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igazsig, amivel 6k, az 6let s6rfiltjei, lgencsak egyet€rtenek Az rngplfOldtck Btsk€p{t lovagja (rendezte Kohiri Fe-
renc) szinhizi m6don megrendezett precizitisival lett szembeiitl6. Nem volt ebben semmi esetleges, semmi improviza-
tiv. A f6szerepl6k tehets6ge 6s a pontos 6rtelmez6s csengette ki a humanista mondanival6t, krist6lytisztin 6s 6rz6kelhe-
tcin.

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

D.T.

Eurdpai talflkozd Bdkdscsabfn
- Besz6lget6s Fabulya L6szl6n6val -
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Valljuk be, mi itt Kelet-Eur6p6ban mindig hajlamo-
sakvoltunk azt hinni, hogyEuropa eryenl<i Nyugat-Eu-
r6pival. igyvalamif6te pilins pa]aaoxont l6tunk abban
is, hog;r 1992-&nB6k6scsah{n rendezik meg a VI. Eu-
rdpal Gyermekszf nJtltsz6 Taldlkozdt. Hogy-hory 6p
pen ebben az igencsak keleti fekv6s{i v6rosunkban, any-
nyi patin6s nyugat-eurp6pai helyszin ut6n? E sorok ir6-
ja ugran el6gg6 r6gen 6s el6gg6 j6l ismeri Fabulyr Ldsz-
l6n6 Evdt, a B6k6s Meg;rei Miivekil6si Kdzpont (imm[-
ron f6) r.nunkat6rs6t, m6gis kiss6 feszengeni kezdett,
amikor Eva 1988 nyar6n B6csben - az eddigi legkele-
tebbi tal6lkoz6n- kijelentette, hogy 1992-ben B6k6s-
csahin jdnnek majd txsze Eur6pa grermekszin jiltsz6i.
Az is igaz, hogrfiilledt melegvolt akkoriban... Perszevolt
mir nemzetkdzi amat6rmriv6szeti esem6ny a vdrosban.
Meg az is t6ny, hogy ma mir mindketten kiss6 m6sk6pp
eml6ksziink arra az omin6zus besz6lget6sre. Lehet, hogy
az fij*igir6 (aki m6g r6ad6sul dramaturg is) errl6kezete
poentirozza tril a szitu6ci6t, meg az is lehet, hogy a dr6-
mapedagogus-n6pmiivel6 emldkeire rak6dott 16 az a sok-
sok f6radsig-er6feszit6s, amennyit a megvalosit6s mir
eddig is ig6nyelt - meg amennyi m6g a teljes megval6su-
l6sig az elxi szimtszervezd legnyugtalanit6bb 6lmaiban
megielenhet...

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

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

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

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

- Hcdd kittekedJem egy klssd az,, iird6g tigyv6d-
J€nek" szerep6ben: aJelenlegl sz0k6s ld6kben ml€rt
fontos, hogy klllfdldl gyerekek szd;zalt lrlssuk ven-
d6gtll egyik legnehezebb sorst megy6nk szdkhe-
ly€n?

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

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

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

- Kaphatn6nk ndhdny praktlkus Informfcl6t ls
s prognmmal kapcsolatban?

- A tal6lkoz6 | 9 9 2. lfil lus I 2-2 6-619 tart. E pil-
lanatban 28 orszfg rdszvdtel6re szdmftunk, de ez a
szim ismert, vagr 6ppen ma m6g nem ismert okokb6l ki-
foly6lag viltozhat. A csoportok Budapesten taldlkoz-
nak, onnan utaznok egy{ltt B€k6scsaMre. A program
az eddigi tal6lkoz6k sor6n kialakult rend szerint, tdbb
szekci6ban-mrihelyben zajlik majd (improvizici6, moz-
gds, maszk,6ri6shib, zene, dramaturgia stb.), a kiizeleb-
bi 6spontosabb meghal{roz6ssal majd azadott mesterek
szolgiilnak, hisz ki-ki maga vilaszthatja meg az 6ltal6nos
c6lt legjobban megkdzelitd m6dszert 6s m{ifajt. A meste-
reket a november l5-i eryeztet6 tanicskozis utin k6r-
hetjtik fel, hisz egyelcire nem d6lt el, hogy a vilaszt6s a mi
jogunk lesz-e, vagy a r6sztvevci orszlgokmaguk kiildhet-
nek-e eddig nemzetk6zileg m6g kev6sbe ismert fj tehet-
s6geket. A novemberl trntlcskods uttln frhatJdk kl r
pdlldzrtokrt, rdszv6tell felt6tcleket sz egycs nem-
zealszervezetek a gyerekek rdszdre. Ndlunk ez a Me-
gyrr Drdmopedagdglal Tdrsasdg feladrta lesz. Nem
csck6llMg tfz gyereket lgozsdgosan klvflesztanl -
nem ls a fdvdrosMl, hanem azegfsz orsdg szfnJft-
szdl kOztll. Mdg rkkor sem, he e rdsztvevdknek ter-
mdszctese.n tudnluk kel I kommunlk6l nl valemelylk
vlllgnyelven.

- Ismerv6n r drdmapedagdgla Bdkds megyel
,,hsdilllsslt", blzakod6an ndzhettlnk e Jdvd €vl eu-
r6pol rendezv€ny el6bc. Sokan lsmerJllk ttgybuzgal-

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

- Egyszerii ez. Szin6szn6 akartamlenni aztin rij6t-
tem, hogr a szinhilznem az 6n vil6gom. A rendez6s azon-
ban 6rdekelt. C-kateg6ri6s rendez6 lettem. A csoportom-
ban voltak szakmunk6stanul6k, akik nagron nehezen
boldogultak a sz6val is, meg a mozg6ssal is. Hossz6 h6na-
pok munkij6val lehetett 6ket eljuttatni a szinpadi bemu-
tat6ig, azlin j6l lemin6sitett6k 6ket. V6rzett a szivem. A
zsiiri nemazt a pedagogiai munk6t mincisitette, amellyel
akilr csr,k az firtelmes megsz6lal6sig is eljutottak. Am ikor
aztin sz*el(md6 lettem, 6s megismertem a Dramatlkus
Jft6kok k6nyvet, akkor tudtam meg, hogy az dr6mape-
dagogia volt, amivel 6n is pr6h4lkozlam. Aztin a @eb-
reczeni) Tlborral sorra csin6ltuk a tiborokat szrnj6t-
sz6k 6s pedagogusok szirnira,6s egyre jobban 6reztem,
hory a pedagogiai munka szAzszor fontosabb, mint az
6rem, vagy akir a szinpadon megval6sul6 eszt6tikai 6r-
t6k. Kes6bb Bucz Hunor, Holl6s Joc6 6s Rlchard Flnch
j6voltribol jutottam eg;rre m6lyebbre annak ismeret6-
ben, hogyan lehet a legkevesebb beavatkozissal, mintegy
a h6tt6rb<il segiteni a lelki folyamatokat. A sajit peld6m-
b6l tudom, mekkora segits6get jelentenek a pedagogiai
- s term6szetesen a drimapedagogiai - munkdban az
id6k sor6n megismert kiv6l6 szakmai egy6nis6gek, ez6rt
iryekszem ezt az 6lm6nyt megszerezni-megszervezni mi-
n6l t6bb, hozzim hasonl6 cipriben jir6 kollegimszitmil-
ra.

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

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

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

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

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

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