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A SZEREPJATSZASRoL

A szcrepJdtszis feJldddsldlektcnl kezdete

Gyermekl6lektani megfigyel6sekkfl tudjuk, ho$/ a gJre_
rekviselked6se misik ember, felndtt vagygyeret ieteit6_t6ben igen kordn megviilto zik.Ha ak6t&kbriili gyermek
mag6nyosan j6tszik, s ezt 6szrev6tleniit figyeljii( majd a
megfigyel6 l6that6v6 v6lik, a gyerek m6stCnt visetteOit.
F,z l6nyeges tapasztalat. Az embert6rs saimunkra indi_
t6ld_ orriis. Oda kell figyelni, esetleg oda kell fordulni, vi_
selked6sben szimolni kell a jelenl6t6vel. Bizonydra van_
nak akikezt a kiilviliigihat6st a minimumra csbkkentik,
de az emberi jelleghez ez az odafigyel6s hozz6tartozik. S
amint a m6sik jelenl6t6vel ibszefiiggd fesziilts6gtdbblet
megielenik, a gyerek m6r alkaknasiszer epjfutszAsra.Ez
persze m6g.iinmag6ban nem elegendci, ehheim6g sztiks6-
geslesz akifejez6s kedve: - hogyneki, maefnal6,rd,met
szerezzen a kiiill6s, az dnmegmu ta t6s. S m6g bizonyos ta_
pasztalat kell majd ahhoz, hogy gesztusban, sz6ban, vi_
selked6sben meg tudja fogalmazni azt, amit mutatni
1!3r, 

Ez.a, kedvn(gy6veskor kiiriilmutatkozikmeghang_
sUlyo"ottan, s tart nagyj6b6l az 6vod6skor v6g6i[. Iga"zi
szerepl6si, magamutogauisi v6gy is vez6rli ebLn a kor-
ban a gyerekek magatartds.it. A fesziilts6g 6rzelmi szin_
k6p,v{iltozatos: benne van azaziglny is, h6gy a felncittek
9fg{"tt*g6t, dicseret6t provoUetsi: a maila, u pupu, az
Ovon6nlJr{ryat logy.i milyen iigyes, milyen sz6p: benne
van tov6bhi ebben az indit6kban agyorseskdnnyed be_
le{f 6lr6szsdg, az av ar &zslat, ahogy 6 6t tud v6ltozni, s en_
nek a piratlan lehet6sdge, niszen kir6lyn6 lehet, tiind6r
lehet,-esetleg csavarg6 vagy kutya, s ha kedve va nhozz6.,
m6g 6ri6skigy6 is. Az 6tv6ltoz6snak ez a szrldiilete, o
36ssf v6!6s_vfgye fontos hajt6ereje ennek a szerepl6si
k6szs6gnek. S ehhez j6rul meg a gyenneki fant6zi6nak 6s
gonao\$6snak a-jelle-gzetes, migikus mindenhat6sigi
Arz€*,. Nemcsrk ftvrlltozlk, eml iinmagrtban ls nag"y
gy0ny,Or{sdg, de 6az, ekl ftvfttoztst, tChftvarfzsta-
tos erdvel ls rendelkezllc

. . Az6vodiskorf gyerek, akipr6hilgatj a.azilletet,ezen
beliila lelki 6letet is, ugyanrigy, ahogy ugr6ndozils krizben
probatgatja elejet, iigyess6g6t,6ppen 6gy j6tszik a meg_
ismer6s, a beleelAs lehetcis6g6vet. emitoi;atszik a t6i_
gyakkal, ismerkedik is veliik j6tszik saj6t m-ozdulataival,
mozgfsival, igy pr6brilja ki, hogy miri 6s mennyire k6_
pes.

Ebben a korban a gyerekek lelki 6let6nek egyik, ki_
emelked6von6sa az ezonosft{s. Olyan ut{nz6 Ueteeles
a mdslkba, emelynek r6v6n egyi<lcslt olyan leszck,
mlnt d, azonosulok vele. A szerLpj6tsz6s iiyen j6t6kos
pr6hilkoz{s az azonosul6ssal : egy kicsi t utiliozza az ttj_
Tg6rust s igypillanatnyi bete6t6ssel szinre belek6stol iz
6letbe; egy kicsit f6tyolk6nr bonrja sz6t a kendcij 6t, ig
azt j6tssza, h%y olyan, mint a tiind6r a mesekOnyveUei,
s.ezzel egy. jit6knyi id6re megtud valamit a tiind6is6gr6t.
Ilyen korf ry-erelek eg/ jelmezes jit6k utin megk6ide-
3ik, hory ,j6volr-e riind6rnek lenni", ,,j6volt*-kir6ly_
kisasszonylaklenni" stb., s ez mutatja, nogy az ityen 6i_
<iltdz6sval6ban iitvi4ltoz{s: aki fel<ilt<itte a fi-tylat, az tiin_
d6r volt, amikor leveti, meging vissza - v6i.tozik, s igy
sz{mukra hiteles iizenetet hoz a tiind6rs6gkil.

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

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

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

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

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

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

Persze, hory mondhat. A sziivegmond6sban, ak6r
verset, akir pr6zai sz6veget mondunk, nemcsak az anya-
nyelv 6rtelmezii sz6tira segit#g6vel kibonthat6 tarta-
lom vez6rel, hanem bizonyos szavak, bizonyos sz6veg ki-
mond6s"inak az 6rdme is. A szavaknak nemcsak a jelen-
t6se hordoz mondanival6t, hanem a ritmusa, a hangk6pe,
a kimond6s visszahall6sa is. A gyerekek a legkisebb kor-
t6l kezdve szivesen improvizilnak. Osszevonnak szava-
kat, kre6lnak 6j szavakat, 6tdohiljik a sz6tagokat vagy a
szavakat egy mondatban, s ennek a kiil6n<is sz6vegnek
valamilyen ritmust, hangulatot adnak. Mintha halan-
dzsaszdveget mondan6nak. Lehet, hogy val6ban halan-
dzsa, teh6t a szavak elscidleges jelent6set tekinwe nem
6rthetci. Csakhogy a gyereknek mds a gondolkod6sm6d-
ja. Az dlm€nygondolkod{s Jellemzl, omelynek egy-
sdgel s0r0 dlmdnymarodv6nyok, s a szdhoz tapad6
6rzelml holdudvar felmdrhetetleniil nagyobb klter-
Jedds0, mlnt a sz6nak a Jelentdse. Mikor a gyerek azt
mondja saj6tos, kint6l6 hangon: ,,Itt jiinnek a krokodi-
lok, megeszik a vajaskiflit...", ezt esetleg tiibbsziir el-
mondja, s k<izben m6g kit6rcit tesz a ,,krokodil-hint6"
fel6, l6tsz6lag halandzsit mond. Val6jriban 6ttesz eg;r
hangulatot, egy borong6 pillanatot, amelynek 6rzelmi
villanisa mintha az lenne, hogy az <i biztons.4git vesz6ly
fenyegeti: azt6n osdatni kezdi ezt a borong6 6rz6st,6s
j6tszik a k6ppel. Pl. megforditja: ,,Szervusz vajaskifli.
Jdssz krokodilt enni..." Ezzela dologvid6mabb lett, 6s a
szavakkal, k6pekkel val6 jit6k felderiti egy borus gondo-
lat maradvinyilt. A ritmusok, a sz6ism6tl6sek is segitik a
hangulatnak ezt a megmunk6lis.{t, a szavakhoz 6s hely-
zetel<hez tapad6 emocionilis fesziilts6gek feldolgoais6t.

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

Gyerek 6s felndtt egy[ttes kreatlvltdsa

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

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

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

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

Megragad6 kezdem6nyez6s lehet a Catherine Dast6
nev6hezfiiz(fr6 szinh6zcsoport. L6nyege a gyerekek ak-
tiv r&nr|telea miiv6szi alkot6sban. A gyerekek t6m6kat
dolgomak ki, ezeket sokf6lek6ppen lej6tssz{.k, pr6b6l-
gatj6k, jeleneteiket megrajzoljik, jelmezeket, disdete-
ket talilnakki hozzA,pirbz6deket fogalmaznakmeg -
nagrj6b6l elk6szitika darabot, amit azt6n felndtt szfn&
szekkel egyiltt J6tszanak el. Amint a besz6mol6k fel-
iegyr zi*., az eg6sz folyamat l6nyege, pedagogiai jelent6s6-
ge az, hogy a g;rerekek megszabaduljanak azokt6l a tar-
talmi 6s fordulati sablonokt6l, amslyskgt a tankdnyvek,
a filmek, a televizi6, az eg(xz tdmegkommunikici6 su-
gall.

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

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

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

lil r;

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

Lakner bfcsl szfnhdza

R6gebbi 6lm6nyeimet illet6en - sok r6gi tipusf, ha-
gyominyos gy erelszinhinat l6ttam, amilyen pl. ,,Lakner
b6csi" uinhilza is volt. Ezt megel6z6en, saj6t gyermek-
koromban, Sarkadi b4csi szinhiza. Rossz errl6keim ma-
radtak errdl a szinh6ztipusr6l. Egy kicsit majomkod6s
volt. Feln6tt szin6szek i6tszott6k a szindarabot, legtribb-
sziir mesej6t6kot, s ebbe mint keretbe, beillesztettek va-
lamilyen iinne@get, amelynek sor6n a gyerekek, ma-
ganszimokkal l6ptek fel: kiperdtiltek a szinpadra, egyen-
k6nt, mint kis balerin6k vagy 6nekesncik, hajlongtak, cso-
kot dobtak, illegett6k magukat. lgyekeztek,,helyes"-nek
lenni. Szimomra diiszharm6nikus, zavar6, kinos jelenet-
sorozat volil a gyerekek feln6ttesdit j6tszottak, ut6noz-
tak valamit, amivel azonosulni aligha voltak k6pesek.
Vagy ha igen, akkor e z a term6szetes magatartist6l val6
elt6volod6st jelentette. Azt hiszem, ezeknek a kis baleri-
nii,knak a sziilei anyagilag is t6mogatt6k a sTinh fTal-hggy
gyerekiik szerepelhessen. Nem val6szinii, hogy ez a ma-
jomkod6s sokat 6rtott volna a gyerekeknek. A gyerekek
goly6t6ll6k, nagra tiirrik6pess6giik, nagyon neh6z a gye-
reket elrontani, ink6bb untatni lehet. (Tal6n z6r6jelben
hozzAteszem. hogy elrontani egygrereket csak olyanok
tudnak, akik nagyon szorosan egy kornyezetben 6lnek
vele. Egy szinh6z legfeljebb untathatja.)

Szfnh6zasdl az fltalCnos lskoldban

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

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

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

Nemcsak a szereplcik, m6g azepiz(flokis cser6l6dtek.
Rir a legtdbben Cosette r6s Valjean talilkozilsilt jitszot-
tdk el, volt olyan l6ny is, aki Cosette f6rjhezmenetel6t
dramatizilta .Ezt a szinhilzasdit tartom ma is a gyerekek
szAmfuraa legjobb megoldisnak. Ok k€szftsdki sz6ve-
get, dk v6logass6k a kel l€keket, 6k f llftsdk be a Jele-
neteket, egysz6val 6k maguk dramatlzf lJanak, 6rv6-
nyesitsdk a j6tsz6 gyerekek p6ratlan megjelenit6si k6sz-
s6g6t.

M6gis, k|t mozzanaltal kieg6sziten6m e negyedsai-
zados tapasztalatot. Az egyik az, hogy fiatal felndttek
fs vegyenek rAszJtjft6kban, akik egyenlci jogf tagiai
a dramatiz6l6 csoportnak, j6llehet nyilviin t6bb otletet,
technikai megold6si m6dot tudnak aj6nlani. A m6sik
ilyen v6ltoztat6.s az lenne, hogy ndha n6z6k el6tt Jdtsza-
nak. Teh6t amikor kidolgoztak egy darabot, pl. egy indi-
6n tdrt6netet (mert rigy gondolom, ma a 8- l0 6ves gyere-
kek biztosan k6sziten6nek indian darabokat), azt jilsz-
sz6,kle n6z6kelcitt, lehetcileg szabad t6ren, parkban, kert-
ben, filk, bokrok k<iz<itt.

Neveldket kellene kdpeznl

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

Amikor a gyerekek szinh6zasdit j6tszanak, akkor
nem egy szerepben n6gyk6zl6b m6sznak. Ugatnak, mert
elj6tssz6k a kuty6t. Az olyan pedag6gus, aki nem v6llal-
ja, hogy n6gyk6.zl6b, ugatva elj6tssza a kutyiit, nem tud
csoportot vezetni. Itt nincs ,,kem6nygall6ros" pedag6-
gus. Az effajta foglalkozisok elterjeszt6se figy lenne el-
k6pzelhetci, ha a tr6ninget elcisz6r is a pedag6giai fciisko-
l6n vezetnlk be. Term6szetesen nem 6ltr6ningre gondo-
lok, tehit nem fgy kell j6tszani, mintha gyerekek lenn6-
nek, hanem saj6t 6lm6nyiikb<il fakad6an,azt jatsszakel,
ami nekik igazit j6,ami nekik 6rdekes.

...Nagy Adorjdn a Szinhizmriv6szeti F6iskol6nak volt
az igazgat6ja. Negyven 6wel ezelcitt irt egy cikket, hogy
Magyarorszig a futballszak6rtrjk orsz6,ga. Ha kimegr a
futballpily6ra, ott tdbb tizezer szak6rt6 van, mert min-
denki rugta a labd6t gyermekkordban. Teh6t abba a moz-
dulatba, amit elcjtte lej6tszanak, k<innyen bele6li mag6t.
De a szinh6zt6l menekiilnek, mert,,nem rugt6k a labd6t",
pontosabban nem ,,szin6szkedtek". Ha valamelyik fciis-
kol6n csin6lnak sajiit-6lm6ny csoportot, ez ugyanfigy
benne lesz azizomzatukban, a mozg6sukban, benne lesz
a lelktikben, s tov6bb is tudjek adni.
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