrea- Budapest
Dorm6nyAndrea-Budapest

F

F6bi6nn6Rajcs6nyiMagdolna- Dunafijvdros
FarkasGy6rgyn6sz.Forg6Eva- Galgah6viz
Feh6rAgnes- Kunhegyes
FodorS6ndorn6sz.Kiss Ilona- Enying
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MagyarMdrta - Budapest
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Lesk6Gabriella- Budapest
Lezsovitsn6
Kir6lyEva - Budapest
Liptik Ildik6 - Gdddll6

tf
M::ilil?",y,:lxx'"1ff1#io"*"
t
MAr6lldik6 - Budapesr

MenyhiirthAgota- Budapest
M6sz6rosSzilvia-Z6moly
Mihilyi G6born6sz.BerkesiBeatrix
MohiicsiJ6zsefn6sz.UdvariEva- Budapest
N

GyombolaiG6bor-V6c

Gy

GvurcsekJudit-Budapest
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fi:Jifl*i,Ti3,?1ffi*'M6nika-Sz6kesreh6r
I.l
lrdsil6rrt
N6methy
sz.Mikolailldik6
NeuwirthEva- Budapest
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P
PasztnerFrigyesn6sz.StellaKatalin - Szekesfeh6rvilr
P6d6rS6ndorn6-Budapest
Pilveln6Dilnyi Mrlria - Budapest
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I

NyririArnold-Budapest
GedeonTimeaAnna - nuffp"rt

I
I
I

iil3?#,*ilJlfiff;tukesreh6rv6r
38
_ !

\"qf

f.i.-yi

T
Takics G6bor- Budapest
T6th Gyul6n6sz.Dud6sAgnes- Enying
- Sz6kesfeh6rv6r
T<imdrZsuzsanna
Tdriik L6szl6- Szabadsz6ll6s
Dr. T6rdkn6VilrszegiAndrea- Budapest
Turi Istv6nn6sz.NagyIlona- Budapest

R
Magdolna- Duna(tjv6ros

s

Sro3ri P6tern6sz.JehodekErzs6bet- Kismaros
Arp6siJuilit - Sz6kesfeh6rvdr
Srrrsszern6
Sz
SarboJudit - Sz6kesfeh6rv6r
Szrb6n6M6zsTiinde- Budapest
9i*sin6,Zinkai Zsuzsanna- Agiird
SzeifnerJudit - Budapest
Szij6rt6Szil6rdn6sz.GieberCsillaErzs6bet- Budapest
Szil6gyiD6nesn6sz.Savanyf Eva- Pikozd
Anna - Budapest
SzmolikGusztfvn6,sz.Ballia
HoffmannKatalin - Budapest
Szombathelyin6
SziicsKatalin Budapest
SziicsLisd6n6 sz.SupliczKl6ra - Sz6kesfeh6w4r

v

VargaJulianna- Budapest
Dr. VargaTamilsn6sz.Sz6csiJudit - Nagyk6ta
Virnai Andrea- Budapest
VecseiIstv6nn6sz.NyikosSarolta-K6loz
Vinczell6rMirta - Enying
Katalin- Budapest
Vojnitsn6Steinbach

z

Tambry czkin6,Mezei Erzs6bet - Budapest

UT XINDVANYOK
A VEGYEDE hirei
Plntdr Rozlilla
D. K6saVllma-Eldd N6ra-JuhdszMagdolna-KovfcsAndrdsnd-Sztlcsnd

-

ADD TOVABB
drdmaj6tdk gyiiitem6ny -

A szerzcik
a kdnyvetaz6ltal6nosiskolaelsciosztiilyaibantanit6knakaj6nljdk.
CANDY Kiad6,Veszpr6m,Halleu. 7/a- 8200
Ir6ny6r:350,- Ft + postakolts6g.Megrendelhetci:

FORGAToKONYVEK
GYBRMEKSZiNJATSZ6
6srendezciiknekszdnja.
AVEGYEDE akiitctet 7-13 6vesgyermckszinj6tsz6knak
Ara:230,- Ft + postakdlts6g.
Megrendelhetci:Megyei Miivekid6si Kiizpont, VEGYEDE, Veszpr6m Pf. 418. - 820 t

ribor
Debreczeni
PERL6 ENpr

A 7 forgat6k6nyvet tartalmaz6 szinjat6kgyrijtcm6ny a szerzciszcrkesztettorat6riumait, jet6kait tartalm&zza. A Torma
M6ria iiltal szerkesztettk6tetet, a nagysikeriibemutat6kdokumentumait,mai kamaszoknak,dii{koknak 6s pedag6gus
rendezcjiknekaj6nljuk.
Kiinyvkiad6, Miskolc, Corvin u. l. 3530
Kiadja a Felscimagyarorsz6g
A kiitet 6ra: 340,- Ft
Megrendelhetcia fenti cimen.
A Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas.igndlvalamennyi aj6nlott kdnyv megvfsirolhat6.

Megrendelhetd€s megviis:irolhatd
KIADVANYOK
Marczibdnyit€ri M0veldddsiKdzpontkiadv6nyal:
- Df rfNf nay: Dramaturglalolvas6kiinyv
- GabnalKatalin: Dr6maj6t6kok
- Bolondoskirf lys6g,kir6lyi bolonds6g
- KaposiLfszl6: JftdkkiinyY
- Gavin Bolton:A tanftfsi drdmaelm6lete

Ara:28O,-Ft
Ara:36O,-Ft
Ara:,24Or-FJ
Ara: 17O.-Ft
Ara;42O',-Ft

A Magyar Dr6mapedagdgiai
Tdrsasdgkiadv6nyal:
- Reformpedag6giaiOlvas6kiinyv (Trencs€nyiL6szl6)
- DebreczeniTibor: Drfmapedag6giai6rfk als6ban,fels6ben6sf6lskol6n
- Tolnai Kata: Dr6matanft6s
- Drdmapedag6giai
Magazinok(3., 4., 5.,6,,7 . s 8., valaminta Kiiliinszdm))

Ara:480,-Ft
Ara:3O0,-Ft
{ra: l0O,-Ft
Ara: lOO,-Ft

DebreczenlTibor korfbbi kiadv6nyai:
- Egyamatdr eml€kez€se
-Kreatfv J6tdkok

Ara: l8O,-Ft
Ara: l2O,-Ft
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Ara:100.-

Tartalom
PEDACoCIAI REFORMOK
pedag6gia
6sa fejlesztci
FalvayK6roly:N6pigyermekjdt6kaink
nevel6s
Trencs6nyi
Liszl6:Miiv6szeti
6sa pedag6giai
reformok
M6DSZEREK
gyakorlata
A kreativit6s
MichelFustier:
-

Konyvismertet6s 6s szemelv6nyek GesztesyZstzsa: Lengyel ,,import" pedag6giaa szentlorinci miiv6szeti nevel6sben
NEVELESI MODELL
J6zsaKatalin: Dramatikus j6tsz6h6z
Tiibb mint 6letm6dtibor - D. K6sa Vilma
Bagu Bali{zsdics6rete- DebrcczeniTibor
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TALALKOZASOK
G y e r e k e k ,f < i n t6 s l e n t - G a b n a iK a t a l i n
D r i m a , n e v e l 6 sk, u l t u r i 4 l i s6 r t 6 k e k
- Elm6nyek 6s tapasztalatok cgy nemzetkiizi konferencidn - Samu Agnes
- Bolton kurzus Budapestcn- SzauderErik
Geoff Gillham TlE-szin6szk|pzo kurzus6r6l - L6zfn Plter
Egy K6z6pkeletEur6pai Project kialakuli{sa- Fabulya L6szl6n6
Erd6lyi fcjiskoli{sokdr6mapedag6giaitanfolyama - Debreczeni
Dri{mapedagfigiai
t6bor Kr{rpitalj6n - Debreczeni ....
B6nv<ilgy6ben
l6boroztunk - Vor<isZsuzsa
Pedag6giaimiihely Nagyatddon - PauskaMilria .
Foly6iratszcmle- Trencs6nyiL6st.l6
HfREK
A Drdmapedag6giai
vizsgi{ttettek n6vsora ....

DPM
DRAMAPEDAGOGTAI MAGAZIN
A szcrkesztcis6g
cimc:
1922 BvlaStest,Corvin t6r 8. Pf. l5.
Tcl.: 201-4207 vagy 201-1324
Mcgjelcnik 6vcrrtck6tszcr,
mijusban 6s novcmbcrben
A Magyar Dr6mapedagtigiaiT6rsasig
lapja
K6sziilt a DIAPRINT Kft. nyomd6jiban
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