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A Magrar Drdmapcdagogiai Tdrsasig

Oktat6si Bizot ts6ga nev6bcn:

Gabnai Katalin

az Oktatiisi Bizot ts6g elntike
DebreczeniTibor
a T6rsas6s eln6ke
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Azaldbbisz\vegezds{ileveletkiildtilkelapedag6giaiintdzetek,
t a-n it 6 - d s t and r [d p zd f 6 i s ko I dk, miiv e I 6d d s i kd zp o nt o k v e zet 6 ine k'

Tisztel t lnt6zm 6nYv ezet6l'
KedvesKoll6ga!

A Magyar Dr6mapedagogiai T6rsas6t seg(ts6get szeretne nyfjtani.m-inden otyan int6mr6nynek 6s szervezetnek' amely

uJu.'iiy"o for-6bao figlalkozik dramat*ikus nevel6ssel, drimaj6t6kkal, vagy 6rdekl6dik ezirilnt'

AMtivelcit6si 6sK6zoktat6si Miniszt6rium 3/lgg3. (II.2.)sz.rendelete lehet6v6 tette dr6maj6t6hezet6iszakv6gzetts6g

megszerz6s6 t,6s avizsgLztat6s jog6val a T6rsas.igot'ruhizta fel. llyen vizsg6ztat6s 6ltal6ban minimum 120 6ris tanfo-

lyamokziroaktusak6ntfolyik. ,,.-.^t-  ̂ _^--^+1 A-a^^i:,r^r,
A rendelet megielen6se 6ia eltelt m6sf6l 6v alatt kiizel200 koll6gink sz.erzett dramajit6kvezet6sre jogosit6bizo-

nyitv6nyt.

Szeretn6nk tudstni mindazokkal, akiket 6rint, hogy T6rsas6gunk, mely a dr6mapedag6gusk6pz6s 6s a Magyarorsz6gon

foly6dr6mapedag6gtaiiev€kenysdg szrnvonatZnak biztdsft6s6ra Ssszakmai veoetmere jdtt l6tre, kiz6r6lagtzok-

nakadr6ma !6J6k-vezetdknekamunk6j66rtv6llalszakmaifelel6ss6get,akikafentmegnevezettrendeletalap-
J6n, aT6rsas6g dttat kidolgozott koveteim€nyrendszer szerint, aT6rias6g vizsgablzottsdga el6tt tettek vlzsg6t'

s errdl blzonYftvfn5ruk van.

Ennek birtok6ban a dr6ma jattlk-vezetilk a dr6maj6t6k eszk6zrendszer6t alkalmazhatj6k saj6t oktat6-nevel<i munkijuk-

ban, illetve oktatiisi 6s miivel<jd6si int6zm6nycltren rtr6majit6k-foglalkoz6sokat (szakkdr, jitsz 6hiz,drftma-nap stb')ve-

zethetnek.

Amennyiben felncittek (pedagogusok, 6v6ncik, gondoz6ncik,.animirorok) sz'ilmirarendezendci drdmapedagogiai tanfo-

lyam szervez6se ir6nt jelentkezik ig6ny,-a tu"i'oryu-*rsto szem6ly6nek cgyeztct6s6ben a Magyar Drimapedag6giai

i6rsasig t<6szs6ggel 6ll a szew ez-ok rendelkez6stlre'

Budapest, 1994. okt6ber 3 l.
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Ndpi gyermekjritdkaink €s a fejlesztd pedagdgia

Haryominyos gyermekj6t6kaink a mai napig nem 6rde-
melt6kki sem a t6rsadalom-, irodalom-, nyelv6szettudo-
minyok, sem a pszichologia, sem a nevel6studomilny el-
m6lyiilt 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 66nak 6rzi, : r tilb-
bi 6rdekelt pedig mindezt, a nevel6studom6nnyal egytitt,
nem6rzimag66nak. Groteszk tiikdre tehi4t a fenti tudo-
p6ny6gak mindegyik6nek, hogy e t6mak6r mai napig
leghiresebb 6s legteljesebb gyfijtem6ny6t nem az 6ssze-
fiigg6seket leginkribb 6ttekinteni k6pes n6prajzrudo-
m6ny, hanem a nevel6siigy egyik kivil6s6ga: Kiss Aron
szorgalmazta, S ijtdtte, szerkesztette 6s adta krizre m6r
tdbb, mint szAz6welezelitt l89l-ben. 86rgyrijtri tev6-
kelys6g6nek szimos emlit6sre m6lt6 folytat6ja akadt,
miiv6nek6rt6k6tnem azemlitettszakilgakemeli6k tudo-
m6nyos rangra, hanem a zenetudomi{ny, Bart6k, Kodily
6smunkat6rsaik k<izremrikri?l6s6vel. 5z6 z esztendii 6A ;z
6rintett legfontosabb tudomeny6gak egyike sem tette
meg a kiv6natos l6p6seket az osszegyiijtott 6rirlsi nevel6-
si tapasztalatokat magiiba foglal6 j6t6kgyiijtem6nyek
6r telmezlse 6s felhaszn6lilsa 6rdek6ben. pedig Kiss Alon
6s kdvet6i e nagr6rt6kri nemzeti kincs dsszegyii j t6s6t 6p-
pen emiatt szerveztr6k meg, 6s a magyar nevel6siigy hasz-
nositisa sz6mira ez6rt mutattrik fel. Kiss Aron glyakorl6
nevelcik6nt mindehhez a kor szinvonal6n i{ll6 kiikin ,,Ji{-
t6ktanit6 Vez6rkiinyvet " is irt.

Ebben az|vbn iinnepeljiik e kdtet megielen6s6nek
szAz6v es 6vf ordul6j ri t.

Tiszteletiink ds megeml1kezdsilnk jeldiil iddzzilk fel
az ebb en me gf o g al mazot t g ond o I at ai t d s c d I k i t tjzd s eit :
, Az i s ko I a a neve I d s t er m<i s zet e s zer i nt nemc s ak a I 6l ek-
kel, 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,
m i nt mi kor a g 6 zp ar i p a ut dn k<1t anny i ko c s it akas zt a g d -
pdsz,mint amennyit azmegbir. Ezt ma mtir belfujamin-
denki. A bajt azonban csak felismertilk, de segiteni nem
tudunk rajta. Mindenik szille bijszke rd, ha dpklzldb
gyermekevan, de hogy meg is tartsa ilyennek, arrafur-
csa kiivetkezetlensdggel sajndlja az id6t. Az ismeretek
ugyan.is meg szaporodtak, s az a kijzdelem, melyet a meg-
d I het d s dr t f o I yt at un k, kdny s zer it b ennijnket, h.o g y f e S y -
vertdrunkat egyre-mdsra szaporit suk... A neveld.stud,o-
fu"|! m6dszer fejleszttisdvel dveket takarithat meg a
tanulds svimdra, de bdrmityen 6ridsi haladdsr rcgyen
is, a trtherheldst csak akkor szilntetheti meg, ha a na-
gyobb teher megbirdsdra k6pess6 teszi a gyermeket...a
testi erdt kell fejlesTteni, atestet kelt alkalmassdtenni
a-rra, hogy a nagyobb t est i - lel ki er 6f es zitd seket megb ir -
j9"..

Ugy tiinik, a tirstudomi{nyok 6tengedt6k a rerepet a
n6prajztudomS.nynak, s elint6zettnet v6tt6t a teendcjket
e tudom6ny6g m6hecske-szorgoss6g6nak toviibbi gyiij-

t<iget6 6s leir6 tev6kenys6g6vel, jit6kszervez6 t6rekv6se-
ivel.

Az igazsighoz hozzitartozik, hogy a n6prajztudo-
m6ny kutat6i B or s ai I I onkdv a l, I-aj o s 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 Kod6ly-
i tekint6ly-hi4tt6r azonban ezt a torekv6st csak az 6vodai
k<iriilm6nyek kozdtt(F orrai Katalinr6v6n) 6saz iskol6n
kiviil tudta bi ztositani. Burka Endreis,mint az elmflt 6v-
tizedekben a testi nevel6s egyik meghatilroz6 szem6lyi-
s6ge, teljesen tiszt6ban volt e hagyominyos j6t6kok nagy
nevelci-, fejle szt6 k6szsbg6vel. M6gis irisaiban csak peii-
f6rikusan foglalkozik e j6t6kokkal. Nem v6letleniil. N6pi
j6t6kaink leg6lesebb,,nemzeti ellentiibor6t" - et6gg6Lt
nem it6lhetci m6don 6ppen a testnevel6s iskolai ir6nyit6i
kdzott kell keressiik...

Mriltunkkal 6ppenfgyegytitr 6liink, mint a j6v6nkkel.
Ezt az alapvetci k<irtlm6nyt a nlprajz 6s m6s tudo-
miny6gaknak, valamint a nevel6s-iigynek is tudomisul
kell vennie.

S6t m6g m6st is, amit a legfrissebb kutatisok mutat-
nak. Hdmori J6zsef Kossuth dijas agybiol6gusunk
Ornstein amerikai pszichol6gus megiillapit6sait id6zi:
,,Szerinte a nyagati kultilra trtlsdgosan batfdlteke cent-
rikus,amennyibentil nagy stilyt hetyezanyelvreels a lo-
gikus (,,eisszerii") gondolkoddsra. Ezviszont azt ered-
mdnyezi, hogy anyagati ember intellektudlis kdpzdse so-
r dn til hang srtlyozott az el emz6s szilksdges s6g e, aminek
egyenes kdvetkezmdnye, hogy az egeisz, iltetve a tdnyle-
ges probldmamegoldds helyett sokszor egymdshoz nem
is kapcsol6d6 rdszt\reddkek vizsgdlatdra fecs4rli a
r end e I kezd sr e dl I 6 ener g i d kat... A keleti (6zsiai) kuttfi-
rilban 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<inbs6geket a japen
p6ld6val illusztrdlja, akik tirltettek nyugati,,mesterei-
ken". ,,Emellett tovdbbra is megtartott6k a jobbf6ltek6s
gondolkodiis olyan elcinyeit, mint az intuici6, a k<irnye-
zettel val6 szoros, krilcs<inds kapcsolat (fejlett vizuilis
kultirra, filoz6fiailag bizonyos eg6szs6ges irracionalitiis
6s ameditativ k6szs6g..." Hdmori fiizi ho zz6: ,,ahogyan a
japinok a k6tfele gondolkod6sm6d k<jz<itt eg6sis6ges
egyensflyt tudtak kialakitani a balf6ltek6s gondolkodds
int6zm6nyes fejleszt6se irtjdn, ugyanfigya nyrgati kultf -
r6nak is t<ibb sflyt kellene fektetni (t igy u mi6nknek is,
- szerzo megj.) a jobbf6ltek6s k6pes#gek fejleszt6s6_
re".

A n6pi gyermekj6t6kok szcivegeinek a kciltcii k6pek-
nek meghat6roz6 tulajdonsi{ga a 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
fejleszt6s6nek lehet<is6geiben, amiben ugyanakkor nem
azonosak a sportjetekokkal, melyek sokkal inkiibb a
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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

megfelelci k6pi szinvonalon 6s 6rtelmez6sben a k6rtil6tte

l6v<i vil6g, a nag;r term6szet miik<id6s6btil tanul el alapve-

t6 dsszeftgg6seket, ritmikus, a k6scibbiekben is konnyen

el6hivhat6 form6ban. Ezekre csak k6s<ibb lesz sziiks6ge,

amikorm6rnem leszidejeenneka megtanul6s6ra. Ekkor

m6r a megtanult ismeretek osszefiigg6seinek a feldolgo-

zirsiw al, elmillyit6s6vel kell toltse az idcjt.

Ezzelel6rkeztiink a ,,n6pi fejleszt6 pedag6gia" alap-

koncepci6jihoz, amire mir Ittsonczi I stvdn is r6jdtt

1770-bn Nagykdrrisdn. Ekkor jelentette meg H6rmas

Kis Tiikd,r cimii iskol6sk<inyv6t, mely p6ldritlan m6don

legal6bb egy 6vszflzadon iltversbe szedve tanitotta meg a

gyermekeket a legfontosabb ismeretekre is. A hires, m6-

ig peldak6pk6nt emlegetett nagymiivelts6gfi reformnem-

zed6kezen az iskol6skdnyvdn ncitt fel szerte az orszirg-

ban.Az elmflt6vtizedekben pedig od6ig jutottunk, hogy

gyermekeink m6g a minim6lisan kiitelezci versismere-

tekkel sem rendelkeznek, temp6tlanul besz6lnek, gyen-

ge, gyakorlatlan a mem6ri6juk stb.

E gondolattal vissza is 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 mozg6shoz sziiks6ges egyensfily6rz6k ki-

gyakorl6s6t,

3. Az id6ritmus iiszt6n6s 6s tudatos 6rzet6nek elsaj6-

tit6set,
4. Az alkot6 k6szs6gek kifejleszt6s6hez sztiks6ges

k6pzel6er 6 6s 6rzelm i 6let el<isegit6s6t.

l.Azer&rzeJ
A fizikai er66rzet valamilyen formiban mindig m6r-

het6. Csak racionillis gondolkoz6sunk a mennyis6g-6r26-

kel6st trilhangsflyoz6 k6pzetei teremtett6k meg a min-

den t6ren eluralkodott teljesitm6ny-szeml6letet.

Anyugati 6s a keleti kultirr6k k6ziitt az emberi er66r-

zet fontossiig6nak megit6l6s6ben, kiil6n6sen napjainkra,

fontos ellent6t kialakul6sa figyelhetci meg. Az 6ltaluk
gerjesztett ipari forradalom j6l6ti t6rsadalmakat hozott

l6tre, 6s ezzelegyiitt f izikai ercjnl6tet nem kiv6n6 k6nyel-

mes 6letm6dot. Hasonl6 ipari fellendiil6s indult meg a ke-

leti kultirr6k orszigaiban is, de ezek felfut6sa l6nyegesen

gyorsabb6s tart6snak is ig6rkezik. A felgyorsul6s siker6-

nek h6tter6ben 6s tart6s folyamatilban eddig senki nem

vizsg6lta a keleti 6letforma 6s az abban talilhat6 saj6tos

er66rzet-filoz6fia (pl. yoga, kiizdrij6t6kok szr6lesktrrii el-

terjedtsege stb.) jelent<5s696t.

A hazai gyakorlatban az er&rzet 6ltal6nosan ala-
csony szinvonala igen szomorir k6pet mutat. A katonai

szolg6latra alkalmatlan ifjirs6g I 975 -os 3 57o -os hihetet-

leniil magas rfiszarilnyinak mai, 20 6wel k6scibben to-

vibbi l07o-os, jelenleg 45Vo kortd.li illlapotdval jellemez-

het6.Ezzel5.ll szemben a n6pess6giink saik r6teg6t kite-

v6,,6lsportol6inak" arinytalanul magas, kiv6l6 sporttel-
jesitm6nye. A szembetrin6 ellent6t vizsg6lata dsszefiig-
g6seinek, k6vetkezm6nyeinek elemz6se m6ig nem t6r-
tr6nt meg. Ma m6r az iskol6ban ,,testkultfr6.t" tanitanak.
A testi nevel6s, errignijt6s, mozg6konysr{g, jSt6kossfg,

egyiittmiik<id6s a harmadik testnevel6si 6ra bevezet6s6-

vel maradt az eddigiekben.

2. A t€rben mozgds elsaJftfttlsa

Az emberi test a fdldi gravit6ci6 felt6telei koziitt ala-

kult ki. Eg&zl6tez6se az egyensfily 6llapot6val a legszo-

rosabb dsszefiigg6sben van. Biztonsiigos el saiiltitirsdr a az

6let els6 h6t nyolc 6ve iill mindenki rendelkezfls0re.

Az egyensfly elsajitit6s6ban a jir6s kdzponti szere-

pet j6tszik. A j6ris 6letkorral cisszefiiggrj kialakuldsa tu-

dom6nyos szintii ismeretekkel a mai napig nem meg-

nyugtat6an rendezett. Gyermekj6t6kainkban ugyanak-

kor a biztons6gos j6r6s a meghat6roz6 mozg6s.

A j6r6s h6rom egyensf lyi helyzet ritmikusv6ltogati-

sa. Agyi irdnyit6sa 6s a mozg6skivitelez6s tz er'Sfelttte-

leknek 6s a nevel6s ig6nyeinek van al6rendelve. Gyer-

mekj 6t6kainkban k6t f cj eleme fordul elci: a l6p6s 6s annak

saj6tos viltozata,a f or96 ldpds. Azels6 7-8 6v minden-

f6le fejelsztci pedag6gi6ja ez6rt a jir6ssal iisszefiiggci

egyensrily6rzet biztons6gos rendez6se kdriil kellene,

hogy 6sszpontosuljon, melyhez a j6r6son kiviil mis, de

els6sorban ebbe az iri{nyba hat6 er6fejleszt6s 6s j6t6kos

mo46s6r zetek csa t I a kozn ak.

3. Az lddrltmus Osztbnds €s tudatos €rzete

Az idciritmus olyannyira dsszeforrott az emberi

nyelv, azaz a besz6d-, mint k6zl6si rendszerrel, hogr sz6-

mos nyelv irott betiihangjai pl. a holdv6ltozis, vagy m6s

hasonl6 ciklikus jelens6g idcjritmuslnak felelnek meg.

Hogyne feleln emegaz idci ritmusa az olyan alapvetci em-

beri mozg6snak, mint a j6r6s? Gyermekj6t6kaink szinte

kiv6tel n6lkiil!...a j6r 6s2J4-esritmusit k6vetik, ami egy-

ben a helyes magyar besz6d eg6szs6ges temffia 6s sz6-

tagritmusa is. Fontos szerepet kap ebben az idcjritmus

metrikuss6ga, ami a Kodily-i koncepci6t megval6sit6

Forrai Katalin 6vodai finek-zene m6dszertaniban az

,,egyenletes liiktet6s" elnevez6st kapta.

A helyes fejlesztci pedag6gi6nak, mint a gyakorlat

megmutatta, irjabb 6s fjabb hat6kony m6dszerek ut6n

kell kutatnia. Ilyen hat6kony m6dszernek bizonyult pl. a

mozg6skutat6s kdvetkezd folyamata, melyet Ritmikus

mozg6s-6nekas j6t6k c. k<inyvem tapasztalatai alapj6n

dolgoztam ki az egyenletes ltiktet6s mozg1s0rzet6nekel-

saj6titesehoz:a/ A gyermekerdtel jes tapsoldssal (a sa-
j dt, ds nem a f el n6t t rcmp6j dban) el kel I saj dtit sa biz-

tonsdggal aszdvegritmus ds atapsolds egysdgdt.b/ Ezt

kdvetiien hangsrtlyos dobbant6 helyben jdrdssal dt kell

vinni ataps- drzetet a ldbdrzetre. (a gyermekndl ez agyi

irdnyttdsfejl1ddsi probldma). c/ Ennek a ritmikus id-
rdsnak a megdrzdse utdn lehet elinditani balra ds nem
jobbra! a kdrbenjdrdst, mint a t(irsas egyilttmiikdd€s

al apv et 6 f e I t 6t el 6t. Enneka hangsrilyos j6r6snak a mon-

d6karitmussal koordin6lt egyiittes#ge vezet el az fn.

,,egyenletes liiktet6s" jilriisban megjelenci alakis6g6hoz.

Miirdezt kombindlni kell a folytat6sban olyan mond6ka-

szcivegekkel, melyekben a gyermekmeg6rzi a n6gynegye-

des, nyolcnegyedes v6lt6sok at a sz6tag- 6s a j6r6s ritmus

v6ltozataiban. Az rin. l6ncversekben (pl. a ,,fejdn6ta")
megtal6lhat6 a ritmikus mozg6sok gondolati megfelel<i-
je, melyek mint mem6riafejlesztti k6szs6gek is mtikiid-

nek.

4. Azalkotd kdszsdgek klfeJl6d6se
Ezek a k6szs6gek az agybiol6giai kutatisok szerint

trilnyom6r6szben az irn. ,,n6ma" vagy jobboldali f6lteke

miiked6s6ben talilhat6kmeg. Saj6tossiga ef6lteke hat6-
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konymiikrid6s6nek az 6rzetni indlttat6s, ami n6lkiil ere-
deti, fj gondolatokat megmozdit6 k6szs6gek nem indul-
nak meg. Nem hagyhat6k figyelmen kiviil a genetikai
adottsdgok sem, de az 6rzelmi nevel6s 6s 6rzelemmel te-
litett k6rnyezet sokat nyujthat az alkot6 k6szs6gek ki-
bontakoa{si{hoz.

Kodily zenei elk6pzel6seiben erre 6rzett rd. Sajnos az
6 r6&z6s6vel egyid6ben, vagr m6gink6bb cj elcjtte nem
volt, aki a mozg6s 6s a zene ritmikus egyiittess6g6nek a
fontossig6t 6rzekletesen 6s tapasztalatokkal is al6t6-
masztva k6pviselte volna. Az eg;r6nben megjelenci moz-
g6s 6s koordinilt zenei ritmus ug;ranis rendet teremt a
besz6d sz6ritmusinak kdzl6si folyamat6ban. A gyer-
meket ezzel gondolati fegyelemre neveli. Emelle tt 6s ez-
zel egyiitt megteremti a t6rsas mozgds 6s viselked6s
egyiittes lehet@6t, egyiittes tev6kenys6g6t. Minden-
nek a gyermek szocializici6j6ban, azaz term6,,;z..etes,
szerves kciz<iss6gre nevel6s6ben van rendkivtili jelent<is6-
ge. l:hetcis6get 6s m6dszert ad a nevel6 n6lkiili onszerve-
zdd6s 6s 6nir6nyit6s optimilis megoldi{s6hoz.

Az drzelmi neveldsneknem az egyetlen, de k6ts6gte-
leniil igen hat6sos m6dja, az dnekes mozgtisos jdtdk. A
k6pi l6t-ismod fejlcil6s6ben sz6mos m6s lehet6s6g is he-
lyet kap: a mesevil6.g, az1lfkornyezet 6llat 6s n<iv6nryi-
liga, mely egyre inkribb a k6perny<in, 6s nem a val6s6g
term6szeti 6lm6ny6n keresztiil 6piil bele a gyermek 6rzel-
mi vil6g6ba. Igy nem m6s, mint konzerv eledel. Legyen
hirmilyen izletes, sohasem krizeliti meg a friss t6plel6k
iz6t, z arn a1f1, 6lm6nye t.

Az a vil6gk6p, ami a $/ef,mek mesc-, j6t€k-,6s moz-
g6svil6g6ban m6g egys6gben jelenik meg, nem folytat6-
dik az iskol6ban. Nincs aki ezt a vildgot 6tvezetn6 abba a
folyamatba, abba a vil6gk6pbe, amiben ma 6liink. A leg-
korszenibbnek tartott t6rsadalmak iideti 6s politikai kii-
rei pedig az ut6bbi 6vtizedben figyelemre m6ltoan v6ltot-
tak. DavidM. Lewisa Harward egyetem tandraMillene-
um c. frissen megjelent impoz6ns k<itet6ben az emberi
kultfra rirdk egys6g6re figyelmeztet.

A k6tszeres Kossuth dijas geol6gus Szd.deczky Kar-
dos Elemdr a mai tudom6nyoss{g eredm6nyeivel kis6-
relte meg a nevel6sben annyira n6lkiikizdtt korszerfi vi-
l6gk6p-egys6g megfogaknazils6t.,,,\ jelens6gek univer-
zrllis kapcsol6disa cimmel megielent poszthumusz k<ite-
te felkeltette a nemzetkrizi tudom6nyosvil6g 6rdeklcit6-
s6t.

A fejleszt6 pedag6gia a gyermek megsziilet6s6t6l
kezdve folyamatban gondolkozik. M6gis minden 6v6ncj
tudja, hogy gyermekre koncentr6l6 nevel6si t<irekv6sei
nem folytat6dnak az iskoli{ban.

Fejlesztri pedag6gi6r6l, iskolai vonatkoz6sokban pe-
dig csak akkor lehet besz6lni, ha megteremtcidnek a ta-
ndrcentrikus ismeretetades helyett a gyermeki, ifjrii <in-
szerv ezod{s, <inf ej lesz t6s lehet6s6gei, k6szs6gei, mod-
szerei, tapasztalatai.

Az 6vodiiban folyik ma egyediil igazi nevel6s. Idcjsze-
rii lenne err6l elgondolkozni.

A magyar driimap€dag6gia ds a gyermekszinjritszfs kdt jelentds
reformer szemdlyisigdt vesztette el az etmrilt esztendbben.

THUROCZY GYORGYOT

a kivdld nevel6-r endez6t, a Debreceni Alf0td Szinp ad alapit6j6t,
akinek egyik legutols6 miihelytanulmfnyft n DpM 5. sz6m6ban

tanulmdnyozhatt a az olvasd.

SZEGI LASZLOT
az ugyancsak debreceni rendezdt, tiirsasiigunk tzgj6t,
gyermek szin jftszri fesz t i viil ok humdnus szakdr te iet,

rendezdk 6pz6 tanfolyamok tan6r6t.

Hatdsuk az, ami megfirzi 6ket, hatdsuk, melyet nevel6i kapcsolatokban,
rendezdsekben, iriisokban, szem6lyes bariitsiigokban gy;koroltak

sziikebb 6s trigasabb kOrnyezetiikre, tanitviinya'ikra, miiXatdrsaikra,
szeretteikre, rfnk.

Ffjdalmas, hogy nincsenek.
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Tlencs6nyi Liszl6

M0veldddstdrtdnetl vf zl at
A 70-es, 80-as 6vek avantgard tiirekv6seinekpedag6-

giai forrdsvidlk a szilzadelcivel 6letrekelt,,reformpeda-
g6gi6k" azon sz6rnya, melyet munkaiskolinak, munk6l-
tat6 iskol6nak. aktiv iskolinak tevez a nevel6stdrt6net.
Olyan pedagogi6kr6lvan teh6t sz6, melyeka tanuldsi fo-
lyamatot alkot6folyamatba rejtik. Ugy is mondhatn6m:
kdzvetlentl funkcion6liss6 teszik a tanul6st, a megszer-
zett tud6s hasznossilgdnak, 6rv6nyess6g6nek - idegen
sz6val: relevanci6j6nak - kdzvetlen, szinte azonnali 6t-
6l6s6t a tanul6s egyik legfontosabb elem6v6 avatj6k. E te-
v6kenys6gszewez,6s l6nyegi filoz6fi6ja az, hogy a ,,do-
log" l6trehozisa 6rdek6ben kell megtanulni tud6sokat 6s
technik6kat (nem pedig az,,oktat6iskola" elvont logik6-
ja szerint - figymond: ,,hitelbe" - az6rt, hogy ,,okosab-
bak legytink"). Val6j6ban a ,,dolog l6trehoz6sa" k6zben
saj6titj6k el a tanul6k - els6sorban g_yerekek - asz6-
banforg6 tudisokat 6s technik6kat. E pedag6girik szerint
a funkci6 tehrit (ehet) tanul6s, 6m a tevr6kenys6g maga
nem az, hanem tirgyi cselekv6s, legal6bbis modellezi a
tiirgri cselekv6st. Idcink6nt r6adiisul nem is modellezi,
hanem ,,in vivo" relev6ns t6rsadalmi cselekv6sk6nt jele-

nikmega tanul6i tev6kenys6g is, mondhatni munkak6nt.
(lvf i{s szavakkal: telj esitm6nyk6nt, sikeres ember i kom -

munikici6k6nt, probl6ma-iigykonfliktus megoldisa-
k6nt.)

A 70-es 6vekben alternativ pedag6giak6nt szinrelfiyii
hazai,,szocialista nevelciiskola-munkaiskola" tiirekv6-
sei erre a teoretikus alapzatra 6piiltek.

A praxis a termelcimunka eset6ben - ez k6ztudott -

megannyi zsikutciit is megj6rt. Ugyanekkor a t6rgyi cse:
lekv6s 6rt6kvil6ga 6s eszkozrendszere viszont a ,,miiv6-
szeti nevel6s - eszt6tikai cselekv6s" egynemfi k6zeg6,-
ben probl6mdtlanul val6sulhatott meg. (Ezt a tapasz-
talatot a munkaiskola nevel6sfiloz6fi6ja elm6leti sikon
egy6bk6nt m6g alig elemezte.) Mig a szellemi munk6nak,
hum6n szolg6ltat6snak az,,iskolai termelcimunkdba"
appliki{lisa ellen a ,,nevel6iskola" hazai teoretikusai -

n6mik6pp doktrindjuk rabjak6nt - sok6ig berzenked-
tek, ezalatt val6s6gos siker6lm6nyekt6l is biztatva m6g-
iscsak be6pitett6k a nevel6si tev6kenys6gek gyakorlati
rendszer6be. Szakszenien megiiriztlk ezenk<izben a te-
vEkenys6gnek az eszt6tikumt6l val6 meghatdrozotts6ga
saj6toss6gait.

A mtiv6szeti alkot6s mint t6rgyi cselekv6s, az objek-
tiviici6ban 6rtelm6t lelcj eszt6tikai karakterii tev6keny-
s6g r6g6ta fontos eleme egy progressziv miiv6szeti-eszt6-
tikainevel6snek. Mondhatni nemcsakkieg6szitrije, de al-
ternativ6ja az irodalomr 61, zen6r ol, miiv6szetrcjl szer ez-
het6 tud6s,,iskol6.s" megtanit6s6nak. A di6kszinj6t6k, a
k6rus6nekl6s, egyiittes muzsik6lds, az osztillylerem s az
iskola otthonosslg6t megteremtci belsci6pit6szeti-deko-
rativ gyakorlatok, iskolarijsigok, olykor iskolai konyvki-

*-,:-^-*'

Mtivdszeti nevelds 6s a pedagdgiai reformok

A szerz6, az OKI munkattirsa, a kordbbi dvtizedekben szimos mii-
vdszetpedag6giai tdbort irdnyttott ds tdmogatott. 1991-ben az AL-
TERN filzetek (3)-ben Vildgkerdk cfmmel kdtetbe gytljtdn ndhdny
m{ivdszeti tdborr6l sz6l6 leirdst. A filzet eld irt bevezetdjdt - ki-
sebb roviditdssel - azdrt kdzdljilk, hogy olvasdinknak m6djdban
I e g y en mtiv e I 6 d 6 st tir t dnet i kdr nyezet ilkben e I he I yezni a mag y ar d r d-
mapedag 6 g i ai k{s 6r I et eket.

adis, ki6llit6srendez6s, miifordit6i 6s k6lt6i versenyek
- rijabban videofjs6gk6szit6s - mind-mind hagyom6-
nyokban is gazdag reprezentdnsai egy korszeni iskolai

6letnek. Ahol6tgondolt pedag6gia volt jelen az iskol6-

ban, ott nem r6aggatott - olykor tan6rnak, di6knak
nyrigk6nt elciirt - ,,extrik" voltak mindezek, hanem
szervesen igazodtak nemcsak egy nevel6si, hanem m6g

egy (b6r korszenien felfogott) szakszeni tanit6si-tanul6-

si folyamatba is. Mondhatni,,be6piiltek a tanmenetbe".
Tantervi kdvetelm6nyek teljesit6sek6nt terveztlk 6s re-
gisztrdltdk riket akkor is, ha ezeket a foglalkoz6sokat nem

az 6rik szigoru l6gkore, hanem a szinh6z, a mriterem, a
zenekari pr6baterem, az alkot6miihely hangulata, leve*
gcije jellemezte.

Hozzillartozik az igazsighoz, hogy a hazai miiv6-

szetpedag6gi6ban kimutathat6 fijabb t6rnyer6se e felfo-
g6snak nem 6llt felt6tleniil dsszefiigg6sben a munkaisko-
la-te6ri6val - olykor legfeljebb alternativit6suk jegy6-

ben tal6lkoztak. Az persze tagadhatatlan, hogy hazai 6s
kelet-eur6pai megielen6s6nek legitimiz6ci6j6hoz a,,N6-
met ideol6gia" idilli jovcik6pe a miiv6szkedcj szakmun-
kiisr6l nagym6rt6kben hozzijilrdt. Voltak6ppen a mar-
xizmus-renesz6nsznak nevezett eszmeiramlat elegye-

dctt itt a neofolklorizmus romantikus-nosztalgikus
posztmodern tidvtan6val - a kapcsolatok t6nyekkel iga-
zolhat6k. (K6rjiik az olvasot, ne tekintse ekibbi minrisit6-
seket ir6nikusnak, legfeljebb annyiban, h<By a bvezet6
tanulm6ny szerzcije, a gnijtem6ny szerkesztcije cselekv6
reszesek6nt a bemutalott t6rekv6seknek ifjfkora ir6nti
rezignici6jit kisereli meg elpalistolni n6mi 6nir6ni6-
val.)

Az is igaz, hogy a legavantgardabb t<irekv6sek mind-
egyik6ben az egyiittes alkot6s, a k6z6s cselekv6s, a k6z6s
teljesitm6ny fel6rt6kelcit6se dmogat6st nyert a fenti
kollektivista eszmerendszerekt6l. Ugyanekkor - eszt6-
tikai teremtesrcil l6v6n sz6 - ritkiln volt mindez szem6-
lyis6gellenes. Ez tal6n maradand6 sikerdnek is egyik kul-

csa.
V6gezetiil e gondolatkdrben emlitjiik, hogy - szak-

irodalmi t6j6koz6d6sunk szerint - nem is kiz6r6lagosan
kelet-eur6pai, rigymond szocialista pedag6giai progra-
mokban tort felszinre a 70-es 6vekben a reformpedag6-
giam6dszertani v6lasza (merthiszen errcilvansz6): a pro-
jekt-m6dszer. (S persze - intenek erre a gyiijtem6ny lek-
torai - a forrdsvid6kek kozt felismerni a ,,tapasztalati
tanul6s", a ,,csoportmunka", a ,,kooperativ tanul6s" pe-
dagogiai ideologirijdt is att6l fiiggcien, hogy ,,mely kcize-

ten melyik eszme tudott krinnyebben itsziviirogni".

Milv6szeti avantgard 6s neoavantgard
Hogy azonban a 70-es 6vekre szemmel l6that6an vi-

r6gba borultak a komplex mtiv6szeti projektek, ahhoz a
mriv6szet struktfir6j6ban le zajl6 v {ltozitsokra is sziiks6g



volt. Az avantgud 6J hull6m6ban, hull6maiban tgen jel-
lcgzetes r mfiv€szeti objektiv6ci6nak, a milt6r$rnak, a
mfialkotlsoat profanizilod6sE, a,,szents6g" k6ts6gbe-
vots& Eal 6cszefiigg6sben nem is csak eglr alternatlv
n6ttrgfeffogfs keriilt a miiv6szetben hangpflyos hely-
re, baneo az alkot6f olyamatnak isrij 6rtelmez6se. Az im-
provizlci6 fct6rt6kelclJ6se - nemcsak a dzsezz-ben,
v{C/ r poprock igazatokban, de k6pzdmiiv6szetben,
ol;r&a iroddombr n is szembeszdkci jelens6g. Mint ahogy
dlcokult6rlb6l a kulttrdba integr6l6dott az a miiv6sz-
negrtertts is, mely mag6t a folyamatot tekinti a mriv6-
cti obi*tiv6ci6nak. Elfogadottri v6lt a neoavantgard
lcfcatatfv mrifaja a performance vagy a happening.
Sztlsfuszerfien t6rsult az improvizativitishoz az inter-
diszc iplinaritl{s, a komplexitis is.

\' rndezzel szoros cisszefiigg6sben 6rt6kekjdtekfel az
6zte t ikai cselekv6s mils, fi gymond nem,,produkc i ok<iz-

. pontir" formili is. Haz6nkban ilyen miiv6szeti programok
testet<ilt6se volt a t6nch6zmozgalom, a j6tsz6h6zi tev6,-
kenys6g, 6s a ,,creativ drama" (majd k6scibb meghonoso-
dott nev6n, dr6maj{t6k, drimapedag6gia is).

A felsoroldsb6l is kitiinik, hogy itt egyszerre voltak
hazai,,kitermel6sri " miiv6szeti divatok, 6s volt, egy,,fej -
letteur6pai" import is (nem lebecsiilendci adal6k, hogy-a
,,creativ drama" egyszerre szfurmazolt k<izvetlentil Ang-
li6b6l, de legalibb annyira cseh k<izvetit6ssel is 6rkezett).
Sink6 Istvin szives figyelemfelhivds6b6l tudom, hogy
Miinchenben 6vek 6ta miik<idik a PA @ldagogische Ak-
tion - pedag6giai k6r), magam P6.rizsban iigyeltrettem
meg a Pompidou Centrum animitorainak gyermekfog-
lalkozis.it Kinek-kinek egy sz6ket kellert,,sa.l6tlatAnt
berendeznie", vagy hulldmpapirb6l meg6pitenie kuny-
h6<inmag6t.

A felsorolisban 6szre kell venni azt is, hogy egyszerre
voltak tradicionalista (populista) divatok, t<irekv6sek 6s
egyszerre technicista (elitista) t6rekv6sek- gondoljunk
az elektronikus miiv6szeti akci6k terjed6sere. Hogyl.iig-
gelleliil megielen6si form6j6t6l, kcizos 6let6lm6ny tei-
m6k6nil volt sz6, arr6l igen sz6pen tan(rskodott a neo-
folklorista nemzed6k, a ,,nom6d nemzed6k" egykoru 6n-
vallom6sa 1977-ffi1.

Archalkusmlntdk
A kreativ kultfrhist6riai-miiv6szeti-tdrt6nelmi is-

meretterjeszt6s hagyom6nyainak ne lenn6nek emlit6sre
m6lt6 m6lyebb r6tegei? Dehogynem!Etcisz<ir is emlitsiik
az egrkori hires koll6giumok iskoladr6m 6it. Azut6np6l-
d6ul a jezsuita iskol6kosztillyainakfeloszteset, ahol a ta-
nul6k hosszf iddre r6maiakkii 6s punokki velhk. Vet6l-
ked6seikben a k6t 6kori nemzet harc6t id6zt6k. Az fjko-
ri ,,iskolai k<iztdrsas6gok" cis6nek, Martin plata sv6jci in-
t6zm6ny6t (1761) raftja a nevel6st<irt6net. Saj6tos ,,kre_
ativ projektnek" kell tekinteniink egy6bk6nt-a nlprajzi
gnijtem6nyekbdl ismerr alakoskod6 j6r6kokkal "gyde-
k<itdtt n6pszok6sokat is, ahol ahizr6lhilzra j6r6 gyere-
kek reges-r6gi esem6nyek szereplciinek brjr6be brijlak a
betlehemez6s vagy a gergelyj6ris idej6n (s j6t6kuk egy-
szerre szolg6.lta a telepiil6s mindennapi-iinnepnapi 6le_
t6t, s a sajdt,,belenevekil6siiket" - kultur6liJtanul6su-
kat - is). Vagy csak egyszeren katon6sdit j6tszottak -
hasonl6_ funkci6k rejtett k6nyszer6nek t6ve eleget -,
mint M6ra Ferenc Kuck6 kir6ly6nakpajt6sai. A modern
pedagogia kezdem6nyez6sei koziil figyeljiink fel arra a
tenyre, hog;r a J6nos vit6z 6s a Toldi mindm6ie - imm6r
t<ibbmintegy $vszAzad,al-szerepela l0-l l,iiletvea I l-
l2 dvesek tananyagiiban. A mindenkori tantervk6szitdk

szerint agrerekek ebben az6letkorban Olkmeglgaztrn a
tiind6rmese-vil6got 6s a lovagkort. Ebben a jdt6kbs azo-
nosul6sban l6tjdk az oktat6si sikerek legfdbb fon6s6t.

Hangstlyosan kell sz6lnunk a 20-as, 30-as €vek ma-
gya,r reformiskol6inak tdrekv6seir6l, Domokos llszlF
ndUj Iskoldjdban kiildn<is hangsflyt helyeztek arra, hogy
a tanul6k tanulmdnyaik sordn beleelj6k magukat a tan-
qnyagban szerepl<i irodalmi, 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 rart-
juk sz6mon a magyar ftt<ir6mozgalom koalici6s elsrj kor-
szak6t. Ez a korszak egybeesett az 1848/49-es szabad-
s6gharc centen6.riumilval. Mint kdztudott, ekkor - a
centeniriumi eml6kez6s jegy6ben - alakultak ki amoz-
galomnak legfontosabb jelk6pei, utal6sai az egrkori hri-
s<ik peldijdnak ,,fijrajitsz{s6ra". @zt a tradici6t egr6b-
k6nt a mai vildgban legink6bb a Rak6 J6zsef vezette
,,Magyarorsz 6gFelf edez6i " nevet visel6 alternativ gye-
rekmozgalom cirzi.) A m6dszertani kincst6rban k ellizA-
mon tartanunk a cserk6szetben felhalmozott jit6ktradi-
ci6kat, alighanem elscisorban a reg6s6k6t. Q.{em v6letlen,
hogy mdg6tte a tradicionalizmust 6s a reformpedagogi6i
szintetizllni kEps Kar dc sony S dndort ral6ljukl)

Kdt €vtized a szaklrodalom titkr€ben, s aml e tlik6r-
b6l (ezideig) kimaradt

A hetvenes 6vekben a kordbban elemzett okok egybe-
fon6d6sa nyom6n e trirekv6sek felercisddtek az iskolai
oktat6sban 6s a k6zmtivelcil6sben is. Elcibbiek&n M ezei
Evdd volt az tttor(iszerep, aki az ,,alkot6 dramaturgia"
kiilfdldi tapasztalatait iiltette 6t t6rt6nelemtanit6si
m6dszerek kriz6 a Bogdncs utcai iskoliiban. Kis6rleteir6l
besz6.molt annak idej6n a Val6s6g has6bjain. A tapasz-
talatok jelent 6s mozzanatait az Orszfugos Oktat6.stechni-
kai Krizpont krilcs6ndzhet6 videokazett6n is rdgzitette
Szimul6ci6s jit6kok a tort6nelemtanit6sban cimii to-
vdbbk6pz6si anyagiiban. Ez id6 t6jt kezdri<td tt a k6pz6-
miiv6sz Sinkd I stvdn6s a gazdas4gtiirtlnlsz Rev I stvdn
izgalmas kis6rlete a budapesti Viirosmajorutcilban. Aki-
s6rletben a gyerekek vililgteremtci,nagyj6t6ka' eleinte
<intudatlanul ism6telte-teremtette ijra azemberi t6rsa-
dalomfejki<t6s elsci nagy l6p6seit. Ez volt a Kaktusz-szi-
get, a gyerekek tcirtrinelem-filoz6fiai modellj6t6ka. Az
iparmriv6sz Szdp I lonapedig a kornyezetjdt6kok terve-
zet6tklszitette el - egy Robinzon6d-jit6kban - a tech-
nika tantdrgy tov6bbfejleszt6s6re. A szentlcirinci kis6rle-
ti iskola szelleme 6s program ja - a Gdspdr hiszl6nev,6-
vel osszefon6dott te6ria - sokat segitett abban, hogy
G e s zt e s sy Z suzs a tev6kenys6ge a komplex projektek ir{-
nyi4ban kibontakozzik, virdgba boruljon.

- { Fliv6rosi Pedag6giailnt6zerrl'1t t974-ben megje-
f ent Szabadid<jmodellek cim fi Ker es zty Z suzs a 6ltal sier-
kesztett k6tetben olvashat6 a szerkesztci Ttinrk 6g-t6rzs
cimii jrit6ka. Ezazadal6karra utal, hogya napkdziottho-
nos klubmozgalom is 6rdekkjrl6sselt|jlkoz(frott a krea-
tiv jdt6kok, projektek irint.Tihanyi Katalinnak Gyer-
mekszemmel az 6kor vilfugiban, p 6cze G dbor nakkieg a
tenger elnevez6sii jitlka m6r a Budapesti Mrivelcii6si
K<izpont Gyermekfoglalkoz6sok Budapesten cimii kiad-
v6nyriban jelentek meg I 98 I -ben. Any6ri napkiziffil iz-
galmas indii{nkalandot formdlni - nos, a (legrijabbkori)



elsft6g itt - tudomisunk szerint - a h6dmez6vrlsilrhe-

lyiek6. M 6ruts F er encnd gyermekkdnyvt6ros dolgozott
ki terjeszt6sre r6rdemes terrezetet. A t6bor programja

198 I -ben az tfjfs.lgi Lapkiad6 V6llalat Visszaj elzi-s ci-
miik6tet6ben jelent meg (az indii{nosdi sikeres, publikus

v6ltozatait jitszoltik Harmath I stvdn fot6riporterrel a
budapesti Martinovics-hegyen, Goddllcin, Salg6tarj6n-
ban 6veken 6t\. Xz emlitett kotetben olvashat6 Makai
Eva jit6ka, a Csupaszem, mely a v6rosi, honismereti
porty6k egrik sz6p peld6ja.

A mfzeumpedag6giai akci6k (Granasztdi Szilvio,
Mdsairos Erniike, Cs6k Mdrla 6s m6sok foglalkoz6sai),
tovirbbi a Kamards I stvdnhozis ,,homfrlybogoz6" bar6-
tai nev6hez ftiz(frii olvas6t6borok iillamalapitils-j6t6kai
mind itt emlitendrik. A jitsz6hizak mozgalma szeren-
cs6sen otv<izte a k6zmrives-n6pmiivclci mozgalom 6s a
dramatikus jit6k legiobb tdrekv6seit. Ennek olvashat6
dokumentum ai: Bdkey Ldszl 6nd Miivelcil6strirt6neti
j6tsz6hiz Nagykciroso n; B a I o g h B e at r i x Vdrj 6 t6kok;
valamint a N6pmtivel6si Int6zet Jilteka sorozat kiadv6-
nyai. Figrelemrem,6lt6 dokumentumok a kecskem6ti
Sz6rakat6nusz kiadvdnyai, nemkiil<inben irjabban a Gu-
zsalyas cimii foly6irat (kiadja a Budapesti Mrivelcid6si
K<izpont). Ez ut6bbi adta ki 1985-ben J6tsszunk t6bort
cimmel tort6nelmi j6t6kgyii jtem6ny6t. A Mfzs6k
Krinyvkiad6 sorozata, a Kapt6r n6lkiilozhetetlen segit-
seg a j6tsz6h6zasoknak - a magyar n6pmiiv6szettcil az
indi6nosdiig.

A T6jak,Korok, Mfzeumokmozgalma olyan kiil6n6s
dtviizete a kreativ kultcjrhist6riai j6t6knak, hogy 6rde-
mes r6sdetesebben sz6lni r6la. A pecs6teket gyrijtci, jel-

v1nyszerz6 j6t6k olyan sikereket 6rt el, hogy szervezoi-
nek a kdzdss6geket mozg6sit6, bonyolultabb j6t6kfor-

mikat kellett kitah4lni. Igy sziilererr a Vdndorkonyv-j6-

t6k. Ennek sor6n felelevenedtek a c6hes iparosok 6vszir-
zados v6ndorl6si hagyom6nyai.

A kultfirhisttrriai komplex j6t6kt6bor iskolit terem-
tett. A 76-t6l 83-ig ivelci csillebdrci sorozat utilnZilnkin
honfoglaliis-, 6s renesz6nsz t6bor volt, szolnoki pedag6-
gusok rendszeresen renesz6nszt6bort szerveznek -

most m6r az orszirg kiil6nbiizci rrlszein, a TKM-triborai
egy-egy fjabb korszakot v6lasztanak minden esetben,
I 99 I -ben, a Sz6chenyi-bicentendrium iinnepen eljutot-
tak a XD( szizadig. A m6dszer irodalma gyarapodik, a
prograrnok terjednek. A t6bori koriilm6nyek kdzdtt -

mi tagadiis, kedvez6 f elt|telkcirnyezetben - elsaj6titott
m6dszertani kultrira 6tsziv6rog a tan6v mindennapjaiba.

Ha a mozgalmi vagy kiizdss6gi keretekben megval6-
sul6 trjrt6nelmi jrit6kok fellendiil6s6nek forr6sait keres-
siik, akkor ezekkozott megtal6ljuk Bogeti P6,ter k6t, az
titvenes 6vek v6g6n megjelent ifjri s6gi reg6ny6t is. K6t if -

jfsigi reg6ny, 6rdekes vid6m olvasm6ny - egyben val6-
s6gos m6dszertani enciklopedia! A k<inyvek Az 6gasv6ri
csata 6s A H6vir6g m6sodkorm6nyosa jelenti. Sz6munk-
ra kiilcin<isen az ut6bbi reg€ny a fontos. Arr6l van sz6,
hogy h6rom diilkcsoport az iskola n6vad6j6nak, V<ir6s-
martynak a nyom6ba ered, 6s v1gigutazza a Balatont.
Voltak6ppen tdbb napig tart6 6ri6si akadilyversenyen
vesznek r6szt. Kiil<inboz6 titkos feladatot kapnak, 6s ti-
tokzatos jelen6sekkel - bety6rokkal, remet6vel, v6gv6ri
katondval tal6.lkoznak. Triliik kapjik a soron kcivetkezci
utasit6sokat. @z ut6bbiak persze mind a j6t6k beavatott-
jai, nevel6k 6s szin6szek 6lruh6ban.)

Ezt a j6I6kot kis6relte meg fjrajdtszani 1963-ban a
3362. sz. Petcjfi S6ndor f ttor6csapat szigligeti tibor6-
ban. Az 6jjeli riad6 utrin betyilrok,,rabolt6k el" a gyere-

keket, majd mikor l6ttik, hogy ,,csak di6k urak", j6vit6-

teliil ..korbekis6rt6k" ciket a Balaton tdrt6nelmi vid6ke-

in. Szinte ugyanebben az id6ben jetszottak hasonl6 m6-

don a 10. sz-J6zsef Attila regciscsapatban, a Kdzponti Ut-
tirrciegyiittes mozgalmi programjain. E j6tdkok iddt6ll6

legjava nyomtat6sban is megjelent (az Uttdr6iinnep6ly,

a Jit6ksarok, az Unnepig6zo cimii kotetekben), javitani

igyekezv6n az iskolai iinnep6lyek m6dszertani kultfr6-
j6t is. Az | 8 48 -at id6z6 improvizativ-kreativ j6t6kok ko-
rabeli megval6sit6i koziil id66ziik fel a XII. keriileti Esze
Tem6sOtthont.

Q{egjegyzem, hogy a jdt6krendszer hasonl6 felfog6-
s6t volt m6domban megismerni 6s jitszani 1986-ban a
diiniai Vordingborgban, az II. Eur6pai Gyermekszinj6t-
sz6 T al6lkoz6nemzetkrizi csapat6val. Minden bizonnyal
kozos pedag6giai forr6svid6krcil van sz6 ez(rttal is.)

Mint emlitettem, a csilleb6rci mriv6szeti tiborokban
197 6-t6I eg6szen bonyolult j6t6krendszerek, mondhat-
ni, kis6rleti kipr6bril6s.ira is sor keriilt. Tudomisom sze-
rint, ez a megoldisegyiittes eredeti hozz|jlrulilsnak te-
kinthetci a m6dszertani kultrira e csalildjihoz. Atiboro-

a{s eg6sz ideje a t6bor eg6sz tere egy, a program szellem-
isegltid0z6keretjdt6k alapj6v6 v6lik, e jit6k szigorri dra-
maturgi6ja sodorja az esem6nyeket, a projekt kdz6p-
pontj6ban valamely objektum-objektiv6ci6 k6z<is meg-
teremt6se 6ll. E c6l - visszafel6 - 6rtelmet ad az apr6,
akir egy6ni rrlszcselekv6seknek is.

Em l6kezet es,,akad ilyversenyt " r endeztek 197 6 -

ban az I. orsz6gos n6pmiiv6szeti t6borban (Az iiveghe-
gyen is tirl cimmel megjclent a hivatkozott J6t6ksarok-
ban). A j6t6kos v6ndorriton a csoport legfiatalabb tagi6-
nak, a ,,legkisebb fifnak" vezet6s6vel a gyerekeknek pr6-
b6t kell tenni, hogy kiszabadithass6.k a s6rk6ny fogs6g6-
ba esett kirdlylilnyt.

A csilleb6rci ti4borok legt<ibbszdr a n6pmiiv6szet k6p-
viselte mfltba kalandoztak, a Fiatalok N6pmiiv6szeti
Stfdi6j6nak lelkes fiataljai, Sebci6k, Videk6k, Landgrif
Ka t66k, Zsur 6v sz-ky 6k mellett sikeriil t Jiinosi S6ndort is
aszahezet6k koztitt tudni. A r6sztvevci pedag6gusok fel-
keszit6seben Andr6sfahy Bertalan is r6szt vett. A j6t6k

egyre bonyolultabM vilt, a tilboridcj ,,kerek egy eszten-
dcit" jelk6pezett, a t6bor terei pedig ahazajeles t6jegy-
segeit. Az 1978-as n6pmiiv6szeti t6bor ,,szerepjitsz6
akad6lyversenve" N6mcth Imr6nek Reguly Antalr6l
sz6l6 rcg6nr'6t rekonstru6lta. Az cisi sz6 nyomiban cim-
mel jelent meg a Jit6ksarokban. Aj6t6kban a gyerekek
legiobban a medveiippenet 6s a tiltos jelen6s6t kedvel-
r6k.

1979-ben j6t6kaikban a jdvci nagrv6rosaiban 6s cir-
b6zisain jdrtak a tiiboroz6k. K6pzeletben megalkottik

egy XXI. szAzadi iillam 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 alakul-
tak a csilleb€rci altiborok, at6boroz6 ritt6rrjk pedig el-
k6pzelt 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, kalan-
dok cim kiadv6nyokban (mindkettcit az lfjirs.igi Lapkia-
d6 V6llalat adta ki), a gor<ig 6bor teljes anyag6t Vdradi
Istvdn 6.s Trencsdnyi LiszlS szerkeszt6s6ben a Tan-
k6nyvkiad6 adta ki (Okori g6r<ig6k - mai gyerekek ci-
men).

A n6pmiiv6szeti t6borokr6l sz6l6 gyiijtem6ny igen
fontos, elm6letileg is jelentcis tanulm6nyt kdz6lt. Zelnik
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J&nfnek A cseletrv€s jdt6kos lehetdsEgei clmii ir6sa
ra6lescbb ihszeftigg6sben mutatja ki a j6t6k, az alkot6s 6s
a kultfraelsaj6titds kapcsolat6t. A n6pmtiv6szeti tipusf
projektekl 

l6rgyi cselekv6s, a k6zm(ves tev6kenys6g
fontoss6g6t igazoltdk, szinte kopernikuszi fordulatol
hoztak a ,,kultirakdanetit6sben" - egy6bk6nt, kor6nt-
sem maradtakir,,manudlis tev6kenys6g" korldtai k6z6tt,
" lntt-ql "g"sz6hez nyitottak ablakot - grerekek sz6-
m6ra kiild,ndsen kitiirtat !

A csilleb6rci kezdem6nyez6seker k6srjbb az 6n. Ka-
zincry-tiborok 6s a szegedi Kincskeresci-t6borok is foly-
tattik (ut6bbiak tapasztalatait az Unnepig6zri cimii mii-
sorfiizet 6s a Kincskeresci tiborvez et6 kliencimri kiad-
v6ny r<igzitette.)

A tdrt6ne ti hely zetjit'kokat illetcj et tekin t6siink
nem lenne teljes, ha az ifjrisilgi irodalom olyan alkotdsa-
it nem emliten6nk, melyekben - a gondolat j6t6lcrrk6nt
- napjaink h6se m6s korok vil6gi{ba is eljut. Az ,,Egy
jenki Arthur kirily udvar6ban" mrifajt teremtett. Nap-

jatqk m9ry11 iskol6sgyermekel leghkfbb Varga Kataltn
reg6ny6t, a Micsoda esztenddt ismerhetik. A tdit6netbeli
Fakan6l6rs az dtddikes tdrt€nelem&nyagba foglalt kul-
tfr6kban kalandozik.

A tiirt6neti jdt6kok gazdag gy{jtem6ny6t l9g6-ban
adta ki az lfj6s6gi Lapkiad6 Vfllalat. A m6i emllrett csil-
leberci-t6boroktnyagai mellett a k6tetben volt 6jraol-
vashat6 Mezei Eva ,,korszaknyit6" tanulm6nya, iit je-
lent meg el6sz<ir Sink6Istvdn-R6v Istvdn Kaltusz-sli-
gete is...

- Ezen olykor sz6rv6nyos, t<ibbnyire rossznyilv6noss6-
gi kezdem6nyez6sek m6giscsak utat tdrtek a mindenna-
pi iskolikban is n6mi alternativit6snak. A pedag6-
gusszakma legiavilt nyitott6 tett6k a projekt-m6dszei6s
rokonai irdnt. Az egykori t ilborszervez6ket ma megtal6l-
ni ,,profi" alternativ mozgalmakban, legyen az Friinet-
pedag6gia, legyen saj6t 6lm6nyri tanul6s, legyen dr6ma-
pedag6gia...

MichelFustier

EREK..'':'I

A kreativitiis gyakorlata
- Kiinyvismertetds 6s szemelv6nyek -

A K6I{YVR6L
A szerzd Pdrizsban jelentette meg miiv4t 1976-ban.

Kdnyvdt az fr6 csoportvezet1knek ds csoportszervez\k-
nek, valamint pszichol1gusoknak sztinta. Akkor, ami_
ko r w e kke I e ze I 6t t I ef or d it t at t uk e zt a k c)nyv et, i g y v 6 I _
t-ilk, hogy has2nosan f or gat hat j dk a benne r ej I 6 gyakor _
I atokat dr dmapedag 6 gus aink i s, azok el shkdnt, aki k na-
gyobb didkokkal ds f elntitt ekkel f og I al koznak.

A kr e at iv it ti s t a s ze r 26, a ho g y b ev e zet 6 j 6b en tr j a ti g y
tekinti, mint a szemdlyisdg kiteljesedds'4t segft| szii_
lemi trdninget, mentdlis gimnasztikdt, mety dltal alkal_
mas sdtehetjiik magunkat ana, hogy haj I 1konyan al kal -
mauuk i s mer et e i nket, ho g y j av it s un k k apc s o I at a i n k o n
ds kdpessd vd,ljunk az eredetisdgre. A kieativitds fej_
I eszt tisdvel tehdt pedag 69 iai ds mentdl hi g i4niai prib6_
ruik me g o I d ds dt seg it het j ijk e I 6.

Mdsfel6l -trja a szerz6-a kreativittis probldma_
nngol d6 tevdkenysd g, o I yan gyakor I at sor, amelynek se_
gftsdg6vel atdrsadalom szocidlis, kulturdI is, gazdasd_
gi megrtjub kdpess6g6t is fej teszthetjijk. E tikintetben
a kreativittis az invenci6 megszerzds4nek metodikdjd_
hozis kapcsol6dik.

A kreativittis kibontakozdsdnak fibb rendbeli gdt_
jdr6l is beszimol Fustier: ezek a rdnk rjrrjkitett hagyo_
mdnyok, amelyeknek nem mindegyike j6; a hatalommd
ndtt sTemdlyisdgek; az intellektudlis divatok, melvek a
konformizmus nyomttbanf ejtik ki agressziv btefotydso-
l6 tevdkenysdgiiket; a nevelds beide[z\ddsei, ennek nyo_
md,n a szoktis hatalma; az En-nek- szem1lyisdgtdiek_
tani okok alapjdnavdltozrissal val6 szemberuil ldsa; az
6s z miw a kr eat iv it tis akad d I ya.

A szerzd nagy srtly helye2 az invencifira. A kreativ
mddszerekkel vdl i fej lesTteni az invenci1t, mdgpedig az
anal6g m6dszerrel, az ellentdtes mfldszerrel is a aleo_
t6rikus mddszerrel.

.Hogy ezek a kdpessdgek kialakul janak,folyamarcs
tr dni n g r e van s zilksd g. A tr dning e ket mind i I c s opor t ban

kdpzeli el.Vdlemdnye szerint addig nem lehet elkezdeni
a kr e at fv g y akor I at okka I v al 6 f o g I a t koz(ist, mig a c s o_
porton belill ldtre nem j6n az az dllapot, amelyben avd_
I et I enil I cj s s zev er 6 d rjt t t a g o k mtir dr ze I mi b i 7t o n s d g b an
nem drzik magukat. I smerni kell a mdsikat, iiletvi ma-
gunkat. Azonos ,,6rzelmi mikroktimdra,, van szi)ks6g.
H o gy ez bekrjvet kezzdk, kommuni kdc i6 s, int er akci6s
gyakor I atokat aj dnl. Ezek t6bbd-kev6sbd megegyeznek
azokkal a p s zi c hol 6 g i ai al ap ozot t s tig ti g yikoi I at ok-
ka l, me I yeket a d r d.maped a g 6 g u s ok M ag yar or s zd g on i s
a I ka I maznak, s ne I y e k a kii I dnf 6 t e j dt d k k6nyv e kben o I -
vashat6ak is.

A t ov db b i ak s o r dn kr eat iv 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
k1v et kezmti ny e i r e. T anu I j unk me g k6r d e 7n i 6 s rtj r akdr _
dezni, a beideg zdddseket I egy6zni ds ilj ds s zef iig-gdseket
keresni.

Az dt al aktuds kdpes s6ge f ej t esztdsdnek 6r dekdben
killdn fejezetet szentel az anal1gids, ellent&es- ds az
aleotdrikus m6dszereknek. Ezeken belill fontosnak
tartja, hogy kialakuljon a kdtsdgbevoruis ktipessdge, az
adaptdci6s kdszs{g, gyors reagdlds avdrailan helyze_
tekre,aT absztakci6s kdpess6g, hogy a ki)ldndst6l efjus_
sunk az dltaldnosig.

M i mo s t a v i I d g me g i s mer d s e f ej ezet b6 I ktjzl ilnk nd _
hdny gyakorlatot. Ezek mind olyanok, amelyek j6l il_
I e s zkednek s zemd I yi sd gf ej I e s zt 6 koncepc i 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 kcizdp i skol ds ko_
rt didkok kdrdben.

A k6nyvet a tragikusan elhunyt Rtlcz Katalln fordi_
totta.

@ebreczeni)
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GYAKORLATOK :

l.AMars-lakd
Eml6kezziink vissza azokra a k6rd6sekre, amelyeket

ryermekk6nt tettiink fel a csodillkoz6 6s k6ts6gbeesett
felndtteknek mi6rt nem n6gyk6zLib jdrunk? A fti mi6rt
z6ld? Mi6rt vannak fi6k 6s l6nyok? Mi6rt kell mosakod-
ni? Mi6rt vannak h6borfk? A papa mi6rt eszik, hiszen
m6rmegnritt?...

Ma m6r annyira hozziszoktunk az er6viszonyok
uralta abszurd helyzetekhez, hogy k6ptelenek vaglrunk
fdltenni az alapk6rd6seket, amelyek f6ny6ben m6sk6nt
l6tn6nk 6s tudomist venndnk relativit6sukr6l.

Hog;r meg(tjitsuk szemhat6runkat, sziiks6giink van a
tivolsigtartisra, arra, hogy idegenn6 v6ljunk 6s a gyer-
mek, a perzsa vagya MarsJak6 elfogulatlan 6s naiv tekin-
tet6vel vizsg6ljuk villalatunkat, v6rosunkat, term6kiin-
ket. Mondj6k, hogr a holdr6l n6zve f<ildiink m6s dimen-
zi6kat kap, 6s a vildgrir mintegy a misodik tudat megie-
len6se. Legytink csak egy kicsit is holdkdzpontfiak!

Ez a c6lja az d6bbi gyakorlatnak. Tdbbf6lek6ppen le-
het csin6lni: kollektive tessziik fel a megadott jelens6gre

a mi6rt k6rd6st 6s pr6bilunk v6laszolni; kettes-hirmas
csoportokban valaki elj6tssza a frissen 6rkezett Marsla-
k6t 6s magyarizatot k6r a tdbbiektcil, mi6rt olyanok a
dolgok, amilyenek 6s hogran tudnak beilleszkedni e f<il-
di l6tbe.
J6rja kdriil kritikusan az alibbi t6rgyakat:

hiz, vonat, zongora, felmond6lev6l, csal6di 6tkez6s,
v6ros, csal6d nemzetk<izi p6nzrendszer, energiakiterme-
l6s, tirsadaLni hierarchia, iskola, diplom6.k, kultfra, ma-
gfunvillalkozis,atisztivselcikst6tusa,bank...
Tegriikfel a mi6rt k6rd6st:

rgduljunk ki egr adott szitu6ci6b6l,szokisos helyzet-
tril. Es k6rdeznink:mi6rI? (1r,Ii6rt aut6n j6r? Mi6rtr6zit
t6v6t? Mi6rt csaladi kiirben 6tkezik? stb.). Ha az illetri v6-
laszolt, k6rde zzink r 6, a magy ar izatr a 6s igy tovibb. Igen
gyorsanel jututkazel,Ialilbanelhanyagoltalapigazs.igo-
kig. V6gigk6rdezhetjtik a csoport minden tagidt egy mi-
6rt-tel.

F,szre fogiuk venni, hogy a magyarizatok nem telje-
sek minden k6rd6sre sok kiil6nbiizri v6lasz adhat6, ame-
lyekmind egyfjabbmi6rt-et sziilnek. Azt is 6szre fogiuk
venni, hogy lesznek kong6v6laszok, de menetk<izben ren-
geteg olyan probl6ma fog fdlvet6dni, amelyekre vissza le-
het t6rni. Az a l6nyeg, hogy ne 6rjiik be panel-vilaszok-
kal. L

2. Szuette gerendfk

,An6lkiil, hogy tudnink r6la, magatart6sunkat meg-

hatironik azok a mor6lis, mentS,lis 6s biol6giai szok5.-

sok, amelyeket gyerekkorunkban vagy serdiilcikorunk-

ban sajititottunk el vagy amelyeket a milici, a kultirra 6s
a civilizrici6 rir<ikitett r6nk." Ezeket a szok6sokat a tiirt6-
nelem form6lta, hogy meghat6rozott t6rsadalmi kozeg-

ben a kdriilhatiirolt sziiks6gleteknek megfeleljenek. De a

sziiks6gletek fejl6dtek vagy eltiintek, a szok6sok viszont
maradtak,6sma mir elcifordul, hogy benitj6k tev6keny-

s6giinkel nincs lehetcis6giink disztingv6lni, sem b6torsi-
gunk elszakadni triliik.

Tess6k n6hriny pelda:XIV. Lajos 6s Napoleon centra-
lizici6ja (amely maga ut6n vonta a lakoss6g felelcjs-
s6gcs6kken6s6t); 6tkez6si szok6saink; munkarend; a
nem-decimilis m6rt6kegrs6gek, f6ldmag6n tula jdon (ki-

egyensflyozott urbaniz6ci6 akad6lya); v6mhat6rok;

rtnzrendszer; k<itelez6 katonai szolg6.lat (ziszl6aljakkal

harcol6 korszak <iroks6ge).

- . . -&*

Gyakorlat
irjunk le olyan mirltban keletkezett egyszerti vary

komplexhelyzeteket,szokilsokat,torv6nyeket,magatar-

t6sokat, amelyeknek meglilte ajelenben vagy a k<izelj6-

vciben kirosnak l6tszik

szakmai teriileten

csal6di 6letben
politiklban
iskolatigyben
gazdas6gi 6letben

vallis teriilet6n

erkiilcsi t6ren
tilrsadalmi vetiiletben

miiv6szi vona tkozisban stb.
Ha ez a gyakorlat neh6znek tiinik,vlgyenek belevalami-

lyen rendszert. Pl. vizsg6ljik meg minden teriiletre vo-

natkozva, mi a helyzet a grerekekkel, a feln6ttekkel, a

ncikkel, a f6rfiakkal, a serdiil6kkel, az aggasty6nokkal...

3. Az 6rzelmi motivdci6 tanulm6nyozfsa
A legtdbb esetben a t6rgyak felhaszn6lhat6sdga 6rde-

kel benntinket. De ne felejtsiik el, hogy a t6rgyaknak 6r-

zelmi funkci6juk is van. A minket ktiriilvevcj vil6g telve

van jelent6ssel; mintegy selyemgub6t k6pez koriildttiink,

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, 6j-

s6gunk, lak6sunk, nyakkend6nk, kar6rink szimunkra

olyanok, mint a h6zi6llatok, szeretjiik jelenl6tiiket, m6-

soknakviszont r6lunk tanfiskodnak vagy arr6l, amilyen-

n6 szeretn6nk v6lni.
B6rkik legyiink is, egrszerrevagnrnk a pult k€t olda-

l6n: termel6k6nt besorolva valamilyen m6don a t6rsa-

dalmi krizegbe, m6g ha nincs is k6zvetlen kontaktusunk

a fogyaszt6val; 6s fogyaszt6k6nt, mert figy tartjuk fenn

magunkat, hogy megszerezziik mindazt, amit a tirsada-

lom lehetciv6 tesz. Ak6r egyik, ak6r m6sik esetben, alap-

vet6 k6rdest kell elemzds al6 venniink.

A gyakorlatot ktiziisen v1gezzik.A r6szvev<ik jirj6k

k6riil lehetcileg az osszes motivici6jiit egy t6rgy megv6-

s6rl6s6nak vagy egy szolgiiltat6s ig6nybev6tel6nek.

Gyakorlat

Mi motiv6lja

eg/ rijs.{g, egy tranzisztoros r6di6, egy robog6, egr
kdnyv, egr l6tcwi, eg;r filmfelvev<i, egy g6pkocsi megv6-

si4rli4sit; a vakrici6 modjrinak, egy r6gi bfitornak, egr kiil-

f<ildi ftnak a kiv6,laszt6sit stb.

4. T6volstlgtertfs

T<ibbnyire olyan szitu6ci6k rabjai vagyrnk, amelye-

ket a legkonvencion6lisabban 6rziink 6t: a szomorf ese-
m6nyek levernek benniinket, a vidiimak felderitenek, a

drimaiak nagy hat6ssal vannak r6nk... 6s ez igy norm6lis.

De kis6reljiik meg, hogy kiviil helyezkediink a konvenci-

6kon 6s pr6b6ljuk meg, hogy ne legyen k<iztink azokhoz

azirz€sekhez, amelyeket a tirsadalmi hagyomi4nyok 6s

neveltet6stink kiivetkezt6ben 6rezniink kellene. Sz6nd6-

kosan villaljunk egy inadekv6t hangnemet, ,,t6volsig-
tartist". A humor mindig is l6nyeges jellemzrije volt az

alkot6nak. 0j szemmel t<ett nCzntint a vil6got.
A kovetkezci gyakorlat a szin6szhelyzet6be 6llit min-

ket, amikor hirtelen f6lbeszakitva jiltekat elmagyarilzza
a kiiz6ns6gnek,azilltala alakitott figura mi6rt emelte 69-
nek akez|t 6s mi6rt kezdett nevetni. Igy jutunk el ahhoz,
hogy egyre jobban uralkodjunk benit6 6rzelmeinken.

,a@-
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Csoportosan is elot6szithetjiik a gyakorlatot, de mi-
vel l6nyege szerint er6sen irodalmi jellegri, vdlaszt6kos
egy6ni kifejez6sig kell eljutnunk, kiilon<isen az iskol6k-
ban. Az irodalomban rengeteg jellemzri peld6t tal6lha-
tunk.
Gyakorlat

Az A-listdrdl vdlasszunk ki egy esemdny 6s mon-
dassuk el a B-listdr6l sorshizissal vdlasztott rn6don,

Baleset, melynek kdvetkezt6ben valaki elveszitette a
f6ll6b6t; egy csomag cigarett6t; a vas6rnapi mosogat6s,
az any6s hal6la, h6zassiigt<ir6senval6 rajtakap6s; indul6s
nyaraldsra; eskiivcii ebed; jegyesek randevrija; tan6vkez-
d6s...

B
Komikus hangnemben, liraian, tragikusan, felhdbo-

rodva, epikusan, lelkesen, ddbbenten, iinnep6lyest:rr, po-
lemikusan, felindultan, hivatalosan stb.
Pdlda - Vas.irnapi mosogat6s (epikusan, eposzba ill<i-
en) _

O asszony, 6 anya, te, a gyiing6ds6g hatalmas 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 dolgo-
kat, azAdim teremt6se eldtti idcikre, amikor emberi l6lnv
m6g nem t6plilkozott levessel.

x Ha a gyakorlat nyelvi jellege keriil elcit6rbe, elcire el-
k6szithetci a kiildntxizci t6nusokban haszndlatos sz6k6sz-
let

>o<Nagymulatsdgot szerez, ha ilym6don alakitjuk 6t
az irodalom legismertebb r6sdeteit: pl. a Fdsv6ny mono-
l6gi6t Racine stilusiban v. Val6ry Tengerparti temetcj-
j6t Balzac6ban...

Ugyanezen gyakorlat egy harmadik lehetcis6ge,
hogy egy nagyon ismert szdveget hangosan olyan t6nus-
ban olvasunk fel, ami teljesen t6vol 6ll trjle.

5. Stflusgyakorlatok
A c6l: l. milyen sokf6lek6ppen mondhatjuk el ugyan-

azt az esemenyt 2. a rflsntev iikverb6lis k6pessegeit egyre
jobban kibontani.

Az elscj fdzis igen egyszeni: min6l nagyobb szlmban
gyiijtsiik 6ssze egy megadott kifejez6s variinsait. A foly-
tat6s mir osszetettebb: az inger ne verb6lis, hanem vizu-
6lis legren, minden lehets6ges m6don irjunk le egy rajzot
vagyfestm6nyt.

Ann6l sokr6tiibb lesz a megoldds, ha ktildnkizlsze-
m6lyeket, jellemeket, k6riilm6nyeket t6releziink fel. A
v6.ltozatoss6got a sz6k6szlettcjl a mondatszerkezetig 6s a
metaforikus kifejez6sk6szs6gig minden bizrosithatja.

Az e I sd f dzi sban akir egy 6nileg, ak6r csoportosan le-
het dolgomi. A mdsodik f deis gyiimd,lcs6zcibb, ha egy6-
nileg vegzik 6s k6scjbb 6sszevetik az eredm6nyeliet.
Elriszdr hagyjuk, hogy ki-ki az egy6nis6g lthozzaf elszin-
re, majd arra k6rjiik ciket, hogy bujjanak bele a m6sik bxi-
r6be, egy megadott szem6lybe.
Gyakorlat

" 
aJ Tal6ljik meg a lehet6legtdbb vari6ns6t az al6bbi

mondatoknak, anekdotd.knak, gondolatoknak an6lkiil,
hogy ezeket a szavakat hasznilln6k 6s fokozatosan he-
lyezkedjenek bele kiil6nhiz6 elcjad6k stilus6ba:

l. Ha ilyen ercisen fij, holnap esni fog.
2. Asszonyom, meghalok a sz1psz.em6.6rt
3. Mor6liskrizisen esik6t6ssegits6gemrevan sziiks6-

8e.

4. Kiinnyekig megnevettetett, amikor az el6z6 el6a-
d6t utdnozta.

5.Ez azigazsitg: a j6k keresztre feszitik azt, aki r6buk-
kan 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 (Courteli-
ne)

8. Amikor I. Ferenc Madame de'Etampes-n6l volt,
dszrevette, hogy Brissac az 6gy al6 rejtdzijtt, mert nem
volt ideje elmenekiilni. Edesseget k6rt, majd egy dobozt
bedobott az 6gy al6: ,,Nesze, Brissac, mindenkinek 6lni
kell (desR6aux)

9. ACrasse megyei kapucinusok elcsiptek egyfick6t,
aki gytim<ilcseiket d6zsm6lta. A rendfcindk el6 vezett6k,
aki igy sz6lt: ,,Ha m6r ilyen semmirekellci vagy, l6gy ka-
pucinus!" (des R6aux)

10. Egyspanyol falubanakasztisra it6ltekegyszab6t.
A lakosok f<ilkerest6k a 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. (des R6aux) stb.

, U lrjanak le egy metszetet vagy egy festm6nyt annyi
m6don, amennyire k6pesek.

6. Fotytat6sa kdvetkezlk
E gyakorlat sor6n egyar6nt fejkitik a fantdzia 6s tu-

datosul az intellektu6lis gondolkoz6s kiildntxizcj#ge. A
csoportvezet6 elkezd egy tdrt6netet, bemutatja a f6hdst,
nagyvondsokban folv6zolja a kririilm6nyeket, a mell6k-
szereplSket, azt6n hiislt egy k6t6rtelmii vagy v6ratlan
helyzetbe helyezi. Ekkor adja iit a sz6t valakinek, akinek
meg kell oldania a helyzetet, majd neki is fj helyzetet kell
teremtenie, a sz6t Stveszi egy harmadik 6s igy tov6bb...
Az utols6 mes6lcinek egyensflyt kell teremtenie. Egy-
egy mes6l6 k6t-hdrom percig besz6ljen.

Fontos, hogy v6letleniil keriiljenek sorra, ne k6sziil-
hessenekfel.

Kdt s zer - fuir oms zor i s ilj r akezd het j ilk v agy ki s c so-
por t okban vd g ezhet j ilk.
Gyakorlat

Fejts6k ki csoportosan az al6bbi t6red6kes t6rt6-
neteket:

- _ 
l. Picolette aranyos kisl6ny, aki sziileivel egy nagy

b6rhdzban lakikvid6ken. Nyolc 6ves, nagyon szorgalmas
6s igen komoly. Minden reggel elmegy ai istohUi. nOe-
sanyja, aki a mosogat6ssal van elfoglalva, odakiillt neki:
,,Picolette, itt az indul6s ideje" - ,,Igen, mama, k6szva-
gyok" - ,,Megmostad a kezed?" - ,,Igen, 11n66" -

,,Begomboltad a kab6tod?" -,,Igen, mama" - ,,Nos,
viszl6t!" - ,,Viszl6t!" - mondja Picolette, kinyttja az
ajt6t, beszall a lifrbe, a kapu elcjtt kis baratndjevel tal6l-
kozik, mint minden reggel.

Ma reggel azonban Dominique nem v6.r 16. ,,Ejnye,
gondolja Picolette, nem volt tiirelme megv6rni, vagy ta-
l6n n6thds" Es ugrdlva megindul. A sark*on m6g ott van
fblrajzolvaaz ugr6iskola, amivel az este j6tszott, most is
aszabdlyik szerintkezd ugrillni. De amikorazutols6koc-
kilba_ kellene beleugrania, 6szreveszi, hogy hatalmas nyi-
l6s 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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m€nport kel alkotnl, de hat6rozott vfuc€l ismeret€ben
6s tdk6letesen koherens kifejt6st realizilva.

A keret a kdvetkezci lehetnq eglr szinhilzraj ong6 meg-

6rkezik a szinh6zba 6s vegign 6zi az els6 felvonist. De na-
gyon melegvan, rossanl lesz, az orvosi szob6ban 6polj6k.
Csak az utols6 felvon6sra iil vissza a n'6z6t6rre. Azt6n ha-
zam€U 6s a szerepl6k n6vsor6t nilzegetve megpr6hilja
rekonstru6lni, mi tiirt6nhetett az elxi 6s utols6 felvonds
k6z6tt. Es 6szreveszi, hogr szimtalan megold6s lehets6-
ges.

A forgat6kiinyveket k6szitsiik csoportosan! Kohe-
rensnekkell lenniiik, a felttintetett szerepldknekiigyesen
kell beleilleszkednidk a cselekm6nybe, jellemiiket, 6rzel-
meiket f6lre6rthetetleniil meg kell fogalmazni, 6s az 6r -

dekl6d6st 6[and6an fenn kell tartani vagyis minden jele-
netnek a cselekm6nyhez kell illeszkednie, fij, fesziilts6g-
teremtci helyzetet hordoznia.

Ez a ryakorlat kiil<in<isen diakok szilmilra 6rdekes.
hdnyit6 beosztitstakszimiira is alapvetci, hiszen a kiin-
dul6si pont 6s a vegc6l kiizdtt szfmtalan ft lehets6ges, s
ezek f elf edez &6hez klpzelcierdre van sziiks6giik.

Az alapvet6struktur6tv6zoltuk fdl, iidvtisvolna meg-
talitni minden esetben a grafikai s6m6t is.
Gyakorlat

K6szitsiink forgat6kdnyvet az al6bb megadott ada-
tokb6l.

1. Elvi jelenet - 1900-as diszletek. Heves h6zast6rsi
vita, a f6rj felh6nytorgatja feles6g6nek, kdnnyelmii 6s
pazarl6 magatart6sit.

Utolso jelenet - A f6rj t6rden6llva k6r bocsrlnatot
feles6g6t<il, <issze6lelkeznek.

Szerepldk f6rj, feles6g, a feles6gnagrn6nje, k6zjeg;r-
zci, egy alhadnag/, szobal6ny, mell6kszerepl6.

2. Elsri jelenet - A kir6ly a tan6csiil6s kellcis kdzepen
letart6ztatjak6t miniszter6t 6s erulessal v6dolja riket.

Utolso jelenet - A kirilyszilmiizet6xben meghal mi-
ut6n fiet megeskette, hogy bosszut 611 6s visszaszeruiki-
rilysfugilt.

Szereplcik kir6ly, herceg, gr6f, piispok, kir6lyn6, hir-
n6k, szerzetes, tr6ndriik6s, Anna hercegn6.

3. Elxi jelenet - Az iireg r<ividiirusn<it a boltja m6"
gr5tti kts fiift6ben meggyilkolva tal6lj6k. Senki sem 6rti,
ni lehetett az indit6ok, hiszen visszavonultan, vagyonta-
lanul, szeg6nyesen 6lt.

Utols6 jelenet: A rend<irs6g 6pp akkor 6rkezik, ami-
kor egy feddhetetlennek ismert dregur besettenkedik a
fiilk6be. Letart6ztatj6k s ci mindent bevall.

Szereplcik rendcirfeliigyelci, h6deltigyel6, orvos, egy
t6vol616 unokaiiccs, egy kisl6ny, az iiregfr, egy spanyol
menekiilt, egy v6sirl6.

8. Reagdltls
Amikor v6ratlan vagy rendkiviili esem6ny tiirt6nik, a

tanirk, r6sryev6kvagy felelcisik reag6l6st az alibbiak ha-
tirozzirkmeg:
- magyarilz6rendszeriik
- elh6rit6 vagy azonosul6si rendszeriik
- al6vetetts6giik a tdrsadalmi rendszernek (tdrv6nyek,

erkdlcsi tradici6k)
- azonosul6si k6pess6giik a sz6banforg6 alanyokkal

Szimtalan magatart6si lehetcis6g szArmazik ebb<il, s
egrik sem objektiv. Hasonl6 jelens6ggel min talillkoz-
tunk m6s gyakorlatok kapcsin: ugyanaz a cselekedetet
nem uryanazt v6ltja ki; ugyanaz az ok mils hat6st gyako-
rol. Az esem6nyek hasonlatosak azol<hoz a szobrokhoz,
amelyeket reflektorf6nyben forgatunk s viltakozva mu-

tatkoznak ridegnek, kedvesneh megvet6nek fintorg6-
nak, kifejez6stelennek...

Hory elsaj6titsuk a sajdt interpret6ci6s rendszeriink

szubjektivizmusa ir6nti granakv6st, az al6bbi grakorla-
tok sor6n t6rekedjiink egy 6ltal6nos magyarilz6rendszer
kialakit6sdra, amely az okok 6sszess6g6t tartalmazhatja.

Azutin dnk6nyesen emeljiink ki egretlen okot 6s ki-
s6reljiik meg annak a szem6vel megvizsgilni, akire a fe-
lel<iss6get h6ritjuk.

V6gezetiil helyezkedjtink valamelyik tanf 6ll6spont-
jira, kora, neme, k<iriilm6nyei, foglalkozfln, egeszsbgi
illapota sajit Litismodj6t fogja indokolni. M6g k6zmon-
d6sokat vagy kiizhelyeket is tal6lhatunk, amelyek a[4L4-
masztj6k a m agrar 6zatot.
Gyakorlat

A 35 6ves X-n6 meg akarta m6rgezni a f6rj6t, aki 6let-
ben maradt, de nyomor6k lett. Az asszonyt bir6s6g el6
id6zt6k.

Egy postai tisztviseldnd felpofozott eSr figyfelet,
ami6rt az panaszkodott a hosszf virakoz6si idcjmiatt.

Egy aut6 felliik<itt egy 8 6ves fifit, amikor iltmenr az
utciin. Lehet, hogr <ir6kre b6na marad.

Egy otfrikes tanul6 sirlyosan 6s durviin megs6rti ze-
netanirit, egy 6reg h6lgret: ,,Soha annyit nem unatkoz-
tam, mint ezeken az6rilkon. Elvihetn6k m6r a v6g6hid-
ra."

Egr fiatal asszony elhagyja f6rj6t 6s egy r1gik6riii6-
vel megszdkik.

Egy elhagyottvid6ken 616 gazd6lkod6b6l kit6r azer6-
szak, 6s eliizi mag6t6l feles6g6t 6s gyermekeit.

Egy h6tgyerekes csal6dapa a baritn<ij6vel Braziliiiba
sziikik.

Egy 6wen6ves, gyermektelen, fdrjes asszonj nyolca-
dikemeleti lakisb6l az utc6raveti mag6t.

Eg'y mez,6v iros gyirosa jeldlteti magdt a k6pviseltiv6-
laszt6son.

hirmilyen egy6b esem6ny.

9. Az6rt6krend
Egyszersmind nagyon hasonl6ak 6s naglron kfil6nb6-

z6ek vagyunk hasonl6ak, mert kdz6s kulturflis 6s gene-
tikus 6rd,ks6giinkvan; 6s ktikrnbtizriek, mert 6letiink saj6-
tos k<iriilm6nyei saj6tos m6don formiiltak benniinket.

Elvontan kdnnyti elfogadni e hasonl6sigokat 6s kii-
liinbs6geket, de igen neh6z f6lv6zolni elm6nkben vala m i-
lyen ,,ember-elvet", mely szerint lEtezne egy standard,
egr elfogadott normiv6 v6lt modell, amely - an6lkiil
hogy mer6szeln6nk bevallani - igencsak hasonl6 ahhoz,
amit magunkr6l gondolunk Ez6rt vetitjiik ki saj6tossa-
gainkat kornyezetiinkre miut6n iiltal6noss4gra keresz-
teltiik6t ciket.

Az al6bbi gyakorlat lehet6v6 teszi, hogy magunkat
szinte in flagranti 6rjiik. Elciszor k<iz<isen elk6szitjiik az
,,6ltal6nos" tulajdonsiigok min6l kimeritcibb list6j6t
(t6rgyak, szem6lyek, int6an6nyek vonatkoz6s6ban) Vi-
glrilzzunk, hogy eryik tulajdonMg se keriilj6n privilegi-
z6lt hely zettr', ne h ierech iz6ljunk.

Ezut6n a csoport minden tagja 6rt6keli a tulajdonsi-
gokat mondjuk 0-t6l l0-ig terjedci szimsorral.

A harmadik f6.zisban k6ziisen megvitatjuk az erd-
m6nyt: mindenki megindokolj a vilasztisit 6s igyekszik
meg6rteni a csoport nyfjtotta szempontok sokf6le#g6t.
Gyakorlat

Milyen tulajdonsegokat v6r el
- f6rj6t<ilv. feles6g6tcil, munkahely6t6l, az iskol6t6l,

ahov6 gyermekeit beiratni, bar6tait6l, orvosit6l, e$r
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legyengydng6d
legren csinos
legyen intelligens
legyenenergikus
Iegyen j6 szexudlis partner
j6l szituilt legyen
legyen figyelmes a gyerekekhez

10. Mttsokbdrdben

nc6g6pt6l, att6l a v6rost6l, ahol lakni szeretne, a k6vet-
kez6 ny ar al6st 61, b6rm ilyen t6rg/t61.
Mit vir el egy ferjtdl?

r6szvev6k
A B
5 5
7 l
4 3
5 2
9 3
3 7
6 2

Az emberis6g halad6sinak 6s a felfedez6seknek g6tat
vet, hogy be vagyunk z6,rva ilnmagunkba , 6s nem moi ivtil
benniinket semmi olyan ir6nyba, ami nem 6rint kt,zvetle_
niil vagy ami csak hosszabb idci mflva fog 6rinteni vagy
amirdl nem 6rezziik, hogyriink isvonatkolik.

. A csoport minden tagja mintegy tiz percen dt mond-
ja el hangosan- szabadon improvizilva- mit 6rez,
amikor bebrtjik egy kdlcs\nvett szemdlyis1g bhrdbe ds
megprdbdl j a beliilrdt dt 6 I ni ilj helyzet dnek kdriilm1nye_

Gesztesy Zsuzsa

ir. Ez a gyakorlat nagyon kockdzatos lehet, csak koherens
6,s 6rzelmileg kiegrensf lyozott csoportban v6gezhetci!
Gyakorlat

. l. K6pzelje el, hogy 6n sajir ,,iigyfele". (tan6r _ ta_
niffeny; beteg - orvos: elad6 - vevcj; tolvaj - renddr
stb.)

, 
2.K6pzeljeel, hogyfajikisebbs6gb<il s z6rmaz6 dolgo-

zo.

. 
3. K6pzelje el, hory egyv6llalat igen rrimen6svezet6_

Je.

,-- 
4. Mds korosztelyba kfipzeljemag6t pl. nyugdij el6tt

6n.
5. K6pzelje el, hogy politikai foglya egy fasiszta cso_

portnak.

6. K6pzeljeel, hogy indi6n paraszr.
7 . Klpzelje el, hogy hi4rom r6ves gyerek.
8. K6pzelje el, hogr haliilra van it6lve.
9. K6pzelje, hogy m6r csak k6t 6ve van h6tra.
10. K6pzelje el, hogya m6sik nemhez tartozik.

_ 
I L K6pzelje el, hogy<in a saj6t fia (l6nya) 6saz6sze-

m6vell6t.

| 2. K6pzeljenel bilrmilyen m 6s tal6i6 helyzetet.

C stb
9
3
3
I
5
5
8
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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 rendezve Es eglm,{s_
ra vonatkoztatva. Az alacsonyabb oszt6lyokban a-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- 6s h6trapillant6sra van alkalom.
Ezzel a szerkeszt6ssel tudjuk megakadiilyozni a tan_
anyag sz6tes6s6t, oldani a line6ris fel6pit6s merevs6geit.
A fefdolgoz6s tev6kenys6gcentrikus: az alkot6i atiivi
tiist, az <inkifej ez6st hely ezielcjt6rbe.

Tant6rgynak rekinthetd-e egy6ltat6n a m0v6_
szet, melyet az lsmeretkti zy etlt6 flsismeretetsaj6tft6
aktusok hatfroznak meg, vagy a nevelds saj6tos te_
rilletdrdl van szd? Az ellentmond6s feloldhat6 bizonyos
szeml6letm6d, feldolgozisi sziszt6ma 6s munkam6dsze_
rek egyiittes alkalmaz6sdval. A l6nyeget a k6vetkez6k_
ben foglaln6m 6ssze: a mriv6szet hnaiirgyat csak miivel6_
d6si anyagrit tekintve tartjuk tant6rgynak, val6jiiban

"ry}&-..

Lengyel rrimport" pedtgdeia adaptiiliisa a szentldrinci
miivdszeti nevelds programjriba

Gdspdr Liszlf szentldrinci iskolakisdrletdben helye volt a komp_
lex miivdszeti nevel4snek is. Ezen belijl a drdmapedagagianik.
Nem felejtem, valamikor a_70-es evek ktjzep€n itt1tfutalm?sattoj
J.udit egy magyar6rdjdt. Jdzus szenveddst\rttinetlt dolgozta fitdramatikus m6dszerrer. Erre gondortam, ahogy otrottoi Girzi"iy
Zsuzsa fenti cfmii irdsdt az Artern filzetek igyikdben, a vild-gki-
rdkben.

. .A.l.eryyel,kolldgdk c.saknem rtgy dolgozhattak, mint Csalog Judit
ds ko I I dg.di. Pedagdgiai sztinddkukat il kt 6en mindenkdpp, eszhazeik-
be! mds kdnt. A I engyel ek av izudl is miivds zetr e dpttenek, i f a nori"at _
j d k a d-r a mat i ku s me g o I d ds o kat i s. A d r timap e i a g 6 g i a f or d ttv i c s e _
Iekszik.

Az aldbbiakban k6z6ljiik a szerz| dolgozardt, bizva abban, hogy
meg ihl et i kol I dg dinkat.

._Rdviditettilk a lengyel csoport ismertetdsdt, ds az dltala k6z6ltek_
nd I kev e s ebb p 6 I d dt adunk, ndhdny u.i. a d r dmaped a g 6 g u s o k s zdmdr a
mdr i smer 6s nek t et s zi k.

,ryrfrr.
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mfivOszeti nevel€snek, mely a mi grakorlatunkban m{lv6-

szettel val6 nevel6s, miiv6szetre nevel6s. A szem6lyis6g

formilisar6l van sz6, ugyanakkor az eszt6tikai k6pess6-

gek alakit6sir6l, mely a vil6g harmodzilis6lgt zAtogl.

Az eszt6tikai kultfra r6szeit jelent6 ismeretek 6s k6szs6-

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 6lm6ny6-

tril, a vele kapcsolatos tiirt6n6sektrjl indulunk el az isme-

retek. it6letek, etikai konzekvenciik fel6. A szentl6rinci

miiv6szeti nevel6st a komplexitisnak olyan felfogisa jel-

lemzi, arnely- tudomdsunk szerint - egyediil6ll6 aha-

zai kiizoktat"isban.
Kialakul6sa magihoz a komplex tantirgyhoz k6t6-

dik. Hat6rozottan megkiil6nboztethetS ez a felfog6s a

komplexnek azon m6dj6t6l, amelyben az egyes miiv6-

szetiigakdnk6nt adod6 p6rhuzamoss6gait haszn6lj6k ki

egy-egy t6makdr feldolgoz6sa sor6n. De kiil6nbozik att6l

a form6t6l is, mely a kozvetit6s eszk<izrendszer6ben jele-

nik meg (a zene, k6p, szdveg, dramatiz6l6s stb. egyiittes

alkalmaz6s"4ban). Nem hasonlit a komplex foglalkozta-

t6snak ahhoz a m6dszer6hez sem, ahol a kiv6lasztott te-

m6t egym6s fi6t dolgozzilk fel, a r6sztvev6k, aI6nc, az

irodalom, a k 6pz,6miv 6szet eszkdze ivel.

Szentldrincen a komplexltdst fgy drtelmezziik'

hogyaz elsdsorban a m{lvdszet praktikus oldal6t jel-

lemzl: az aktfv m{lv6szeti gyakorlat komplexitfsa.

Eredm6nye az alakft6k6szs0g, a gyakorlati anyagis-

meret, o forma6rzdk komPlexitdsa.

A feladatokban elmos6dnak a hatirok az egynemii

kdzegek k6z6tt. Gyakorlatunkban a miiv6szeti nevel6s

t6bb pedagogiai int6zked6s sorozatnil, ami a gyerekek

6rz6kenys6g1t fejleszti bizonyos kult(rjavak irAnt. Al-

land6an m6dot adunk arra, hogy a gyerekek a tev6keny-

s6gekben kifejezhess6k szem6lyes v6lem6nyiiket' 6lm6-

nyeiket. Ebben a folyamatban tehet6v6 v6lik' hogy saj6t

teljesitm6nyiiket sajft bels6 m6rc6jtik szerint it6liCk

meg.
lantirgri programunk biztositja, hogy a tehets6ge-

sek 6rdek6ben olyan la4gaz6sokat tegriink a tananyaS-

feldolgozisban, amelyek lehet6v6 teszi speci6lis 6rdeklci-

d6siikkiel6git6s6t, ugyanakkor ez a tev6kenys6giik a ttib-

biek saim6ra is 6lm6nyt jelenthet. Az az intenziv alkot6

munka, amit a gyerekekazSnk|pzcikorben, a t6borisko-

l6ban, a ,,plenereken" v6geznek, elmossa a hat6rokat a

tan6rai 6s szabadid6s foglalkoz6sok kdz6tt. Szabadid6-

ben teremtiink lehet6s6get a tan6rai munka folytat6s6ra'

brivit6s6re, az 6nk6pz6k6rben, szakkdrdkben,,,plenere-

ken" foly6 munka pedig kiteljesiti az iskolai folyamato-

kat.
Mindezek a lehetcis6gek azonban nem el6gs6gesek'

ugranis - term6szetszerilleg - egi szrikebb csoportot

6rintenek (a tehets6geseket, az 6rdekkjdcjket stb.). Es a

t6bbiek? A nem igaz6n tehet#gesek, a gyeng6bb k6pes-

s6giiek, a nem kiilondsebben 6rdeklcjdrjk? Szimukra mit

nyujthatunk?

Ebbtil a szempontb6l kiiliiniis jelentdsdgf a lengyel

pARTner programJdnak adaptfci6Ja.

A pARTner csoport 1982-ben alakult Lengrelor-

szigban. Alapit6 ta&iai k6 pz6miiv 6szek, pszichol6gusok'

szociol6gusok. Gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoznak.

Tev6kenys€giikre az a jellemzci, hogy a mtiv6szetk6zeg6-

ben a miiv6szetkifejez6 eszkiizeivel dolgoznak' prog-

ramjukm6gsem els6sorban miiv6szeti nevel6s: A mtr6-

szetiel minie szkdzzelkiv 6nnak segiteni a gyerekek, az if -

jisig nem miiv6szeti probl6m6inak megold6siban' keze-

i6seUe". Ugyanakkor programjuk integrilhat6 helyi ne-

vel6si rendJzerbe, nevel6si blokkba (mriv6szeti nevel6s,

szabadid6s tev6kenys6gek) vagy tant6rgyblokkba (also-

6s felscitagozatos mtiv6szeti tant6rgyak programj6ba).

W ies I aw Karol ak 6s J anusz By szewski, acsoport ala-

pit6i a vil6gon igen soldel6 s zeweznekakci6kat, plenere-

Let, kreativ tr6ningeket kiil6ntiizri dsszet6telii feln6tt

(pedag6gus), ifjf s6gi 6s gyermekcsoportgk szlm5;r a.

MoAsiettit kiterjeszt6se egrben pr6b6ja 6s tovibbfej-

leszt6se programjuknak. pARTnereik a hasonl6an gon-

dolkod6, a hisonl,6 probl6mikkal nap mint nap tal6lkoz6

pedagogusok, az ifjirs6ggal hivat6sszenien foglalkoz6k.

A peRinerviligosan megfogalmazza, mi6rt sziiks6ges a

kreativit6s az ember 6let6ben, 6s egyfttal lehetris6get

mutat, mintit ad a fontos tartalmak 6tad6s6hoz (m6gpe-

dig kreativ feladatok irtjin val6 6tad6sihoz) - a miiv6-

szet nyelvr5n, a mtiv6szet gyakorlatival...
Melyek ezek a kiilonbs6gek? A pARTner program-

Ja az iskotdt6l fiiggetlen .Bz€rtf el sem vetddik az ls-

kolai keretek kdziitt megszokott kiiltinbsdgtdtet:

,rJ6 k6pessdg{l gyerekek"r rrdrdeklfidk"r rrnehezen
kezel hetdk" r r rtagotatosokt' r r rhf trdnyos helyzetfi -

ek" kOztitt. A program mindenkid.

A foglalkoz6son a h6tr6nyos helyzettinek nevezett

egyiittmrikddik a miiveszi 6rz6kenys6gtivel, yagy azla),

alinek - saj 6t v6lem6nye szerint - semmi kiize a miiv6-

szethez, ka kisebbek a nagyobbakkal vagy a feln6ttekkel.

A csoportvezetcjk szakmai kompetenci6ja a biztosit6k,

hogy ez nem j6r a szakszenis6g vesztes6g6vel.'.
A program nem k6tcidikkonkr6t tananyaghoz.

A legalapvetribb k6rd6sek:

a rnflttal, a csal6ddal, az elciddkkel val6 szembesiil6s,

a kdrnyezethez, lak6helyhez ftizffi6 szem6lyes vi-

szony,
a tirgyivil6g 6rt6kei,
a kdz6ss6ggel val6 azonosulis,
a m6sik ember ir6nti figrelem,6rdekl6d6s,
az egyiittmiikod6s 6s tolerancia,
a term6szettel val6 identitrls meger6sit6se 'meg6rz6-

* - ezek az 6rt6kek illnak a program kiiz6ppontj6ban.

Ez egyfelcil lehetciv6 teszi, hogy a feladatok szinte

minden tanan y agrlszhezterm6szetes m6don kapcsol6d-
janak, m6sfelcil, mivel a legalapvetcibb 6rt6kekr6l van

iz6, mindenkinek van valamilyen viszonya b.ozzfink'

ezekben a probl6mikban mindenki 6rdekelt.
A pARTner foglalkozlsal olyan ldgkiirt feltdte-

leznek, amely kedvez a kreet iv f t6snak, tz egy€nl v 6-

lemdny szabadsfgfnek, 6s amelyben kfvfnatos'

hogy minden gyerek a maga m6dJdn, saJdt munkt-

stflusdban keresse a feladat megold6sdt. A kiizbs

munka erdsftl a kooperfcl6s k6szs6get, a kommun-

k6ci6t a gyerekek kiiziitt' a gyerekek 6s a felndttek

kiiziitt.
A kiilonbozcj csoportok szimita dssze6llitott fel-

adatsorok igen oss.zetetten fejlesztik az iin6pitci-,iinkife-
jezlklszslgeket. igy az iitodikesek egretlen t6mak6r6-

hezszerkesztett feladatsor (35 feladattal) a k6vetkez6

k6pess6geket, keszs6geket fejleszti:
- t6rmegha rfroz6, t1ralakit6k6szs6get,
- feltileti ktiliinbs6gek, mincis6gek irdnti 6rz6kenys6-

get, f eliiletalakit6 technik6kat,
- a szinek ir6nti szubjektiv viszonyt,

!.fl
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- akes@etabelsdtartalmak, 6rzelmekvonallalval6
kifejez€x6re,
kompozici6s k6szs6get,

- rilmus6rz6kenys6get, improviaici6sk6szs6get,
- kifejezci, plasztikus mozgdst,
- mozg6skoncentrici6t,
- afantSziilt, bele6l6 k6pess6get,
- a kapcsolatteremt6s k6pess6g6t, a m6sik ember ir6n-

tifigyelmet,
- a term6szettel val6 intenziv kapcsolatot 6s 6rzelme-

ket.
- az ir6sbeli 6s sz6beli fogalmazisi k6szs6get,
- a legsz6lesebben 6s legkonkr6tabban 6rtelmezett

egyiittmiikdd6s k6szs6g6t.
A pARTner szemldletm6dJdnak, munkastflusrt_

nak drz€keltetdsdre bemutstok n6h6ny jel lemz6 fel-
adatot:

Afdkdlete
Egy ligetben vag1runk. Siini magas fiiben 6llunk. K6riil-
vesznek kiil<intxizd nagysigfi, alak(r f6k, facsoportok, ki_
c$! 9s hajl6konyak, tereb6lyesek, egyenesek, 6regek,
gd,rb6k, m6lt6sigteljesek, szikdrak...

Mindenki kiv6laszt egr f6L a neki legrokonszenve-
sebbet, 6s nag;ron alaposan megismerkedik vele. Ez az 6
fija.Ez a fa: cj. Azzi afiviv6ltozunk, amit kiv6.lasztot-
tunk magunknak. Arcunkkal, testtart6sunkkal fejezzitk
ki a fa l6nyeget, de legfontosabb a belsrj 6t6t."u..

,,5z6l t6mad. A fa megmozdul, rezeg, susog, hajlado_
zik." K6pzeletiinkben 6rezni kell a sz6l lok6ieit,-az el-
csendesed6seket... Es mindezt kifejezni - nagyon inten-
ziven.

- ,,Esti esik. Egyre jobban arhog. A fa lombja megtelik
vrzzel, elneheziil. Tdrzsen folyik vegig az elsci. Zuho[ egy_
re. Mit 6rez a fa?"

- - 
Most ketten yagy n6gyen egyritt alkornak egy f6t.

Megegyeznek, milyen f a lesz az.-Az eliizo helyzetelet is-
m6teljiik, de imm6r egyiitt 6rezte,egyiirr gondolkodva,
egrmi{st figyelve, a tdrsakkal teljes <isszhingban. A fa
,,elsz6rad, elkorhad, egyre pusztul. Szomorfan, betegen
6s csfnydn 6ll apmpin6 erdrjben". Tobb szem6ly ijal_
kothat egyetlen halott vagy pusztul6 f6t.

,,M6r nem is fa vagyunk, csak fatusk6k, elfekv6 t6r_
zsek, 169 halott maradvinyok. " Kerit6st k6szitilnk hulla_
d6k f-adarabokb6l (mindegyikiink egy-egy fadarab),
dsszefonjuk, hajlirjuk a ,,fa6gakat". Min6t eicjseUU t<eri_
t6s fon6djon! Fokr6l fokra.

A fa mint TOTEM. A szent fa. Egyenk6nt alakitunk
egy-egy fa-totemet az illtalunk kiv6.lasztott helyen. A po_
zici6 mellett az arc 6s a kdrnyezet is nagyon fontos. K6t
vagrh6rom szem6ly kozdsen alkot egy fa-totemet. V6gtil:
fokozatosan, l6pesrcil l6p6sre 6piil fel egyetlen nagyon
er6s fa-totem - az eglsz csoport r6szv6tA6vet.

Atdrgyakdlete
Miiv6szeti tfbor, kir6ndul6s adhat alkalmat arra, hogy
felkeressiink r6gi telepiil6seket, amelyeket lak6i elhag]_
tak, regi paraszth1zakal,amelyeket a-benne 6kik magil_
ra hagytak azokkal a tiirgyakkal egyiitt, amelyek milr-,,el_
avultak", ,,nem el6g modernek", ,,az 6regek6 voltak".
Utezik az a f aita mentalit6s, hogy az rij lakisban minden
tergy legyen fj, s a legrijabb. Helyes-e e1? Mi minden tes_
tesiil meg egy-egy r6gi - ak6r val6ban haszndlhatatlan
- t"irgyban? Ezekel a probl6mrikkal foglalkozunk, de
n-e_m,sziikseges direkt besz6lget6st folytatni ezekr6l a k6r_
d€selcdl, csakha a gyereketi ig6nytii.

Mit gondolunk a r6gi, lakatlan h6zakr6l? (A glrerekek
szeretikezeket arlgihizakat.) Mit gondolnak, mit 6rez-
nek a r6gi hilzak, mit mondan6nak nektink, ha besz6lni
tudn6nak? Mit mondan6nak eg;rm6snak? Mind a saj6t
gondolatainkat, mind a hilzak,gondolatait, 1rz€reit,
megfogalmazzuk, 6s c6dul6kon, feliratokon, transzpa-
renseken elhelyezzrikahilzak fal6n, ablakaiban, az utc6n
stb. Ebben benne rejlik az a lehetcis6g is, hogy a v6letleniil
arra j6r6k elolvassik, s valami m6don v6lem6nyiik lesz,
6ll6sfoglal6sra k6sztetik dket ezek a szu<ivegek. A h6zak-
ban talrilt r6gi, semmire kellci tfurgyakat megtisztitjuk,
befestjiik. Ezzel6jra foglalkozunk veliik azok helyett,
akikotthagyt6k6ket.Afestett tdrgyakmegf jutnak,,yisz-
szakapj6krangiukat" -legal6bb egykis id6re.A szines-
re varizsolt holmikb6l ki6llit6st rendeziink a hiz udva-
rdn,6s ott hagyjuk.

Portrd-tdrsamr6l
A csoport tagjai egym6ssal szemben iilnek le. papimnk
egrik sarkdban tibl{natotk6szitiink n6gy rovattal:,,sze_
me", ,,sz6ja", ,,orra", ,,fiile" vagy ,,kize", ,,trci" _
ahogy tetszik.

l. Nagyon sok sz6t, sz6kapcsolatot, mondatot irunk
jellemz6siil a megadott n6gy elemre. Gyrijtem6nyiink
nem lesz ar6nyos: a szemrcil, a sz6jr6l biztosan sotctat
t<ibbet lehet mondani, mint peld6ul a fiilr6., de ez nem
baj. Mint ahogyazsembaj, hogya jellemz6sben alegegy-
szeriibb-von6sok az eg6szen m6ly megiegyz6sett<et v-e_
gyesen fordulnak elci. Elegendd id6t keli hagrni, hogy
sok, nagyon sok tulajdons{got S ijtsiink ossze.l,tgyere_
kek a mindennapi besz6diikben nagyon szimplin, fiimi_
tiven, ilrnyalatok nelkiil fejezik ki migukat. Iti most az el_
lenkezl j6r e tdreked iink. )

K6tf6le szitu6ci6 lehets6ges:

- A csoport tagjai m6g nem ismerik egym6st, 6s az elxi
feliiletes 6szrev6telek, benyomisot< uian behat6bban
igyeksziink megismerni a m6sikat. A feladat sor6n igen
er6s kapcsolat alakul ki a felek k6z6tt, 6s val6szinri, h6gr
l6nyeges tulajdons6gokat fedeznek fel a t6rsban.

.- A m6sik lehetcis6g: a csoport tagiai r6gebb 6ta isme_
rik egym6st. Milyen lehetcis6geink vannak-ebben az eset-
ben?

Leirhatjuk, formiba 6nthetjiik mindazt, amit t6r_
sunkkal kapcsolatban tudunk,6rziink, de eddig nem fo_
galmaztunk meg. Lehet, hogy b6r r6gebbrcilismerjiik
egym6st, ez a mostani vizsgdl6d6s rij dolgokat hoz fel_
szinre, y1-elyek eddig elkeriilt6k figyelmiinket, vagy
nemf oglalkoztunk vele. Teh6t m6lyebben megismerjil
t6.rsunkat.

A mindennapokon nagyon kev6s sz6t haszn6lunk.
Hajlamosak vagrunk egy-k6t kifejez6ssel elint6zni h4r_
milyen jelens6get. Igen szeg6nyes nyelvet hasznilunk. A
feladat alkalmat ad megfogalmazni azeddig megfogal_
mazhatatlannak v6lt dolgokat.

2. Elr endezzik az <isszegyri j t6t t elemeke t.l-aza, szin_
te k<jltcji szriveget kompon6lunk, az elemek bizonyos
dsszefiiz6#vel megadjuk rirmus6r, dallam6t, rc^$iet.
Mint valami zene, olyan legyen szdvegtink. Ekkor m6r a
kompozici6 6rdek6ben ki is hagyhatunk, rit is alakitha_
tunk n6hiny elemet, sorrendjiikkel is szabadon b6nha_
tunk.

3. Nagyon szabadon, ink6bb6rz6ssel, mint figyelem_
mel rajzolunk olyan formikat, vonalkombin {ci6kat,
amelyek k<iriilbeliil u€yanazt fejezik ki, mint szdvegiink.
Milyen a szeme, milyen a szAja? (Term6szetesen nem
szemet 6ssz6jat rajzolunk, hanem olyan forrrdkat, ame_

l5
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lvek maeukban foelaliik azokat a tulajdons6gokat, amit

fiittuolip6f a6ul: bar6ts6gos, irny6kos, titkot rejtti, nyu-

sodt, nyilt stb.) Itt azonban mdr nem n6gr kiil6n rajzot

f6rritfiok, h-em egys6gbe foglaljuk a n6gy elemet'

4. V6giil rajzunliat kieg6szitjiik egy szinhangzattal'

olyan sziiekkel, melyek illenek t6rsunk egy6nis6g6hez'

Iti is dtinteniink kell:melyik szinbril mennyit' 6s a kom-

wzici6mely r6sz6n. Melyik legyen a leghangsirlyosabb

irnyalat? Hirm6ni6t akarunk, vagy kontrasztot? Mono-

t6ni6t vagr soksziniis6get... Nagyon sok szempont lehet-

seges.
5. Kiiziisen v 6grgn6zziik a,,portr6kat"'

Onarckdp ds maszk
l. Keziinkb<il alakitjuk portr6nkat: sokiig, alaposan fi-

gyeljiik keziinket, forgatjuk, mozgatjuk, kitapasztalunk

6m6t" tett"tcis6get. (Teh6t nem maradunk azelc6k6zen-

fekv<i megolaisnft, hanem sok vari6ci6t kipr6bilunk'

mig meg6iapodunk a v6gleges viltozatnil.'E 
iklr^otdulat a portr6m. Ilyen vagyokilazavaStl

fesziilt, harmonikus vagy ellentmond6sos, nyitott vagy

zlrt, tiirekv6 vagy megid6, ercis vagr enged6keny, hiv6

vagy elutasit6 stb. Kezemet mint valami szobrot korbe-

foigatom t6rsaim elcitt: megn6zztk egym6s portr6j6t'

2.tgyiU keziinket (ilyen vagyok) viltozatlanul ha-

gyom,am6sikathozzililleszt jiik,vagrakiizelilbehelyez-

iik. Ez a misik keziink azt mutatja, milyenek szeretnCnk

lenni. A k6t k6z (milyen vagyok, de milyen szeretnr1k len-

ni) egyiitt alkot egy ,,szobrot". Megn6zziik egymis k6z-

kompozici6it.
3. K6z-portr6nkat (ilyen vagyok) papirb6l alakitjuk

ki - gyir6ssel, t6p6ssel,hajtogat6ssal' Ezzel kicsit elt6-

volitjukmagunkt6l. Nem kell arra tiirekedniink' hogyke-

zel;n6z^nk - ez rigyis lehetetlen -, hanem azon kell

igyekemiink, hogy a papirforma ugyanazokat a von6so-

kit hordozza, ugyanazokat az informr{ci6kat kiiziilje'

mint az eredeti k6zrrozdulat.
4.Maszk; a2.feladathoz hasonl6 a k6rd6s: milyen sze-

retn6k lenni? A maszk egyik funkci6ja 6ppen ez: m6ss6

v6lhatunk, misnak l6tszunk 6ltala; a gyenge ercisnek, a

szomoru vidilmnak, a szer6ny attraktivnak stb' Maszkot

k6szitek h6t az elcibbi papir - portr6hoz - ugyancsak

csomagol6papir hajtogat 6s5,val, szabdal6s6val, form6-

zis6v i. riaf itpt es i grii t t megn6zzik a k6z -ptr 6k

alapjin k&ziteit papir-portr6kat 6s a hozziiuktartoz6

maszkokat.
5. Ugyanerre a probl6m6ra (milyen szeretn6k lenni?)

69r ker6itint v6laszt, hogy keziinket (portr6nkat) az 6t'

nf6kivat eg6szitjiik ki. Olyan szitu6ci6t keresiink k6z-

portr6nk szlm6ra, hogy mos t az 6tny 6k f eiezze ki, mily e-

nek szeretn6nk lenni. Az 6rry6k megniivesztheti a for-

m6L megnyfjthatja, halvinyithatja, 6les kontirrt adhat'

grdng6debbe teheti, megdupl6zhatia, A2-..67 4' feladat

variaiiO6rOl van sz6, de teljesen fj lehet6s6gek dllnak

rendelkez6siinkre. Igen sokiig ezeket a lehetcis6geket

pr6b6ljuk ki, mig megtalil iuk az 6rv 6nyes megold6st'- 
6. A feladatsor befejez6sek6pp befestjiik keziinket'

Beillitjuk keziinket egy bizonyos pzici6ba,6s belek6p-

zelilnk valam it, azt6s eszerint festjiik be. Itt az a l6nyeg'

hogy maga ak6zszinteeltiinj6n a fest6stcil,6s italakul-

;on tai;a, alatte, t6rgg/6, birmiv6' Ez a kflzmaszkia'

Utak
A csoport tagiai egr nagr papir vagr teryil kiiriil giile.

temet. Ezei azanyagon mindenki kivilaszt mag6'nak

egy teriiletet, 6s ott megfesti a maga ,,orszfug6t" ,aholszi-

v6en 6lne. Erd<i sok 6llattal' sziget, kozrtosz, meseor-

szfug,r6giv6ros stb. Elcjfordulhat, hogy elere p6rok' ki-

seb6- tariasagok alakulnak, akik k6zosen vilasztanak la-

k6helyet. @J az a iellemzf, hogy legt<ibben egyszem6lyes

orsz6got k6pzelnek el.)
MIutan mindenki megfestette a maga orczilgit,sz6-

ban is bemutatja - mes6l r6la a t6bbieknek' Akinek az

ehnondottak 6Ja l6w6ny alapj6n megtetszik t6rsa helyc'

igyekszik azt megk6ze\iten-i: Hozzi uez.et6 utat alakit

(ftst), vizi utat a-megfelelcj k6zleked6si eszkdzzel' tis-

v6nyt, megint m6s utai, ha meseorszdgban, vagy egy m6-

sik bolyg6n lakik a t6rsa.
nzei a vizi,l6gi, szilrazf oldi, mesebeli utak behAl6z-

zik k6piinket, 6rdikes metsz6spontokat alkotnak, kiiliin-

txizci, nem virt talltlkoz6sokra adnak lehetcis6get, s be-

mutatj6k kinek milyen 6letforma tetszik' S b6r a v6lasz-

t6sban az is szerepet j6tszik, ki milyen vonz6an mutatta

be a maga orszfugit,vagy milyen sz6pen festette meg' az

,,fit6pit6sn6t" alkalom nyilik a tirs iriinti rokonszenv'

vonz6d6s kif ejez6s6re is.

Osszef oglalv u S ai dt konc epc i 6nk, nev e I d s i e lv eink

ezzel az ad apt dc i6v at t e I i esedt ek ki' A pA RT ner pr o I -

ram revdnvZlt lehetsdgessd, hogy a m{ivdszet tentdrgy-

kdnt is, neveldskdnt is betdltse sTerepdt nemcsak az 6r-

d ekl 6 d 6 k d s t ehet s ti g e s ek, hanem v al amenny i niiv endd -

kilnk iskolai dletdben.
Aj dntom a progr amot minden olyan pedag6gusnak,

aki az i nt e l l eki ud li s t e l i e s it mdnyen tfi l t anitv dny ai s ze -

md I y i s d g 6ne k t e I j e s ebb k i b ont ako zri s tit, kr eat iv it ti suk

Teii eszldset, dlt a'l dnosan al kot6v d nevel dsdt f onto snak

turtja.
Azoknak a pedagigusoknak, akiknek tanftvdnyai

szocidl is vsgy irTelmi okokb6l, acsal ddb6l hozott disz-

pozici6k miitt g titoltabbak a t anitds -tanul ds t eriil et 6n'

Kr eat iv it dsr a al apozot t stig druil f o gv a a pr o 8r am

rdsze lehet a tegjobb irtelembenvett elit-kdpzdsnek'

A I kal mazhat 6 a m6d s zer al kal oms zertien : happe-

ningek, akci6k formdidban. Egy-kdt lrctes plenerek

prigr amj aktlnt, s zakkdr i vagy szabad id.6s progr am-
'kAni 

- rinaszeresen, ds - leghatdkonyabban-tiqy, ha

a mindennapos nnitdsi-taruldsi folyamatot dthatia, s

u miivdszet i- nev e I d s ben mi nt s zeml 6l et m6d 6rv dnyesill -

forruik megvdl aszt dsdt 6l a nunkastilus i g, a f og I al ko-
'zisok 

t dg kdr di g, az drtdkel ds i g stb - Ott, ahol a m{iv dszeti

nev e I d st komp I exkdnt kivdnj dk kezel ni.

F elhivom a f igyelmet a mfidszer ,,eszkdztelensdg6-
re". Maga a kreativitdsfeilesztd program magdban

fogtal ji a lehetdstiget, hogy bdrmib1l ldtr,e.lehet hozni

va7 amit, a I eg kiil \nbdztibb m6don, anyag okkal ds eszkd-

zdkkel kifejbzhetjiik magunkat. A m1dszer ldnyegdhez

6s stilusrihoz is hozzdtartozik, hogy csak a legegysze-

riibb, b dr ho I r end e I kezd s r e d I I 6 any a g o kka I d o I g o zunk'

Mind,ig a hetyi lehet\sdgeket, a kdrnyezeti adottsd-

gokat vegytik fiSyelembe a feladatok megvdlasztdsd-

Itat. bgfontosabb munkuterilletilnk, a term4szet pedig

maj dnem mindenho I i e I en v an.
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Dramatikus jftszfihfz
mint drdmapedag6giai eszk6z6k alkalmaz6sdra dpiild foglalkozds - modell

I

t '

r*
\ .

I
t

I

Miklizben gyakorlatunkban arra tdrekedtiink, hogr
uel(fu6szit6 munka egyes szakaszait 6 azimprovizAci-
6s jit6kot egys6ges, szeives folyamatt6 tegytik, a hang-
sfily fokozatosan helyez6ddtt et a dramatikus jrit6kra.Az
ekik6sziilet munkaform6.it annak megfelelcien v6.lasztot-
tuk ki 6s kapcsoltuk egrmish oz,hogy az azimprovizici-
6hoz sziik#gesk6szenl6ti 6llapototteremtse meg. S m6r
a felk6sziil6s sordn 6rv6nyesiilj<in a ,,dr6ma szenez&re-
je".

E szerint sziiks6ges maginak a fogalomnak njboli
meghat"4roz4sa:
dramatlkus l{tsz6h{z

Dr amat iku s eszkijzd k al kdl mazis dr a dpill 6 mese-
fglqlgozd foglalkozis forma, metyben tdbb l6pcs6s
eldkdszitdst kdvetden, a rdsztvev| gyer ekek ds a j tiidkve-
zet6 animdtorok kdzds improvizdci1s jdtdkdban eleve-
ned ik me g a mesei t ort dnet.

C6lja, hogy a grerekek a mese vil6gir6l, t6rv6nyeir6l
a meg6l6s szintj6n (a mese szereplciik6nt) szerezzenek6l-
m6nyeket.

_ Saj6toss,6gai megragadhat6k a t6ma, formai jegyek
(szerkezet, munkaforma, t6r stb.) a jit6lcvezelli tanima-
tori) munka, 6s a r6sztvev6 gyerekek j6t6kh ozval6viszo-
nya tekintet6ben.

I.TEMA
A dramatikus jitsz6hiz tiirt6netei a n6pme#k vil6-

gib6l keriilnek kivilaszt6sra (griijt6rt 6s 6tdolgozott for-
m6k egyarrint haszn6latosak). Jellegiiket tekintve: h6s -
illetve tiind6rme#k.Az 6vkdr jeles napjaih oztiiz6d6 j6-
t6kokban a szok6sokat, hagyom6nyokai felelevenitci eie-
meket ugyancsak mesei motivumok kapcsoljik 6ssze.

A ndpme s e i any a g f e I has zrui t d s tit :

, a / a ndpme s e gy er meki s zemd I y i s € g f ej t 6 d 6 s dben be-
t ii I t iit t pdt o I hat at I an s zer ep e

b / hagyomdnydr 26, ident it tist erflsfr 6 j et ent 6s dg e te-
szi indokolttd.

a., Bruno Bettelheim: A mese biiviilete 6s a bontakoz6
gyermeki l6lek c. munki{jiban a mes6t mint az emberi
6let ttik6rk6pet vizsgilja. R6szletesen elemzi, hogyan
szembesit a mese az emberi 6let alapvetci egzisztendi6lis
k6rd6seivel. A meseh6snek ki kell lepnie a vildgba (el kell
szakadnia a sziil6ih6zt6t),ha meg akar;a tale;i hely6t, s
azt az embert, akivel boldogan 6lhet. pr6b.ikat keU ti6tt_
nia, tapasztalatokat kell szereznie ahhoz, hogykialakitsa
<ir6ll6 (feln6tt) 6let6t. A mese komolyan vesii a gyermek
dilemmiit, f6lelmeit, s v6ltozatos form6ban ftmutatilst

Gabnai Katalindl kaptuk Jdzsa Kua trdsdt, mely a Szinnltv4sze-
ti Fdiskola drdmapedag6giai szakdn kdszttat szakdolgozatdn&
egy fejezete, pontosabban a dramatikus jdtsziMz t4mdjdra, for-
mai sajdtossdgaira 6s a jdtdkvezetfli eszkijzdkre utal6, azokat el-
lemzd rdsze. A dramatikus jdtsz6hdzi 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 m6dszerek cimmel a DPM 2. szimdban.

ald: ,,...a2 Claben a srtlyos neMzsdgeka nem leha elke-
rillni...kilzdeni kell ellenilk, ds ez a harc elvdlaszthatat-
lanul hozzdtartozik az emberi lithez- de ha az ember
nen Mtrdl meg, hanem kitartdan szembeszdll a vdrat-
I an ds gyakran i g azs dgt al an megprflbdlt at dsokkal, til -
j ut hat mind en akad d I y on, d s v 6 g il I g y 6zt e s en ker il I het ki
aharcbdl."

A mese szimbolikus form6ban, a gyermek valos6gos
lelki 6s 6rzekni szinvonal6n fejti ki hat6a4t. Leegyszeni-
siti a szitu6ci6kat,eziltalagyermek a k6rd6s l6nyeg6vel
szembesiil. Bettelheim felhivja a figyeknet, hogy a mese
szereplciiben a j6 6s a rossz egyarint testet 6lt, de soha-
sem egyetlen figurin beliil. A mesehrisciknemhirsv6r em-
berek, hanem sz6lsris6ges j6vagy rossz tulajdons.igokkal
rendelkezcj alakok. A sz6lvis6gek jelentcis6g6t abban l6t-
ja, hogy a pol ariz6lts6g6rz6kletess6 teszi aj6 6s rossz k6-
z<itti kiil6nbs6get, ezzel a k6xibbi szem6lyis6gfejldi6st
segiti. ,,,{z 6rnyalatokkal vdrni kell, mig apozitiv azono-
sulisok talajin kialakul a viszonylag stabii szem6lyis6g.

Rendkiviil fontos a meseh6s szem6lye, amely a pozi-
tiv azonosulds lehetris6g6t teremti meg a gyermek szim6-
ra: K6pzeletben vele egyiitt sz6ll szembe a megpr6bdlta-
tdsokkal, vele egytitt gy<izedelmeskedik, s nyeri el jutal-
mit. Az azonosulisban 6t6lt 6lm6nyek (pr6b6k, ktizde-
lem, gycizelem) alapvetci erkdlcsi t6rv6nyeket v6snek a
gyermeki l6lekbe. Osszegezve: a mese olyan teriileteket
nyit meg a gyermeki k6pzel6er6 el6tt, melyeket mag6t6l
nem fedezhetne fel.

,r4mai gyermekekmdr nemanagycsalddvagy a j6l
integrdlt kdzdssdg biztonsdgos k6zeg6ben n6iek j'el.
Ezdrt ma mdg fontosabb, mint a mesdk ketetkezdsirck
idejdn, hogy a modern kor gyermeke megismerjen olyan
hd s ii ket, aki k e g y e dii I v d g nak neki a v i t d g nak, 6 s b dr i n-
dul ds kor md g nem tudj dk vd g s 6 cd I j ukat, biznak maguk-
ban,ds helyesutat kdvetve,meg is taldljdkbiztos helyA-
ket avildgban. ...ma sokkal inkdbb, mint rdgen o gyer-
me knek s zil k s d g e v an a ma g dnyo s h6 s p d I d dj dr a, iki e I -
szigeteltsdge ellendre is drtelmes ds hasznos kapcsola-
tokat alakit ki a kdrnyeT1viltiggal."

b., A mesekutat6.s m6r felt6rta, hogy a tigabb k6zriss6g
(n6p) vil6gr6l alkorott k1pzeteit, hiwil6g61 6s szokrisaii
mesekultfrfjiban 6rzi. A n6pmes6k 6pit6k<ivei (motivu-
mok, szimb6lumok) a r6gi hitviligbol szirmaz6k6pzete_
ket, a r6gi ember rudes.At vil6gfelfogd*it rirdkitik tbv6bb
nemzed6kr6l - nemzed6kre. A szimb6lumok m6.ra el-
vesztett6k koribbi m6gikus szerepiiket - csod6s ele-
mekk6, mesemotivumokk6 v6ltak, de 6pp a hagyom6ny-
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b6l fakad megid6z6 erejtik, amely a mes6vel 6rintkez6

embert kapcsolatba hozza a mitikus hagrom6nnyal.

A mesevel val6 tal6lkozas (mesemond6s) hagrom6-

nyos kiiz6ss6gi alkalmai figysz6lv6n teljesen ismeretle-

nLk amai gyerekek sz6mira. (Az ember mint mesek6zve-

titci maga is h6tt6rbe szorult - hely6t iwette a kiinyv, a

k6pi illusztr6sifi , film, hangfelv6tel.)- 
A hagrominyos k6z6ss6gi alkalnak fogyatkoz6sa

nem jelentheti azt, hogy a mese,,kdz6ss6gi mrifajk6nt"

elveszett.A dramatikus j6 lsz6hiz6ppena dr6majit6k al-

kot6 r6szv6telt ig6nyl6 kdz6ss6gi jelleg6re 6piil. A r6szt-

vevci gyerekek a mese szerepeibe l6pve, k6z<isen eleveni-

tit meg a t<irt6netet - alkot6 m6don ismerkednek t6-

gabb ktizdss6giik (n6piik) hagyominyaival, a gyermek-

i l6lek sz6m6ra adekv6t kiirnvezetben.

2.FORMAISAJATOSSACOX
A dramatikus jitsz6lniz fel6pit6se, formai sajftossigai

l6nyeg6ben n 69y N E M f elt6telez6seibcjl fakadnak.

Ar6sztvev6 gyerekek:
- nem ismerikaz adott mes6t (a foglalkozisnem ig6ny-

li a mese eldzetes elolvas6s6t)
- nem ismerik a j6t6kvezetciket (m6g nem dolgoztakve-

liik)
- nem ismerik a teret (idegen kdrnyezetben vannak)
- nem rendelkemek jitsz6h6ni/improviz6ci6s tapasz-

talatokkal.
Ugyanakkor megl6vd adottsignak tekintjiik' hogy a

gyerekek ismernek kiil6nbdz6 mes6ket, rendelkeznek

d I t al dno s me s e i t ap a s zt a I at okkal. Szivesen j 6tszanak

szer ep j dt 6kot - van f ant dzi dj uk.
A szerkezet, a munkaformik a i6t6hezet6s ezen

.erciforrdsok" aktiviz6les6ra i16nyul.
A foglalkozis kdt, iddben killdn dll6 folyamatbdl

dl I : el 1kdszttds ds a mesdk megel evenitd dr amat ikus / im-

provizdci6s j dt 6ka ( tovdbbiakban i dtdk).
Az eliiklszit6s kiil<intiizrj munkaformii a gyerekek

j6t6kba val6 bev ey' et6s6t, 6r dekl<i16siik, j6t6kkedviik fel-

kelt6s6t, a MESEvel kapcsolatos ismereteik felidtz6-s6t

szolgdlja. Sztikseges a megfelel6l6gkiir a gyerekek 6s az

anim6torok kdzirtti,,jitsz6t6rsi viszony" kialakit6sa

szempontjiib6l is.

e., A foglalkozfs szerkezete, munkaformfl
- Agyerekekfogaddsa
A jiltll<vezet1khizigazdak6ntf ogad j6kagyermekcso-

portot,
- Bemut atkozis, besztil getds a mesdkr 6l
A kdzris munka szempontj6b6l fontos:
- a ryerekek megismerj6k, hogy milyen c6llal 6s kikkel

vannak egyiitt, mit fognak csindlni,
- kapcsolatot teremtsenek a iiltfiktezetcikkel'
- inform6ci6t kapjanak a j6t6kkaVmes6vel kapcsolat-

ban (cim, t6ma, egyes motiwmok, szerepek - de so-
hasem a teljes mesei t6rt6net!).

- Kdpzeletbeli utazds a idtdk helyszineire
Relaxici6s f antizia jit6k.

Az egyik animiitor mes6t mond, melyben a gyerekek le-

ir6st kapnak a jdt6k fcibb helyszineirril.
Cdl: hr'lsii l6t6s segitseg6vel a j6t6kkal kapcsolatos k6-
pek, hangulatok felid6z6se.
- Beszdlgetd.s o.z,,utazds kdpeirdl
Agyerekek elmondjdk,,mit l6ttak", milyen k6peket (t6-
jat, szerepl6ket) k6pzeltek el.

C 6 t : Az 6lm6ry ekmegf ogal m azisa, egyrn6s,,k6peinek"

megismer6se.
- A f antdziakdpek rnegdrdkttdse raizban

A gyerekek eml6kk6peik segits6g6vel nagrm 6teti t ajzot

k6siitenek a fontosabb helyszinekr6l (hirom-n6gr k6p)

kiizds kiscsoportos munkiban. Az animitorok segit6-

k6nt vannak jilen, k6rd6sekkel, fij szempontokfelvet6sE-

vel segitik a gyerekek munkij6t.
,lz elt<6sztitt t6pek felkeriilnek a terem fal6ra' kijeliil-

ve a t6r fribb pontjait.Ezekak6pek a i6tsz6hin,,disde-
tei".
Cdt: af antilziak6pek r<igzit6se, adott helyszinek megter-

vez6se kiizds munkiban.
A helyszinek felkeltik a gyerekek6rdekl<id6s6t a lehets6-

geVval6szinti szereplcik, helyzetek irent is.
- Daltanulds
A kiscsoportos rajzos munka kdzben elhangzanaka j6t6k

dalai, rendszerint hangszeres (furulya, git6r) kis6rettel.

Cdl: adramatikus j6t6kban szerepl6 dalok megtanuldsa,

felelevenit6se. Hangulatterem t6s.
- N€pi gyernekjdtdk
A mes6hez valamilyen szempontb6l kapcsolhat6 k6rj6-

t6k (rendszerint dramatikus elemeket is tartalmaz6pin-

v6laszt6), am elyet az eg(xzcsoport, gyerekek 6s anim6to-

rok egyiitt j6tszanak.

Cdt:i gyelekek szimira ismer6s 6nekes-mozg6sos j6-

t6kform6ban a dramatikus i6t6k bevezet6se. K6zvetlen

kapcsolatteremt6s a j6t6kosok ktizdtt (p6rv 6lasztis,k6z-

fogis, stb.). Gyakori megold6s, hogy a n6pij6t6k egyben

a dramatikus jiltlkkezd6helyzete is.

b., Improvlzfclds J{t6k
A foglalkoz6s magviit jelentri improvizticids idtdk iel-
lemz6i G. Bolton dramatikus tev6kenys6g form6kat tipi-

z616 munkija (Az oktat6si dr6ma elm6lete) nyomin: a j6-

t6ktdbb vonds6banrokon aBolton 6ltal drmatikus j6t6k-

nak nevezett drimaform6val.
- Tiirtdnet dltal meghatdrozott
A j6t6k alapja egy cselekm 6nyv6zlat, amely a mesei tiir-

t6net nyom6n k6sztil. Az esem6nyek alapvetcien (kime-

neteliikben) nem v6ltoztathat6k meg.

lz g f ont o s abb 6 s s zet ev ij i:
E s e mdny s or (cselekm6nY)

- Meghatdrozott hely ds szerePldk
- A rdsztvevdk drdekl6ddse nntivdci6ia - amely ez

esetben magira a mesei tiirt6netre iranyul (mi fog

t1rtdnni? ho g yan f o g t 6rt dnni? )
Al apdrt dke a f o I yamat os stig

A jdt6k folyamatos, nem szakitja meg a szitu6ci6 terve-

z6s6re, a szerepl6k kivilaszt6sira, iiltbkilra vonatkoz6

megbesz6l6s. A j6t6kszervez6s is a cselekm6ny szerves

r6szek6nt val6sul meg.
Ugyancsak Bolton meghatirozisit alkdm xwa, a, j6t-

sz6h6zi improvizici6s jit 6k a szinhilziformira jellemz6
jegyeket ismutat:
- 

- 
Az akc i 6k e gy ad ot t t 6r t 6na et / c s e I ekmdny s zo I g dl -

nak.
- Fontos a helyzetek vildgos megielenitdse (akci6' ,i

sziiveg). :
Hiinyibin a gyerekek nem ismerik fel a szitueci6t, nem j

k6pesekadekv6tcselekv6sre. '{

- Az egyes epiz6dokat illewe a j6t6k eg6sz6t jellemzi a

I ezirt s dgr a illetve eg;ro,;z iruil i s r it mus megt art ds d-
raval6tdrekvds.
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. c., A r€rr6l - 6s t€rhrszntllatr6t.
Adramatikus j|tsz6hilztere az,,iires t6r". Az elcik6szit6s
sordn sziiletett disdet6rt6lni rajzok elhelyez6s6vel kije-
liiljtik a t6r fontosabb pontjait. A k6pek helyszinkijeldl6
funkci6jukval6j6ban korlitozott, szerepiik csak az akci6
kezdetilnvan (innen indulnak a szereplcik), mert a jft6k
minden esetben a t6r kdzepe fel6 tart. A k6pis6g 6rdek6-
ben tiirekedni kell a t6r optim6liskihasznillilsfua.
Eszkiiz6k:
- ellenpontozis a helyszinek kiejdldsdben
pl: s{rk{ny v6ra - szemben a kirilyi palota. A kev6sb6
sz6lxis6ges helyszinek a k6t v6glet k6z6tt helyezkednek
el.
- kdrjdrds
pL a v6ndorfton l6vri h6s, kiirbejirva a teret, fj helyszin-
re 6rkezik. A k6rj6r6s az idd mfl6s.it is jelzi (tr6t nap, egy
esztendci telt el).
- vonulds
rendszerint az eg6sz csoport r6szv6tel6vel tdrt6nik,
anely iinnepflyess6get, szertartis jelleget ad a j6t6knak
(pt n6szn6p vonul6sa).
- tdvolsdgokmegtartdsa
az anim6toroknak t6rekedniiik kell arra, hogy j6t6k k6z-
ben (a helyzetnek megfelel6en) min6l nagrobb t6vol$-
gokat tartsanak egrm6s illetve a gyerekek kdziitt. Ellen-
kezS esetben a j6t6k saik helyre zsffol6dik, elveszti k6p-
szeriis6g6t. A tivols{g kiild,ndsen akkor kap jelentft6get,
ha k6t kiildntxizci (ellens6ges) csoport van jelen egyide-
jtileg (pl: a s.irkiny 6s szolg6i - hcis 6s kisercii).

A JATEKVEZET 6I (ANIMAToRI) MUNKABAN
ALKALMAZOTT KOMMUruXACIOS ES X6Z6r

Az animdt or munkdj a a s z6 s zor o s dr t e I mdben j dt d k -

v ezet d s : he I y s zfnr ti I he I y s 2 inr e, s zer e p b ii I s zer e p b e,
lwlyzetbdl helyzetbe vezeti a gyerekeket. Feladatdnak
ldnyege a hely2etdpitds, amelyet szerepben, a mese egyik
szereplf j ekdnt vdgez. Ahelyzet6pitci munka legl6nyege-
sebbelemei:
- jilt6k6nal meghatirozza 6nmag6t, a helyzethez 6s a

tdbbi szerepl6h6z val6 viszonyit (felid6zi a gyerekek
szAmir a a szeret'vel kapcsolatos mesei hagyom6nyt
is.) A feladat l6nyeg6ben nem kiil6nb6zik a hagyom6-
nyos szin6szi munkdt6l. A szerepjiir6k megielenitd
ereje fontos a jit6keg6sz6rtek hiteless6ge szempont-
j6b6l, de csak annyiban, hogy a r6sztvevci gyerekek
j6t6kba val6 bevon6s6t, szerepbe l6pes6t szolg6lja.

- Az animiitor j6t6kban inform6ci6kar ad, melyek ah-
hoz sziiks6gesek, hogy a gyerekek szerepbe (i6t6kba)
l6phessenek 6s a helyzetek alakites.iban cselekv6en
vegyenek r6szt.

- Kiil6nb<izd kommunik6ci6s technik6kkal segiti a
gyerekek szereppel val6 azonosuli{s.it, a szereptudat
ercisit6s6t.

T i p i ku s animdt or i s zer ep kdr 6 k :
- a gonosz erriket k6pvisel6 friszerepek (s6rkiny, f6:bo-

szorkinystb.)
- jit6Wezetcji feladatokkal j6r6 szerepek (udvarmes-

ter)
- a hcist segit6:6tnak indit6,ki#r6,tanicsad6 szerepe

(anya, t6ltos)
az anim6tor egy j6t6kon beliil tdbb szerepet is j6tszhat,
kiv6tel ez al6l, ha:
- kulcsfontossi4gf szerepl6k6nt a j6t6k j6 r6sz6ben je-

lenvan.

- snr-tpkaraktere annyka erris, meghatiroz6, hogyfj
szerepbe l6p6se zavar6 lenne Qklam6na).

Az animdtor szerepben haszndlt komnunikdci6s eszk6-
zei

a/ Belsd narrtlcl6
Az animiitor szerepben mondja el ery fij szitu6ci6

meg6rt6s6hez sziiks6ges inform6ci6kat. Felk6szit arra,
hogy a j6t6k 6j helyen, fj szereplcikkel folytatodik. Elcia-
d6s6ban a monol6ghozhasonlit azzal a l6nyeges ktil<inb-
s6ggel, hogy funkci6 ja a j6t6k egy rij epizodj6nak, hely-
zet6nek bevezet6*. A narr6ci6 rendszerint term6szetes
m6don fordul6t (megsz6lit6ssal, k6rd6ssel) az animitor
6s a gyerekek k6z<itti dial6gusba.
Pl: frisv6nyember (animdtor):,,...eny6m a legdrisabblege-
ki a korny6ken, itt terem a legzdldebb fii. A teheneim
m6gis csont sov6nyak... Atok iil rajtam - pedig fgy vi-
gy6zok mindenre, mint a szemem f6ny6re...Nem adtam
m6g 6n soha semmit senkinek... teh6nk6im, hdt mi6rt
nem legeltek? (a csoport itt a f<isv6nyember teheneit jet-
sza) 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 k6rde-

z6 anim6tor nem hat6rozza meg, szem6ly szerint kit6l
viirja a v6laszt. A k6rd6st az eg6,sz csoporthoz int6zi.
Rendszerint e zzel ak6rd6sform6val ajinljuk fel az egyes
szituiici6k szerepeit, szerepkcireit. Fontos csoportszer-
vez6 eszkilze a j6t6knak, mert kiv6laszt6dist eredm6-
nyez.Pl'. az elsci k6pben a csal6don beliil igy alakul ki a ha-
l6szok csoportja:
Puszta (animitor): ,,...16tom hal6szok iires h6l6val t6rte-
tek haza. Mi t<irt6nt a patakn6l? Mi6rt nem hoztatok ha-
lat?..."
A k6rd6seket itt 'tetszik 

nektek a hal6szok szerepe?'
funkci6val haszn6ljuk. A gyerekek a k6rd6sre adott v6-
lasszal (pl: elszakadt ah6l6, ellopt6k a zsikrn6nyt).
A csoportalakit6son ttlezt a form6t alkalmazzukaf6-
szerepldk kivdlasztdsa, szerepbevon6sa eset6n is. Pl:
Sz6pmezci Szirnya kivdlaszti{sa.
Puszta: ,,...Sz6pmezci Sz6rnya 6 az, aki megkiizd majd a
siirkiinnyal 6s le is gyiSzi, mertneki t6ltos lelke van. Hol
vagy 6des fiam, Sz6pmez6 Szirnya? Gyere k6zelebb iilj
idemell6m!..."

A szereplcik kivilasztisakor a k6rd6sre kapott villasz
t<ibbnyire nem hatdrozott ,,Itt vagyok,6n vagyok az" 6r-
teki. Az animdtornak ez6rt kiildncisen figyelnie kell a
sz6nd6kot jelzci metakommunikativ jelz6sekre.
Ezt a form6t alkalmazzuk akkor is, ha az a c6l, hogy a gye-
rekek elmondj6k egy probl6ma megold6si{ra, a jdt6k
folytatf s6ra vonatkoz6 iitleteiket.
Pl: Puszta:,,...napok 6ta havazik... 6s ez as6t6ts6g... az en-
nival6nk is elfogyott. Mi t6vcik legyiink? Mihez kezd-
jiink..."

- Rdkdrdezdsek
A szituici6k tov6bb6pit6s6ben, a v6llalt szerepek meg-
erSsit6s6ben a k6rd6sek hatirozottabb, a riklrdezii f oi-
m6ja v6lik fontoss6. A k6rd6sez esetben megh atirozott
szemr6lyhez sz6l. Szerepe: - inf ormdcii - k6zl 6s.
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- Ut asft dsok, instrukci6k
Rendszerint egyfeladat elv6gz6s6re' egy bizonyos cse-

lelv6sre illetve a kdvetendci magatartAsra vonatkoznak.

Megjelen6siik kiil6ntiiz6 kommunikdci6s formfban le-

hets6ges, mint k6r6s; parancs 6s tan6csad6s.

-Sugalmazds,utalds

A meseszerkezet sajitoss6gak6nt mir emlitettiik a tiirt6-

n6seket el6re sejtetci szerkeszt6sm6dot. A kdziilt infor-

m6ci6k j6r1szeval6j6ban mindig utal egy k6sribbi ese-

m6nyre. A j6t6kban ezeknek az,,el6k6szitci inform6ci6k-

nak'i m6g nagyobb a jelent<is6giik, mert egy elk6vetkez6

helyzetben val6 adekv6t cselekv6se k6sziti fel a r6sztve-

vciket. Pl: a vindorftra indul6 hcist az 6desanya felk6szi-

ti a pr6bat6telekre:
Puszta: ,,...6s ne feledkezzmeg arr6l, amire tanitotalak:
ha bajbajutott emberrel, 6llattal talilkozol, segits raj-

ta..."

- Anindt or ok e gymds kdzdtt i dial 6 gus ai
A gyerekek j6t6kban val6 r6sn'6tel6t, szereptudatuk

er6sit6s6t kiizvetett m6don, hat6sosan szolgiljik. A j6-

t6kvezetcik r<igzitett sz<iveg improviz6ci6kkal dolgoznak'

amelyeket a mesei sz6fordulatok alkalmazilsa,a sz<iveg-

dinamika 6s a ritmus tesz hat6sos eszk6zz6. A j6t6k eg6-

sz6hezm6rten rovid dial6gusok rendszerint a ,'legszin-
h6zibb"pillanatokat teremtik - m6gsemvilnak a kdztis
j6t6kon beliil dn6ll6, z6rt jelenett6. A gyerekek is a hely-

zeten beliil, szerepben vannak. Alkalmaz6sa fontoss6

v6lhat: 6j helyszin, helyzet bevezet6se

Az animitorok j6t6kfval kapcsolatban fontos, hogy a

gyerekek ne v6ljanak sz6rakoz6 s6ziiv6 - Stizz6kmeg a
j6tCt<Uan val6 6rdekelts6giiket, szerepiik szerinti,,elk6-

telezetts6giiket".

- Az animdt or r eag dl ds ai
Az anim6tor a j6t6kban nem csak kezdemEnyezdsze-

repet tcilt be. A gyerekek megnyilvinul6saira' jelz6seire

a jiltll<rezetoinek reagilniuk kell. A reakci6 mindig a

helyzetbril, a szerepb<il kdvetkezik - igy v6lik a j6t6k

szerves r€sz6v6. Pl: Puszta egyik fia (anim6tor): ,,"'6s ki

gy6zheti le Kalam6n6t?". V6laszul a gyerekek kozbe-

Ii6hat jelen tkent e:,,E n ! Ma j d 6n ! En legyciz6m ! " Pusz-

ta: ,,Tudom mindannyian b6trakvagytok, de Kalam6n6t

csak az gyrizheti le, akinek t6ltos lelke van."

Az anim6tor jelezte, hogy meg6rtette a gyerekeket 6s v6-

laszol is: Csak az gy6zheti le, aki...
A j6t6khelyzetek ez ir6nyu elemz6se gazdag t6m6t ig6r'

de m6r kiviil esik e dolgozat keretein. Kiemel6st kiv6n

m6gis egy gyakori reakci6, amit jobb hij6n felercisit6snek

nevezhetiink a csendes, visszahfz6d6 gyerekek sokszor

alig hallhat6 j elzbseitazanim6tor hangosan megism6tli,

helyzetbe teszi: Pl: az aranysz6ni b6r6ny elrabli$nak

t6rgyal6s6n6l valaki hallkan megiegyzi, hogy 6hatalmas
libnyomokat l6tott. Animitor: ,,azt mondod, hogy 6ri6si

l6bnyomokat l6tt6l? Mekkor6k voltak, mutasd meg!"

Ossregezve: a j6tsz6hiizi munka arra tanit, hogy a kimon-

dott mondatoknak mindig ,,kijvetkezm6nyiik van". A ki-

fejez6s pontoss6gdra van sziiks6g ahhoz, hogy a mese j6-

t6khelyzetei megsztilethessenek.
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Elijaddsaikrdl biztosan irnak majd a szakemberek.

Mi most arra eml4keztetilnk, hogy Bucz Hunor szel-

lemi irdnyittisdval 6k kisdrleteztdk ki a dramatikus jdt-

sz1hdzas formdt,6k dolgoztdk ki a gyerekekkel t(irtdn6

e gyilt t j dt s zds s aj dt o s dr amat ur g i dj dt. Kdt al ka I ommal

tanfolyamot is inditottak, hogy az drdekltiddk elmdlet-

ben ds gyakor I atban el saj dtithas s dk a m6dszert. Buvdr -

kod6kra vdr az a feladat, hogy dsszevessdk, mi a kil-

ldnbsdg ds hasonl6stig az angol T I E ds a magyar dra-

mot ikus j dt sz6htiz szeml dl et e, m6dszer e kdziitt. (T anul -

sdgos lehetne, ha Bucz Hunor mutatrui be szisztdmdidt

angol kolldgdinak.) Az is igaz, hogy Bucznem irt kdny-

vet f elfedezdsdrdl, s mtig miisorait sem ielenttette meg.

Amiriil tudunk, az is a Drdmapedag6giai Magazinban
jelent meg a2.6s7. szdmban.

Bucz H unordk, u tdr szinhdzasok szerveztek v i szont nyd-

r i t db or o kat. E I em6d - t dbor na k nev eztd k. A I t a I dban

7 0 - 8 0 g yer ek v et t r 6 s zt e g y - e g y al k a I ommal, kil I iinb 6 zd

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.

rONN MINT EINTUODTABOR
- T6rszinhdzas-modell a Mecsekben -

25 dves aTdrszinhdz. Az aldbbi irdssal kdszdntjilk az alapit6-ren-

dezdt, Bucz Hunort ds egyilttesdt.

Trencsdnyi ltiszlf azt iriaVildgkerdk cimii filzetd-
nek bevezedjdben, hogy a70-es, 80-as dvek mfivdszeti

t dbor ai, melyeket pedag 6 g iai r ef or me I kdp ze I d sek hiv -

tak dletre, dltaldban nem kaptak publicitdst. S milyen

igazavan. A ttirszinhdzasok dletm6d tdborair6l, melye-

ket 1979-tiil tizdvendt rendeztek,ugyancsaknem irt so-

ha senki. 6k se magukr6t . J 1magam ugyancsak drezhe-

tek biintudatot, mivel 1 9 89 -ben rdszvevdi evolt an a ne-

cseki ,,Csurg6" Ttibornak, s mdig emldkezetes tapasz-

talataimr6l nem informdltam a hazai szakembereket.

Pedig kdszitettem, mintegy 30 oldalas dolgozatot is.

(Egy kurtitott beszimol6 ielent meg csupdn a killfdldi

magyarok t dj dkoztat dsdr a a M agyarok V i I tig szitvet sd-

ge Nyelvilnk 6s Kultirdnk c. lapidban.)

E t 1vettem j egyzeteimet,s olvasvdn azokat, r di 6ttem

valamire, amit akkor ilyen pontosan nem f ogalmaztam

meg; arra, hogy Bucz Hunor rtgy vezette,olyan szemld-

lettel, olyan m<idszerrel ds dramaturgidval norruid td-

b or ait, mi nt aho g y an a d r amat i ku s j dt s z6 hdza s f o g I a I -

kozdsait.
...Bucz Hunor irja T6rszinhizi m6dszerek cimii dol-

gozatiiban a DPM2.szfumiban: ... "dramatikus jdtszG
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hdzalnk menetdt 6s egyes mozzanatalt alapvetden a
venddgs6g dramaturgl 6 Ja hxJfrozze meg. Eldsziir a
k6sz0lddds 6s vf rakozds zeJllk."...

,,A vdrakozds 6s kdsztilddds ldeJdn a gyakorlatl
feladatok elvdgzdse mellett a legfontosabb az ismer-
kedds, a k6ziis hangulat megteremt6se, a kapcsolat-
teremtds. Itt az elsd szakaszban tdrt6n6 beavat6 moz-
zanatok ls az eljdtszand6 dr6mai cselekm€ny at-
moszfdrdJft k€szftlk eld."

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 csomagok egy
rakisban valahol a bej6rat kdzel6ben.

Bucz Hunor letelepszik a fiire, 6s k6ri, hogy mindenki
foglaljon helyet, s k6rbemutat a fdlddn. Es mosolyog, ne-
vet, kacar6szik (igen termr6szetes), s 6riil, hogy sikeriilt
dsszejcinni ennyien. Term6szetes6ge rilragad a szoron-
g6kra is, akik a sziileikkel vagy a nevelciikkel jdttek.

,,N6vsort fogok olvasni - mondja - megj6tt-e mir
mindenki? Elcibb bemutatkozom: Bucz Hunor a nevem,
de sz6litsatok Hunornak. Es mostant6l mindenki min-
denkit tegez. Ogy is megadjuk egym6snak a tiszteletet."

Azt6n miris elkezd j6tszani,6s jdtszatja agyerekeket
is. Az azonos neviiek a kor kdzep6re mennek, kezet fog-
nak. @ersze a keresztn6v illetve az ut6n6v is lehet azo-
nos.) 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<iz-
tetni egymiist6l, annyira hasonlitanak

Vagyunkvagy szizhuszan, sz6zharmincan a kis6r6k-
kel egyiitt.

Kdzben meg6rkeznek az aut6buszok, aut6k 6s egy
mikr6busz, amelyekbe lehet bepakolni a k<izos holmit:
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 han-
gulat.

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 v6-
laszt6dott. M6r a megkdzelithetcis6g fokozta a fesziilts6-'
get. A koml6i miifitt6l k6t 6s f6l kilom6terr kellett meg-
tenni -gyalogaz,,elcicirsok" -vend6gfogad6k 6ltal v6-
gott 6w6nyen, hatalmas f6k, embermagass6gri szurl6k,
csal6nok k6z6tt. A gyerekek, z6miikbenT -12 6vesek. De
a nagyobbak is k6pviselve vannak I 8 6vesig. Cipelik h6ti-
zsikjaikat, vonszol j6k tf skdikat.

Komoly ercipr6ba. Am nem nyafog senki. A kicsiknek
azonban igen j6lesik, hogy a nagyobbak, miur6n a hely-
szinre vitt6k sajit csomagiaikat, visszafordulnak, 6s se-
gitenek kapaszkodni, cipekedni.

Mostant6l j6ban-rosszban egyiitt. V6gre meg6rkezik
mindenki a tiszt6sra, ahol az elcjfutiirok-vend6gfogad6k
virjika hatalmas iistben f6tt, j6iilatri meleg 6tettel a t6-
boroz6kat, a vend€g eket lakomira, eb6dre. Elcibb azon-
ban - mint az indulis elcitt - a ,,beavatds" szertartds
k6vetkezik, s megtanuljuk a k<izcis tdbori k<isz<int6st, a
nagy,,d6-but" ki6ltest. K6rben term6szetesen. S azut6n
m6r j<ihet is az eb6d, a lakoma.

,,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 fel-
adatoknak is, ezdrt e k6t funkct6 ktiziitt kiinnyfi az
6that6s."

A helyszin
A t6bor kdzpontj6t Forrdszegnet neveztiik el. Itt

6gett a t6bortiiz, ittvannakaziistdk, itt frj az 6tel,s itt cso-
bog al6 a ,,Csurg6" nevii vizes6s, ez a,,ritu6lis zuhanyo-
26" .Ez av6lgy k6z6ps6 r6sze.

A csermely valahonnan Felszeg felcjl ered, ahol 6t
hatalmasbiikkfa z6rbeegr j6kora teret, melyakdz6s j6t-
sz6t6,r, (l6tsz6hiz a term6szetben), s a szinjiitdkok, 6s
szertart6sok helye lett. Itt vert6k fel a nagy katonai sdt-
rat, amelyben a diszletek, a kell6kek, a szerszimok, a
gr6grszerek-kdtszerek, s a felvevci g6pek helyezkedtek
el, 6s escjs idcjben ide lehetett behriz6dni j6tszani. T6vo-
labbBuczHunor, acsal6dosok, a doki6s a,,Szegfejek" al-
v6 sitrai sz6tsz6rtan, mintha 6rz6k,irszemek lenn6nek.
Lent, hol a csermely m6.r patakiln6ttAlszeg,6s Keszeg.
Itt vert6k fel a 3-4 fcjs s6traikat az animitorok 6s a gyere-
kek. A helyv6lasztdst nem i r inyitottik. B u c z H uno r mi nt
egy nemzetsdgfd hagyja, hogy ki-ki keresse ds nldlja
meg a maga helydt. A t6r nem volt bez6rva, s m6gsem
mentekmessze egym6st6l, 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 6t-
lettel teszikvonz6v6 a cselekv6seket. Mindenki magave-
ri fel a s6trat, ill. azok, akik aludni fognak benne,2-3 f6.

A s6torver6s aktus6val megtdrt6nik a helyszinek be-
r end ezd s e. A kij I tjnb6 ztj kor o s zt ti I y o k e g yiltt I dt e o I y an
t er md s zet es s d v til t, mint a r d g i f al ukdzo s s d g ekben.T ud -
ja mindenki, hovd tartozik, de megvan az dtjdrhatisdg
is, hiszen az 6let itt tdbb helyszinen zajlik.

A jdtdktdr

Felszeg, hatalmas biikkfak, cs<irgedezd patakocska.
Rajtunk kiviil sehol senki. A Forr6szegrdl felsz.iill6 fiist6t
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 gytilekezcit hirdet, a gyerekek pr6b6l-
koznak a megffj6s6val. Nem k<innyii. Hunor 6s Rolli ke-
ztikben a hegediiikkel, a mell6jtikrakott csorgcivel, dudii-
val, dobbal, faiitcissel jiltszani kez.d.

...,,A rdsztvevdk legbels6bb ds legsz0kebb k6r6t
az animdtorok alkotJ6k. 6k ttzen tizenketten riig-
tiinzdsben Jtlrtas szfnJ6tsz6k, 6s mlnden etdkdszftd
munkft-dk vdgeznek. 6k a vend6gl6t6k, zhfizigtz-
ddk. ...Ugy j6tszanak, hogy bekapcsoldddsra k6sz-
tessdk a kiiziins€get. "

Daltarutl ds : elcisz6r el6neklik a Tlrszinhiz tagiai, a
zenfvelkis6rik, majd soronk6nt mondjrik a szdveget s fij-
ra eneklik. A dikt6liist 6s a hegedrikisdretet Hunor veze-
ti. A sok k6ziil az elsci.
Elment egyszer Zdcheus, hogrJ6zust megl6ssa,
Kicsi volt h6t felm6szott egy nagy fiigef6ra.
Mikor J6zus arra j<itt, igy sz6lt fel a frira,
Z6cheus ma tehozzid t6rek be sz6.ll6sra.
Orvendezett Z6,cheus a 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 - term6-

szetesen ktirben 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 ma-
gaslatra, s ki 6r le hamar6bb a meghat6rozott kiirtjel

ut6n. Nagyon 6lvezik, mindenki fut hegynek fel.

Vers-tanulds
Wedres S6ndor k6ltem6nyei:
Parip{m csodasz6p pejk6...

T 6 vize, t6 vize csupa n6dsz6l...
Falu v6g6n van a h62nk...

Soronk6nt mondj6k, ritmiz6lj6k, eltiincolj6k, eltap-
soljik (Vera 6s Bori vezeti, a tdbbiek animiitork6nt dol-
goznak, segitenek).

,rA r6sztvev6k sz6mdra semmi sem kiitelezd,
mlndenkl csak abban vesz rdsz, amiben akar."

Semml sem tiirtdnlk reJtve, mlnden a beavattis Je-
gy6ben zajllk.

Ki)zii s dr amat i ku s j dt dk
Emt6zs6: hallgassdtok meg S zent M ik I 6 s I e g end dj ib.

Igen sz6pen olvassa fel a r6gies nyelvii trirt6netet).
(A vLzlat j6l l6that6 t6bl6n ki van fiiggesztve.)
l. Hogran szabaditja meg Szent Mikl6s a h6rom el-

it6lt fifit a paloshalilt6l.

2. Hogyan lesz a hajadonok 6s bukott l6nyok v6dri-
szentje.

3. A gyermekek v6dciszentje (h6rom gyerek6t elenge-
di azapja hosszfi ritra, avend6gkiskirabolja, megdli ciket,
de Szent Mikl6s 6letre kelti.)

Agyerekek n6m6n, iilve hallgatj6ka krimibe ill6 t6r-
t6neteket, megbesz6lik, fjabb 6nekl6s, a tanult dal Z6-
cheusr6l. (sm6tl6s, hogy hasson a gondolat!) Eztkfipra-
gaszt6s kdveti.Hozzfikaszines kartonokat, a t6phetci pa-
pirokat, megbesz6lik a csoportosul6.sokat, ki melyik tcir-
t6netbril k6szit tabl6t, majd iigyesen elosztva a 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 besz6l magyarul, de akar. Ad6m,
aki faragni szeretne, de nincs mivel. Megielenik a devian-
cia is: a 10 6s l5 6ves nevelcjottoni firi osszemarakodott,
cib6lj6k egym6st. (stvdn elmegy veltik besz6lgetni.)

Hunor az animdtorokhoz: tilr el em ds tilr e I em, ne mu-
g yar dzd a g yon ! H ad d dr ezze, ho gy s zab ad on c s i nd I hat -
ja, amit gondol, te csak segitsd!" ,,Nem a produkci6 a

fontos, hanem, hogy kedvvel csiruilja, ds dicsdrd meg,
nem haj t senki ds semmi. Gydnydr kdd j et ek a j 6 I s i kerill t
tdpdskdpben!"

Aki elfilradt a t6p€sben, guggol6sban, ragasztisban,
nyugodtan k6zbe veheti a nagy dobot, a kalapot fej6re
csaphatja, belen6zhet afelvevrig6pbe, de mindeniitt ott a
tiirelmes feln6tt. Pityu (tan6r) remekiil b6nik a csoport-
j6val. Hunor fdradhatatlanul muzsik6l. Elk6sztlt a hd-
rom hatalmas k6p, ki6llitj6k, megn6zik, lef6nyk6pezik.
Igazfn 1smsk.

A Szent Mikl6shoz kapcsol6d6 szoborjit6k, amit
f jabb bemelegi tc i - je f tk  e l6z 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 seg6d-
e.szkdz.A szobrot Izmail kereskedci rendelte, akinek n6-
pes csal6dja van. Am rj elutazik. A szobor feladata meg-
v6deniahilzit. (Bence 8 6ves, Izmail kuty6ja akart lenni,
s nagy csahol6ssal kis6ri.) Kozben Ricsi k6t gyerekkel el-
vonul, rabl6 band6t alakit, beciltdmek maguk kreelta jel-

mezekbe, s kirabolj6k a kereskedci h6z6t.lzmail vissza-
t6r, s l6tja a pusztit6st. Felh6borod6s6ban, hogy nem
6rizte meg Szent Mikl6s 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 k6-
z<itt, s v6giilis ketten viszik vissza, mert egym6sban sem
bimak. Aztilncsaknem r6fizetnek a felt6.madt lelkiisme-
retiikre, mert Izmail nem m6lt6nyolja tettiiket, hanem
tiimad, de a gyerekek csodi4s 6letosztone, kreativit6sa
megoldotta a helyzetet, megl6gtak, mielcjtt Izmail meg-
k6tozhette volna cjket. Remekiil jitszottak a gyerekek, az
anim6torok j6l segitett6k a kifejletet, s igen j6 rdgt<inz6-
sek sziilettek.

Mit kaptak a gyerekek? Drdmai helyzeteket, melye-
ket megdl hett ek, er k6l c si probl dmdkat, melyeket rnegbe-
szdlhettek. Es kcizben dnekeltek, jtitszottak egy forrrui-
I 6d6 kdz6 s s 6 g c s al ddme I e g kdr dben.

A jit6ktiz 6r6t6l tizenhirom <itvenig tartott. Kdzben
prszetiz6rai isvolt.

,..,,illik megJegyeznem, hogy a Jdtszdhdz cselek-
m€nye laza, nem geometrikus szigorrlsdggal sodr6."
A hagymaszerkezetbdl kiivetkezden az epikus szer-
kesztdsl elv httirozza meg a dramatlkus J6tszdhtiz
csaknem minden mozzanatit.

M ds ik j dt dk mds ik napon.
Pityt vezeti a melegitci j6t6kokat, rij dalokat, 6j moz-

g6st tanit. A krirj6t6k utin 6 J6nds, a pdsztor koz6pen
marad, s a gyerekek a birkdk. Egyik kis kreativ fiil gyor-
san puliv6. vflik, terelgeti a nydjat. J6nds aludna. Lefek-
szik h6t k6z6pen, s juhait is alv6sra sz6litja.

A gyerekek azonosulnak a j6t6kkal, h4r a bibliai tdr-
t6netet csak n6hinyan ismerik. Nem k6rdik elcire, hogy
mi lesz?

Pityu most hatalmas lepelben az egyik biikkfa maga-
s6b6l d6rog al6. (A nem v6rt fordulat megh<ikkenti a j6-
t6kos 6s n6zci gyerekeket egyar6nt. Csak most f igyelnek a
kanavdszra, amely a j6t6k kezdete 6ta ott diszeleg a leg-
nagyobb biikk6ri6s derek6n, mindenki szemel6tt6ra.

1 . Bir kapdsztor -0 r par anc sa
2. Kikiitd - J 6ruis menekiil
3.V ihar - ima- a Cet eledele

J 6ndst a tengerbe dobj dk
kikdtds

4. ACet gyomrdban

5 . N inive - pi ac - s ztnds zek
J 6nds aposztata

6. Ninivebiinei
7 . A pu s zt db an, az 0 r J 6ndst rt j b6 t N iniv 6be kii I d i

A stilb szinte minden tagia szerepben van, mert 6ri6-
si disdetekkel dolgoznak. A haj6 pl. hatalmas k<it6lh6g-
cs6, hiszen a haj6ra, ahovd J6n6s menekiil, fel kell mr4sz-
ni. A haj6skapit6ny a Doki. Szenz6ci6s a jelmeze 6s a
maszkja. ,,Poppejre" vette a figur6t. A k6t nagy btikkfa
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k6zt kifeszitett k6t6lre minden fi6 16 akar iilni, s ehhez
szinte tornamutatv6nyra van sziiks6g, hiszen ltroZog,
inog, s meg sem birn6 valamennyi<ijiiket, de roppant j6
j6t6k. Csiingnek,l6gnak, hasalnak a fdn,6lland6 himhi-
l6zis, jdn a vihar. A Doki remekiil dolgozik a gyerekek-
kel, akik igencsak pr6bilra teszik, kil6pnek a szerepiikkil,
s 6n6ll6 alakit6sba kezdenek, fj szerepet kre6lnak ma-
guknak, kiildn<isen a kamaszok 6lvezik J6n6s tdrt6net6t.
A j6t6kban a fi6k J6n6sra kennek minden gonoszsdgot.
V6gtil J6n6st kidobjrik a haj6r6l, s abban a percben jdn a
hatalmas Cet. A linyok hozzirka nagy 6tlettel klszitett
k6telet, minden cson6j6nil egy-egy gyerek, s befogiik,
bekeritik J6nist. (I(6zben a haj6 eltiinik, a h6gcs6 lehull
a f6kr6l a f6ldre.) J6n6s h6ny6dik, dobodik. (A n6zcik ma-
gasabbra 6llnak, hogy jobban l6ssanak.) Majd a tin6dsze-
rek magukra raknak a ,,rongyos" zs6kbol minden cifra-
s6got;6talakul a szin Ninive piaciv6, s mindenki r<igt6-
nd,z. Litj6kugyanis a kanav6szon, hogypiaci jelenet k<i-
vetkezik, s kavalk6d lesz a jav6b6l ,,keleti" hangulattal. S
lesznek tdncosok, 6rusok, vereked6k, mutatv6nyosok.

Es fotyatddott a jdt6k tovdbb a kanavdsz'ds a jdt-
szdMzas dramaturgia szerint egdszen a dobbenetig.
M e g boc s dj t dsr a s zoru lunk mi ember ek ( gyer ekek), mert
i g enc s ak g y ar I 6 ak v agyunk.

A szerepek ls hagymaszerkezetben r6tegz6dnek.
Alapvetd a vend6g-venddgfogadd kapcsolat, mint
szocl6lls szerep, maJd a manudlis munka sordn mun-
katfrsl-Jdtsz,dt6rsi a viszony, azt6n pedig a dramati-
kusJdt6k drdmal szerepel kiivetkeznek. Tehft a szo-
cl6lis, funkcion6lis 6s a dr6ma szerepek egymdsra
dptllnek. Ezut6bbln beliil n€zdi €saktfv Jft€kost ma-
gatartds vfltozlk. Nem neh0z egylk szerepbdl a m6-
slkba dtv6ltanl."

Az 6letrend nem volt feszes, nem volt 6rihoz k6tve.
bir nagyon pontosan megtervezt6k a napirendet. Min-
denki r6szese volt 6nk6ntes alapon a k6zds munkinak:
vizhord6s, r6zsegyiijt6s, bev6s6rl6s, tiizrak6s, favigiis, a
szemetesgdddr 6sisa,stb. stb. De aki 6ppennemvettr6szt
semmiben, szabadon vilaszthatott! bark6csol, farag,
gydngydt fiiz, fonist k&zit,njzol stb. Itt is volt egy ani-
m6tor, aki segitette az elakad6kat. Az anim6tor egy6b-
k6nt is mindig mag6hoz hivta a gyerekeket, 6s egyiitt fciz-
tek te-it,lekv6rt, tisztitottak babot, krumplit. Ez kiildn6-
sen a nevelcictthoniaknak volt nagy 6lrn6ny.

A szervezetts6g fgy van jelen, hogy term6szetes m6-
don rendez6dik el minden. Nincs eldre seleve elhatdroz-
va, hogy ennek meg ennek igr meg rigy kell lennie, ha td-
rik, ha szakad. Hi6ba 6rkeziink k6sve, nincs szemrehi-
ny6s. Megvagytok? - kfirdezte Hunor. - Akkor egye-
tek

Esmdsok sem haragudtak, hogynet6n csfiszik a d6l-
ulini j6t6k egy f6l6r6t, elfoglaltilk magukat.

, rY lgetnJlll aszakrd t ls e I emekrd I ke I I sz6 | nom. A
Jdtdk egylk f 6 szew ez6 eleme a zene, pontosabban az
elsO rdszben megtanult dalok, €nekek. A gyermekek
k0rJdtdkalra gondolunk mdg, valamlnt a term6-
szet{l n6pek alakoskodfs6ra. A ritmus, a tfncos
elem, a Jelkdpes gesztusok szerep€t hangsrilyozom
ezr.el."

Ismerercs, hogy a csalddi dlaet is a szenandsos
mozzanat ok f ogj dk keretbe. U gyanfgy volt ez itt i s, ahol
az animtitor ok kdr€ s zerv ezddden kial akul t ki s c s al dd,o k

egyiltt alkottdk anemzasdget. Ebbdl kiivakeztien aki-
sebb kdzdssdgeknek dpp tigy kialakult az dletet szabd-
lyoz6 r itus a, miw a t dbor i nemzet sdgnek. Az el flbbiekhez
t art o zott hozzd a s dt orbe I i e s t i me s d I 6 s, v e gy 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 sze-
ress6k. M6g a nagyobbak is.

Cickoj, mackoj, tele6rom,
mindig az fut, az ahirom.
Kurta volt az eg6r farka
nem foghatta meg a macska...

saki mog<ittleesika zsebkend6, felveszi 6skergeti azege-
ret, illetve beill valaki el6. A ktirben6ll6k a 3. 4. sort taps-
sal is kis6rik. Gi6si a kdr, nagyok a futisi 6s eles6si lehe-
tcis6gek. Megy a jdt6k s nem unjik meg: 6nek, taps
megint 6nek 6s egyeseknek futrls! Remek!

Az ilyesf6le bemelegitci j6t6kbol senki nem vonja ki
magit, sem a kamaszok, sem a felndttek, egyiitt az eg6sz
t6bor.

Ilyenkor nem f6j senkinek semmije, nem szakadt a ci-
p6, nem akad siirgcis patakolnival6, azaz - patakban ka-
vics keresg6l6s - m6g azok is itt vannak, akiknek a kony-
h6n6l kellene lenniiik, majd leszaladnak, majd fciznek.

Erdekes, hogy nem durviskodnak egym6ssal, betart-
jik a szab6lyokat, amiben megegyeztiink.

A,rvenddgsdg dramaturgia" utols6 m ozza;nttaa;z

,raJdnd€kozfs ds a bfcsf".

Mit kaptak a t6boroz6 gyerekek aj6nd6kba?
Volt I I sznjitilk; 2 erdeihangverseny hegediimiiv6-

szekkel; 5 alkalommal nEpdaltanul6s, 5 t6nctanul6s, 4
k6zmiivesprogram, (agyagozds, tdblak6pk6szit6s mon-
tdzstechnik6val, gydngrftiz6s, 2 mise, (szertart6s) biblia-
magyarilzzattal,fi jkeny6rosztisszertartisa.
- Megtapasztalhaltilk aterm6szetes 6letm6dot,
- Meg6rezhett6k az egymils mellettis6get az emberi

kapcsolatokban, a trizhely meleg6t jelk6pesen 6s a sz6
szoros 6rtelm6ben.

A legnagyobb ajdnd6k az eml6keket felidlzd utols6
tal6lkoz6s volt, egy h6nappal a t6bor ut6n. Addigra elk6-
sziiltek a videofilmek 6s a f6nyk6pek is. Ez lett eg;r(rttal a
bircsf is.

Ut6j 6t 6k a C sar g 6-t dbor hoz
Kellemes 6s kedves, egyedi meghiv6 minden tilboro-

z6nak; Bp. Zichy -kast6ly d iszterm6ben.
Az ajt6ban k6tt6rszinhinas fogadja az 6rkez6t,elve-

szi a batyut, s viszi a kriz<is asztalhoz, melykil a meghiv6
szerint k6t 6ra mrilva ki-ki kin6lja az uzsonn 6znival6t.

Remek 6tlet, mert a ,,Csurg6"-t6borhoz mindig hoz-
ziltartozott;oszd meg, amid van a td.rsaiddal, hiszen nem
eg;rform6n m6r a sors mindenkinek.

A belscj ajt6t6l k6t szin6xzl4rny kis6r fel az emeleti
nagyterembe, 6s term6szetesen k<isz6nt, t6j6koztat, tes-
s6kel.

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 ismercis arcok k<iszontenek meR6rkeztek a
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komiroml grermekvdros lnt6zetisei, a budapesti B6lyai

lak6i, szintJkiv6tel n6lkiil. M6r V6rakozoan iilnek' hogr

a k6pmag;n6n l6thass6k egymdst, magukat, s a t6bort' So-

tan vagpnt, jdttek sztil6k' tesw6rek, a nevel6otthonok

tis6r6i]eti idi6rt, otthon van: kicsik, kamaszok' nag;rfi-

uk6snagrlinyok (16-17 6ves isvolt kett6), a kistestv6r6s

nagymama, aT6rszinh6z szin6szei s avend6gek'

Aucz Hunor kez6ben a hegedtij6vel k<iszdnt minden

megielentet:

,,ai6rt gyitlttlt* iis sze, hogy eml 6kezziink!"

Mi volt a legkedvesebb jit6kunk?

Ki-ki bekiab6lja a kedveszerintit: Elvesztettem zseb-

kend6met, Pipere-tyfk, Euratin6, N66, stb. Cickoly-

mackoly telairom stb. E zfirzavarb6l nem lenne semmi,

ha nenkezden6 el a n6t6t, a kedvencet, ,*{kkor v6tam,

mikorv6tam" - s zeng a terem, lecsilla@ik a hangulat'

s ktizben beindul a k6pmagn6: megielenik,,Felszeg" stb'

Mit 6nekeltiinkekiszdr?Kimitmond? SHunor 6sRo-

li hirzzak a Cikoly-mackoly tere6rom-ot,Istv6n cser6li a

szalagot, a grerekek 6sztdn<isen mennek a cs6rgcilobhoz,

az tit6s<ikh6z fgr, mint a t6borban. Aztinnilznikafel-

vett j6t6kokat, most is 6lvem6k, de azidci rdpiil. F€l 5-kor

megkezdci<lik az uzsonna, iiditdk, szorpiik, siitem6nyek'

sze;dvicsek, alm6slep6ny, filnk, bolti k6szitm6nyek. A

gyerekek-fetn6ttek egrarint lelkesen fogyasztanak' s

lbzben oldott besz6lget6sek alakulnak, fjabbak is 6rkez-

nek.

Hunordk remck dramaturgi6val €pltett€k fel ezt a

d6lutint ir. Uzsonna ut6n levitt6k a grerekeket s a k6ziin-

s6get az udvarra,s ott folytatodott a kiirj6t6k, 6s akiizben

levegdztek, mozogtak, nem unhattak el magukat.

A Satet utin ism6t a diszteremben voltunk, n€g b-

sz6lttink az erdei hangversenyrdl, eljdtt a hegediis mii-

v6sz is, emlegettiik Rafael aty6t' aki a szertartist Yege?-

te, megn6ztiik az fjkeny6r osztiist bemutat6 k6pmagn6t'

felirta ki-ki, milyen f6nyk6peket szqretne megvenni.

Abf csf azAkkorv6tam, mikor v6tam6s egynagr dd-

buki6lt6slett.

A kr finikds meg j egyzdse :
Bucz Hunor egylk lnsplnltordnak Vlola Spollnt

nevezl meg. En v lszont v68tg f gy 6r ezlem, hogy az 6

lgezl mestere Kardcsony S6ndor. Amlt e naglr peda-

g6gus fr az 6letktiztissdgekrOl, nos valaml llyesmlt

ialdsft meg Bucz Hunor neveldl tev€kenys€ge sorfn.

A mecseki tdbor nekem ezt blzonyftotta.
Hogy fr ja Kardcsony S6ndor? ,,Ha a szeretet €let-

kiiztissdget teremt maga kiiriil: megkezd6dhetik a

munka.tt
Es folytatddhatlk.

D. K6ssVllmr

di.k, monrlikdS

rdrcra €s a dramatikrx *€pszak6sokra-

tanitd 6s tanir kezibe adnim ezt a kdtetet

ij"f-€le Jdnos vitezt" s

Ak6rerbenatffi.tdrf€$&lf, ia
ott €.16k €leun&jira, a udpraj2itfrgyi:€n

tf,k* kitunoprodukciFii
szem, nog.v Bagu, Bslf CS
telkiishs,it,,6

ffi.*i#6d.j6i.e,

Nyugdiiba
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GYEREKEK FONT ES LENT
III. Wedres Sdndor Orsaigos Gyermeksziniiltsz6 Feszfivdl

- Paks, 1994. jinius 3-4-5. -

1974-t6l1984-ig P6cs gydnyiirii virosa fogadta minden
6vben fesztivdlra vagy szakmai miihelyekre a gyermek-
sznj6tsz6kat. 1985-t<il kezdriftjen otthontalanni lett az
orsz{gos tal6lkoz6. P6cs nem fogadta, s az ftt6r6mozga-
lom elszeg6nyedv6n, nem timogatta t6bb6. N6h6ny 6v
mflva a Corvin t6ren l6vci ( l ) N6pmrivel6si - (2) Kdzmii-
vekil6si - (3) Magyar Mrivelci<16si jelzrivel miik<idri In-
t6,zet is arra k6nyszeriilt, hogy hivatalosan is elismerje,
nem tud, s ez6rt nem iskiv6n m6dszertani k<izpontja len-
ni az amat6r mriv6szetek mindegrik6nek. A feln6tt szin-
j6tsz6st 6s a b.ibot m6g megpr6b.4lja refer6lni, de a gye-
rekiigyekre m6r nem tud figyelni - dolgozz anak az egye-
siiletek. Nekik irodit, telefont, s minimi4lis postakolts6-
get biztosit, ami a miikdd6shez ugyan senkinek nem el6g,
s m6g az adminisztrativ nyilvintart6shoz is kev6s, de nem
futja tdbbre.

Igy v6llalta 6t a Debreczeni Tibor 6ltal alapitott, s
egyre er6sddci Magyar Drdmapedag6giai T6rsas6g a
m6dszertani, oktatisi munk6k uti{n a nagyrendezv6nye-
ket is. Pakson tal6lt helyet a fesztivdlnak, s hozz6 olyan
kiv 6116 hilzigazdikat, plgltrmestert, mrivekil6si kdzpon -
ti igazgat6t 6s n6pmrivel<iket, akikhez <irrim meg6rkemi,
m6gha Paksnem is rendelk ezikannyi szilp 6piilettel, mint
P6cs.

A t6bb mint 600 f6t mozgat6orsziigos fesztiv6lt terii-
leti bemutat6k el6zt6k meg. T6bb ezer csoport indult a
szeml6n. heroikus munka volt az el6k6szit6s, a szeryez6s,
melyet Szakall Judit, a Marczib6nyi t6ri Miivelcid6si
K6zpont, s egyben a Budapesti Dr6mapedag6giai K<iz-
pont vezetcije - civilben maga is nemzed6keket nevelcj
rendez6 - fogott <issze. A teriileti bemutat6k felekjs
n6pmiivel6i, szerv ezoi, tan6rai ugyanf gy szerelembrjl
v6gezt€k a napi tevdkenys6giikdn kiviilescj fesztivAlel6-
k6szit6 munk6t, mint Szakall Judit. A gyermekkrizmiive-
ldd6sre 6s a di6kmiiv6szeti taliilkoz6kra nincs tewezhe-
tci, illlamilag garant6lt minim6lis summa se, dnmarcan-
9o16 kurat6riumok bizonytalan kimenetelii vit6inak
eredm6nyek6nt kap vagy nem kap egy - sokszor mfr le-
futott - rendezvlny kiszilmithatatlan ar6nyf t6moga-
t6st, vagy nem kap egyetlen fill6rt sem. Legf<iljebb nem
lesz, r6ntottdk meg f6j6 v6llukat az el6zci 6vek kulturilis
vezet6i,s a dolog annyiban maradt. Nem lesz teh6t sem-
mi hiv6 6s biztat6 orsz6gos esem6ny, amely egy vagy k6t
6venLt6bren tartan6 a miiv6szpedagogusi teremt6 ked-
vet, s a gyermekcsapatok nem l6thatj6k egym6s munk6-
it. Nincs ez rendj6n.

A rendezv6ny azonban meg 6rte m6g ezt a f 6r adozfust
is. Kirobban6 meglepet6s ebben az 6vben nem volt. Ki-
nos, feszeng6sre k6sztet6 produkci6 is csak egy-kettci. A
tdbbi elfogadhat6 vagy igazin j6 volt, s ez nagy ered-
m6ny. J6llehet, mint mindig, most is k6t v6gpont k<jzdtt
jir azrnga:ha azel6k1szitri h6napok munk6j6t, s annak
jelentriseg6t hangsflyozzuk eg6sz 6vben, neh6z a cso-
portvezet6knek egy m6s tipusf megm6ret6sen r6szt ven-
niiik. Mdrpedig a fesztiv6lon a produkci6 sz6mit, amin
termEszetesen m6r az els6 pillanatokban megliltszik az
elcik6szitci munka milyens6ge, eg6sz technikaik6szlett6-
ra, vagy 6pp a rendez6i krOsztiletlensdg el6gtelensege.

M6g mindig 616 mrifajk6nt volt jelen a szerkesztett j6-
t6k. Mak6r6l K6nydnd Mikl6s Erzsdbet mai kdltdkgye-
rekverseit, hozta Pestrcil, a V6csey Szinp adr6l l*dd Atti-
/a 6s feles6ge Weiireskblten6nyeit vitte szinpadra. Csil-
lo96, vibril6, er6s zeneis6g, bir kicsit tflszerkesztett ver-
sdsszeillitist hoztak felvideki kdlt6inkt6l a Ipolys6gr6l
6rkezo, tarkaruh6s Boh6ckonferencia c. produkci6 ren-
dez6.i, Bodonyi Andrds 6s Ktiteles Judit.

Uj rendezcik jelentek meg, sokf6le mes6t sold6le m6-
don feldolgozva. Igen rem6nyteljes a baranyai Sitorhely-
riil Kovdcs Kldra,akiCsudafa cimen Benedek Elek me-
s6j6t mutatta be, feh6r v6szonruhdkba d,ltdztett, gy6-
k6nykoszorris, csuh6jkoron6s, szalma-maszkos kama-
szoWal, 6s lizdr P 4terMagyarpol6nyb6l, aki a legkiseb-
bekkel is k6pes t<ik6letes hatisfokf mikro-szinhizat csi-
n6lni, nagy fantizi6val 6s kiv616 arilrrylrz6kkel dolgozva
fdl veliik apr6 t6rt6neteket.

K6t megriz6an sz6p Petcifi produkci6t lithattunk.
Mindkett6 a s.irbog6rdi Ic s zkov s zky A I b i n hajdani J 6-
nos vit6z forgat6k<inyv6t haszn6lta kiindul6sul. A p6pai
Tiirrpentyii csoport rendez6je a di6Jx S zab6 Att il avolt, a
bagi Fapihe egyii t tes vezet 6 je pedig az 6vek 6ta lenyiigd-
zci teljesitm6nyt nyfjt6 iskolaigazgat6, Fodor Mihdly. A
p6paiak Jinos vit6z6t hatalmas dr6mai erci 6s te6trrilis
b6tors6g jellemezte, Fodor Mihdly produkci6j6nak vi-
szont ebben az 6vben is a magasren dii szinhilzi yrczis, a
kdnnyeket csal6 sz6ps6g a legiellemzcibb von6sa.

Fodor Mih6lyt 6s k6t koll6g6j6t, Tdth Zoltdngy6gy-
pedag6gust a budapesti Ktiriv Szinpad v ezet6 j6t, 6sV 6r -

hidi Auildt, a Debrecen kdrny6k6n miiv6szhadakat ne-
vel6 rendezcit 6vek 6ta legjobbak kriziitt tartja sz6mon a
szakma. Munkfss6guk a bizonyit6k, hogy minden, de
minden a rendezon mflik, legaldbbis a gyerekszinjit-
sz6sban.

Sertcil6sre alkalmat adhat6 fesztivildijak nern vol-
tak. Voltak viszont elemzo szakmai besz6lget6sek, me-
lyekre nem csup6n a dics6retet v6r6k jrittek el, hanem a
mis k6riin okulni pr6b6l6k is. A kdzrins6g dijdr a sz6p be-
sz6dii, sodr6 j6t6kerejii felvid6ki bohoc-csapat nyerte el,
Ipolys6gr6l.

* * *

Furcsa 6s szomorri mell6ktanulsiiga volt a fesztivilnak az
afelismerr6s,amin ak6vetkezcjkben -ha lehets6gesez-
v6ltoztatni sziik#ges: a grerekek, koroszt6lyt6l fiiggetle-
niil - nem 6rzik a kiil6nbs6get a szinhiiz6satelevizi6k6-
z<itt. J<innek, mennek, besz6lnek, sz6rakoznak, s melles-
leg vetnek egy-egy pillantilst a szinpadra is. Nincs ezen
mit csodi4lkozni. Szinhilzi 6lm6nyiik csupdn az, amil 6k
csin6lnak. Az egyetlen gyerekszinh6z megszrint6vel lesz-
e valakinek gondja a szinhizi nevel6sre? Kiilfdld6n erre
j6l miikodci hill6zatok vannak. N6lunk az is elsorvadt.
ami hajdan6n volt. Ez pedig nem a gyermekszinjiltszfus-
sal foglalkoz6k gond ja kell, hogy legyen. A sz,inhizi szak-
m66. Ha 6rdekli a Jriv6 k<izons6ge.

Gabnal Katalln

t
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igyelemfelhivd adatok

A WBORES SAtrUOn Oszfgos Cqyermeksfini{tsz6 Fesaivdlra
1993-ban 356 csoport nevezett be, 6s 7.656 ryermek jdtszott.

1994-ben 422 csoporl jelentkezett, 6s t.755 gyermek szerepelt.

Drdma, nevel6s,
- 6lm6nyek 6s tapasztalatok

Egy hivatalos besz6mol6 tal6n igy kezd6dne: ,,A
Nemzeti Dr6ma 6s a Nemzetk6ziAnat6r Szinh6zak Szii-

vetsege 1994 augusztus6ban 6 ngpos nemzetkozi konfe-

renciit 6s mrihelyfoglalkozist rendezett Coventryben a

Warwick Egyetemen,,Dr6ma, nevells 6s kultur6lis 6rt6-

kek"cimmel."

A szem6lyes 6lm6ny azonban elcibb kezdcirtiitt, n6-

h6n,ynappat a tan6cskoz6s elcjtt, Londonban.

RAHANGOI-ODAS
Az idei nyir nemcsak Budapesten hozott rekordme-

leget. Gyiinydni napsiit6s, szikr6z6f6nyek 6s szinek fo-
gadnak Anglia fciv6ros6ban is. A v6ros sokszintis6ge,

ezerarcfs6ga mindig rabul ejt. N6h6ny napra dnfeledt

turistak6nt rovom az utc6kat, napozom a parkokban, ki-

6llit6sokra, szinhilzbamegye, n6zem a kirakatokat 6saz

iidetek forgatag6t - (rjra ismerkedem a v6rossal. Hogy

mi kdze mindennek a konf erenci6h oz? T alin,,hivatalo-

san" semmi, m6gis igen sok. Elm6nyek 6s tapasztalatok

gnilnek bennem: az olasz szilrmazisi taxisofcjr mes6je,

aki r6k6rdez, jirtam-e sziilcifdldj6n, 6s 6lvezettel 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, 6s 6p-
pen hogy csak tfljutott az els6 napok idegens6g6rzettel

vegyes csodilatin, a 
"culture shock" hat6siin, 6s 6r6m-

melmes6li, mit hogyan616t, awalesi 6nekes, aki maga el6
n6zve, merengve pengeti git6rj6t,6s a dal hds6nek ott-

hontalansiga a sajitja is: vil6sa utdn kdlt6zdtt ide, s hi6-

ba kdzds a nyelv, mintha egr miisik vili{gba 6rkezett vol-

na. J6val k6s6bb kapcsol6dnak csak sz6momra igy 6ssze
mindah6nyan - amikor "/ onothan N eelands workshop-
j6ban a ,,Z6ld gyerekek"-rcil sz6l6 legend6t (n6pmes6t)

dolgozzuk fel, 6s az emigr6ci6 6s asszimildci6 probl6m6-
j6ig jutva egrikiink igy fogalmaz:,,Minden asszimililci6
pusztul6st is jelent - valami sziiks6gszeriien meghal,
hogr cser6be m6s sziilethess6k." Egyszerre pusztul 6s

6piil benniink, kdriildtttink 6s iltalunk a viliig. Es hordoz-

ntk az eml6keinket, az 6rt6kesnek tartott, meg6rzend6-
nek gondolt pillanatokat, 6rz6seket 6s tirgyakat - ez is

a nevel6d6s r6sze: belenevelddiink egy vil6gba, kultfre-

ba.
Azzal, hogy a szinte modellnek tartott, a t6rgy tdbb

6vtizedeklivott presztizse miatt 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 elne-
vez6s ellen6re - vagy inkibb emellett - igen kellemes,
bar6tsigos hangulatot 6raszt6 pihen<ihely: egy konyves-
bolt, egy papirtidet 6s egr saletabAr kiiliinleges kever6ke.
Minden n6gyzetcentim6tere a term6szetess6get, a kiir-

kultur6lis €rtdkek
egy nemzetkozi konferencidn -

tyezet v6delm6t sugallja. Tdk6letes hitt6r besz6lget6-
siinkhiiz, melynek fci t6m6j6v 6 szinle 6szrev6tleniil v6lik
maga a szakma: a dr6matanitis.

Sally, aki dr6matan6r 6s szaktanicsad6 (tehit mun-

kija nem egyetlen iskol6ra, hanem egy nagyobb kdrzetre

terjed ki) k6ts6gbeejt<inek tartja az ut6bbi 6vekben kiala-

kult helyzetet. A drimn mggsztnt a Nemzeti Alaptanterv
iinill6 t6rgya lenni, leginkibb az angoltanitils (azaz az
irodalom6rik) r6szek6nt kap megtiirt helyet a k6z6pis-
kol6ban. Az iiltalinos iskolikban valanivel jobb a hely-
zet, de jellemz6en, tendenci6zusan igrekszik a kulturilis
korm6nyzat a dr6nit m6dszerk6nt 6s nem tanlirgyk6nt
6rtelmezni 6s kezelni.

De a probl6ma m6lyebbgyiikeni - a miiv6szeti neve-
l6s alapvetci konfliktusai jelennek meg benne 6s 6ltala. 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 miivdszetek gyakorldsa 6s u r6lukval6 elmdleti
tanulds kdzdtt? Aktltur6lis kontextux k6rd6sei alapve-
tcien meghatirozzik majd az ezt kdvetd napok kdzds
munk6j6t.

Igy vilik a l6tsz6lag csupin nyaral6s n6h6ny nap a
konferencia 6rzelmi-hangulati bevezetdj6v6 szimomra.
Hasonl6 atmoszf 6r6j (r szinh6zi el6ad6ssal bircs(rzom
Londont6l (vagy bricsrizik tcilem London?). Csehov,,Si-
r6ly"-5t adj6k a National Theatre-ben JohnCairdre*
dez6s6ben. Judi Dench sodr6 lendiilelii j6t6ka mellett
(aki Arkagyina szerep6t j6tssza) els6sorban k6pi vil6g6-

val ragad meg az elciad6s. A hdtt6rben fodroz6d6, csen-

des t6: vize a nyugalmat, otthonossigot 6s szabads.lgot
sejteti.Az elciadds sor6n egyre t6volibb6skisebblesz. Ha-

sonl6 hat6st kelt a k6pkeretre eml6keztet6 diszlet - az
egymi4s el6 emelt elemek zAr ji&6sszfikitik a teret:nem-
csak a kiilsci, hanem a bels<i vil6g, 6lett6r is fojtogat6an
sziikiil, vesziti el megszokott biaonsiigot sugall6 dimen-
zi6it.

A darab egyik f6 motiwma, a gener6ci6k szeml6let6-
nek iitk6z6se, a miiv6szetrrjl alkotott felfogisokkiil6nb<i-
zi5s6ge, majd kiiliin<is, fij ha hangsfilyt kap n6hiny nap
mflva - a konferenci6n Ken Robinson megnyit6 6s Jo-
nothan Neelands zA16 eltndLsa is 6rintette ezt a t6,mit.
Ugyldtszik, ebben a 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.r ismerke-
diink 6s egyiitt dolgozunk. Konyveket v6logatunk 6s
aj6nlunk egymfsnak, forgatjuk a programot,6s n6mi ag-
godalommal vegyes 6rdmmel vessziik tudom6sul, hog;r
pillanatnyi szabadidcink sem lesz - a szewezok komo-
lyan gondolj6k, h<lgy tanulni, tapasztalatot cser6lni jiit-

tiink ide, pihenni r66riink majd ut6na, otthon. D6lel<jtt 6s
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btd6lutin 3 csoportban miihelyfoglalkozisok lesznek,
r deluuini teasziinet ut6n 6s vacsora ut6n pedig el<jad6-
rdq bemutat6k, vit6k. A 6 nap egyik d6lur6nj6t 6s estjdt
$ratrordban tciltjiik v6rosn6z6ssel 6s a Royal Shakespe-
are Company Szentiv6n6ji 6lom cimri el6ad6sinak meg-
tekint6s6vel (ez ut6bbi meglehetcis csal6d6s szinte mind-
nyfjunlcnak - megegyeziink abban, hogy kev6s ilyen
unalmas, koncepci6tlan, sek6lyes produkci6t littunk
6letiinkben).
A 3 M(J H E LY F OGL/ILKOZ./nST J UdE ACKTOYd, E Si-
aba Irobi 6s.I onothan Neelands kfnyitji.Jr..

Jude a csoport munk6j6t a trirt6netmes6l6skjl kiala-
kithat6 dr6ma k6r6 szervezi,6s amozg6s 6s t6nc elemeit
is belevonja a j6t6kba. Ebben kivdl6 segit6r6rsa Natasha
Ismail, aki tincmtiv6sz, egy6bk6nt ci a reggeli bemelegi-
t6s ir6nyit6ja .igy azokis'nelit<it kaphatiik pl. az indiai
tinc elemeibrjl, akik m6sik csoportban dolgoznak.

A,,Ritu6l66sszrnh6z"cimiimfihelyf oglalkozistEsi-
aba Irobi vezeti. Csoportj6nak tagja b6k6scsabai koll6ga-
n6m, Fabulya Eva, akineklelkesed6s6tmajd akkor 6rtem
meg, amikor az egyik estemeghallgatom Essie el6ad6s"it
6s ut6na hosszasabban besz6lgetek vele.

Essie Nig6riirb6l flrkezett, most Liverpoolban tanit,
ahol a PhD-j 6t ir ja. Minden gesztusa otthon6t id6zi - a

!aj."t, q hagyom6nyokat, az embereket; egy gazdag, 6si
kultrir6t, mely legf<ibb eszk<iz6nek a besz6lt nyelvet te-
kinti, melyben sz6, zene r6s mozgds, az emberi test kifeje-
z6ereje olyan szoros egys6gben vannak, hogy szinte 6lz-
rev6tleniil folyik 6t egyik a m6sikba - a teljes szem6lyi-
s6gvan jelen minden pillanatban, minden mozdulatbin.
A megcirz<itt k<izdss6gi identit6s ereje olyan <ir6ks6g,
mely egyszerre hordoz kognitiiv, biol6giai 6s 6rzelmi ta-
pasztalatot 6s tudrist - a ritudlis szok6srendszer a min-
dennapi kommunik6ci6 term6szetes e szkoze.

Essie-n is 6rezhet6 az idegenbe szakadt ember honv6-
gya (fjdonsiilt londoni ismerdseim jutnak eszembe) 6s a
term6szet kdzels6g6ben 6lci n6pek dr<iks6ge: a szeretel,
otthonoss6g, emp6tia 6lm6nye 6s felt6tlen ig6nye.

Besz6lget6siink visszacseng bennem Jonothan Nee-
lards zilroel6ad6s6t hallgatva a ritu6l6 6s szinhdz kapcso-
l6d6si lehet<is6geirril ill. kiildnhizcis6g6rcil - Richard
Schechner elm6lete nyomin, aki megkiildnbozteti az el-
6ad6dprodukci6 - nem felt6tleniil szinhizi 6rtelemben
rituiilis - hat6sos ,6s szinhilzi/sz6rakoztat6 elem6t. Az
el6bbi legfontosabb hatilsinak az egyetemes, allegori-
kus, kdz6ss6gi kreativit6st tartja, migazut6bbi az indivi-
dualizilt, t6rsadalmi osztiiyhozk6t&<i, a k<iz<ins6g ig6-
ny6t szolg6l6 "show 

business" ism6rye.
A sokf dl e, val 6ban g azdag tapasztal at k67il1 I egna-

gyobb dlmdnyem Jonothan Neelands worskshopja. A
milhel yrwnka s o r dn k6 zii s e n f o r md I t j dt dk - 6 s j onot -
han szemdlyisdg e. A nagy tuddsil emberek br) I c s szerdny-
sdge, emp dt iakd s zsdg e, f i gyel me e gydbkdnt i s mi nd i g [e-
nyiigdz. Ahogy 4 napon dt egy ldtsz1lag jelent1ktelen,
nemtrtl fordulatos t6rtdnetb6l aval6di emberi sorsokat
-f d I el met, bi zonyt al ans dg ot, ott honr a t al dl dst d s kit a-
s zft ot t s d g ot, s zer e I met ti s ti I d ozat ot, i)nf e I dl d ozi st,
e r et ne kii I d tizd s t d s a r it u ti I 6v a I s zent e s it et t bef o g a d d s t
kibont j uk, dt 6 I j ilk, me I np a s zt o. I j uk ds v d g ig g ondo I -
juk, mindnydjunk svimdra formdt6 6lmeny. (-Ennek a
rntnkinak ardszletes, elemz6 ismertetdse majd egy md_
sikcikktdrgya les2.)

A lngyan 6s ami 6r t 6rtelmez6 elemz6se sosem marad
el, de mindig a csoport fejti fel 6s mondja ki. A munka

utols6 szakaszilban, amikor a zir6napraval6 b€nutat6t
dolgozzukki (minden csoport k6szit egyrdvid demonst-
rici6t 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 h6tt6rbehfi-
z6dik. Viselked6se egyszerre tiikrriz 2 fontos elvet: a kol-
l6g66t (hiszen vegig hangsirlyozza,nem tanitvi,inyai, ha-
nem koll6g6i vagrunk - birmelyikiink tithetne az 6 he-
ly€n, az ci ,,szerep6ben") 6s az igazitanir6t, aki hagrja,
hogy az elsaj6titott tuddssal szabadon gazdilkodjanak
taniw6nyai. Nemcsak tud6sa lenyiig<izri (a miihelymun-
ka gyakorlata 6s az elciadis sokr6tii, naprak6sz tudo-
m6nyos felk6sztilts6grdl tanfskod6 elmdl et i megalapo-
zotts.4ga, kristilytiszta logik4ja 6s elm6lyiilts6ge), de em-
beri-tan6ri magatart6sa is pelda6rt6kti.
BUCSUZAS

Az utols6 napon, eb6d ut6n, a bfcsfzkod6s hangulat6ban
m6g besz6lgetiink egy kicsit tan6ri szerepr6l 6s feladat-
16l, az indiai szinhizharmadik irtj6r6l (mely a ritu6l6b6l
sziiletik fjj6 a 20.szinadban), az egyiittes munka kriz6s-
s6g- 6s szem6lyis6gform6l6 erej6r<jl - 6s egy esetleges
magyarorszdgi l6togatdsr6l, hlen m6r jriv6 ny6ron. Az
ig6ret birtokiiban kcinnyebb sziwel bitcsfzom - tal6n
term6szetes az onz6s, hog;r mindazt, ami sz6p 6s j6, 6l-
m6nyt ad6, nem akarja az ember elengedni az 6letCbril.

Londont6l ism6t egy szinhdzi ekjadissal v6lokel. Mi-
kdzben a Young Vic szinhd zel6ttikigy6z6 sorban 6llunk,
virva, hogy hdtha nem j<innek el n6hSnyan a telefonon
megrendelt jegy6rt, 6s igy esetleg bejuthatunk az abszo-
lf t telthiizas elcjaddsra, a helyzetnek teljesen ellentmon-
d6 adatok kavarognak bennem Ken Robinson 6s Jonot-
han Neelands elciad6sai nyo mtrn: az orszfugfelndtt lakos-
s6gfnak csup6n SVo-a jir rendszeresen szinhilzba, 4Vo-a
ki6llit6sra 6s koncertre, az egyetemist6kat leszdmitva a
fiatalok mind 6ssze 4Vo -a jir szinhS.zba, moziba, kiiillit6s-
ra, oper6ba, koncertre, a fiatal munkan6lkiiliek 07o-a j6r
a fentiek kdziil bdrhov6 is, a feln6tt lakoss 6s98Vo-a tolt el
heti2l 6r6n6tl tdbbet a TV k6pernycije elci :nl, Azenedfor-
dul6ra virha t6an az illlirsok 90Vo - a lesz kdzlpf okiu, 7 OVo -
a pedig felsrjfokri v6gzetts6ghez kotott - igy nemcsak a
szaWtpzetlen munkan6lkiiliek sz6ma fog ncini. Egyre
nagyobb a nevel6ssel, oktat6ssal foglalkoz6k felelciss6ge,
azok6, akik a tdrsadalmi kultfira, a szem6lyk6zi kommu-
nik6ci6 k6rd6seivel foglalkomak, hiszen a szem6lyes 6s
kul turillis identitils a v 6itoz6 k<iriilm6nyek kdzcit t maga
is v6ltozik, 6t6rt6kelt>drk(6s a gazdas6gi -tiirsadalmi v6l-
tozfsok mellett gondolnunk kell a tudom6nyos-techni-
kai fejlcil6sre is: a virtu6l is val6siig, a videovii6g eredm6-
nyei szint6n 6t6rt6kelikavildghoz, igy a mriv6szetekhez
val6viszonyunkat is).

Sorban6ll6s k<izben m6g mindez 6tfut az aryamon,
hog;r aztin nagy szerencs6vel bejutva a s zinhilzbi azel6-
adils olyan 6lm6nyt adjon, amimegerdsiti bennem a szin-
h6z kdzossegteremtd erej6t 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 6s mag6-
val ragad6 produkci6. Elm6ny 6s eml6k, iilom 6s val6J6g
ddtrbenetes ere,jii 6tv6zete - 6rezhet6en egyiitt l6legzil
szinpad 6s n6zdt6r: megsziiletik az igaziritierc.

Err6l sz6lt a2het.
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EGY TANFOLYAM TANULSACAT
- Bolton kurzus Budapesten -

Az idei ny6r jelent6s szakmai esem6nyei kdz6tt tart-
hattuk szimon Gavin Bolton magyarorsz6,gi l6togat6s.{t.
Az angolsz6sz vil6g egyik leg (el)ismertebb elm6leti szak-
embere 1994. jfinius 20-25. kdzott tartotta dr6mapeda-
g6giai mesterkurzusiit a budapesti Marczib6nyi T6ri
Mrivekildsi Kdzpontban.

A l6togat6snak kiiliin<is sirlyt adott az a tudatosan ter-
vezett egybees6s, hogr az 6rdekkjdrik a kurzus kezdet6re
mir 6t is lapozhattdk Gavin Bolton elsci k<inyv6nek ma-
grar kiaddsit, mely A tanit6si drima elm6lete cimmel 16-
tott napviliigot a Marczibdnyi t6riek b6b6skodrisa mel-
lett.

A tanfolyam elsS r6sz6ben a drrimatanitist, a gyer-
meki j6t6kot 6s az el6ad6sra is lehetds6get teremtS, szin-
h|zszerii tev6kenys6gform6kat 6rintci elm6leti 6ttekin-
t6st kaptak a rOszwevok a k6sribbiek pedig a megismert
te6ria gyakorlati 6rtelmez6s6re, jet6kba emel6s6re adtak
m6dot.

kvezetS, bemutatkoz6 besz6d6ben Bolton meglepri
6s megnyer6 6nir6ni6val oldotta fel a magyar dr6mape-
dag6gusok kdzott is gyakran tapasztalhat6 megkozeli-
t6sbeli kiil<inboz6s6geket. Erz6kletesen ecsetelte p6lya-
futisinak, gondolkodi4sm6dj6nak illlom6sait 6s meste-
reit Peter Slade+cjl Brian Way-en 6,t eg6szen Dorothy
Heathcotig, s szavaib6l kittint: aviltozils nem az eloz6
szakaszok teljes megtagad6silt, csup6n irj felismer6seket
jelent sz6.m6ra.

Elm6leti fejteget6seinekvizit a fent emlitett k6nyv
gondolatmen ete adta, aztrtri - 6s a k6tetet m6lys6g6ben
ismer6 - hallgat6 azonban r66bredhetett, hogy elciadi{-

Abban az istenadta szerencs6ben volt r6szem, hogy
egr alakul6 TlE-tiirsulat leend6 TlE-szin6szek6nt ott le-
het tem a m 6d szer 6shazij6tf,l firkeztj ir 6-rendez6, Geof f
Gillham speci6lis kurzus6n, melynek a Marczibdnyi T6-
ri Mrivekil6si K<izpont adott otthont'ez 6v jf liusi4ban.

A tanfolyam egyik - a munk6t is er6sen meghat6ro-
z6 - jellegzetess6ge azvolt, hogy h6rom kiild,nb<izcj fel-
k6sziiltsegii 6s,,6llapotri" csoport dolgozort egyiitt: A f ia-
tal kora ellen6re b6tran ,,felncittnek" nevezhet6 Kerek-
asztal Szinh6zi Nevel6si K6zpont szin6sz-tandrai a mii-
kid6siik h6rom 6ve alatt felhalmozott tapasztalattal 6s
konkr6t, j6l megfogalmazott elv6r6sokkal lrkeztek a
kurzusra.

A K6va Szinh6zi Nevel6si Csoport az elsd foglalkozi-
sok siker6nek 6s kudarcainak friss 6lm6ny6vel v6rta Ge-
off Gillhamet. Az ,,irjsztl<itt", a Forris Szinh6zi Nevel6-
si Csoport tagiai egy nagy ercifeszit6st ig6nylci, szek6rde-
r6knyi fj €s m6g le nem iilepedett ismeretet ad6 intenziv
dr6mapedag6giai k6pz6s ut6n mindenre kiv6ncsian, ne-
hezen artikul6lhat6 elvdrdsokkal kezdtr6k a nyolc napot.

Az elv6r6sokn ak ez a sokf6les6ge kem6nyen pr6bilra
tette a tanfolyamvezetcit, s n6ha bizony a r6sztvevcjket is.
A kurzus sor6n Gillham t<ibbszdr is kis6rletet tett arra.

siban nem az 1979-ben irottak egyszeni ismrltl6se, ha-
nem (ism6t csak megjegyz6sre 6rdemes elemk6nt) azok
gondolati meghaladisa, tov6bbfriz6se hangzott el.

Nem hallgathatjuk el ugyanakkor azt sem, hogr az
egyhetes egytittl6t sor6n akadtak doccencjk is, melyek
r6szben a kurzus c6lmeghatiro zisinak bizonytalans6-
gaib6l sztilettek. K6ts6gkiviil neh6z ugyanis egyetlen h6t
alatt eleget tenni egy k6pzetts6g6t, gyakorlottsigAt, dr6-
matan6ri irinyultsdg6t tekintve igencsak sokszinii cso-
port elv6r6sainak, ktil<in<isen. ha a ,,szellemi 6tlapon"
olyan fogisok kcivetik egrm6st, mint az elm6leti m6lye-
lemz6s, a gyakorlati munkaform6k 6s alkalmazd.si lehe-
tds6geik 6ttekint6se, valamint a szinhizi eszkdztilr 6s a
drima-munka kapcsolatin ak lisztinisa.

A kurzus kapcs6n felvetcidott k6rd6sek, elvarratlan
gondolati szdlak miatt a Gavin Boltonnal t6lt6tt egy he-
tet, annak tanuls6gait 6n magam mindenekel6tt a ma-
gyar dr6matan6rok,,kr6m j 6nek " tiik6rben6z6sek6nt
szeretn6m megcirizni eml6kezetemben. Bizom abban,
hogy a tanfolyam vdlaszkeres6sre k6sztetett mindannyi-
unkat: kik vagyunk, kikre sz6.mithatunk, mennyit tu-
dunk, mircjl hissziik, hogy tudjuk, tudunk-e nyiltan vitat-
kozni f ontos iigyeinkrril?

Gavin Bolton magyarorsz6gi ldtogatisa tal6n katali-
z6tora lesz mindezen k6rd6sek megv6laszoliisdnak,
fijabb l<ik6st adva tdbbiink ciszinte sz6nd6k6nak ,,ren-
demi v6gre krizds dolgainkat".

Szauder Erlk

hogy megfogalmazza 6s egreztesse a r6sztvevSk elvir6-
sait, s ennek megfelelcien alakitsa a programot.

A teljes kurzust egy k6tnapos mtihelymunka elSzte
meg, melynek sorin Gillham a Kerekasztallal elk6szitett
egy komplett TIE-programot. N6mi fesziilts6get okozott,
hogy a k6sz mtivet Gillham kcivetkezetsen a Kerekasztal
foglalkozisak6nt enlegette, mig a t6rsulat a fqglalkozils
kizir6lagos szellemi atyjak6nt a mestert nevezte meg.

A tanfolyam kovetkezci szakaszdban a ,,kezddk"
r6sztvev6k6nt ismerkedtek meg a k<izdsen l6trehozott
programmal. A foglalkoz6s sorin k<izvetlen tapasz-
talatokat gyrijthettiink arr6l, hogy mik6nt dolgozik egy
rutinos f oglalkozisve zet6. A faciliti4tor miikod6s6hez a
k6s<jbbiekben 6rt6kes elm6leti tdmpontokat is kaptunk.

A kurzus taliin leg6rdekesebb -,6s sokunk szAmira
leghasznosabb - r6sze azvolt, amikor megismerkedhet-
tiink Gillhamnek a cselekv6s jelent6sszintjeir<il sz6l6 el-
m6let6vel, amely a programok tervez6s6n6l a rend-
szerezett gondolkod6st, 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 tervezci munk6t Gillham csoportr6l-

Geoff Gillham TIE-szin 6szk€pz6 kurzusdrdl
- Egy,,but6crska megfiggrel6" besz6mol6ja -
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csoportn jfrvi scgitette: kem€ly k6ve&ezetess6g nyir-

bilia a l,iwinyc, de fdliisleges elemeket, s terelt benntin-

ket a t6rt6netben val6 gondolkodis feltil a dr6minak a

pobl6mamegoldrisban ttirt6nd alkalmazisa fel6. A ter-

iazett fogHkbzisok kdziil idcihi6ny6bansajnos csak egr-

grel ismerkedhettiink meg a grakorlatban.-- 
N6h,6ny h6nappal a tanfolyam ut6n, az elxi progra-

munk tervez6se kdzben bizony gyakran hivatkozunk a

kurzuson tanultakra, ami azt jelzi' hogy a nyolc nap' egy

a munkijlt nost kezd6 t irsulat szimira felt6tleniil hasz-

nos volt- Mindez6rt kdsz6netet mondunk a szewezSk-

nek, a hiziga z/rLklrrak,a nyelvi korl6tok led<int6s6re vil-

lalkoz6Posta Inurinak 6s a mesternek Geoff Gillham-

nak.

Lfi.frP6tcr
Forr6s Szinhizi Nevel6si CsoPort

{
.

Egy K6zdp-Kelet Eurdpai Project kia.lakuldsa
A falukutii6 6s szinJ6tsz6 tdborokt6l a szociodr6ma tdboron keresztiil a

komplex drimat6borig

Akezdaek:
Ahhoz, hogy az 1993-94-es6vben megval6sitott Komp-

lex Drimat6borr6l irjak, emlit6st kell tegrek arr6l a fo-

lyamatr6l, amelyet 1982-ben kezdtiink el B6k6s megy6-

ben. A t6rsadalmi 6letben ez a puha diktatirra idciszaka

volt Magrarorszigon. A k6 z:ponti ir 6nyitis, a hierchikus

struktira rinyomta b6lyeg6t a t6rsadalomra. Az 6rtekni-

s6g soraiban sokan tudtuk, hogy a hivatalos jelent6sek

mellett l6tezik egr m6sik Magrarorszig is, akiknek a v6-

lem6nye nem kap fiangot, s j6p6ran felelevenitettiik az

1930-as 6vek hagyominyilt, a falukutat6st. Folytattuk

azoknak az egykori szociogr6fusoknak a munkij6t, akik

a tr. vil6gh6boni el6tt kutatt6k a magrar val6s6got, s nem

el6gedtek meg a hivatalos verzi6kal:

,,...ozok vesznek magukra nagy felel6ss6gct,

akik a veszdlyeket tartJfk, a baJokat eltagadjdk 6s a

vdltoztatdst halogatjdk... Mert minden tinvizsgf lat

amellett sz6l, hogya teremtd pfnik munk6l6saa leg-

Jobb kiizdrdek, tel6n az egyetlen m6d arra, hogy a bd-

kds vdltoztatdst szolgfljuk. A fiilkeltett szorongfs

taltin fdl€breszti azokat, aklk nem l6tnak, megfJft-

Ja a Jdratlanok szemdt."
lrta ezeket a sorokat Szab6Zoltin,1936 6sz6n ,$.

tardi helyzet" cimti miive el6. A k6t vil6ghiborfi k6z6tt a

n6pi ir6k legiobbjai gondolkodtak hasonl6k6ppen 6s va-

l6s6gfelt6r6 munkiikban adtak - olykor megr6 z6 ereif
- hirad.ist a,,n6ma" magyar falvakr6l. 1983+61Bek6s
megye falvaiban pr6b6ltuk felelveniteni, folytatni,,Ma-
g;rarorsz6g felfedez6s6t".
Cdlunkvolt:

al arqt6zkdd6 tirsadalmi jelen#gek fiilfedez6se 6s
tudatositilsa;

t/ ismert ideol6giai magrar6zatok 6jra6rt6kel6se;
c/ a t6borban r6szWev6k t6rsadalomszeml6let6nek

form6l6sa, a probl6ma6 rzlkenysflg, k6z6leti fog6kony-
sig kialakitisa, elm6lyit6se;

d/ a t6rsadalomban jelenlev6 szociol6giai szerepek,
viszonyrendszerek felismer6se, elemz6se.
E t6borokba r6sziink volt megismerkedni olyan egr6ni 6s
a telepiil6sen megtiirt6nt, nyilv6nosan soha el nem mon-
dott t6rt6netekkel, amely sokunk szeml6let6t egy 6letre
meghat6rozta a politika hatalmi j6tszrn6ival szemben.
Akkori tapasztalatainkat a Megyei lev6ltilr ,6rzi.

1987-ben a falukutat6s saj6tos formdj6t v6lasztot-
tuk. Owdztiik a s zoc i o I 6 g i 6t a s z{nj dt s zti ssa /. A faluku-
tat6 taborokt6l addig elkiil6niilten klasszikus 6rtelem-
ben vett szinj6tsz6 t6borok is mtik<idtek nyarank6nt
(dr6mapedag6giai k6pz6seket rendszeresen szeryez-

tiiok, b.ir tibort nem minden 6vben inditottunk). Gzt6-

ndsen tettiik, mert fgy v6ltiik, hogr a helyi tirsada-

lomnak a miiv6szet eszk6z6vel- a dr6m6val - a t6bor

v6g6n r<igtiin tiikrot tarthatunk, s fogalmunk sem volt,

hogy az UNESCO I 984-ben k6zreadott II. k6zlptilvttet -

v6ben ez is egy kivfnatos haladisi iriny:

,,,\ kreativitiis 6szttinz6se v6gett szoros 6s folyamatos

egyiittmiikird6st kellene kialakitani az oktatis-nevel6s 6s

az alkot6mtiv6szekkdzdtt...annak az ismer t szerveskdl-

cs6niis fiigg<is6gi viszonyoknak kell alapos tanul-

m6nyozis tiir gyirvivilnia,amely a kultrira 6s olyan terii-

letek k6zdtt 6ll fenn, mint a gazdas6g, a technol6gia, az

oktatis-nevel6s 6s a kommunikici6. E vizsg6latok sor6n
interdiszcipliniris megk6zelit6st kell kdvetniink, bevon-

va a tirsadalomtudom6nyok minden 6ga zatit."

A I 2napos miihelyiinket interdiszciplin6risvolta mi-

att Szociodrdma t6bornak neveztiik el. (Az 1920-as

6vekben Moreno haszn6lta ezt a m6dszert.) L6nyeges elv

volt, hogy a helyi tirsadalom t6rt6nelmi, jelenkori sze-

replcii elevenedjenek meg a szinpadon s a tiikdr a helyi

probl6mils helyzeteket mutassa be a k6zons6gnek a spon-

taneit6s 6s az,,itt 6s most" elv alapj6n.
B61 1987-ben szerveztiink elciszdr ilyen t itbort,otsz6-

gos t6mogatotts"igot 2 6wel k6s6bb 6rtiink el.Piiyina-

tunk alapj6n kdtdttiink 1989 mdrcius6ban szerzcjd6st az

akkor m6g Kiiz6letfejleszt6si keretprogram titk6rsig6-

val (elenleg Iskolapolg6r Alapitv6ny, kikkel m6g ma is

egyiittdolgozunk) 6s segitettek terjeszteni a t6bori felhi-

v 6st az orszilgk<iz6piskol6iban.
Mivel az orsziglegkiil<inb<izribb teriileteir<il (Szom-

bathely, Miskolc, Mohics) kivintak diikok 6s tan6rok e
ny6ri k6pz6sben r6sztvenni, igy aztt.,,el6k6pz6st" pos-

tin keresztiil oldottuk meg, hogy a leend6 t6borlak6k
jobban megismerkedjenek a ,,hely szellem6vel", a t6bor-

nak helyt ad6 telepiil6s helytdrt6neti 6s XX. szilzadi do-
kumentici6s anyagait, s termdszetesen a t6bor tervezett
programj6t kiildtiik el ily m6don a r6sztvevcjknek.

A project elsdfdzisa:
Az els6 napot az ismerked6sre 6s a munkamenet kdzds ki-

alakitlsfura sz6ntuk. A k6z6s,,alkotminy" kialakit6s6ra.
Fontos volt, hogy megismerjiik egym6st, tiszl.izntk,ki
mit viir ett6l a l2 napt6l, s ci maga hogyan k6pzeliszem6-
lyes r6szv6tel6t.

Tettiik mindezt jdt6kos form6ban az6rt, hogr k6ny-
nyebben jdjj6n l6tre a nyitott, j6hangulatf, bizalomkel-
t6 atmoszf6ra, mely az alkot6munk6nak elmaradhatat-
lan felt6tele. Az dnfejleszt6, kdziiss6g6pitri j6t6kok sor6n

I
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m6g jobban nyilvinval6v6 v 6lt a r 6szfu ev 6k k6t kiil6nhi-

z6 tipusa. A s zinjiltsz6k (,,miiv 6szek" ) ext r ov e r t d I t, a f a-
lukutat6k (,,tud6sok") introvert dlt szem6lyisegiegyei

egyErtelmiien firz6kelhetdv6viltak, s e tud6s birtokdban
kellett a t6bort s a szem6lyi kapcsolatokat fgykoordinill-
ni, hogy a kiildntxizci stilusjegyek ercisits6k 6s ne oltsiik ki

eg;rmis munkijet. Bdseges tapasztalat alapjiin mondha-

tom: nem egyszerii feladat.

,,Ha k6t ilyen kiilonbozci tipusfi ember 6sszeh6zaso-

dik, megval6sithatjik az eszmfinyihizass6got. Mindad-

dig, amig az 6let sokr6tri kiilscj feladataihoz val6 alkal-

mazkod6s foglalja el oket, nagyszenien. De ha..." (C.G.

Jung) - de errrjl k6scjbb.

M6g elsci este k6zdsen kialakitottuk a normikat 6s a
szab6lyokat 6s igyekeztiink egy6rtelmiiv6 tenni a ti4bor
c6lj6t 6s a I 0 napos munka menet6t.Itt alapoztuk meg azt
a stilust, amit demokr dcidnak 6s f el el6s sdgtel j es komp-
romisszumkdszsdgnek neveznek. A dolgokat veliink 6s
dl t a I unk akartuk megval6sitani.

Folytatva a falukutat6 t6borok hagyominyait a t6r-
sadalmi 6let kiil<inb6z,6 t6mak6reiben, mint p6lddul

eg6szs6giigy, oktat6s, villlalkoz6s stb. | -2f 6sk6rdez(tcrc-
portok igyekeztek feltirni, megismerni a telepiil6s val6-

s"igit, s a tapasztalatokat az esti t6borszintfi megbesz6l6-
seken mondt6k el, hogy a sok r6szvalamilyen eg6ssz6 6ll-
jon 6ssze. Az interjrik l6nyeges mondand6j6t 6sszesiirit-
ve szimit6g6ppel rogzitettiik. Ez a kdscibbi prob6mat6r-

k6p kialakit6silnil v6lt fontoss6.
N6gr napig a szinj6tsz6k is v6gezt6k a kutat6munk6t,

hogy megmerilkew6r, av al6s6gban, tapasztalatuk is er6-

sitse cjket a szinpadi jellemekformil6siban. ,,Erzelmi ta-
pasztal6s, racion6lis bel6tds" - ahogy Moreno irta. 86r
mindenki lelkesen belevetette magit a ,,nyomoz6sba",
megit6l6siik szerint m6gis ezokozta a ,,de ha" effektust.

A szinjitsz6k egy r6sze nehezen viselte azl-2szem6.-
lyes, izoliilt munk6t, s r6ad6sul mikor ,,dsszeiiltiink", ak-
kor is elm6lytilt elemzd munka virt r6juk. Mik<izben cs^{-
bitotta 6ket az ismeretlen vil6g felfedez6re, az erciteljes
koncentr6ci6t igenyl6 racion6lis munka elf6rasztotta
ciket, nem volt jdt6kos felold5.sa a siirii, olykor nyomasz-
t5 6lm6nyeknek. V6gytak az eleven or6mre. Ez a 4. nap

este keriilt felszinre. Ig6nyiiknek helyt adva kreativ jiit6k

foglalkozdsokat is bele6pitettiink a napi munkiba. A 6
napon pedig akci6j6t6k keret6ben dolgoztuk f6l a megtu-
dott informi4ci6kat s pr6bdltuk eljiitszani a telepiil6sre
jellemzci emberi karaktereket. Ezutin szekci6kban foly-
tatfiott tov6bba munka.

a/ A falukutat6 szekci6 a tovilbbiakban a probl6ma-
megold6 gondol kod6s m6dszer6vel kdz6let6,pit6 mti-
helyk6nt elemezte, s pr6b6lta a megolddsigv6giggondol-

ni a telepiil6s traum6s pontjait egy szociol6gus s egy me-
nedzser vezetfls1vel. Azontril elmElyiiltebb ismereteket
szerezlek a helyi t6rsadalom miik<id6s6nek megismer6-
s6ben, kialakult benniik a segitci 6s fejleszto szind6k. Az
esti besz6mol6k, megbesz6l6sek 6s vitdk eredm6nyek6p-
pen megalkottik az interjfikb6l kiemelt l6nyeges infor-
m6ci6k alapjdn a telepiil6s probl6mat6rk6p6t, s ez inspi-
r6lta riket, hogy ,,kerekasztal" besz6lget6sre hivjdk a he-
lyi k<iz6letben aktivan r6s ztvev o szem6lyis6geket, kik szi-
vesen el is j<ittek, s csup6n az esti bemutat6 miatt szaki-
tott6k f6lbe a ,,probl6mamegold6 besz6lget6st". (Vala-
mennyi meghiv6t szem6lyesen adtuk 6t.)

UA szinj6tsz6szekci6 taglai a 6. napt6l az interjrik-
bol begyrijtdtt nyersanyagokb6l form6l tilkazokat az elii-
driket, melyeket jellemzcinek v6lt6k a telepiil6s 9g6sz6re.
Oregek, fiatalok, dolgoz6k, vezet6k 6s vezetettek meg-

form6l6sa virt r6juk. Nap mint nap megkinl6dtak a meg-
jelenit6s mesters6g6nek neh6zs6geivel, csiszoltik tehet-
s€giiket azanyaghoz, az anyagot aszinj6tsz6s alapvet6
t6rv6nyeihez. ,,A cseppben a tenger" megmutatkoz6s6ig
gy<itrci, dngydtrri ft vezetett. J6zsa Mih6ly szin6szveze-
t6s6vel k6sziiltek az utols6 esti ,,nagyszembesiil6sre", a
ktiz6ns6g el6tti bemutat6r a a szinj6tsz6k

Gesztus, hang, mimika, pilrbesz6d megtalilisa ko-
molyszellemir1s6rzelmi tev6kenys6get k6vetelt aszekci6
tagjait6l, de a szemdlyes vdgyb6l szilletd egydni iiriim-
lithattuk -,t 6z6s vti gykdnt, kdzd s 61 \mkdnt ttdofi.meg-
jelenni. A sikeriilt bemutat6t a szinj6tsz6 szekci6 vitte
ugyan k6zdns6g el6, 6m m6gis a t6bor eg6sz6nekmunki-
j a is megtestesiilt benne. Hiszen a fdpr6birkon a nem j dt -

s zdk voltak a kriziins6g, s az 6 kritikai 6szreveteleik, j6ta-

nfcsaik is be6piiltek a jelenetbe.

A k6zdns6g tapsa volt a honoririum, s a bemutat6t
k6vet6 2 6risl;rusz6lget6s, melynek sor6n folytattuk az
egyiittgondolkod6st a helybeliekkel a helybeliek6rt. Ter-
mrlszetesen mi csak elindit6i szerettiink volna lenni egy
folyamatnak, mely el is indult s ugyanezen a telepiil6sen
ugyanezzel a m6dszerrel kontroll t6bort is v6gezhettiink
l6vmflva.

A project fejIesztdse:
A politikai rendszerv6lt6s ut6n, ahol is paradox m6-

don azt 6rz6kelhettiik, hogr a viigyott szabads6gban az
ember ek elvesztettdk a t dr sadal mi d I et bevdlt i gazoddsi
p ont j ait, s most zavartan kerest6k helyiiket f jra.

Fontos hatalmi pozici6k sziintek meg, meg kellett is-
merkedni a munkan6lkiilis6g resz6vel, j6 bar6tok fordi-
tottak egym6snak hirtelen h6tat stb.

Ismdt szilksdges volt egy szemdlyes dnmeghatdro-
zris, mindenkinek <inmagdval, a rendszerv6ltoz6ssal s az
fj helyi ti{rsadalommal szemben. Hogr ki 6s miv6gett van
vil6gon 6smilyen 6rt6keivannak. Most ldtszottlegink6bb

a tekint6lyelvri tirsadalom rombolisa.
A szabads6gban nyilvdnval6v 6 v 6it, hogy az embe-

reknek az autonom ddntdshozd kdpessdgilket sorvasz-
tottdk el. Ilyen kdzegben konnyen t6ptalajra nyerhet a
demagogia, a kiviilrcjl vez6relts6g.

- lgy sziiletett meg 1992-tten a KOMPLEX DRAMA-
TABOR ritlete. Olyan miihelymunk5.t szerettiink volna
l6trehomi, amelyben 6nmagunkon keresztiil k<jzelebb
jutunk a t6rsadalmi val6s.ighoz, hogy jobban felismer-
hessiik ,,az er6nvnck onibrizatit, a grinynak iinncin k6-
pet 6s maga azid6,aszAzad test6nek tulajdon alakjiit,le-
nyomatit".

A szinj6tsz6 es a szociol6giai szekci6 mell6 igy be-
6piilt a dr6mapedagogiai szekci6 is. Az a teriilet, amely-
ben a pedagogusok megismerkedhetnek illetve tovibb-
fejleszthetik azt a nevelcii attiriidot, amely elsdsorban a
gyermek szem6lyis6g6re 6piil, segiti a kreativitisnak az
<in6ll6, rugalmas gondolkodisnak a fejkid6s6t, s igy fel-
tehet6en az elkrivetkezendci nemzed6k m6r ,,beliilr6l ve-
z6,relten" 6lheti az 6letet, autonom 6llampolg6rk6nt.
Ahol nem b6b szerepben kell le6lni az 6let6t.

Fontosnak v6lttik mindhilrom szekci6 munk6j6ban a/
az 6rzelmek csiszol6s6t U a logika analizii6 6s szint6zst
l6,tr ehoz6 seg i ts6g6vel a kommunikdci6 fejleszt6s6t,
mely a mindennapi kapcsolatfelvdtelt 6s kapcsolattar-
tiist is megk6nnyiti.

Fontosnak v6ltiik tovilbb6 az emberi viszonylat rend-
szerek elemz6s6t, s annak az6rzelmeinkre gyaiorolt ha-
tiis6q a hamiss6g felismer6s6t ak6r benniink, ak6r egy
tirsadalmi helyzetben rejt ozik, a hitel es szemdlyisdg ki-
munkdldsdt.Yagyis, hogy a kiilscir6teg, a tirsadalmi 6let
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tisztibb 6s demokratikusabb legren, elkezdtiik a belfflrdl
val6 6pitkezest. A l6lektcjl -l6lekig tisztasig6nak kimun-
kilis6t. M6dszer6ben viltozatlanul folytattuk tov6bb a
bcvilt hag/ominyt: az els6 napi k<iz<is ismerked<ij6t6ko-
kat, a l0 napm egytitt6l6s szab6lyainak kiizds kimunk6-
liqit, a probl6m6k nyilv6nos megvitates6t, a demokrati-
kus l6gkor kialaki6s6t.

A mrihelyekben a szinj6tsz6k a Sztanyiszlavszkij
m6dszert alkalm aztilk elilszeretettel, a dr6mapedagogu -

sok6sa szociodrim6sok az 6n- 6s tirsismereti szitueci6s
j6t6kokat.

A t6bor strukturija arra is lehet6o6get adott, hogy
mik6zben a szekci6k a maguk miihely6ben elm6lyiilten
dolgoztak a maguk 6ltal meghat6.rozott probl6makdr<in,
a tlborszintii munkiban, kilfiptekaz6rtk6rkil 6s megta-
nultik a m6sik szekci6 szem6vel is liitni, gondolkodni.
Megtanulhatt6k a miisik szem6ly 6rdekbeszimitdsdt is.
Megtanult6k, hogy menny i r e t d g it hat 6 a kdril I 6t t ilnk I e -

vd vildg, amelyben ha nem tudjuk sajdt drtdkilnket el-
v e s zhet ilnk a p i I I anat ny i dr d eke k ker e s zt t il zdben.

Megtanulhatt6k mi a miiv6szet, a miiv6sz, a pedag6-
gus s a k6z6letis6get villal6 6llampolg6r szerepe az'dn6l-
16 gondolkod6s kialakit6s6ban s hogy merjiik felviillalni
iinmagunkat. S nem utols6 szempont, hogy ez a m6dszer
el6segitette az azonos hulldmhosszra val6 r6hangolist s a
kdz6piskol6s dirikok 6s pedag6gusok nem szembendll6
gener6ci6s ellenfelekk6nt viselkedtek, hanem egym6s
probl6m6j6t jobban meg6rtci kdzdss6gg6 rudtak vdlni.

Utols6 este a h6rom szekci6 a fent leirt gondolati$g
ment6n mutattabe amiihelymunka eredm6nyeit. Erreaz
alkalomra a telepiil6s vezet6it 6s a lakiikat is meghivtuk,
kikis jottek.

T<ibben figr 6reztiik akkor, hogy igaza volt N6meth
L6sd6nak mikor ezt irta:

,,A JOv6 lskolCJa Inkdbb olyan benyomdst kelt, mint
a reallsta szfnpad: tn0z6a;zJ hiszi, egy darab val6s6-
gos, vdletlen €letet lesett meg, mindennapi emberek
tdrsalgfsdt, s csak fokr6l-fokra J6n 16, hogy ezttz
dletdarabot magasabb c€l szerint v6lasztott6k 6s pre-
pardttdk ki v6letlenei miigiitt, szimbdlumok rtigzf-
tlk a szabdlyszer{lt, szerepldi mtigiitt egy-egy sz6t-
nyfl6 6letsfv van, mellyel a vll6g egy-egy aspektusa

JOn be az egyszer{l szobdba."
Igy alakult ki az a project, amit 1993-ban Biikkszentke-
reszten val6sitottunk meg elcisz6r, majd 1994-ben Gyu-
l6n egy 75 fris t6borban, melynek az alibbi volt a vegsci,
letisztult 6sszegzett kiirilsa.
F6 cdl:
a/ A szem6lyiseg- 6s tehets6gfejleszt6s dramatikus esz-
kdzrik segits6g6vel.

A meghiv6 szdvege, melyet a tanfolyam r6sztvev6i
megkaptak, r6gziti, a dr6mapedag6gia szerepercjl, funk-
ci6j6r6l vallott n6zeteimet is. Ennek szellem6ben tervez-
tem meg a kurzust, ez6rI is k6zl<ik a meghiv6b6l r6szlete-
ket.

A drdmapedag6gidr6l
A dr6mapedag6gia a reformpedag6giai ir6nyzatokon be-
liil olyan szeml6let 6s m6dszer, amelyet nevezhetiink de-
mokratikusnak, mell6rendel6nek, kreativnak, szem6lyi-

t/ A tfrsadatmi viszonyrendszerek felismer6se, elemz6-
se.
Ezen beliil:
| . Szinj dtsz6 szekci6:
Szekci6vezet<i: HODU J6ZSEF, a B6k6s megyei J6kai
Szinhilz miiv6sze.
al A szinjitsz6 k6pess6g fejleszt6se, improviz6ci6, kon-
centr6ci6, kiil6ntxiz6 karakterek fejleszt6se.
t/ Csoport aktivitfs 6s dinamika fejleszt6se, dramatikus
6s zenei eszk6z6k segits6g6vel.
Olyan kdz6piskolils, friiskolis korri fiatalokat verunk,
akik a szinj6tsz6s elemeivel szeretn6nek megismerkedni.
2. Dr dmapedag 6 g i ai s 7ekci6 :
Szekci6vezetcj: KOVACS ANDRASNE, a Magyar Dr6-
mapedag6giai T6rsasig orsz6gos oktatisi bizottsig6nak
tagia.
a/ A kdlcs<inds meg6rt6sen keresztiil val6 tanit6s 6s an-
nak metodikai alapjai.
ty' Metakommunik6ci6, emp6tia, tolerancia, bizalom6pi-
t6s.
e/ Csoportos aktivitds 6s dinamika fejleszt6se dramati-
kus 6s zenei eszkdzdk segits6g6vel. Olyan pedagogusok
r 6sw|tel6tv 6rjuk, akiket vonz a dr6ma eszkiizrendszer6-
vel tdrt6ncinevel6s.
3. S zociodr dma szekci6 :
Vezetcj: FABULYA LASZL6M, az Europai Drfmape-
dag6giai T6rsas6g tagja.
a/ A tirsadalmi probl6m6k ir6nti 6rz6kenys6g fejleszt6-
se.
t/ A tiirsadalmi 6s csoport-probl6mik felismer6se, anali-
ziil6sa, probl6mat6rk6p k6szit6se. Az itnkormi{nyzatis6g
gyakorliisa.
c/ A kommunikdci6s 6s improviz6ci6s k6szs6g fejleszt6-
se. Olyan kriz6piskol6s, friiskolds korfi fiatalokat v6runk,
akiket 6rdekel a t6rsadalomkutat6s. snem zirk6makela
helyszinen tapasztalt probl6m6k mriv6szi eszk<iz<ikkel
tort6nri feldolgozisilt6l sem (szinjr4tszas, irodalom).

Vend6gtan6rok: PAI TAMAS szociol6gus, valamint
FRANCES KAY 6s NICO BROWN lrorszdgb6l, kik a
ritmus, zene, koncentr6ci6 6s bizalom6pitls elismert
szakemberei.

Ti4borunkban 30 hat6ron trili magyar pedag6gus 6s
di6k is r6szt vett Rom6ni6b6l 6s Szerbi6b6l s k6t rom6niai
rom6n di6k. Sajnos a k6rpitaljaiak csak ig6rt6k j6vetelii-
ket,6m annyi penztik sem volt, hogy megelcilegezz1kit-
jukat. Eur6pa keleti illetve nyugati v6g6nek k6zelit6#re
Irorsz6gb6l hivtunk egyott 6lci angol miiv6szh6zasp6rt is,
kikirgy nyilatkoztak,hogysz6mukra is6lm6nyvoltebben
a t6borban dolgozni.

Fabulya Lfszldnd

s6gk6zpontirnak, cselekv6sre, j6t6koss6gra, improvizi-
ci6ra 6piikinek, amely a gyermek 6s felncitt szerepjdtsz6
hajlamrlra t6maszkodik, a kett6s tudatra. Mint ilyen ki-
vill6an alkalmas koz<iss6gen beliili szem6lyis6gfejleszt<i
tev6kenysegre 6s a nevel6st fontosnak tart6 oktat6sra.
Helye van tehet a korszerii 6vodai nevel6sben 6s azilta-
l6nos iskola als6 tagozat6n, itt iillgnd6 jelleggel, k6scibb
oszt6lyfrin<iki 6rikon, az irodalom, a nyelvek 6s a t6rt6-
nelem tanit6siban. Kiv6l6an hasznosithat6 klubokban.

Erd6lyi f6iskol6sok drdmapedagdgiai tanfolyama
Nagyk6riis, 1994. jrinius 26 - jflius 3-ig.



tCborozfsokon, kdzdss6gi dsszejdveteleken. Seglti a szfn-

j6tsz6rendez6st 6s a dramaturgiai mur*6t is.

A t ant o I y am lunkci 6 i dr 6 I

Fontosnak teiszen6k, ha a dr6mapedag6gia az angolsz6sz

orsz6gokhoz 6s Mag/arorsaighoz hasonl6an bekeriilne a

pedagogusk6pzd f6iskol6k k6pz6si programjiba' Ezzel a'

irat6r:on tfrli magrar pedag6gusk6pz6s e tekintetben isbe-

kapcsolodn6k a hazai-eur6pai v6rkering6sbe. Magtaror-

szigon a dr6mapedag6gia hfsz 6ve' hogy jelen van, m6d

nyfln6k tehit a tapasztalatok 6tad6s6ra 6s a magyarba ol-

tott angolszisz metdika alapszintii elsa ilrtitisilra.
A tinfolyamot a Magyar Drdmapedagogiai Tirsas6g'

az Anyanyelvi Konferencia 6s a Nagykcir6si Reform6tus

T anit6k6pz6Fciiskola kiiz<isen hirdette meg, anyagilag az

ut6bbi kettci finanszirozta.

S akik eljdttek 23-an,tanit6k6pzris hallgat6k Maros-

v6sirhelyrcil, Kolozsv6rr6l, Nagyv6rad t 61 6rkeztek -

A hatiiron tfiliakkal egyk6z6ss6gben lenni, veliikdol-

gomi, hozz|juk sz6ln i megdupl6zott f elekiss6g. Tudni,

hogy rik misk6nt vannak a vil6gban, mint mi itthon, a ki-

sebbs6gi l6t 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

nemcsak gondolkoddsukban, de azinterakci6kban is 6r-

zdkel het t). A porosz is kol ai hagyomdnyok mintha j obban

dl nenek ruiluk. 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 s zt al hat 6 mi nd ennap i I 6t e zd s il kb en.

(Az improvizrici1k sordn az dletidtdkokban, mindez

napvildgra keriilt.) N em erdnyilk a pontossdS, mint f o-

g al mazot t e g y i kil k, ez mdr nd I u k ke I et i hat d s' U g y anak-

kor megdlik a megbdndst is, noha ez ut6bbit6l mit sem

vdltozik az emlitett gyarl6sdg. A mi fiataliainkruil is

j obban v dgy1dnak a i 6 s z6r a, a par t ner sd g r e s a t e s t me-

leg kdzdssdgi ldtre.
A tanfolyam utolso napj6n irrlsbeli k6rd6seket kap-

tak, hogyazokra vilaszoljanak, n6v n6lktil' ha gondolj6k.

Ezekkil nyujtok 6t mondatokat. Arra a k6rd6sre' hogy

mi I yennek t art ott dk a t anf o I y am s zel I emi s d g dt, ezlv irlt-

szolt6k.
- A tanfolyamot nyilt, 6szinte, vitatkoz6, feszes mun-

kaszellem uralta.
- A tanfolyam liberilis szellemis6gben zajlott le. Min-

denki szabadon megnyilv6nulhatott, nem kellett fe-

sz6lyezni magunkat.
- Nem sz6mitottam ilyen nyilt, kozvetlen egyiittl6tre.
- Lazailsszabadvolt.
- A tanfolyam szellemis6g6t demokratikusnak tartot-

tam.
- Sz6munkra nagyon j6 6rz6s volt ebben a l6gkiirben

dolgozni, mivel ez sz6munkra szokatlan.

Miben ldtja a drdmapedagigia szellemdnek ldnyegdt?
- Nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy ez

a fajta tev6kenys6g teljesen feloldotta a giitl6saimat.

Eddig m6g soha nem szerepeltem k<iz<ins6g eldtt, nem

vettem r&zt Jlt6kokban De mootmindeo stresszndl-

kiil 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 szeml6letnek az volt a c6lja, hogr az

embereket orrukn6l fogva vezethess6k. A dr6mape-

dag6gia viszont egy demokratikus 6llam nevel6si

rendszer6nek lehet az alaPja.
- Nagyszertinek tal6lom ezt a szeml6letet, mert a tan6r

6s di6k viszonya nyilt, 6k itt egyenrangri partnerek,

akik gondolataikat szabadon kicser6lhetik.

Gondol -e az ott honi al kal mazdsdra?
- Igen. Tulajdonk6ppen mindig zavarl, hogy a tanit6k

6s tan6rok legnagyobb r6sze arra kivdncsi, mit nem

tud a tanul6. Hogy a jegy mindig fontosabb, mint az

ember.
- Mindenk6ppen alkalmami pr6b6lom az itt tanulta-

kat, el6gg6,,megf ertcizcidtem 
". Folytatnom kell'

- Gondolok rii, hogy alkalmazom, de f6lek is, hogy en-

ged6keny term6szetem miatt a gyerekek a fejemre

ncinek.
- Szivesen alkalmaznim, de nagyon neh6z az akozeg,

amelyben tanitani f ogok. Acsal6dban tal6n m6gk6ny-

nyebb.
- 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 kapcsolatteremtr6s az emberek kdz6tt, 6s nor-

m6lis tandr-diiik viszony alakulna ki.
- Fontosnak tartom, mert segitene benniinket, hogy

magyars6gunkban megmaradjunk. Abban, hogy ne

legyiink identitis-zavarban szenvedS emberek; olya-
" nok legyiink, hogy minrlen helyzetben meg tudjuk6ll-

ni a helriinket.
- Nemcsak az volna a j6. ha Erd6lvben n6pszeriis6dne

ez a modszer, hancm az, hogvha cg6sz Rom6ni6ban

elterjedne ez a szcmlelet.

Megk6rdeztem azt is, mit javasoln6nak, hogyan lehetne

a d r dmape d a g 5 g i dt hat d ko ny abb an ndp s zer ti s it eni nd -

luk? Azt javasoltik, hogy vegyiik fel a kapcsolatot a pe-

dagogusokat ir6nvit6 szervezetekkel, a tanit6k6pzri fciis-

kolikat ir6nr itokkal, az 6ltalunk meghirdetctt tanfolya-

mokra fiatal hallgat6kon kiviil hivjuk meg a tan6rokat is,

hogy egydtt vehessenek r6szt a gyakorlatokban. Fontos-

nak tartan6k, hogy hozz6juthassanak a szakirodalomhoz

is. Es hogy kapcsolatuk iilland6suljon a dr6mapedag6gi-

6val, bel6ptek a Magyar Drdmapedag6giai Trlrsasigba.

Debreczeni Tlbor
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Drf mape drg6giai tf bor Kf rpdtaljdn
B6tyu, 1994. augusztus l-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 hft-
ha meg hat6konyabb is! S milyen igaz! Bagu Gdza tollr.
rozta a r6sztvev6ket, pedag6gusokat 6s n6pmrivelciket,
vegigi6rv6n a k6rny6kbeli k<izs6geket, szem6lyesen is k6-
ziilve, mi is az a sajdtos 6s 6rdekes, amit ettSl a tanfolyam-
t6l 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 vasutas mrivelcidesi h6z-
ban dolgoztunk. Kem6nyen 6s szenved6lyesen. Olyan

1994. jrinius 30-6n reggel 9 6rakor izgatott gyereksereg
v6rakozott a Marczib6nyi T6ri Miivel<it6si Kdzpont el-
citer6ben. 6t 80-an ddnidttet< fgy, hogy a nyfri sziine-
tiikktl 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
r6sz6re nyiri ti4boroz6st sz.ewez. Az eltelt 6vek alatt ki-
alakult a t6bor,,t<irzskcizdns6ge", amely termr6szetesen
minden 6vben briviil bar6tokkal, ismer6siikkel. Az id6n
ny6ron Bartha Eszter, Fodor Mihdly, Juszctik Zsuzsa
6s Ki s T ibor rendez6 dolgo zott a szinjitsz6kkal. A gyere-
kek 6letkor6nak megfelelci irodalmi mriveket dolgoztak
fel, amelyekbcil a t6borv6g6re igen sz6p, szivetmelenget6
produkci6k sziilettek. Id6n is sikeriilt irgy egyiitt dolgoz-
ni a gyerekekkel, hogr ne a produkci6 l6trehoz6sa legyen
a t6bor c6lja, hanem azodavezet6 ft, a gyerekek alkot6-
k6pess6g6re 6pit6 korszerii gyermekszinj6tsz6s m6dsze-
r6vel - mely a gyerekekben rejlci rejtett k6pess6gek 6s
tudiis el<ihivisiira 6pit - legyen a kozos iirom forrdsa. A
legkisebbek a Szemgyogyit6 fii c. mes6t adt6k elcj, a k6-

BANvOLGYEBEN TABoRoZTUNK
ORGYET 1994.

I

! -

konfl iktusjiit6kok maradtak meg eml6keimben, amelyek
szikr 6ztak az 6less6gtcil. A d r imajitilk sor6n kibontako-
z6 probl6m6k arra v6rnak, hogykiilcin cikkben szamoljak
be r6la.

Az egyiitt tiilt6tt h6t v6g6n figr d6nt6tt a csoport,
hogy folytatja a tanfolyamot jdv<ire ny6ron Akli hegyen.
M6r az ir6sos felk6r6st is elkiildt6k az Anyanyelvi Kon-
ferenci6hoz, hogy t6mogass6k kezdem6nyez6stiket.
Sz6nd6knyilatkozatot is fogalmaztak; a K6rp6taljai Pe-
dag6gus Szdvets6g keret6n beliil meg kivilnjik teremteni
a drilmapedag6giai szekci6t.

(Debreczenl)

vetkezci korosztilly aK6t6vi vak6ci6 c. reg6ny egy jelene-

t6t dolgozta fel. A nagyobb gyerekek egy l2 fcis csoport-
ja a Szami{rfiil c. tdvol-keleti mes6t mutatta be, a legna-
gyobbak pedig a Legyek ura c. reg6nyt jelenitette meg.
Minden produkci6 a gyerekek jrit6kaib6l, jeleneteibcil,

6tleteibrjl illlt ossze a csoportvezet6 drilmapedag6gusok
ir6nyit6s6vaL A szakmai miihelymunk6k mellett kiemel-
kedci szerepet sz6ntunk a k6zcis 6lm6nyt nyujt6 egyiitt-
j6tszi{soknak, melyeknek emberform6lti, gazdagit6 vol-
t6r6l kezdiink elfeledkezni. Nagy sikert aratolt a gyere-
kek krir6ben a tvtEte j6t6k, de ugyanityen lelkesed6ssel
j6tszott6k a - 8 6s I 6 6vesek egyar6nt - a m6r lassacs-
kiin feled6sbe meriilci n6pi gyerekjilt6kokat is. Ebben a
tiiborban,,rendkiviili" esem6nyek nem t6rt6ntek, de at-
t6l, hogy a gyerekek 6s felndttek a tiz napalatt egyiitt gon-
dolkodtak, jebzottak, nevettek olyan meleg 6s csal6dias
l6gk<ir alakult ki, amelyre igaziln j6sziwel eml6keziink.
Jovcire ism6t tiborozunk, nemcsak a gyerekek hanem a
magunk rir<im6re is!

VOrOs Zsuzsa

A dramatikus helyzetgyakorlatokban lehet6s6giink
nyilt arra, hogy 6rz6keljiik, 6rt6keljiik az lletszituici6-
ban miik6dcj emberi kapcsolatok 6s motiv6ci6k sokr6tti-
s6g6t, 6sszetetts6g6t. Hasznos inform6ci6kat szereztiink
az oktat6-dr6ma teriilet6n, amelyeket k<izvetleniil hasz-
n6lhatunk a tanit6si 6rfun az ismeretek elm6lyit6s6ben.

Megtapasztaltuk a moz-g6s 6s lazit6s testi{elki fe-
sziil ts6get old6, koncen tr 6ci6t fejlesztci hat6s.it, amely
tulajdonk6ppen eg6szs6gv6dd eszkoz a pedag6gus kez6-
ben. Besz6lgettiink Moldovrinyi Judit klinikai pszichol6-
gussal az,,6nk6p" 6s a,,csoporthelyzet" szereSrtrcjl a de-
viancia kialakul6sriban, a szenved6lybetegs6gekr6l, az
agresszi616l.

A Szoborparkban nagy iir6mmel dolgozhattunk Or-
sz6gLiszl6 6s Tak6cs Zolt inklpz6miiv6szekkel, akik vi-
zualis j6r6kaikkal eddig nem rapasztalt l6tv6nyviligot

Pedagdgiai miihely Nagyatddon

Harmadizben dolgoztak egyiitt vdrosunkban dun6.n-
t6li dr6mapedag6gusoka jrllius 3+619-ig tart6nyrlri t6-
borban. K<izel 6tven tanit6, tan6r, kdnyvtdros 6rkezett:
Zircr 61, Veszpr6mbcil, Leteny6r6l, Zalaegers zegr 61,
Nagykanizs4r6l, a Balaton partj6r6l, Kaposv6rr6l 6s k<ir-
ny6k6r6l.

A titnr;r6l Katondnd Rost a H edvi g keszthelyi peda-
gogus fogalmazott meg gondolatokat:

,,,4, kedves fogadtat6s, az ismerked6si est deriije, har-
m6ni6ja, var6.zsa v6gigkis6rte a nagyatddi napokat.
SzSmtalan kapcsolatteremto, lazit6,koncentr6l6, fant6-
ziafejleszt6 improvizativ gyakorlatot, ritmusjrit6kot ta-
nultunk, amelyek segitett6k a mdsikra figyeki 6s rinmagdt
6pit6, gyors helyzetfelismerci szem6lyis6giegyek meg-
er6sit6s6t, oldott6k a fesziilts6seinket.
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mutattak meg nekiink. A t6bor lak6inak eglm6shoz val6
viszony6t mindv6gig a tolerancia, a nyitotts6g, a bizalom
jellemezte. Szeretn6nk a kdvetkezd 6vben is tal6lkozni!"

A r6szWev6k k€tharmada visszat6rd lak6ja volt a t6-
bornak megszerett6k v6rosunk hangulat6t, tereit, szob-
rait, zdldjeit, Ez itt 6l6knyugodt mosoly6t.

A szakmai programvezetdi M 6ka J dnos,T olnai M d-
ria, Pauska Mdria voltak. A tibor szervezdje, a Nagra-

t6di Miivelcit6si H6z, v6rosunkban tov6bb gondozza s
Dr6mapedagogiai Mrihelyt.

Szeptembert6l v6rja azokat a pedag6gusokat, 6rdek-
l6dd embereket, esetleg csal6dokat, akik szivesen vesz-
nek r6szt <in6pit6 programban, akikt6l nem idegen a"HOMOLUDENS"eszm6je.

Pauska Merla

Trencs6nyi LlszJi6: Ezer angyal 6s eg;r miniszt6rium. 0j
Pedag6giai Szemle. 1994/7 -8.(szinikritika)

N dpmiivdszet, ndphagyomdny - f ol kl 6r a nevel dsben
Halisz P6ter: A mtiv6szet, n6pmriv6szet szerepe a k<ir-
nyezeti nevel6sben. Iskolakultfira 1933/ 17.
Fiil6pn6 Sv6b Jol6n: Kalend6rium. Iskolakutttra 1994/ 5.
(recenzi6)
M6ser ZolIin: Szivemen p6va s6t6l. Iskolakultfra
1994/7.
Falvay K,{rol y : Hozzisz6/lis (Bodza Kl6ra 6s Paksa Kata-
lin kdnyv6nek recenzi6ja) Iskolakultirra 199417 .
Keszler Milria: Visszatekint6s Iskolakultfra l994l\.
Kar6csonyn6 Moln6r Erika: Piinkdsdolcj. Iskolakultfra
1994/r0.
Kulbertn6 Vir 69 Zsuzsa: N6pi hagyom6nyok feleleveni-
t6se. Iskolakultlr a 1994/ | 3.
T|traiZsuzsa: Formdk, tirgyak, anyagok a n6phagyo-
miiny ritusaiban. Iskolakultira 19941 | 5- 16.
Falvay KAroly.Hozzisz6lils @arsi Ernci k<inyv6nek re-
cenzi6ja) Uj pedag6giai Szemle 1994/5.

Kommunikdci6, kommunikdc i6s nevel 6s :
Cs. J6n6s Erzs6bet: Dial6gusmodellek a nyelvi kommu-
nikici6hoz. Iskolakultrira 1993/ 18.
Meth6. D6nes: Magyar nyelvtan tilrsasl6lektani alapon.
Iskolakultirra 199 4/ 6. (recenzi6)
Szalkai Si4ndorn6: Felszabadit6 kommunikici6. Iskola-
kultfra 1994/15-16.
Ftida Bal6zs: A megsz6lal6s neh6zs6gei. Iskolakultirra
199 4 I l 5- 16. (recenzi6)
H. T6th Istvin: A stilusfajtik 6s szdvegtipusok tanit6sa a
NIYIK-programban. Iskolakul tf ra 199 4/ 6.
Zr inszky Liszl6: A pedag6giai kommunik6ci6 elm6let6-
rril. Uj Pedag6giai Szemle 1994/5.

Gyermekirodalom
Komfromi Gabriella: Sematizmuska. Iskolakultrira
r993n5-t6.
Baksa P6tern6: Mesebeli madir. Iskolakultfra I 993/1 8.
Kdrolyi Zsigmondn6:Az Ev gyermekkon;vei. Uj Peda-
g6giai Szemle 1994/3.
Fogarassy Mikl6s: Mi az, hogy ,,magyar gyermek-
irodalom"? Iskolakultrira 199 4 I 3.
Bdlint Agnes Jrilia: Vit6s kr6rd6s a grerek 6s ifjfis.4gi iro-
daf omban. Iskolakultrira 19941 3.
P. Dombi Erzs6bet: Szabadon pintyebb a pinty. Iskola-
kultirra 1994/3.
Trencs6nyi Lhszl6: O1 magyar kamaszreg6ny. O3 neOa-
g6giai Szemle 1994/6.

Folydiratszemle

Drimapedag6gus olvas6knak ajinljuk az Orsz6gos K6z-
oktatisi Int6zet szakfoly6irataib6l

Term6szetesen azt iPedag6giai Szemle 6s az Iskolakul-
ttira valamennyi saim6ban talillni 6rdekes 6s r6rdemes
irdst @ogy csak az alternativ iskolik programjait bemu-
tat6 Iskolakultfra-sorozatra utaljunk, hasonl6k6ppen az
Uj Pedag6giai Szemle eg6sz sz6mot szenrelt 1991. szep-
temberr6ben a hazai Humanisztikus Kooperativ Tanulis
iskol6j6nak, decemberben a komprehenziv iskolamo-
deltnek, 1994. iryrrlisilban a Freinet-pedag6gi6nak, vagy
hadd hivjam fel a figyelmet Nagy J6zsefnek 6s munka-
t6rsainak az Iskolakultirra eg6sz 1994. 6vi | -2. szimilt el-
foglal6 nagy <)ssze6llitiisilra, melyben egyediil6ll6 szem6-
lyis6gfejlesztci, k6pess6gfejelsztci NAT-programjukat
fejtett6k ki). Aj6nl6sunkban ezf rral - folytatva a DPM
hagyomilnyait - a dr6mapedag6gia sz.6mira krjzvetle-
niil vagy csaknem k6zvetleniil hasznosithat6 iizenetekre
hivjuk fel a figyelmet. Az iittekintett id 6szak 1993. 6s26.-
ttil 199 4. 6sz6ig tartott.

Dr dmapedag 6 g iai ir ds ok;
Lehoczky J6nos-Welisch Miria: Dr6mapeag6giai
m6dszerek a k6rnyezeti nevel6sben avagy dramatikus
ktirnyezetpedag6gia Uj Pedag6giai Szemle: 1993/ t0.
Elcil N6ra: Ki viszi 6t a kultirr6t? Iskolakultfrra 199414.

Dr dma, szfnhdz, f il m, bdbj dtdk :
Sne6 P6ter: Emberi nyelven.Iskolakultrira 1993. l5-16.
Sne6 P6ter: Dusan Makavejev: Sweet movie.
Iskolakultfra. 1993/ 18.
Sall6 L6szl6: A szinmriir6 Tamisi Aron. Iskolakultira
1993/18.
Trencs6nyi L6sz16: Hov6-hov6 K6z6peur6paiT6ncszin-
h6z? Iskolakulttra 1993/ 19. (szinikritika)
Szentirmay Lrisd6: A b6bj6t6k csod6latos viliga.Iskola-
kultfra 1993/21-22.
Gabnai Katalin: Aw6ltoz6saink 6s a sz6l6res. Iskolakul-
tfra 1993/l 8.
M6r Zsuzsa: Bilbozzunk. Iskolakultfra 1994/5.
Skaliczky Orsolya: A Csongor 6s Tiinde jelk6prendszere.
Iskolakultirra 1994 | 6.
Trencs6nyi Liszl6: Kd,rm<is. Iskolakultirra 1994/ | | -lZ.
(filrnjegyzet)
Ung6r Andrea: Or6k a Var6zsfuvol6,r6l. Iskolakultrira
1994/7.
Bodnir Gyula: A m6gi6r6l a musicalig. Iskolakultrira
1994/14. (reennzi6)
Trencs6nyi L6sd6: Walt Disney 6s Samu Glzatalilkozil-
sa (az egykori) gyermekszinh6zban. Iskolakultfira
1994/ 17 . (szinikritika)
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Za-,ztzilrlit*elds
Hemvas B6la: Bart6k. Iskolakultfra 1993/ I 8.

Ambus Lrjos: Sz6kalauz' Iskolakultfira 19931 18.

Falvay Kirol y : HozzAsz6lirs (recenzi6 Bodza Kl6ra kiiny-

v6rril) Iskolakultfr a 199 4 I 12.

NeAasy f-asa6n6: A zenei alapk6pess6gek fejleszt6se. Uj

Pedagogiai S zemle 199412. (recenzi6)

Lannlri Judic Romantikus zenemiivek. Iskolakultfra

1994/3.
Szizdy Antal: A zenei tehets6g gydkerei. Iskolakultitra

1994/5.(rerenzi6)
Angi Istv6n: Zenei alapkdpess6g jelent6s6ge az esztetikai

knltfr6ban. Iskolakultfra 19941 3.

Lannert Judit: J6nos passi6. Iskolakultfira 1994/10'

Angi tstv6n: Acsticspontok 6rtelmez6seJ.S. Bach passi6-

iban. Iskolakultir a 199 4 I | | - 12.

Vizudlis nevelds
K6rp6ti Andrea: A vizudlis kommunik6ci6 mint tan-

tfrgy. Iskolakultf ra I 993/ I 5- I 6.
DdmOtOr Adrienne: A keretbe rakott k6p: happening'

performance. Iskolakultrir a 1994/ | | -12'

Bohir Istv6n: Ahogy a vil6got l6tjuk. Iskolakultitra

1994/5. (recenzi6)
Jamagava Jdki:Vadkdrte cimii jap6n mese alapjin k6-

szillt metszet, harminchirom gyermek k6zos alkotfsa.

0j Pedag6giai Szemle 199412.

I r odal om, ir od al mi nevel d s
Iv6n Csaba: Kiss Anna: A macskapr6mkalapos h6lgy. Is-

kolakultirra 1993/ 15-16.
Ftda Bal6zs: Jegyzet egy Kormoslstvin vershez.Iskola-

kultfra 1993/15-16.
B6ra Ferenc: A humor jelenl6te a m6sodik oszt6lyos ol-

vas6kdnyvben. Iskolakultf r a 1993 I | 5 -16.

Kamaris Isfv6n: Az irodalom olvas6ja. Iskolakultirra

t99412r.
Arat6 Liszl6: 6rk6ny egypercesei. Iskolakultrira

1994121.

Helyzetjelentds a Pest

Bevallom, n6mi szorong6ssal indulok, indulunk neki egy-

egl 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 szem6-

lyi 6s tirgyi felt6telek tov6bb6l6s6re nem lehet eloresz6-

mitani.
Az 1993194.6vi szezon a kor6bbiakhoz hasonl6 szin-

vonalfra sikeriilt, hilla elscisorban az alkot6 pedag6gu-

soknak, a sok 6ldozatot villal6 szinj6tsz6knak 6s sziileik-

nek, valamint az egyiittesek fenntart6inak 6s a - nem a

sziiks6ges m6rt6kben rendelkez6sre 6116 - alapitv6nyi

forr6soknak.

T6virati stilusban az esem6nyekrcil, eredm6nyekrcil
- Adataink szerint tobb mint nyolcvan felncitt-, di6k-

6s gyermekcsoport mfi kild6tt folyamatosan.

Komp I ex miiv d s zet i nevel d s
T. Makai Katalin: A miiv6szeti nevel6s alternativ prog-

ramja - Angli6ban.Iskolakultirra 1994/7 .

fatuOi Szil6id: Homo Ludens. 0i feAagogiai Szemle

1994/1. (recenzi6)
Trencsenyi L6szl6: Miiv6szeti ismeretek 6s technik6k
(tanterv). Iskolakultfra 199 41 19.

Jtitdk. ititdkkultilra
Pecsenye liva: Irodalmi t6rsasjit6k. Iskolakulttra

r993t18.
Horv6th H. Attila: J6t6kos hist6riai tiborok. Uj Pedag6-

giai Szemle l994lI.
Viradi Istvin: Tiirt6nelmi j6t6kok. Iskolakultfira

r994n8.
Tarjdn Tam6s: Pont, pont, vesszcicske. Iskolakultfira

199413. (recenzi6)
Pusk6s lldik6: Jdtszani is engedd. Iskolakultfra 199415.

Embenan, konf I iktuspedag6g ia, s pecidl i s nevel ds

Kamar6s Istv6n: Hol tart az embertan? Iskolakultrira

1993n5-16.
Szeksz6rdi Ferencn6: Besz6lgesstink a konfl iktusokr6l.

Iskolakultirra 1993/ 19.
V6riis Klira: Embermese. iskolakultfira 199417. (recen-

zi6)
Ambrus Attil6n6-Vitai Mikl6s: Tanithat6-e az ember?

Iskolakult(rra 19941 | | -12. (recetzi6)

Kuslits Katalin: Kev6s probl6ma, sz6mos er6ny. Iskola-

kultira 199 4 I | 5 - | 6. (recenzi6)

Biikv P6ter-Beleznay Ildik6: Ritu6linnovativ m6dsze-

ret<."Oj Pedag6giai S zemle 1994110.

Fiiggeldk
A MDPT tagiai irt6k:
Dratsay Zsigmondn6: Pedag6giai dilemm6im a XX. sz6-

zad vtg6r.Uj Pedag6giai Szemle 199412.

Elcid N6ra: Reformpedag6giai olvas6konyv. Iskolakultf-

ra 199411 . (reccnzio)

Ajinlja: T r enc s 6ny i his z I 6

megyei szinjiitszfsrdl

- A Dabason befejez<i16tt C-kateg6ri6s tanfolyamon

tizenheten vizsgiztak sikeresen.
- Nyolc szakmai napot rendezhettiink, melyeknek egy

r6sze a Weores Silndor gyermekszin iatsz6 talalkoz6

kdrzeti vdlogat6ja volt.
- N6gy csoport r6szv6tel6vel id6n is megrendeztiik

Cegl6den a tavaszi gyermekszinj6tsz6 t6bort.
- A nagyon sikeres kcirzeti tal6lkoz6k eredm6nyek6nt

a gyermekszinj6tsz6 megyei tal6lkoz6t,'k6nytelenek

voltunk" k6tnaposra briviteni.
- A gildi regionilis d<int6n kiemelked6 sikerrel szere-

peltek a Pest megyei egyiittesek, igy a paksi orsz6gos

tal6lkoz6n szereplci tizennyolc produkci6b6l 6t 6rke-

zett Pest megy6bdl.
- AWe6res S6ndor gyermekszinj6tsz6 tal6lkoz6 diiai

k<iziil hatot hozott el a bagi Fapihe egyiittes' a buda-

keszi szinjiitsz6k 6s az. in6rcsi szinj6tsz6k elciadisa.

Kudarck6nt 6lttik 6t, hogy a f6ti szinj6tsz6k k6t pro-

, i
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dukci6ja ez alkalommal nem kapott meghiv6st az or-
saigos ddntcire.

Abagi 6s a budakeszi csoportok sikerrel k6pviselt6k a ha-
t6rokon beliili magyar gyermekszinj6tsz6st Lakitelken a
Kdrnit-medence i tal6lkoz6n.
- Oriimmet tolt el mindannyiunkat aDunakeszi Pince-

szinhilz folyamatos 6s szinvonalas miik6d6se 6s ma-
gas el6ad6ssz6ma, valamint a gdddllcii Kerekasztal
Szinh6zi Nevel6si Kdzpont T.I.E. (Iheater in Educa-
tion, szinh6z a nevel6sben) programj6nak kiemelke-
dri szakmai 6s kdzdns6gsikere.

- Sziztize*6t gyermeksznjiltsz6 r6szv6tel6vel ebben
az 6vben is megrendeztiik a zam6rdi gyermekszinjilt-
sz6 t6bort.

Amivelnincsmithencegni,azadiitlcszinj6tszis.Tdbbte-
hets6ges, ambici6zus pedag6gus-n6pmrivelci hagyott fel

az aktlv szinj6tsz6 munk6val, kitdltetlen rirt hagrua ma'
gE ut6n.

Megengedhetetlen luxusnak tartan6nk, ha a mflt 6v-
ben sziiletett kiemelkedd szinvonalf elciad6sok nem 6l-
n6nek tov6bb, ha nem adn6nk alkalmat arra, hogy min-
den szinj6tsz6s ir6nt 6rdeklcil6 pedag6gus, szinj6tsz6
megn6zhesse ciket. Ugyancsak v6teknek tartan6nk, ha a
Zam6rdiban sziiletett hat produkci6 kiiztil legaldbb a k6t
legsikeresebbnek tartott nem 6ln6 tril az egyszeri bemu-
tat6t, ha a gyerekekkil alkalmilag verbuviil6dott kis t6r-
sulatok soha tdbbet nem jdtszan6nak egyiitt. Elxjsorban
e v6ts6gek elkeriil6se c6ljrib6l szerveztiik meg az okt6ber
I 5-l 6-i szakmai napokat.

NagyAndrtls Ldszld

HIREK

A Veszpr6mi CANDY Kiad6 jelenteti meg a KICSI KULCSLYLK cimfi negyed6venk6nti m6dszertani foly6iratot 6v6-
n6knek, tanit6knak, sziilcjknek. C6lja, a kisgyermekek kreativitilsiinak fejleszt6se, a napdri aktualit6sok figyelembe v6-
tel6vel. Eddig 3 sz6m jelent meg. A lap 6ra 105,- Ft. Megrendelhetci a kiad6 cim6n, s megv6sirolhat6 Budapesten a Pe-

dagogusKdnyvesboltban. 
*

APaksiVirosi Miivekid6si K6zpont Modszertani H6tvlgltszervezett 1994. okt6ber 28-30-ig. BartaEszter, L6zirPilter

6s Koromi G6bor a gyermekek 6s diilkok szin j6tsz6 alapk6pzls6heznyljtott segits6get a dr6mapedag6gia m6dszer6nek
gyakorlati bemutatisival. Szervezcj Heffner Erika volt.

*

HOL-MI cimmel m6dszerv kshrtszewezett a kecskem6ti lfjirs6gi H6z a saikebb haza pedag6gusainak novem br 12-13-
6n.lrinyit6ja: J6zsa Kata. Besz6mol6 a kiivetkezci sz6mban.

*

Dr6mapedag6gia a gy6gyit6-nevel6sben cimmel konferenci6t rendeztek a tatai Altal6nos Iskoli4ban 6s Di6kotthonban,
1994.mijls29-6n. A gyogypedagogia 6s a dr6mapedagogia elm6leti 6s gyakorlati szakemberei tartottak elciadisokat 6s
konzult6ci6kat. A jelenl6v6k - csaknem 100-an - megfogalmaztikszind6knyilatkozatukat, hogy megalakitj6k az
MDT.6n beliil a gyogypedag6giai szekci6t. A konferencia fci szervez<ije MOKA Jinos volt, titkdra pedig Fazekas Eva.

rl

Anyelvmiivelcikegrikonferencii{jiin 1994. jrilius4-8. kriz<jtt dr6mapedagogiai t6m6jf elciad6sok is elhangzottak. Folk6rt
el6ad6k Gabnai Katalin. Rudolf Ott6n6. Loboczkvn6 H6rsasi lbolva es Debreczeni Tibor 

,,r..ri..- . ,: . ,
*

0labb d.6-apedag6giai kurzusok indul6si{r6l kaptunk hireket Kaposvirr6l, Kecskem6tr6l es Szegedr6l.

*

A Szinmiivf5zeti F6iskola driimapedag6gia-szinhilzelm6let szakos hallgat6i be?eiea6k studiumukdt. Gabnai Katalin
szerint kitiin6 eredm6nnyelvizsgfntak Bizonyitand6 ismereteiket, el6adiiselemzest kellett kesziteniok, valamint szak-
dolgozatot irni drimapedag6giai vagy szinhizelm6leti t6m6b6l. A szinvonalas alkotisok arra virnak, hogy az drdeklcidci
szakmabeliek is megismerkedhessenekveliik.Indokolt volna kdtetben val6megielentetesiik.

rl

A Szinmiiv6szeti F6iskola dr6mapedag6gia-szinhizelm6let levelezijszakilntj$vfolyam indult

*
Tolnai Ott6 kecskem6ti dr6mapedag6gus a n6metorsa{gi Lindenben k6pviselte a Magrar Dr,imapedagogus T6rsas.igot
nemzetkdzi amatcir szinjitsz6 konferenci6,n november 3-6. krjzott.

*

Szombathelyin6 Hoffmann Katalin 6s Hajdfin6 Lovas Miirta - 6vodapedagogus - a ny6r sor6n dr6maj6t6k-tibort ve-
zetett a Kapcsolat alapitviny ,,Egysziilcis Klub" felk6r6s6re Szigetszentm6rtonban. A gyermekek 6- l4 6ves korfiak vol-
tak. Az egy hetes tdbort az Erzs6betv6ros dnkorm6nyzata is t6mogatta anyagilag.

*
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frlhEfofdtrdft6lelkeshangonszimoltbeadunavecseiciborr6l,melyetM6kaJincvezetettDrimapedagogiaagyG
griro*"reru"n cimmel. Ful6i€ arr6l ir, hogy nemcsak szakmai isme.eibkkel, de szeretettel is feltdlttjdtek a nyiron.

*

A Magrar Dr6mapedagogiai T6rsas6g 6vodapedagogys A{of K6z6ss6ge 1994. nyarin g3t m6sodj6ra tiborozott

risrafiso" a ritypangfraiban. Vend6!il l6ttat<avilOas6gi Magrar Pedag6gus Sz6vet#gkiild6tteit is.

*

Tiszasasoneg6sznyilronmiikddrekazalkot6 tdborok, tdbbekkiizdtt agyermeks znjhtsz6tiboris, ahol6becs6r6lBenyik

Erzs6bet 6s tanitv6nyai is r6szt vettek. 
,r

Viir6s Jol6n dr6mapedagogus koll6g6nk beszimol6ja alapjin kiiziiljiik H6dmez6vitsirhelyen a Tari6ni ,tttat6no-s lstofa

szakkordsei s re^atai7i"j6t6k tibort vezetetr j6;ius uiolso het6ben. Nyiri napkiizis tiborokban is ir6nyitotta a dr6-

majdt6kosfoglalkozist. 
*

AVajdas6gi MaryarPedag6gus Sz6vets6g meghiv6gara,1924. j1unius24-27,-igel6,adrist tartott qgyakorlati foglalkoza-

*tuiu"r"iltt pefiagoguso[ 6igrermeket<*sziiarativiadken 6s Toront6lvis6rhelyen D. K6saVilma'

l

{

l
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Az r994-es €vben drfmajft€k-vezetdi vizsgft tettek 
I

A HegediisErv u.-Zsimblk I
Abled6n6 Thurz6 Eva - Budapest Heledtis Gribor - Saj6kaza I
Annusliszl6-Budapest Hisz6kenyM6nika-Budapest I

A i l i 3 : i : Y * : o n n 6 s z ' H e r c z e g E r z s 6 b e t G v d n g r v 6 r - l
Acs Zsuzsanna Andrea -Budapest Horvilth Lajosn6 sz. Moln6rA,gnes - Budapest I
Adem Krisztina - Rickeve Horvith Srindor Zsolt - Tatadinya I

Horv6thn6 Feh6rv6ri Hilda - Budapest I

BabodiErika-Tab 
B Hrask6n6Hal6szTer6ziaTiinde-I(ilo' 

\I
B6csin6KremperAnita-Budapest J I
Ballang6 Jilnosn6 sz. Seemann Gabriella - Budapest Jirain6 Szendrcidi Piroska - Budapest I
Balogllona-Budapest Juh6szEva-Budapest I
BaloghZsuzsanna-Dunavars6ny I
BarthaEszter-Budapest K I
Bata Hajnal - Szanda Kaminszki Eva - Budapest I
B6k6si Eszter - P6cs Katzenbach Ram6na - Tata I
Bene Csab6n6 sz. LeibAgnes - Nagyk6ta Kecsk6s Gyulinl,sz.VdszZsrzsanna - Budapest I
Benc6di Molniir Judit - Budapest Kelemen Gizella sz. Nagy Gizella - Budapest I
Bere R6za - Budapest Kerekesn6 Adorjrln Anik6 - Budapest I
Bodnirn6 Burcin Agnes - Budapest Kosztoldnyi N6ra - Szegv6r I
Bolla J6nosn6 sz. Dobrocsi Katalin - Budapest Kcipataki Andrisn6 sz. Kincses Ilona - Budapest I
B<iheim Rita - Budapest' Kdr6miG6bor - Godiillci I
Bressk6 Istv6nn6 sz. Kreutzer Agnes - Budapest Kov6cs B 616n6 sz.Keller Gabriella - Budapest I
Bukt6n6 Ung6r Mariann - Budapest Kovdcs Liszl 616, sz,. Baranyi Zsuzsanna - Budapest I
Buriin Ferencn6 sz. Mer6nyi Zsuzsanna Judit - Buda- Kovdcs Mdrta - Bldapest I
pest Kov6csn6luczdsAgnes-Budapest t
Buri6n Zsuzsanna - Hegyeshalom 

L I
C Lannertlstv6n-Budapest I

campos Iimanez Enriqu6n6 sz. Fresch No6mi - Buda- 
i:l;f;ilH'ffiyffilllf 

,f
I

Lesk6 Gabriella - Budapest I
Cs Lezsovitsn6 Kir6lyEva - Budapest I

Csibin6Pohdnka Erika - Balassagyarmat Liptik Ildik6 - Gdddll6 t
Csdkv6rin6 Vig M6rta - Budapest I
Csizmazia Istv6n - Enying M I
Dr. Csord6sn6 Trozner Katalin - Budapest Magyar Mdrta - Budapest t

D M::ilil?",y,:lxx'"1ff1#io"*" tft
Demeter Lilla - Budapest MAr6 lldik6 - Budapesr I
f)6nes Zsuzsanna sz. Hink6 Zsuzsanna - Budapest Menyhiirth Agota - Budapest I
Dlobik M6nika - Budapest M6sz6ros Szilvia -Z6moly I
Dobrova Zita-Tata Mihilyi G6born6 sz. Berkesi Beatrix I
Dfxla Judit - Budapest Mohiicsi J6zsefn6 sz. Udvari Eva - Budapest I
Domj6nAndrea - Budapest I
Dorm6nyAndrea-Budapest N I

F fi:Jifl*i,Ti3,?1ffi*'M6nika-Sz6kesreh6rvdr I.l
F6bi6nn6 Rajcs6nyi Magdolna - Dunafijvdros N6methy lrdsil6rrt sz.Mikolai lldik6 - Budapest I
Farkas Gy6rgyn6 sz. Forg6 Eva - Galgah6viz Neuwirth Eva - Budapest I
Feh6rAgnes- Kunhegyes I
Fodor S6ndorn6 sz. Kiss Ilona - Enying Ny I

NyririArnold-Budapest 
I

Gedeon Timea Anna - nuffp"rt P I
Pasztner Frigyesn6 sz. Stella Katalin - Szekesfeh6rvilr I

Gy P6d6rS6ndorn6-Budapest il
Gyombolai G6bor -V6c Pilveln6 Dilnyi Mrlria - Budapest I
GvurcsekJudit-Budapest 

i:ilff?.5#;,::-T,T*ik6-Budapest I

u,#u. udapest 
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R
f.i.-yi Magdolna - Duna(tjv6ros

s
Sro3ri P6tern6 sz. Jehodek Erzs6bet - Kismaros

Srrrsszern6 Arp6si Juilit - Sz6kesfeh6rvdr

Sz
Sarbo Judit - Sz6kesfeh6rv6r
Szrb6n6 M6zs Tiinde - Budapest
9i*sin6,Zinkai Zsuzsanna - Agiird
Szeifner Judit - Budapest
Szij6rt6 Szil6rdn6 sz. Gieber Csilla Erzs6bet - Budapest
Szil6gyi D6nesn6 sz. Savanyf Eva - Pikozd
Szmolik Gusztfvn6,sz.Ballia Anna - Budapest
Szombathelyin6 Hoffmann Katalin - Budapest
Sziics Katalin - Budapest
Sziics Lisd6n6 sz. Suplicz Kl6ra - Sz6kesfeh6w4r

T
Takics G6bor - Budapest
T6th Gyul6n6 sz. Dud6s Agnes - Enying
T<imdr Zsuzsanna - Sz6kesfeh6rv6r
Tdriik L6szl6 - Szabadsz6ll6s
Dr. T6rdkn6Vilrszegi Andrea - Budapest
Turi Istv6nn6 sz. Nagy Ilona - Budapest

v
Varga Julianna - Budapest
Dr. Varga Tamilsn6 sz. Sz6csi Judit - Nagyk6ta
Virnai Andrea - Budapest
Vecsei Istv6nn6 sz. Nyikos Sarolta -K6loz

Vinczell6r Mirta - Enying
Vojnitsn6 Steinbach Katalin - Budapest

z
Tambr y czkin6, Mezei Erzs6be t - Budapest

UT XINDVANYOK
A VEGYEDE hirei

D. K6saVllma-Eldd N6ra-Juhdsz Magdolna-KovfcsAndrdsnd-Sztlcsnd Plntdr Rozlilla

ADD TOVABB
- drdmaj6tdk gyiiitem6ny -

A szerzcik a kdnyvet az 6ltal6nos iskola elsci osztiilyaiban tanit6knak aj6nljdk.
Ir6ny6r: 350,- Ft + postakolts6g. Megrendelhetci: CANDY Kiad6, Veszpr6m, Halle u. 7/a - 8200

GYBRMEKSZiNJATSZ6 FORGAToKONYVEK
AVEGYEDE akiitctet 7-13 6vesgyermckszinj6tsz6knak 6s rendezciiknek szdnja.

Ara:230,- Ft + postakdlts6g.

Megrendelhetci: Megyei Miivekid6si Kiizpont, VEGYEDE, Veszpr6m Pf. 418. - 820 t

Debreczeni ribor 
PERL6 ENpr

A 7 forgat6k6nyvet tartalmaz6 szinjat6kgyrijtcm6ny a szerzci szcrkesztett orat6riumait, jet6kait tartalm&zza. A Torma

M6ria iiltal szerkesztett k6tetet, a nagysikerii bemutat6k dokumentumait, mai kamaszoknak, dii{koknak 6s pedag6gus

rendezcjiknek aj6nljuk.
Kiadja a Felscimagyarorsz6g Kiinyvkiad6, Miskolc, Corvin u. l. 3530

A kiitet 6ra: 340,- Ft

Megrendelhetci a fenti cimen.

A Magyar Dr6mapedag6giai T6rsas.igndl valamennyi aj6nlott kdnyv megvfsirolhat6.

Megrendelhetd €s megviis:irolhatd
KIADVANYOK

Marczibdnyi t€ri M0veldddsi Kdzpont kiadv6nyal:
- Df rfNf nay: Dramaturglal olvas6kiinyv
- Gabnal Katalin: Dr6maj6t6kok
- Bolondos kirf lys6g, kir6lyi bolonds6g
- Kaposi Lfszl6: JftdkkiinyY
- Gavin Bolton: A tanftfsi drdma elm6lete

A Magyar Dr6mapedagdgiai Tdrsasdg kiadv6nyal:
- Ref ormpedag6giai Olvas6kiinyv (Trencs€nyi L6szl6)
- Debreczeni Tibor: Drfmapedag6giai 6rfk als6ban, fels6ben 6s f6lskol6n
- Tolnai Kata: Dr6matanft6s
- Drdmapedag6giai Magazinok (3., 4., 5.,6,,7 . s 8., valamint a Kiili inszdm) )

Debreczenl Tibor korfbbi kiadv6nyai:
- Egyamatdr eml€kez€se
-Kreatfv J6tdkok

Ara:28O,-Ft
Ara :36O, -F t
Ara:,24Or-FJ
Ara :  17O. -F t
Ara; 42O',-Ft

Ara:480,-Ft
Ara :3O0, -F t

{ra: l0O,-Ft
Ara: lOO,-Ft

Ara: l8O,-Ft
Ara: l2O,-Ft

39

-'!::.d.ii$*ie*..ri*+r*xt rssil,9



l . i

t
l

i
1

$

\

Ara:100.-

Tartalom

PEDACoCIAI REFORMOK
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