Ezek az akci6k tulajdonk6ppen pontosan kiirvonalazott c6llal rendelkezcjk6z<istirr6k voltak. A megadott feladat <isszefogtaar6sztvevdket, snem hagyta, hogykisbesz6lgetdcsoportokra essensz6t a k6z6sseg.
Els6 kir6ndul6s: Feladat: a kdzvetlen k6rny6ken
gyiijtsenek 6rdekes term6szeti t6.rgyakat,leveleket, k6veket, gydkereket. Rajzoljanak v6datos rajzot pl. az
egyik h6zr6l fgy, hogy arajz alapjiln k6sribbmeg lehessental6lni azt a helyet, ahonnanlerajzoltdk.
M6sodik kirindul6s: Feladat: Egy kozeli kribinya
szikl6it kell kifesteni; (Szabad,k6tetlen fest6s,a f antizia,
szabadki6l6se)
Harmadik kir6ndul6s: Feladat Egy mdsik csoport
r ajza alap jin meg kell kere sni azt a n6zopontot, amelybril
a h6z v flzlatosrajza k6sziilt.
Negyedik kir6nduliis: C6lponc A v6ros. Ez a trira
6sszegz6s:
haszn6lt-ea szeminirium, nyitottabbe viltake a rflsztvev6krij kapcsolatok l6tesit6s6re?

Feladata/Kfiliinb<iz6ismereteketkell szereznia v6rosr6l,melyekmegszerz6se
csakrigy lehets6ges,
ha sz6baelegyednek
a v6roslak6kkal.
j6t6klebonyolit6sa.
ty'Cserebere
Magukkalvitt b6but
kell min6lt<ibbtirgyra cser6lni.(Nagyonj6l sikeriilt,vid6mj6t6k lett bel<ile.)
Azir6,,produkci6" szdveg6t,
a szerepeket,
a rendez6st- azegyescsoportokrabizt6k.A megadottinstrukci6 mind6ssze
ennyivolt:
Adott k6t f6szereplci:
egypirossapkisl6ny,6segyfiri,
akinek6lland6anteli vannaka zsebei.Testv6rek.K6zds
jellemzrijiik,hogy nincsenekmindig dsszhangban
a vil6ggal.Mi t6rt6nikveliik?
A szereposzt6s
a gyerekekfeladatavolt, igy azt6na
felnSttekcsup6nepiz6dszerepeket
kaptak,vagy kiszabottfeladatukszerintstatiszteltak.
Minden produkci6t6rt6keltek,de min6sit6sre,,,helyez6sek"kioszt6s6ranemkeriilt sor.

DEBRECZENITIBOR

SZOCIONNAUI TANONMBZflHEGYESEN
Elsd ilyenkisdrlet1987-bdl,ruiigdrvdnyes
tanulsdgokkat.Adolgozatakkornem
jelent meg.Sema bdkdsieknemkdzhltdk,sema Kll LT0 RA dsKOZOSSEG.tutost,
hogyrij r aolvasom,megddbbenek,
milyenelI entmonddsokat,
f eszillt sdgeketf edezett
fel, kurta idd alatt aza szinjdtsz6kb6ldl16tdrsasdg,olyanokat,amikr\l mostantibanszokdselfeledkezni.lnhet,hogyazdrtnemjelenhetettmeg?A mostaniolvas6nak azonban - a tar taI monti I men6en - a m6dszer I eir dsa i s drdekesnek t etszhet:
hogyanjut el egyamatdrtdrsasdgaf elgyiijtdtt szocirilisprobl6mdkkonstatdldsdt6l a szinjdtdkosfeldolgoztisig. Hogy nef elejtsemel6ljdr6ban kdzdlni:atdborlakdk MEZOHEGYES ndpdtfaggattdk, s a szervezfFabulya Liszrhndvolt.A most
kdzriltdolgozataz eredetirdviditett vdltozata.
Arut;ut et mindj6rt, hogy a mi t6borunk (nem ter6pikus
c6lzattal) l|trej<itt t6rsul6s, teh6t, nem ig azi szociodr6ma
tilbor. A fogalmat t6gasabban6rtelmeztiik, mint aztMoreno (a szociodr6ma megteremtcije) nyom6n a szakma
hazai nagy egy6nis6ge,M6rei Ferenc teszi.A pszichodri{mdhoz hasonl6an ugyanis a szociodrdma is gy6gyitoeszk6z, a csoportterdpi6ban r6sztvev6kszilmf ra. A mi t6borunkban termrlszetesennem a t6borlak6k szociodramatikus kezel6s6tvettiik tervbe, hanem a t6rsadalom6t.
pontosabban Mezcihegyeslt; azt vizsg6land6, hogy milyen szoci6lisprobl6m6kkal,ki nem mondott, megoldatlan konfliktusokkal kiiszkddik, l1tezik az itt 616ilyenolyan csoporthoz, r6teghez t ar toz6 6llampolg6r.
M6rei Ferenc, Moreno nyom6n azt hangsitlyozza,
hogya szociodr6masosemazegy6n,de mindiga csoport,
a krizoss6gteh6t a t6rsadalmi, szociol6giai k6pzcidm6ny
fesziilts6geit,probl6mdit jeleniti meg m6gpediga j6t6kban r6sztvevciegy6n 6rdek6ben,annak fesziilts6g6tlevezetend6, tekintettel arra, hogy betegs6g6ta tdrsadalmi
probl6m6k okozzirk.
A mi t6borunkba pedag6gusok,di6kok, magukat keresri, kiil<inb,<izci
helyeken tev6kenykedcimagyar dolgoz6k keriiltek, elscisorbanaz6rt, mert j6tszani 6s rendezni
6hajtottak, figy mint m6skor, kor6bbi sz"inj6tsz6t6borokban.
Csak rem6lhettiik, hogy ciket is izgatja majd az irj feladat; egy faluk6z6ss6gtiikr6ben felfedni a t6rsadalomfesztilts6g g6cait, azt improvizativ m6don feldolgozni 6s
felmutatni azoknak, akiktcil a mint6t vettiik. Term6szetesentisztdban voltam azzal is, hogy ez a mrivelet csak
akkor sikeriilhet, ha a csoportb6li koll6ga a felfedezett

probl6m6k k<iziil azt a jelenetet, azt azetiddtji{tssza el,
amelyik <it mag6t is foglalkoztatja. Rem6lhettem, hogy
ily m6don ritt6telesen benne is fesziilts6gek old6dnak,
mint az kivinatos a val6di szociodr6maeredm6nyek6nt.
Ha teh6t pontosan akartuk volna megfogalmazni kis6rletiink, kezdem6nyez6siink c6lj6t 6s m6dszer6t, ink6bb azt kellett volna irnunk, mondanunk: szociodramatikus t6bor.
Egy ilyen szociodramatikus szinj6tsz6 t6bor l6trejdtt6hez tobb t6nyezcijelenl6te kelletik. Elcjsz6ris egy konfliktusokban nem szrik<ilkridrit6rsadalmi korszak. Ez
ugyeadott. Azt6n egydemokratikus hAtt6r, hogy a felt6rt
probl6miik felmutathat6ak legyenek. Ez, a tibor v6g6re
kideriilt, nem adott, ugyanis a konfliktusokat feld olgoz6
improvizariv j6t6kokat, 6letj6t6kokat, szinj6t6kokat
nem lehetettbemutatni a falu lak6inak,m6gpediga szervezciif6lelem miatt. ,,Ti elmentek,de 6n itt maradok a
megyeben."- mondatott akkor. Kell aztin m6g egy alkal mas m6dszer, szociol6giai 6rz6kenys6gii kEr dez6k,
improviz6lni k6pesszinj6tsz6k, 6s irrinyit5k.
S azt6n kell a telepiil6s, a maga mindennapi r6let6vel,
fesziilts6geivel.
A telep0l6s
A tandcselniikv6lem6nye
szerint az50-es6vekitt lelkes l6zban teltek el, fdldet ugyan osztottak a volt csel6deknek, de azok visszaadt6k, vagy tsz-be t<im6riiltek,
mint mondta, kul6k sem volt a faluban.
Ma is olvashat6 viszont ilyen utcan6v, hogr Szt6lin
utca. Tal6n egyediilik6nt az orsz6gban.Riportereink k6rd6s6reilyen villaszok gniltek be: ,,Ha a vezetcis6gj6nak
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l6tja, hogy legyen, akkor igy van rendj6n". ,,Btiszk6kvag1runk16!" ,,1956 utrin itgt diint6ttek, hogy maradjon,
maradt is."Amieink, akikmikrofonnalakeziikben,vagy
an6lkiil besz6lgettekaz emberekkel, egymi{sut6n jelezt6k, hogyk6nyesebbnektetsz6 t6m6n6l kikapcsoltatj6ka
magn6t. T6bben menektiltek,,kilcsess6gbe", mondv6n:
,,Ne sz6lj sz6m,nem f6j fejem." Volt, ki igy besz6lt a hiv6k hij6n bezirt tempolomokr6l: ,,Viirjon egy picit, mig
etmegy a szomsz6dom, tudja az illetd p6rttag". Es h6nyan koz<ilt6k, hogy cjk nem tudnak semmir6l semmit,
mignem azegyik:,,Uljon fel ide a bakra - a lovakat hajtotta meg- itt nem hall senki,s letagadhatomazt is,amit
mond tam ". M esllre az 6llami gazdasdg vez6reineka t drt6net6t, megemlegette anevezetesvaddszh6zbant<irt6nt
"fenti" elvt6rsak is le szokmulatoz6sokat, amelyekre a
tak ruccanni. Kulissza-titkokat reg6lt, m6r ahogyan 6
hallotta.
Mit tudtunk m6g meg?Hogy a ndknek nincs,vagr alig
van munkaalkalmuk. Egy gyir kihelyezett mell6kiizem6ben, m6ltatlanul alacsony fizetilslrt, dolgozhatnak. Azt6n, hogy ak6rhilz,mint a megye elfekvri intlzete,,izemel". Hogy megoldatlan a h6tv6gi orvosi iigyelet is. Egy
kdzponti megyei int6zked6s hitr6nyos a k6zs'6gren6zve,
m6gsem tudjiik megv6ltoztatni, pedig a tan6cselnok is
v6t6zott 6s m6g a falugnil6s is hallatta a hangjdt.
Besz6lgettiink az orvossal 6s a katolikus pappal is.
Ami szavaikb6l kitelett: ,,,A.26rtelmis6g szivesen6l itt,
mert a telepiil6s sz6p, a civiliziici6s elnrinydk vonz6ak.
Keresni islehet. Ugyanakkor,-mondta az orvos-mag6n is 6rzi az elviddkiesed6st,a k6nyszeni hasonuldstaz
6lenjdr6k szeml6let6hez6s izl6s6hez.Alelk6szt6l, de m6sokt6l is hallottuk, hogy az evang6likus 6s reformdtus
templom pap 6s hivek hij6n z6wavan, hogy a katolikus
hiv6k, ha nem nyugdijasok, f6lnek templomba jrirni, ink6bb a szomsz6dkozs6gbenkeresztelik meg a gyerekeiket, s av6rosokban kdtnek egyhizihizass6got stb. Elterjedt a,,nikodrimus"vall6soss6g,
m6sk6ntatitokbanhiv6s6.
Kideriilt, hogy ellent6tfesziil a pedag6gusok6san6pmiivekik krizt is. Az elcibbiekugyanis kapnak foldjdrand6s.4got;kukoricafoldet, ahol cimerezhetnek, az ut6bbiak pedig nem. A cimerez6k szerencs6sek,ily m6don
40.000 Ft kieg6szitcijovedelemhezjutnak. Emlegett6k,
hogy az illami gazdas6gdeficites, hogy a nagyhatalmri
vez6rigazgat6nyugalomba vonul6saut6n furcsa kimenetelii csat6roz6s folyt az utfrl6s6rL. E fagat6z.6.sunkra
senki illet6kest6l nem kaptunk konkrdt v6laszt.
K6scibbkeriiltiink csak ki n6h6nyan a majors6gokba.
Lepusztult regi 6piileteket lilttunk,6s csel6dh6zakat,s a
csel6dh6zakbansz6nnival6 szerencs6tlen<iregeket.Ez a
k6p egy cseppetsem hasonlitott a reprezentativ fogad6hoz 6s6tterembez, azeur6pai szinvonalir luxushoz.Minden telepiil6sen lehet litni a kiil<inbseget,a j6l6t 6s szeg6nys6gellent6teit,de olyan 6lesenmint itt, tal6n sehol.
Azt mondott6k, hogy 1956-banitt nem t6rt6nt semmi. Azt6n keziinkbe keriilt egy 1957-benkiadott ,,feh6rkdnyv", az,,ellenforradalm6rok garfzd6lkodis6r6l ",
akik - olvashattuk a mriben - mi mindent megcselekedtekvolna. ha tobb idci 6ll rendelkez6siikre.
A csoport
A t6bor lak6it - l8-an voltak - szakszeriiensz6lv6n, inform6lis csoportnak tekinthettiik, mivel rink6ntes
d<int6salapj6n jelentkeztek, s mert az individumuk
szempontjibl fontos tev6kenys6g,a szinj6tsz6svolt 6rkez6siik legfcibb motiv6l6 t1nyezoje. A csoport tagjai

b.irmilyen m6rt6kii lehetett is a kiitdtts€g, - szabadnak
6rezt6k magukat, s a kozoss6gil6tez6st szubjektive mint
krjtetlent6lt6kmeg.Mutatta ezt az is, hogysenki nem t6vozott el a tiborb6l, noha megtehettevolna.
Amikor egy csoport mrik6d6s6nek az id6tartama
szrikreszabott,szerencs6snekmondha tja mag6l avezelo,
ha csak elv6tve akad koztiik, befel6fordul6, mag6nyos.
Ellenkez6 esetbentdbbet kell foglalkoznia azok szem6lyes 6let6vel. Inform6lis csoport ncm l6tezik an6lkiil,
hogy l6tre ne j<ijjenek a kiilonf6le kapcsol6d6sok,ahogy
a szakirodalombanolvashatjuk, a pr4r;hirmas; z6rt n6gyszog,lazaszillfi,meg az fn. szem6lykdzi kapcsolatok. Igy
nevezik a vonz6sok6slazit6sok.a kiit<i16sek6s tdvoloddsok megannyiv illtozatit, aszeretetmegnyilvi4nul6s6t6la
f6lt6kenys6gig,az uralkodni v6gyi4st6la h6dolat kifejez6s6ig.
J6magam nem eml6kszem,hogy lettem volna olyan
t6borban, amelyikben ennyire nyiltan 6s6lesenfogalmaz6dtak meg az indulatok 6s a m6s v6lem6nyek, de olyanban sem nagyon, amelyikben oly nagy trircik6pess6ggel
viselt6kel a m6sikat.
A csoport nem lett k6z6ss6g.Ha minden felt6tel adva
lett volna, ennyi id6 alatt, akkor sem v6lhatott volna az26.M6gis,az utols6 napokban,m6rfeltiinedeztekazoka
jegyek, amelyek jelezt6kaz odafigyelndnek, hogy tart6s
egyiittl6t avagyvisszat616s eset6r azzt.v6lhatnak, kozoss6gg6.(Arnikor m6r a v6gsciosszegez6srek6sziiltiink, a
bemutatkoz6sra,a megmutatkoz6sra,akkor mindenki
egyre jobban kdzelitett a mdsikiihoz, tobben szerett6k
egym6st,minl kori4bban.)Az egy6ni 6rdekek - tapasztalhattuk - hftt6rbe szorultak,szinte 6rezhet6nektetszett a k<iz<isercjfeszit6s:onmagunk 6s ellendukkereink
legy6z6se 6rfn is fel kell mutatnunk alkot6 munk6nk
eredm6ny6t.

A munkamenete
Az elscih6rom napon a probl6m6kat rogzitettiik, a
fiatalok ismerkedtek a lakosokkal, besz6lgettek,riportokat k6szitettek, s amit lehetett magn6ra, k6pmagn6ra
riigzitettek,a negyediknapt6l ekk6nt alakult a program.
F6l6r6slazit6 tr6ning reggel,ut6na - eb6dig a kdzos
improvizi{ci6sj6t6kok k6sziilnek,adott 6shozott t6m6ra,
etiid variiici6k zen6re,hogy ezzel is el6k6szitsiik a konkr6t mezcihegyesit6m6k feldolgoz6s6t. D6lut6n csoportmunka. Vacsora ut6n pedig megbesz6l6s,
vita, k6pmagn6s felv6telek megtekint6se,az eg6,sznap teljesitm6ny6nek elemz6se.
A konfliktusokat hordoz6, s valamennyiiink el6tt kirajzoland6 t6makorrik kdziil nem egy nagy vitet viiltott
ki, est6nk6ntvagy a munka sor6n gyakorta volt besz6dt6ma. Ezek a kovetkez6k:
Mi az egyhiz szerepea jelen t6rsadalom k<iriilm6nyei kozritt, kiildnos tekintettel a lelki, pszichoszomatikus gondoz6sra?A hit szerepeaz emberi 6letben 6sa t6rsadalmi6letben.
Milyen es6lyiinkvan a t6rsadalmi-gazdas6gikibontakozfsra, ha a vezet6k nem 6szlelik a felelciss6gfelv6llal6s6nakkdtelezetts6g6t,
valamint a konzekvenci6k levon6silt?
A magyarsdghelyzete a hatdrainkon tfl. (I\degtekintettiik a Gyulai Vrirszinh6zban Siitci Andr6s: Alomkommand6c. drilmrij6t, s ez induk6lta a t6m6t.)
Fasizmus-e,ha egy kisebbs6gnekhdtr6nya fakad abb6l, amirdl nem tehet, teh6t nemzetis6gil6t6bdl?Mit
tehet az,,any aorszirg?"

tElmondhatjuk, hogynoha a mi jit6kainknem teripikus c6lzattal k6sziiltek, a klasszikus menetrend m6gis
megtartatott, f6k6nt ami a nyit6 6szir6besz6lget6stilleti.Ezekt6laziddt sosemsajn6ltuk, hiszen a jdtsz6 szim6ra ilyenkor sziiletett mega felf edez6 Llmlny, az,,ah5'...6lm6ny", s nemeSyszerci maga is ekkor 6rtette meg saj6t
t6rsadalmi probl6m6j6t, s6t helyzetlt.
Mi azonban eredendSszind6kunk szerint azt 6haitottuk volna, hogyha ez a felismer6 llm6ny n6zSinkben
sziiletik meg, amikor bemutatjuk a bemutatnival6t, azt
amit ott sziiltiink, 6ltaluk, az <isegits6giikkel.De h6t errril
le kell mondanunk.
A t6bor feleidej6ben t6madt az a gondolat, - m6gpedig e sorok ir6j6ban -, hogy hozzunk l6tre szinjilt6kot'
m6gpedigaz epikus dramaturgia miifaja szerint' Vegyiik
alapul - mondtam a csoportnak - Wilder: A mi kis v6rosunk cimti szinmiiv6t. Jiltsszuk el figy, ahogy mi l6tjuk'
l6ttuk, gondoltuk 6s meg6ltiik eme telepiil6s 6let6t, reggelt6l estig.
Kialakult, mellk etiidnek a form6j6t csiszoljukv6glegesre,dontbttiink arr6l, hogy mi marad improviz6ci6
gyan6nt, s hol jeloljiik ki a dramaturgiai sflypontokat. A
izociol6gus tdrsadalom felfedezciizgalma Lw litott a szin6sz-dramaturg-rendezcialkot6i szenved6ly6v6.Mindenki j6tszott, a riporter kisldnyok is, s legal6bb hatan
rendeztek,vagy seg6dkezteka rendez6sben.
Valamennyiiinket elkapott azalkot6ilila m6r az sem
6rdekelt senkit, hogy mi volt az eredeti 6lm6nyforr6s,
hitt6rbe fakult ekkor a szociodramatikus indit6k, egy
foglalkoztatott valamennyiiinket, eg6sz6ben6s r6szleteiben, j6 szinj6t6kot 16trehozni,6sazt a k<izons6gelcitt bemutatni.
Az utolso napok egyik6n deriilt ki, - emlitettem Lz
elej6n - hogy az etiidoket f 6lk6sz6llapotban l6tva, meg
a megbesz6lesiinkethallgatva, nem mernek k6zdns6get
szervezni6ssenkinek nem kiildenek meghiv6t, aki interj(ralanyrnk volt.
Sel6rkezett aziinnepi pillanat, elkezd6ddtta j6t6k,6s
siker lett. Es taps.
Happy and?Az igazgat6helyettesazt mondta: ,,M68is csak t6r, hogy nem k6rtiik meg az illet6keseket, hogy
jojjenek el?" O u-gyanisa szinjiltsz{sban nem tal6lt semmibint6t. Eltiincidtem,vajh mi6rt? Tal6n mert anarr6'
tor sziivega maga ir6ni6j6val, 6nir6ni6j6val kioltotta a
szem6lyessegparan6t. AztAn meg az6rt, mert az alkot6i
folyamat sor6n a szociodramatikus t6nyrogzit6stcil eljutottunk az etiidhtiz, s ami m6g enn6l is fontosabb, a szinj6t€l&oz:, azaz a ter6pikus, a pedagogiai funkci6t6l az
eszt6tikaiig; ism6t m6sk6nt az egyestdl az iltal6nosig.
Mire a folyamat v'6g6re6rttink, milr a teljes magyar tiirsadalomproblematikija jelent meg,az a konfliktusokkal
terhelt ti{rsadalom6,amelyben bennevan a magaegyedis6g6vel, egyszersmi nd 6l tal6nosi that 6 tenden ci6 i6val
Mezcihegyesis.
Ugy gondolom,minden olyan esetben,atnikor szervez6k, szakember ek azzalaz ambici6val fognak az fin.,,szociodrima tilbor" kialakit6s6hoz, hogy abbana csoporttagok 6s a telepiil6s,,ter6pikus" kezel6s6n,azazakonktilt
probl6m6k felmutat6srln tfil, szinj6t6kot is l6tre akarnak
hozni, akkor nem kell f6lni sem a dembkrilciahiiltyit6l,
sem avezet6k 6rz6kenys6g6tcil,mivel amunka folyamata sziiks6gszeriienvisz el az 6ltal6noshoz,az egyedin tflmutat6hoz, az eszt6tikai tdrv6nyszenis6gekhez.
S mert a k6p ily m6don ink6bb absztrakt, mint konkr6t, a kiiz6ns6g,,felismerci6.lm6nye", aza bizonyos ,,ah6
6lm6ny", ter6pikus m6don nem johetett elci.Mivel szin-
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SztilinutcavanMez6hegresen.Hogyis6llunkaszem6lyi kultusz id6szakinak iskolai tanit6s6val' s az
eg6sz megit6l6s6vel? R6kosi mik6nt irszhatta meg
biintet6s n6lkiil politikai gyilkoss6gait?
A napk6zben hallott, meg6lt konfl iktus-h ely zetek
kiiziil kellett vilasztani; kit mi foglalkoztat legiobban' s
irgr alakitani, hogy lehetrileg azok j6tssz6k el az etiiddt,
jelenetet, akikhoztfuk az alapdtletet.N6gy etiid a tanicsaz orvossal, a katolikus tisztelend6vel folytaetn6t<t<et,
tott besz6lget6s6lm6ny6bcilt6pl6lkozott, ezekb6lforgat6kdnyv sziiletett. Jelenet, a pap tehetetlensdg6r<il,aki
nem tud mit kezdeni a templomfalat dob6l6 gyerekkel'
aztinatandcseln6k szervilizmus6r6l, aki azt is megk6rdezi a frjhat6s6g6t6l, hogy milyen ziszl6t kell kitenni az
iinnepen.Az orvosr6l, akitlelkiismereti dilemm6jasodor
a rosszull6tbe,az id6s p6rttagr6l 6s feles6g6rcil'akik kiizdtt kib6kithetetlen az ellent6t, mivel az egyik marxista,
a m6sik hiv<j,mindaddig, amig az asszonyhaliila pontot
nem tesz dr6mi4jukra.
Mimes jelenet is alkot6dott. Az egyik zet6re, a pantomim nyelv6n, arr6l, hogy mik6pp viselkedik a kispol96r, a Kisz-titk6r hivatal6ban6sotthon. A m6sikataz ihlette, hogy elromlott a kiizs6g kfitja 6s ziwa tattotl a
strand. Szellemesimproviz6ci6 lett mind a kettcj.
EleqateU kerekedett n6h6ny ettidbril. A reggeli
ABC-s sorban6ll6sb6lmindenekelcitt amely mindig m6sk6nt sikeriilt, de mindig igaz6n.Egy misik izgalmas6letjiltlk az illlami gazdas6geb6dkij6ben zajlott, ahol 6tkez6skdzben n6gy pomprisfigura, a takarit6nci, a nyrgdijas
szaki, a Kisz-titk6r, 6s az irj vez6t szeretoie sziporkfn6
besz6lget6s6bcil,- amely v6gig 6s mindig improviz6ci6
- megtudjuk, hogy a megv6ltozott szem6lyi kapcsolatok
nyom6n mik6nt v6ltozik a hatalom,s milyen erciknyommindent tud'
j6k el a r6git. (A takarit6nci termr6szetesen
m6g azt is, hogy a Kisz-titkilrt le fogj6k v6ltani, s ezt a
funkci6t a vez6rigazgat6 szerettijekapja.)
Afalubolondja a kocsmriban.(Ebbcilisremek improviz6ci6s 6letj6t6k sziiletett.)Ariportereink faggat6znak'
k6rik a bolondot, besz6ljen.A bolond nem logikusan, de
mer6szenpolitizel. A felszolgi4l6n66s a tobbiek kitess6kelik a riportereket, azt hiszik ugyanis, hogy a bolond ellen akarnak adatot gyijteni. A hatalom ellen6benv6dik
ahozzijuktarloz6t.
Egy misik, majdnem abszurdra sikeredett, noha nem
n6lkiil6zte a val6s 6lm6nyeket. A miivelcjd6sih6z igazgat6ja 6s helyettese a padl6sz6nyegbcilszedi a bolh6t,
ugyanis nyugati deleg6ci6t v6rnak. Hivjiik a k6t beosztott
n6pmiivel6t is, hogy jojjenek segiteni. De 6k nem, nem
mennek az istennek sem, nem az6rt tanultak, nem ez a
feladatuk - mondj6k. Am lOn a felsci ellencirz6s,a k6t
n6pmrivel6t azonnal kirugi6k, s cikott maradnak hdrman,
a fcihat6s6gk6pviselcije, azigazgat6 6s a helyettese, ott
maradnak m6g pedig vakar6zva.
Dolgozatunk elej6n leirtuk, hogy a t6bor lak6i azetedend6 sz6nd6kszerint sem alkothattak hagyomdnyos6rtelemben vett szociodr6ma csoportot, ugyanis elxisorban a telepiil6s, s csak m6sodsorbandnmaguk 6rdek6ben
6hajtott6k felfedezni 6s elj6tszani a meg6lt konfliktusokat.
M6rei Ferencaztirja,hogy a szociodriminak 3 fontos mozzanatavan: elcizetesbesz6lget6sa t6m6r6l, melynek nyom6n a figyelem riiterelcidik a konfliktusra, azt6n
maga az improvizativ j6t6k, mely a jdt6kosokra bizatik,
teh6t kimenetele bizonytalan,v6giil pedig a j6t6k ut6ni
besz6lget6s,a j6t6kosok 6s a jit6kmester elemz6 tev6kenys6ge.
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Kinek volt h6t hasmaebbrila tiz napb6l?Nekiink t6Val6si4gismeretben,
t6rsaborlak6knak,mindenk6ppen.
gazdagodtunk.
A szakmaimunkiiban
dalomismeretben
Magyars6gban
6skiizdss6gi6rz6sbenszil6rercisddttink.
dultunk.Es hitttnk megintvalamiben;az alkot6 munkilnkban.

j6t6kot hoztunk l6tre, a felismer6s csakazeszt6tikum k6zeg6bensziilethetett meg. Misk6ntha az eg6szfalu ott
tolongott volna a bemutat6kon, konkr6tan akkor sem ismertek volna 16 sem a tan6cselntikre, sem a tisztelend6re, sem az orvosra, sem a falu bolondjira 6s konkr6tan a
probl6m6kra sem.Att6telesen igen noha lehet, igazabbul.
Az egyik mezcihegyesin6pmiiveki koll6gival besz6lgettemegyf6l6vmrllt6val,aztmondta,nem isvolt aza j6t6k olyan absztrakt. M6gis csakj6lett volna, ha eljtinnek
avezetok 6s litjr{k. A faluban ugyanis minden viltozatlan. mintha ott sem lettiink volna.
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A besz4mol6tsajit 6s m6s koll6g6k tapasztalatai alapjiin
irjuk. Igypr6biljuk leszrirni azokat a tanuls6gokat,amelyek m6ris nyilv6nval6ak.
Bizonyosnak l6tszik, hogy jelenlegi korszakunkban
k6zponti felhiv6s, szervez6s6s timogatds n6lkiil minden
megy6re kiterjedri kultur6lis megmozdulAstmegval6sitani nem lehet. Az elmfilt 6vbena DPM hasdbjain m6gar16l sz6moltunk be, hogy mintegy nyolc megy6benbemutatkozdsi lehetcis6gn6lkiil maradtak a gyermekszinjitsz6k, nem volt, aki kezdemfinyezzen,nem volt, aki szervezzei. T6rsas6gunk mostani f elhivi{sa eredm6nyek6nt
viszont most minden megye megrendeztegyermekszinjetsz6 tal6lkoz6jit. Aprilis 30-ig Csongrid, Szolnok 6s
Bdcs megye kiv6tel6vel mdr mindeniitt lezajlottak a bemutat6k. Tizenhirom megy6benr6gi partnereink a megyei mtivelrid6si k6zpontokb6l, rjk voltak a f ii szewezok,
a t<ibbimegy6benmost kellettmegtalflnunkazokat azfij
embereket, akik sziviigyiiknek tekintik a gyermekszinjitszist. S ez nem kev6s idcjbe telt. A tapasztalatok azt
mutatj6k, hogya szervez6imunka sor6n agyermek 6rdeke jobban k6z6ppontba keriilt, mint m6skor.Nem zsrlfolt6kagyon a programot,tobb helyenk6tnapigtartott a tal6lkoz6, s igy a gyermekekv 6gign6zhett6kegym6st,s tdbb
helyen nekikval6 m6s l6tnival6r6l is gondoskodtak.
Ugyanakkormiik6dtekm6ga r6gibeidegz6d6sek,20csoportot is ,,lezavartak" egy nap alatt. Megyei koll6g6inkat
dics6ri, hogy tobb tal6lkoz6t kisebb telepiil6sen rendeztek, ahol a gyerekek <isszejdveteleesem6nynek szirmitott. Talpraesettszervez6inkmegtanuljdkfelderiteni az
anyagi forrisokat, amibcil kulturiltan megszervezhetcik
a tal6lkoz6k. Volt hely, ahol p6nzsziike miatt csak oklevelet kaptak a gyerekek, s olyan is, ahol minden csoportnak hat ezer forint t5.mogatesjutott.
Fontosnak'tartot tuk, hogy koz<iljtik szak6rt6koll6g6inkkal, akik zsiiriztek egy-egy tal6lkoz6t, hogy meg6rtcien 6shuminu sanv6gezz6kmunk6jukat. Figyelembekell
ugranis venni, hogy - egy-k6t teriilet kiv6tel6vel - az
ut6bbi f6l 6vtizedben egyetlen egy megydbensem inditottak rendezciitanfolyamot, ahol a fiatalabb koll6g6k elsaj6tithatt6k volna a rendez6smesters6g6t.A gyermekszinj6tsz6 csoportokat 6ltal6ban h6lgyek vezetik, akikre
az iskola mellett a csal6d terhe is r6nehezedik.Altal6ban
az a tapasztalat, hogy amikor eljutnak a fiatal anyasig
korszakiba, akkor abbahagyj6k a rendez6st,m6gha ta-

Az m6ris nyilv6nval6nak l6tszik, hogy feladataink
koz6 kell, hogy tartozz1k ij miisorfiizetek megjelentet6se,ill. a r6gi j6 darabok fjrakozl6se, tovdbb6 szorgalmaz6saannak, hogy min6l t<ibbhelyen tartsanak rovidebb
vagy hosszabbtartamf alapfokf rendezciitanfolyamot, s
hogy e nyirra m6r a Tirsas6gnak is inditania kell egykurzust.
M6jusban kertil sor a region6lis tal6ikoz6kra.Nagy
ambici6val k6sztilnek ri koll6g6ink Veszpr6mben, Pakson, Szentendr6n@est megye), Debrecenben 6s Lakiteleken.Abban rem6nykedtink, hogy a programban megfogalmazott szeml6letv6ltiisa gyakorlatban is realiz6l6dik,
azaz gyermel<kozpontflesz,nem a verseny domin6l benne, t6bbf6le jit6kos alkalom nyilik tapasztalatcser6re.
Szerencs6seklesznekazok a gyerekek, aholaszewezoka
term6szetet is belekalkul6ljifu az egyii ttl6tbe. Az elndks6g egy hfisz tagf ,,ad hoc bizottsiggal" egyet6rt6sben
irgy dd,ntritt,hogy az Arany J6nosSzinh6zbatewezett g5,l6t (ddnt6t) 6thelyezi Laki telekre. Egyr 6sztaz6rt, mert a
tervezett idrjben a szinhiz renovdlis miatt mir bezlr,
m6sr6sztmert Lakiteleken kevesebbpenzb<illehet megszervezni,s harmadsorban az6rt, mert a Lakitelek Alapitvdnyj6volt6b6l ugyanebbenaz idciszakbanaz emlitett
helyen jelen lesz 25 hatdrontfli magyar gyermekegytittes is. Fontosnak tartjuk, hogy az oda6tr6l j<ivcik
liissi4kamieinket, a legiobbakat is, s av6gett is, hogy a mieink is tal6lkozhassanak,bar6tkozhassanaka hat6rontf -
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nultdk iskor6bban. Egy6bk6nt tudnia kell a szakmab6linek, aki megfertciztetettdr6mapedag6i6val,hogy m6gaz
eszt6tikai 6rt6ket nem hordoz6 gyermekprodukci6nak is
jelentcispedag6giaihasznavan.
Ez perszenemmentfel az al6l, hogy ahi6nyoss6gokat
6szrene vegyiik,6s ne krizoljiik. Pedag6gusainkolykor a
legalapvetcibbrendezcii ismeretekkel sincsenek tiszt6ban. Egyik-m6siknak rn6gaz izl6se is megk6rdcijelezhet6. Arra szoktak hivatkozni, hogy nincs megfeleltSjiltszhat6 darab. A mrivek szerziiit sem tisztelik, nem irj6k ki
a neviiket.
Mindazonriltal mind a hagyom6nycirzci miifajban,
mind a mesefeldolgoz6sban6s a szoci6lis fogantat6sf
6letj6t6kokban bukkantunk figyelemre m6lt6 eredm6nyekre.
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