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KINSZKI JUDIT
B6r mi{r 10- I I 6ves koromt6l lelkes szinhizliltogat6,

szaval6 6sszinj6tsz6 voltam (m69 nyolcoszt6lyos hum6n
gimn6ziumban kezdtem tanulminyaimat), igaz6ndib6l
1962-t6l,amikor a Viirdsmarty G imn6ziumba keriiltem
angol tan6rnak, fon6dott 6ssze tan6ri munk6m 6s -

ahogy most mondanink - a dr6ma, aszinhilz a nevel6s-
ben. M6g abban az 6vben dsszehoztuk az iskola irodalmi
szinpaddt 6s Brechtct, Sigfricd Lenzct, Mrozeket j6t-
szottunk.

I 978 -ban, am ikor Vdrkonyi Zoltfn kezdcm6ny ez6-
s6re megindult a kdz6piskolai irodalmi-dr6mai k6pz6s
k6t vid6ki 6s k6t pesti gimnfziumban, a Szinmiivlszeti
Frjiskoli{n Virkonyi, Mont6gh Imre, Mezei Eva stb. tar-
tottak el6k6szitci foglalkozasokat azoknak, akik majd
ezekben az oszt6lyokban tanitani fognak. A tanmenete-
ket a fciiskola tanSraik6szitett6k (Hegediis G6za, Sz6kcly
Gy6rgy stb.) 6s r6szletes irodalomaj6nlalot is tartalma-
zott, igy az elm6leti felk6sziil6st megkonyitette. A gya-
korlati munkiban viszont az,okt6l tanultam rengeteget,
akiknek foglalkozilsaid ny6ri t6borokban vettem r6szt:
Somogyi Istvdn, Terhes S6ndor, Regris Jinos, L6b6n Ka-
ti, Viriig Csaba, Uray P6ter, Fodor Tamis stb.

1979 6Ia folyamatosan tanitok dri{matrjrt6netet 6s
szinhdzismeretet, tartok kreativ j6t6k foglalkozdsokat.
Tal6n nem tartozik szorosan a t6m6hoz, de ez azt is jelcn-
tettc, hogy pdrhuzamosan k6t szinji{tsz6csoportot is ve-
zettiink, mert az irodalmi-drilmai fakultdci6 megindul6-
sa 6ta oszt6lykeretben miik<idtek a szinjiltsz6 csoportok.
Ez term6szctescn rengcteg fell6pest, vcrscnyt, fcsztiv6lt
is jelcntett 6s jelcnt, 6rmeket bronzt6l aranyig, Gyuliit6l
Csurg6ig, s6t K-rakk6ig (lcngyel szinpadi mrjvek feszti-
v6lj6nak megosztott clsci helyez6se).

Bir egy6ltal6n nem ez a fakult6ci6 c6lkitiiz6se, de
azbrt j6es,6 6rz6s, hogy tanitv6nyaink k<iziil tcibben m6r
ismert szinlszek, vagy 6ppen id6n v6gzik a Fcjiskoliit,
operatciriik, rendezciasszisztensek, sz.inh6z-tor t6nr6szek,
vagy eSyetemi tanulm6nyaikat befejezve visszat6rtek is-
kol6nkba dr6matan6rk6nt. Tali4n m6g nagyobb tir6m,
hogy mennyi vol t,,dr6mais" let t pedag6gus - 6v6n5, ta-
nit6, tan6r - s vezet iskoliij6ban dr6majrit6k csoportot
6s hogy milr azijtanirvS,nyaik is itt vannak iskol6.nkban a
felv6tcliken.

Elm6leti tud6som felfrissit6s6t nagyon megkdnnyiti,
hogy angol szakos l6v6n eredetiben, viszonylag frissiben
olvashatok szakirodalmat, gyakorlati munk6mban pedig
az angol nyelvtanit6sban is alkalmazom a drfrmajit6k
gyakorlatait (errril iskolimban bemutat6kat is tartok
koll6g6imnak). David Davis Magyarorsz6gon tartott 6s
Birminghamben szervezett tanfolyamain elm6leti 6s
gyakorlati gazdagodilsra egyardnt lehetcis6g nyilott. Az
ut6bbi 6vekben a Goddlkin szewezetlCsehov 6s Bcckett
szemin6riumokon vettem r6szt, ahol Acher Tam6s, Acs
Jinos, ArkosiArpdd, Jeles Andrds, Luk6csAndor 6s mil-
sok vezett6k a vitf kat Csehov 6s Becket miivek kiildnbii-
zcj ekiaddsai kapcsdn.

A Szinhdztudomdnyi lnt6zet felk6r6s6re megirtam a
V<irosmarty Gimn6zium irodalmi-drrlmai fakult6ci6ji4-
nak tortr6net6t 6s k6t tanitv6nyommal egyiitt p6lyamiivet
ny{jtottunk be (Csongor 6s Tiinde) a Gabnai Katalin iil-
tal kezdem6nyezettpillyizatra, ami az iskolai tananyag
r6sz6t jclentd drdmdk szinh6zszerii feldolgoz6s6val, a ta-
nul6k aktiv bevon6sdval pr6b6lkozott.
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Hfnnr- rNFonruAcr6r

AMagyarDr6mapedag6giai Trirsas6g tiz foglalkoz6sb6l r{116alapoz6dr6mapedag6giai tanfolyamotszervezett. A ja-
nu6rt6l m6rciusig tcrjedii 30 6r6s kurzuson k6t csoportban zajlottak az elciad6sok. A negyven<it tanfolyamhallgat6
szeptcmbcrben folytatni kivdnja a stf diumokat 120 6ris k6pz6s keret6ben. A Tdrsas6g fij jelentkez<iket is v6r.

A T6rsas6g gvermckszinidtsz6-rcndezcii tanfolyamot is hirdet szeptembertcil budapcsti 6s Budapest korny6ki 6rdek-
l(fi6ksz,6m6ra. R6szlctcsebb tii6koztatds a MDT cim6n.

A Magyar Dr6mapcdag6giai T6rsas6g lcgut6bbi krizgyiil6s6n 7 tag(l elniiks6gct v6lasztott. Elndk Debreczeni Tibor.
Elniikhelyettesck: Gahnai Katalin 6s Szakall Jurlit. A vezetcis6gbe kertlt m6g Kov6cs Andrdsn6, Szauder Erik, 5z6-
kely Istvf n 6sY 6czy Zslt.sa.

A Lakiteleki Alapitvdny.50.000l'orinttal l6mogatja a Dr6maperlag6giaiMagazin megjelen6s6t.

A Weiires Siindor C)rsz6gos Gyermekszinjdtsz6 Tal6lkoz6 teriileti ,,k<iz6pddntci"-it Szombathelyen, Si6fokon, Bu-
dapesten, Giid<in, Debrecenben 6s Kunhegyesen rcndczt6k, ille tve rcndezik meg.

Holl6s J6zset, t6rsasfgurrk tisztelcl.beli eln<ike anyagi kedvezm6nyckkel is segitette t6rsas6gunk egyes tagjainak je-
lenl6tct az osztrf k dr6rnapcdag6gusok linzi kozgyil6s6n 6s az innstrrucki nemzetk<izi konfcrencidn.

Bcny6k Erzs6bettcjl6s Varnyu llon6t6l meghiv6s 6rkezelt. Az6bccsei ffajrlasrlg) miiv6szeti gyermektal6lkoz6 ke-
retein beliil drdmapedag6giai foglalkozdsokra is sor keriilt.

Jfrnius l4-20.a tiszasasi Pitypang h6zban vizsga elitktszitotanfolyamra gyiilnek ossze az 6vodapedag6giai dr6ma-
pedag6gus k6z<iss6g tagjai.
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Jfifius 4- 13. ugyancsak Tiszasasra hirdette meg az Anyanyelvi Konferencia 6s a Tirsasilgaztaz.alapoz6drdmapeda-
g6giai 6s gyermekszinj6tsz6rendez.oi kurzust, amelyre hatiron tf li magyar pedag6gusokat v6r. Tan6rok: Debrecze-
ni Tibor 6sMonz6k P6tcr.

Kapcrsv6rott, a Csokonai Tanit6kfipziiben Tolnai Miriaszewez6s6ben zajlott a HOL-MI m6rciusi renden6nye.

Augusztusban rendezik meg a hazai 6s a hatdron tfli magyar tanit6kipzdkszakmai tal6lkoz6jit. Dr6mapedag6giai
bemutat6kra is sor keriil.

Zajlanak a We<ires S6ndor Gycrmekszinjdtsz6 fesztiv6l mcgyci 6s teriilctibemutat6i.Ismeretes, hogy a T6rsas6gen-
nek finansziroz.6sfra alapitv6nyokt6lncm kapott p6nzl.B{r azid6n is tobb helyenpiiyiztak, biztat6v6laszt m6g sc-
honnan sem kaptak. Ennek ellen6re is megrcndezik a paksi dontcit, jfinius clej6n.

- A szlovdkiai magyar gycrmeksziniitsz6 csoportok eredm6nyesen szerepcltek a hagyomiinyos dunaszerdahelyi ta-
l6lkoz6n m6jts 19-22.
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Megjelent a
REFORM PEDAGOG IA I OLVASOKONYV

A hi6nyp6tl6 k<itctet Trencs6nyi Lriszl6 szerkesztctte, Demc Tam6s 6s Mih6ly Ott6 lckto16lta.
A 220 oldalas konyv 480,- Ft-os 6rban mcgkaphat6 r,ag1'nrcgrendelhe tii a Magyar Dr6nrapcdag6giai Tiirsasignil 6s

az O.rsz6gos Miivekid6si Int6zet szakkcinyvti{rdban.
A fenti helyen rendelhetci m6g mcg:

Debreczeni Tibor: Kreativ jrit6kok (56 oldal, 6ra:75,- Ft)
Debreczeni Tibor: Egy amatcjr eml6kez6se - a drdmapcdag6gia 6s a gyermekszinjitszis tiirt6ncte (178 oldal, r6gi 6ron:
55,*Ft).

SZAKKON YVPTET AJAN LUN K

Du16 Gydz6 - N6nay Istvdn: Dramaturgiai olvas6kiinyv
Aszinhiiz6sa szinjitszils ir6nt 6rdeklridcikk6zikiinyve. Rcndcziiknek, rendcz6st tanul6knak kiiliiniisen aj6nlatos. Ki-

adta a budapesti Dr6mapedag6giai K6zpont l993-ban. Mcgvrls6rolhat6 a Marczib6nyi T6ri Miivcl<id6si Hrizban.

Debreczeni Tibor: Kreatfv j6tdkok
A gyermekek drdmapedag6giai neve l6s6t szolgil6 jit6kgyiijtern6ny, a nagysikerri Szin-kiir-jdt6k utdnnyom6sa. Fon-

tossegits6g a mindennapi rnunk6ban. Otvcnhat oldal,6ra 75 forint. Mcgv6siirolhat6 6s megrcndelhct6a Magyar Drima-
pedag6giai Tfrsasiigndl 6s a Magyar Miivclciddsi Int6zet szakkdnyvtdriiban. (Budapcst, 1922 Corvh t6r 8. Pf. 1.5.)

Debreczen l Tlbor: Egy amatdr emldkezdse
A magyar gyermekszinj6tsz6s 6s a drdrnapedag6gia irint 6rdckl6dcik n6lkiil<izhctctlcn forrdsmunk6ja. Szcm6lyes

hangv6tele 6s t6rgyszeriis6ge 6lvczctcs olvasnrf rrnyi testi. A 178 oldalas kiinlv a 169i 6ron kaphato. .55 forint6rt. Meg-
rendelhetci 6s megv6s6rolhat6 a I'enti cirnen.
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OLVASD ES TERJESZD!

A Drdmapedag6giai Magazina mostani \tiidik szdmt6l kezddddenbdvebbterjedelemben jelenik meg.lvlelldkletiben
egy-egy szinjdtdk forgat6kdnyve is olvashat6.P6tolni kivinjuk a hi6nyt; hadd jusson pedag6gusaink, rendez.oinkkez.6-
be eggycl t<ibb gyermekeknek val6 szinj6t6k.

Egr-egy sz6m 6ra: 100,- Ft, elcjfizet6si dij:6vi 200,- Ft. A Tdrsas6g tagjait az Sremcl6s ncm 6rinti. Az 6vi 500,- Ft-os
tagdij fej6ben folyamatosan megkapjdk a lapot.
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