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4. clkkely
Cserekapcsolat
F,'''''''''''''''�trisegitil-<- a szinjitsz6 csoportok cser6j6t, biztositj6k
r6szv6teliiket - 6s rendez6ket, szakembereket. kiild-ot_
teket, elciad6kat, specialistiikat liitnak vend6giil - szin-
hLzi f esztiv iiokon 6s m6s esem6nyeken.

5. cikkkely
Az egyiittm{lkti'dds f eltdtelei
A_kcilcscinos kapcsolatra azAITA 6ltal6nos szab6lyai 6r_
v6nyesek, melyek szerint a rendezl f 6l irllja a tart6tkod6-
si kolts6geket, a vend6g a szabiiy 6rtelm6benar6su6tel_
hez sztiks6ges k<ilts6geket fedezi.
Tovdbbi k6rdesekben, - mint pl. kieg6szitci programok,
szobeli kommunikdci6, tolm6csol6s v. forditdi, zseb_
p6nz, eloadirsi lehetcis6gek a fesztiv6lokon kiviil - a
felek esetenk6nt kiikin megdllapodnak.

6. cikkely
Mindk6t szerz,6d6 f6l a nemzetkdzi tev6kenys6s fontos
vonatkoz6sair6l kolcs<in<isen informrll6dik, - f6leg ami
mindket szerzodd felet 6rinti -, pl.a CEC-rcil v. affe_
r6l.

7. cikkely
Az egyiittmtlkbdds tovdbbi formdt
Mindk6t szerz6do f6l keresi az egyiittmiik6il6s tovibbi
formilit, pl.egyiittes rendezv6 ny ek szervez6se, az egyiitt_
miikcid6s v6delme kulturillis rendezv6nyekkel stb.

8. cikkelv
Evenrdnii tat6tkoz6
Ahhoz, hogy a cikkelyek tartalm6t meg lehessen val6si_
tan i, az eszkozdkh<iz 6s lehetcis6gekh ez m6r ten legal6bb
egyszer egy 6vben a sz<ivets6g elnrikeinek 6s akiils6 mun-
kdt 6rintci tagoknak talflkoznia kell.
Ezeknek a taliilkozrisoknak f elviltvaazegyikmajda mri-
sik orsz6gban kell lezajlaniuk. A vend6gl6i6 orszig elnd-
k<il, a partner orsz6g maximum 2 kiild<jttj6nek sz6llist 6s
teljes elliltdst a vend6gliit6 biztosit.

ADr6mapedag6giaiMagazir^6.sziminak4.oldaldnk6zi)lremKaposi ltszt6t6l,y6zfatadr6maj6t6wezettj-k6pz6stan-
anyag6nak6svizsgakdvetelm6nyeinekkialakitisiho-zcimmel egyfontosnak tetsz oirirst.Ezt6nazoktat6si Bizotts6g til6-s6nkaptam aszerzotol,6selfelejtettemkiilcinenged6lytk6rni?8re,nogyk6r6il;i;:;;d;;; EztKaposiLiiszl6ne-h''zmdnyezte 6s annak kie86sit6s6re k6rt, hogy jele zzem:az6taa kozrilianyagot kibcivitette 6s v6glegesitette, az amit le-kriz<iltem, elscifogalmanrilnyavolttarrunyugirrit . 

---r -o.-----"" 
Debreczeni Tibor
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Osztrdk - Magyar Egyiittmiik0ddsi Szerz6d6s
Az egyiittmiikdd6 felek

Osztrdk r€szrdl:
az osztr6k Drdmapedagdglal, Gyerek, Ifjrlsfgt cs Amat6rgtsz6 Sz0vets6g

Magyar rdszrdl:
- tz AIT Amagyarorsztigt kdzpontJa,

a Magyar Drdmapedag6giai T6rsas6g
- ds a Nemhivatfsos Szfnh6zak Sz0vetsdge

Cdlja
Aszerz6d6,s az emberi, kultur6lis 6s szakmai kapcsolato-
kat kivdnja t6.mogatni 6s elm6lyiteni az osztrik 6s ma-
gyar amatcirs zinhilzak, dr ilmapedag6gusok, dr6m apeda_
g6giai szervezetek 6s TIE egyiittesek (Szinh6z a nevel6s-
ben) k<izott. Az eur6pai 6llamok, n6pek 6s n6pcsoportok
krizli meg6rt6st valamint a k<ilcsd,ntjs kapcsolatoli ki6pi_
t6s6t h ivatot t ezzel szolgillni.

l .  c ikkely
Tapasztalatcser€k
A szerzcidci felek meg6llapodnak, hogy az amatdr feln6tt,
gyerek- 6s ifjirs6gi szinj6tsz5.s, a dr6mapedag6gia teriile-
t6n szorosan egyiittmiik<idve kicser6lik tapasitalataikat
6s gyakorlati, szakmai tan6csokat adnak egymdsnak.
amely mindk6t orsz6gban az amat$r szinj6Bz;;6s a dr6-
mapedag6gia fejleszt6s6t s zotgdlja.

2. cikkely
Nyilv6noss6g
Apublicisztika 6s a nyilv6noss6g teriilet6n szoros egyiitt-
mrikod6sre tcirekednek. Ehbez hozziltartozit< a folybira_
tok cser6je, dokument6ci6k, sajt6tud6sitisok stb. A
partnerek esetenk6nt elcire megegyeznek, hogy a fonto_
sabb hireket hivatalos kcidem6nybe n hozzilkivilv6nos_
s6gra.
A hivatalos sz<ivets6gi kddem6nyeket dijtalanul a part_
ner rendelkez6s6re bocs6j tj6k.

3. cikkely
TdJ6koztatds
K6pzdsds tovdbbkdpzds
Fontosabb rendezv6nyekb6l, szinh6zi fesztiv6lokr6l,
mrihelyekrcil, szemini4iiumokr6l stb. az informici6kat

7;igy az idcipontot 6s a r6szv6tel feltateleit - megoszt_
j6k egymi{ssal.
A szerzcjd6 felek kiikindsen a k6pz6s- 6s tov6bbk6pz6s te-
riile t6n, valam int a szinjitszirsban - gyakorla ti ian6cs_
adiis formiij6ban - is egyiittmiik6dnek.
Lehetciv6 teszik docensek, elciad6k, szemindriumi hall-
gat6k, megfigyelcik sb. r6su6tet6t egymiisn6l.
A szerzodo felek keresik a r6sn6tel felt6teleinek meg_
krihnyit6sdt 6s a megval6sit6sban is r6szt vesznek.
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GabnaiKatalin
A tal6lkoz6s tanitfsa

avagy szinhfz 6s drdma a neveldsben*
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Ez a mostani pillanat, ahqy itt taldlkoztunk, s most
egyiitt vagyunk, megism6telhetetlen, 6pp,igy, mint min-
den m6sik pillanat. Eddig sosem volt, s ezent(tl soha tob-
t€ nem lesz m6g egr csiitortok d6lel6tt, mely itt, m6g egy-
szer lehetdv6 tenn6, hogy figyeljiink egym6sra.

. Ha j6l tudom,6nok mindannyian tanitanak valahol.
En itt tanitok Budapesten, a Szinh6.z- 6s Filmrmiv6sze-
ti Fcjiskol6n, s nem messze a frjv6rost6l, Zsimblkon,egy
tarit6k6pzo friiskolin. Szindarabokat 6s kritik6kat irok
s a dr6mapedag6gi6r6l jelentek meg szakk6nyveim. Va-
gyis: tanulm6nyaim 6lland6 tirgya a taldlkozds ember
6s ember, ember 6s vil6g kdziitt, aklr a szinhfn, akdr a

. pedag6gia, akfr aszociillpszichol6gia nyelv6n pr6b6lom
riigziteni 6szrev6teleimet.

A talllkozftsok el6k6szit6s6vel, meg6l6s6vel 6s
visszaid6z6s6vel nekiink itt Magyarorsz6gon el6g sok
bajunk van. A koz6p-eur6paisiig - mint ,,kollektiv ne-
ur6zis", ahogyArthur Koestler mondta - nem aj6nd6-
kozotl meg benntinket a szem6lykiizi kommunikdci6 la-
za 6s pihentetov6ltozal6xal. Nem sikeriilt szert tenniink
olyan dial6guskultfirdra, amelyben hosszir, idcjmfilat6
- s eziltal er6nyer6st lehetciv6 tevci - mondatok fog-
lalkoznak az idcij6r6ssal. Mostaniban m6r a futball-
eredm6nyekrcil sem igen besz6ltnk. Az interakci6k so-
r6t jobb6ra p6rbajhelyzetekk6nt 6ljiik meg. A konfron-
tirci6ra val6 k6szenl6t fesziilts6g6t megszoktuk, mint a
k<irnyezetszennyez6s kinjait, s az iit6st v6r6 merevgor-
c.s<it, a k6pzelt vagy val6di sz6gyen szorongisdt igen rit-
kin oldja fol a k6pzelt vagy val6di dicsris6g orome, vagy
legal6bb a humor megbocs6t6 meleghulliima. No,6liink
az6rt,s tulajdonk6ppen n6ha 6lvezzik is ezt a p6ratlan
hercehurc6t, amit k6pesek vagyunk. elcj6llitani. Es most
On<ik a vend6geink. Mi irjs6g? - k6rdezhetik. Tartom
magam e konferencia cim6hez:,,Oktat6si 6s mriv6szeti
t6rekv6sek a fiatalok t6rsadalmi beilleszked6s6nek se-
git6s6re" - s elmondom, minek oriiltiink legut6bb, n6-
h6ny nap.pal ezelott:

Van Onoknek otthon Nemzeti Alaptanterviik?
Tudjuk, hogy remek iskolarendszerek mrik<idhetnek

en6lkiil is, de mi m6gis arra szavaztunk, hogy legyen
Magyarorsz6gnak Nemzeti Alaptanterve. Hangos volt
az orszitg a kdkoktatilsi 6s a felscioktatisi torv6nyek vi-
triit6l, s hangos m6g ma is, de krizben legalfbb elk6sziilt
a Nemzeti Alaptanterv bevezeto r6sze, ami az Alapel-
vek cimet viseli.

Ordmmel jelentem, az az fijsig,hogy ennek a miiv6-
szeti nevel6sr6l sz6l6 fejezet6be, melyben eddig csak az
6nek-zene 6s a vizualit6s teriiletei szerepeltek, sikeriilt
egy harmadik teriiletet is becsemp6szni 6s elfogadtatni,
ami a ,,Szinh[,z 6s drima" cimet viseli. Mi6rt annyira
fontos ez nekiink? - Tal6n az6rI, mert probl6m6ink
vannak a t a I dl ko aiso,t meg6l6s6vel.

Gyerekeink, akik ugyanfgy kr6nikus felndtthi6ny-
ban szenvednek, mint szdmos orszig gyermekei, csak
akkor nem bizonytalanok viselked6si strat6girljukat
vagy taktik6jukat illetcien, ha vet6lked6srcil, harcr6l,
it6lkez€,srol van sz6. Azza| a helyzettel, amelyben nincs

rElhangzott 1994. trI. 17. azELTE TK konferencijn angol nyelven Budapesten
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szembefesziil6 indulat, nemigen tudnak mit kezdeni,
mintegy elveszitik,,harci m6lt6siigukat". A jelens6gek-
re, vagy ak6r a m6sik emberre val6 r6csodiilkozils 6,J,ta-
l6ban rlem 6rt6k, nem presztizsncivelcj elem. Televizi6n
6s vide6n nevelcidci kicsinyeink csak az elektronika vil-
l6dz6 fiiggdnyln 6t k6pesek elviselni az ember l6tv6-
nyit, az 6lcj, testk<izelben l6vrj felncitt is lehet 6rdekes
egy ideig, csak az a baj vele, hogy nem lehet elz6rni,
vagy legal6bb csatorn6t v6ltani rajta.

Tanit6si 6r6k futnak le, sokszor 6gy, hogy sem a di-
6.k, se a tan6r nincs jelen. A jelens6g nem rij, s nem is
egyediilva16.

Volt nekiink egy nagyon nagy kdltcink, risz hajf, szi-
k6r, fak6 hangri f6rfi, irgy hivt6k Pilinszky J dnos.Pr,6-
zat is irt, gyonyorii, vergcidci, pontos pr6z6t, s egyszer
azt irta: - hadd id6zzem:,,...jelenl6tiinket vesztettdk el.
M'6,ghozz6, egyszerre otthon, az uIcin, a l6pcscih6zban,
a szinpadon, a n6zot6ren, az |gyban 6s a konyh6ban.
Mindendron jelen akartunk lenni, s 6pp jelenl6tiinket
vesztettiik el, 6pp a bizonyoss6got, mint a gorcs<is szo-
ritis, amit szorongat, a f6lt6kenys6g, ami ut6n leskelci-
dik, ahogy a kimeresztett szem v6giil is nem I6Ija azt,
amire r6mered."

Talilkozilsaink - nem t6rt6nnek meg.

Hfsz 6wel ezeldtt elkezd<idiitt egy munka Magyar-
orsz6gon, vagy ink6bb folytat6dott, hiszen a szinj6t6k,
mint az oktatist, nevel6st segitci m6dszer sok 6vsziza-
dos mirltra tekinthet vissza. Az alapoktat6sban minden
j6 tanit6 6lt a megjelenitls eszkoz|vel. Magyar teriile-
ten tal6n Csokonai Vitdz Mihdly, a tizennyolcadiksz6-
zadi koltrit 6s tanit6t mondhatn6nk az els6 dr6matanir-
nak. Comenius-t6l - Jan Amos Komensky-tcil - pedig
miig 6rv6nyes tanites maradt r6.nk e t6makcirben is:
,,Minden, ami nyilvdnossdg elcitt j6tsz6dik, olyan, minta
szinhiz. Eppen ez6rt akiket rovid idcin beliil a k<iz6letbe
kiildenek, irgy nevelj6k, hogy ott megfelelcien 6llj6k meg
a helytiket, s a r6juk bizott feladatokat kelkjen v$gezz6k
el." 1656-ban irtaezt, Schola Ludus cimri munk6jiban.

' A tal6lkozfs mindsdgi meg6l6s6t - rigy l6tjuk - az-
6ta is a szinhiz, a dr6ma segits6g6vel saj6tithatjuk el
legink6bb.

A dr6mapedag6gia, ahogy a "drama in education".
vagy az educational drama" fogalma Magyarorsz6gon
meghonosodott, mint tudjuk, azt a mijv lszetpedag6giai
tev6kenys6get jelenti, melynek alkalm6val a dr6ma 6s a
szinhS.z eszkdzrends zerlnek segits6g6vel, folyamatos
egyiittl6t sor6n neveliink gyerekeket, felncitteket. Ebben
a tev6kenys6gben sohasem az esetlegesen l6trejovci pro-
dukci6,6s nem annak mfiv6szikivitelezetts6ge az elscid-
leges, hanem maga a nevel6si folyamat. Ennek isrnerte-
t6s6vel nem kivdnok untatni senkit. hiszen mi Ausztri-
i{b61, N6metorszi{gb6l, Finnorszilgb6l, s legfcik6nt Ang-
li6btll kaptuk a legt<ibb segits6get, sok esetben cseh 6s
szlovik kozvetit6s r6v6n.

l
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l Annyiszor foglaltam mir 6ssze hivatalosan 6s nem
hivatalosan, mi mindent jelentett nekiink ezam6dszer,
hadd mondjam most szemdlyes vallom6somat: a drdma
engem kdr dezni 6s hal I g atni tanit. S ezt igazolv a l6tom.

Pilinszky, a k<iltci, akit m6r id6ztem, azt irja: ,,...a2
igazs6g 6s nem a magunk igazilnak - folt6tlen szere-
tet6re van sztiks6giink. Mindenekelcjtt: a figyelem isko-
lilzottsigira. Az iskol6k f<jladata - messze tfl az isme-
retek kdzl6s6n - a figyelem nevel6se."

A figyel<i ember - jelenl6ttel bir. S a figyelem isko-
l6zhat6. Az,,iskol6zott figyelem" segits6g6vel pokolbe-
li bajok is orvosolhat6ak. SimoneWeil p6ldit mond er-
re; s erre a p6ld6ra nekiink, akiktdl sokszor v6.rnak se-
gits6get, er6sen kell figyelniink:

,,,A. val6di szerencs6tlen nem enged mag6hoz nyflni,
szerencs6tlens6g6t leplezi a vil6g, de fcjk6nt iinmaga
elcitt, ahogy a r6kos betegek. A j6t6konykodis veliik
szemben atrocit6s, mell6fogi4s. Nem csoda h6t, ha a j6-
t6konykod6s csak m6g kesenibb6, zilrk6zottabbft, gyrj-
l<ilkodciv6 6s ellens6gess6 teszi ciket. Egyediil az iskol6-
zott figyelemnek, a tok6letes diagn6zisnak nem tudnak
ellenillni.

Mi tdrt6nt az irgalmas szamarit6nus eset6ben? Egy
szerencs6tlen v6rbe borultan hevert az 6.roksz6len. Jtitt
arra valaki, aztiln egy m6sik, de figyelmiik nem volt is-
kolilzott. Azt6n harmadiknak jritt a szamaritilnus, aki-
nek iskoldzott volt a figyelme. El6g volt egy pillant6st
vetnie, hogy f<ilm6rje az iirokparton hever6, mir-m6r
6nmag6t folad6 ember helyzet|t. Es mert a szamariti-
nus figyelme 6s folismer6se pontos volt, tdbbe nem tu-
dott nem cselekedni. Automatikusan cselekedett. lis a
szerencs6tlen, aki kiilonben minden segits6g ellen fiill4-
zadt,€s 6rtkoz6dva rfigkap6lt volna, a pontos segits6gnek
6ppfgy nem tudott ellen6llni, ahogy a szamarit6nus
nem tudott nem cselekedni..."

Nektink, itt Magyarorsz6gon, a nevellsben, a szoci6-
lis munk6k sorin, s napi egyiitt6l6s laz6bb 6s feszesebb
perceiben az egymS,srafigyel6s tudominyira van nagy
sziiks6giink. Szer6ny, de kimutathat6 eredm6nyeket 6r-
tiink el a nevel6k6pz6s teriilet6n, kiil<inf6le drfmatech-
nik6k alkalmaz6s6val.

Hogyan kezdcjdcitt?
Amikor a hetvenes 6vek elej6n el6rt benntinket az

Angli6b6l szirmaz6, Skandindviiiban 6s m6sutt is virdg-
z6 "creative drama" m6dszere, s itthon megpr6biltuk
honositani, mi sem volt sz6munkra term6szetesebb,
minthogy olyan alanyra oltsuk, amely 6lteti 6s megv6di
a viszontags6gokt6l: a n6pi gyermekjit6kok adt6k 6s ad-
j6k ma is az alapjilt a magyarorsz6gi dramatikus neye-
l6snek - amikor gyermekekkel kezdtink.

A kilencvenes 6vek elej6re nyilv6nval6 lett, hogy a
drimapedag6gia gyakorlati tanulmin yozS,sa a I eendij
nevelcj sz|mira lehet a legfontosabb: megtanitja cit a
tdrrel, az iddvel 6s a szemdlyes hat6erdvel val6 gazdil-
kod6s tudomfnyina. A pi,Jyilra alkalmasakat el6k6sziti
a j6vendci nevelcii munk6ra, a piiyfra alkalmatlanokat
pedig - hiszen ilyenek is vannak! - olyan helyzetbe
hozza, hogy 6k m6g idciben ddnthetnek, akarj6k-e, bir-
j6k-e 6letre sz6l6an a kozvetitcii munk6val r6s magatar-
t6ssal j6r6 orcim6ket 6s terheket.

Mert els6sorban egyfajta dtad6 magatartdsr6l van
sz6, melynek nemcsak igazi piltosza, de az <ir<ime is ki-
kopott az elmirlt 6vtizedekb,cjl. Ujra kellett 6s irjra kell
tanitani, ahogy a n6prajzosok mondj6k, ,,vissza kell ta-
nitani" az itadis fog6sait es fort6lyait, kiilhonb6l elle-
sett technikiik alkalmazas6val. Hangsflyoznunk kell,
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hory csak a jelenl6ttel bir6 pedag6guS tud hatni, aki v6l-
lalja is azt, amit tud, s amit hirdet. A megl6vci szakiro-
dalom nem k6nyeztet el benniinket.

Hogy lehet azt,kflrdeztik, hogy a klasszikus n6pi
kultrir6ban kevesebb gond volt a kdzvetit6ssel? (Ahogy
itt iiliink, kinek-kinek saj6t haz6ja megtart6 kultfireja,
saj6t nemzetis6ge, etnikuma kincsest6ra van segits6g6-
re, akkor is, ha nem elemzi azt minden pillanatban.)

N6lunk most jott el az ideje annak, hogy tanul-
m6nyozni kezdjiik, milyen 6tjfrilsok vannaka ndpi kul-
tira dtaddsa 6s a drdmapedag1gia kirzott, s miben 6s
mikor keriil fed6sbe a klasszikus hagyominy6tad6 ma-
gatart6s 6s napjaink nevelcij6nek legkorszenibb kozve-
titrii felk6sziilts6ge.

A k6zeljrivci feladata, hogy tanulminyozzlk a bent-
l6t k6rd6seit, az ido, ahelyzet biztons6gos meg6l6s6nek
m6djaival, a tij6koz6d6s, az eligazodis tapogat6z6 had-
miiveletei ut5.n a - b6r viszonylagos, de m6gis-m6gis
megtaliilhat6 - harm6nia el6r6s6nek lehetcis6geivel.
Legnagyobb zenepedag6gusunk, akinek nev6t bizony6-
ra Oniik is ismerik, Koddly Zoltdnmon<lta: ,,Olyan kul-
tfriira kell gondolnunk, melyet ir6s 6s olvas6s n6lkiil is
meg lehet 6rteni, de amelyben megvan a kultfra fci tu-
lajdonsiiga: az, hogy r6szes6t felv6rtezi minden eshetci-
s6gre, 6s boldog emberr6 teszi mindaddig, mig a neki
megfelelci 6letkiirkjl ki nem 16p."

Ez a vrldelem, mely m6ig biztons"4got ad a benne
6lcinek, nem is olyan misztikus, nem is olyan kddcjs ere-
detri, mint azt az 6vatoskod6k gondol ji"k. A viltig pon-
tos megdldsdriil van sz6, az 6rz1kel6s 6s a kommunik6-
ci6 magasiskol6j6r6l, a taldlkozds, a rdgTitds, a siirittis
munkaszakaszair6l, melyek stiici6in 6.t, a kozvetiLls
tisszetett aktusa sor6n ai dlmdny meg6rkezik a mdsik
emberhez.

A bels6 kdpek ereje dontcien mutatkozik meg a n6pi
kul t f i rdban,  a sz6haszn6latban,  a kr i l t6szetben.  a
klasszikus dr6mai miiv6szetekben, s a drimapedag6gi-
6ban is. Amikor kiil<inkizcj tanfolyamokon az 6lm6ny
k6pben val6 megoszt6s6nak technikrlj6t tanuljuk, illet-
ve er6sitjiik meg, a tanit6 k6sdett6r6t noveljiik, s igen
sz6p sikereink vannak.

Van azonban valami, amivel mi eg6szen mis kapcso-
latban vagyunk, mint akornyez6 orszigok, s tal6n csak
a finnek 6rtik a gondjainkat igaziln.Ez pedig most nem-
csak kozos gyokerii nyelviinkb'<i1, hanem koz<is eredetii
alapkultfrrinkb6l ered; furcsa viszonyunk a dramatikus
improvizticiSval.

,J6tsszunk rogtonzott kom6di6t!" - mondja valaki
Shakespeare Falstaffji{ban, s a britek <isszemosolyog-
nak. A rrigtonz6s magasiskol6j6t ma is az olaszok com-
media dell'arte figur6i nyom6n tanulm6nyozzuk. R6sz-
letesebben is ismerhetn6nk ugyan, de valamit az6rt tu-
dunk a ndmet nyelvteriiletek hires-neves rogtdnzci-ver-
senyeirdl, amikor 6nekesek, sz6nokok, csorgcisipk6s
versmond6k sz6rakoztattiik a bolondiinnepek, s a far-
sang mulatoz6 k<izons6g6t.

Az eltrint, vagy ink6bb sohasem is l6tezett magyar
tis-szinj6t6kot azonban bajosan tudjuk visszaid6zni,
vagy kital6lni, hiszen ez 6seinknek se nagyon sikeriilt.
Ennek persze ezer oka van, r6szletez6s6re hosszf idcit
kellene sz6nnunk - erre k6sz vagyok, kint a folyos6n
-. Most csak rem6lhetjiik, hogy egyszer megsztiletnek
azok a tS.rsasl6lektani 6s szinh6.zmiivlszeti munk6k,
amelyek kiel6gitcien elemzik ezt a jelens6get.

A magyar dramatikus hagyom6ny ritu6.lis rendj6-
ben eleny6sz6 m6rt6kben van jelen a r<igt<inz6s. Ez6rt is
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olyan term6kenyit6 a dr6ma@ag6gia eljir6sai kdz6tt
sz6munkra az improviztici6,m6gha neheziinkre esik is.
Mig a sd6v vagy - mint emlitettem - az olasz hagyo-
m6nyban k6zponti helyen 6ll a rogtiinz6s, erre nekiink,
kik szdzad,okon 6t a k6ntiil6 szertart6s ritusaira t6masz-
kodtunk, jobbrira most kell ,,r6tanulnunk".

Be kell valljam, volt n6hilny bizonytalankod6 6viink,
mikor az,,rijhitiiek" el akarti4k tagadni, ki akartik siip-
rfizni ezt a r6gi form6t. Ma mir tudjuk, semmif6le
gyongitci ellentmond6s nem ldtezik a hagyomdnycirzci 6s
az fjra tiirekvS, elismerten ,,kreativ" magatarti{s k<i-
zdtt. Meg6l 6s meg6lhet egymils mellett a kettci.

Mivel azonban p6,ros, csoportos 6s nagy koz<iss6get
mozdit6 tal6lkoz6sainkkal egyar6nt gondunk van, kiil6n
idcit kell sz6nnunk pl. az ilnnep tanulm6nyoz6s6ra. Men-
teniink kell, s fjra meg kell tanulnunk a riturildk rend-
j6t is. Ha elfogadjuk, hogy az iinnep - 6ltal6nosan fo-
galmazva - egy kcizdss6ghez val6 odatartoz6sunk meg-
er6sit6s6re szolg6l, m6g dermedtebb sziwel n6ztnk
vissza az elmrilt idrjszak arctalan, kusza ,,iinnepeire.".

Jelenl6tiink ereje ezen a teriileten is hib6dzik. Ujra
kell vizsg6lnunk a n6prajz, a pszichologia 6s a szinhiz-
tudomdny szakembereivel az iinnepek, a kozrSss6gi 6let
tagolt idej€t. Mert az is elveszett! Ha vannak is hagyo-
miinyt cirz6 csoportjaink, bizony elcjfordul, hogy kiil6-
n<iss6ge miatt m6jusban is szinpadra keriil a kar6csonyi
betlehemes jrit6k. Pedig annak is ideje van, mint ahogy
,,ideje van a sir6snak, 6s ideje van a nevet6snek", k6r
koptatni olyan napokon, amikor nem fesziti az cisi ritus

- ereje, amikor m6g csak ,,j6t6kb6l" sem mrtlik rajta
semmi, hiszen elfordult felette a napt6ri idci. Vissza kell
tanulnunk az iddben 6l6st is.

Ahogy itthon szoktuk mondani, a drdmapedag6gia
tfrodalma amegismerds <ir<im6tcjl akifejezds - olykor
grdtrelmes - or6m6ig terjed. Nekiink dr6matan6rok-
nak speci6lis k6sziilts6giink, hogy helyzet be fidink hoz-
ni tanit6vnyainkat, s igy joggal vdrhatjuk magunkt6l 6s
tciliik, hogy kialakuljon benniink egfajta helyzetmeg-
hatdroaisi '6s ddntisi kdszsdg, mely az 6let minden te-
riilet6n j6l mrikodik, hiszen a kreativit6s transzfer6lha-
t6, i{tvihet6 az 6let milsik teriilet6re is. ha mi tan6rok
m6r nem is lesziink ott jelen.

A figyelni tudds 6s a teremt6s iskol6j6hoz a dr6ma-
tanit6k alapk6szlet6ben a koncentrdci1, a konstrukci6
& a kooperdci6 gyakorlatai tartoznak. S ezek t<ik6lete-
sen frlllelhetcik a n6pi j6t6kokban is.

Fifkat f6rfiakk6, le6nyokat nciv6lenni segitci, tagad-
hatatlan, 6m szinte tilnd6ri erotik6t tanit6 dalokb6l.
mond6k6kb6l, cs6fol6d6kb6l, p6rosit6kb6l, iigyess6gi
vagy errijrit6kokb6l, az ember6let fordul6ihoz kapcsol6-
d6 szokis-jft6kokbol fllitunk cissze hamarosan szii-
veggyiijtem6nyt, amely hozzilsegitheti a tanirt a
klasszikus, mi t<ibb, nemzeti - alapokon nyugv6, kor-
szerii, szoc itilis ismeretek atadilsahoz.

Vilogat6st k6szitiink azokb6l a magyar n6pmes6k-
bril, s a Magyarorsz6gon 6lci nemzetis6gek 6s etnikumok
mesekincs6bcil, melyek kiilon<isen alkalmasak kdzcis
dramatiz6l6sra.

A befejez6sh ezkdzelelv1nhadd osszam meg Ondt-
kel egy felismer6semet: Az rijdonatfij nevel6si techni-
k6k 6s kreativit6st fejlesztci gyakoraltok r6v6n a nevel6t
megtanitjuk k€rdezni. Ne f6lj! - mondom sokszor. Ha
m6s nem jut eszedbe, csak vedd a vil6got, a Napot, a
Holdat, egy kort6t, egy almdt, mutasd a gyereknek, s
k6rdezd: MILYEN? - El fogja mondani. De vigyizzl
V6rd meg a v6laszt! Mert hogy neked milyen, azt tudod.

De hogy ze,ti milyen, - azt sohasem tudhatod. A dr6-
matdn6rok megtanult6k megvdrni a v6laszt, mert tud-
j6k, sztks6giik van rd a kbvetkezrj idriszak tewez6s6hez..

Felismerrhem azonban az, hogy nag;ron is r6.kaptunk
- orsz6gos m6retekben! - a mechanikus k6rdezget6s-
re. Ismerik azt, ugye, mikor hazajcin a gyerek az iskol6-
b6l, s elkezdjiik bomb6zni: Mi volt az iskolfban? Mi az,
hogy semmi? Felelt6l? Mi6rt nem? Hol a kabdtod? Le-
vitted a szemegtet?

Es ha vagyunk olyan szerencs6sek, hogy levitte a
szemetet - akkor megdll a tudomilnyunk. Most - mi
legyen? Elbizonytalanod6sunk ugyanolyan term6szetii,
mint harchoz szokott gyerekeink6. Nem kell megverni,
nem kell it1lkemi f6ldtte, nem kell a lelk6t megmente-
ni - mi az ord<igdt csiniljak vele?

Igy j<ihetiink 16. arra, hogy elveszitettiik szavaink eg;r
r6sz6t is. Elveszitettiik azokat a ..semmit mond6" sz<i-
vegfosd6nyokat, amelyek simogat6sa n6lkiil nehezebb
az egyiitt6l6s, amik pihenri-idcit jelenthetn6nek a szit-
monk6r6s 6s a dics6rget6s hull6mvolgyei k6zott. Pedig
voltak nekiink ilyenek!

Bocs6ssanak meg, hogy egy nehezen fordithat6, de
az6rt leirhat6 peldival hozakodom elcj:

K6pzeljenek el egy h6tv6gi d6lut6nt egy lak6telepi
lakilsban, amikor ziimm6g a mos6g6p, berreg a porszi-
v6, odabent apuka nrSzi a meccset, ordit a szpiker, a h6-
ziasszony ugrill a hi4ztart6si g6pek megagilztiizhely k6-
zdtt, s m6g kisgyerek6re is iigyelnie kellene, aki ott iil
egy sz6ken, sl6gizza al6bit. Mit mondhatunk - neki?
Ha nem felejtettiik volna el, tal6n esziinkbe jutna az a
dalocska, ami azt mondja: ,,L6g a l6ba l6ga

nincsen semmi dolga,
mert ha dolga volna,
a l6ba nem l6gna"

Mit jelent ez? Az 6gvil6gon semmit. Csak a legfontosab-
bat, hogy itt vagyok, kisfiam, szeretlek. Nincs baj. Jelen
vagyok.

Ennek a dalnak a megfelel<ij6t ki-ki megtal6lja saj6t
anyanyelv6n.

Mi6rt id6ztem? Hogy elmondhassam: mig egyik ol-
dalr6l k6rdezni tanitjuk a leend6 nevelcjket (legyenek
azok tan6rok vagy ,,csak" sziikiany6k), a m6sik oldalr6l
k6rve-k6rjiik Ne kdrdezz! Ne utasitsl Hagyd b6k6n.
Pszt! - jelezd persze, hogy jelen vagy, mert sziiks6ge
van 16. S erre az agresszi6t n6lkiil<izri jelzr6sre legmegfe-
lelcibbek azoka szdvegfoszl6nyok, melyeket el6deink is
kipr6b6ltak m6r, csak mi valahogy kimaradtunk ezek
iir<im6bril. Pedig ak6r a kort6rsi egyiittl6tek sor6n, ami-
kor testv6rek nyizzfkegym6st, h6ton cipelve a misikat,
s mondjik ,,Biidtis tirr6t vegyenek! J6 csipris a tfr6"
Vagy: ,,Paprik6t vegyenek! Paprik6t", form6t ad az in-
terakci6nak ez a nihiny sz6. Vagy ,,hivatalos" form6t
k<ilcsdndz a testi 6rint6s ig6ny6nek; Ringat6kat, sziilci-
nyuvaszt6kat id6zhetiink, peld6ul;,,M6szik bog6r, viszi
fark6t, megeszi az apv nyak6t!...

Ezt a kincset nem lehet m6di6ra, k6nywe, kazettlra
bizni. V6ren dt 6s lelken 5t, teny6rbcil teny6ren, testtel
a testhez 6rve, zdldel6 bfzacsira fdl6 hajolva vagy 9pp
az iinnepi gyertyft gyujtva, csak az EGYUTTES EL-
MEI{Y sor6n adhat6 6t a hagyomdny. Itt 6s zosr, mu-
tasd neki, tedd meg vele, akkor, amikor annak a tettnek
ideje van! Feln6tthi6nyban szenvediink mindannyian.
Legal6bb a gyerekkel legydl vele, hogy elscidleges eml6-
keibe 6piilj<in bele mindaz, amit mi tal6n krinyvbcil ta-
nulunk, mert nincs eml6kiink r6la, de nd,ti m6gis meg-
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adhatjuk azt, felkdsziiltsi6giink, szem6lyes er6nk 6s a kii-
z6ss6g segits6g6vel.

Ez6rt driiliink tehiit, hogy a,,dr6ma" bekeriilt a ma-
gyar alaptantervbe, mert rigy litjuk, hogy a jelenl6ttel
bir6, a hatni tud6, az ijrokittj 6s teremtcj ember krizris

alak a tragyom6ny6tad6s 6s a dr6mapedag6gia hat6r-
mesgy6j6n.

S rem6lhetiink, mert - ahogy ez a konferencia is
mutatja - nincs egyediil.

v6nyt azonban csak a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsa-
s6g adhat.

A felscioktat6sban els6sorban k6t int6zm6nyt kell
megemliteni, melyek pedag6gus-diploma utiin 400 6r6s,
n6gy f6l6ves szakosit6 tovibbklpzl.st szerveznek. Az
egyik a zsitmb6ki Karolikus Tanit6k6pz6 Fciiskola, mely
a csepeli Altal6nos Miivelcid6si K6zpont szorgalmazil-
s6ra 6s gyakorlati kozremrikod6s6vel, l6nyegileg csepe-
li helyszinnel mrikodteti az emlitett tovibbk6pz6st. A
felv6teli besz6lget6sek a ny6r elej6n zajlanak le. Jelent-
kezni Sziics Istv6nn6nill lehet a 06-23-342-122-es tele-
fonsz6.mon.

Hasonl6 tov6bbk6pz6sek zajlanak d6l-dundntrili
vonz6skorrel a kaposv6.ri T anit6k6pzii Fcjiskola szakmai
vezet(s6vel. A kurzusok mindk6t fcjiskol6n tandijasok.

A Szinhiz- 6s Filmmiiv6szeti Fciiskola risyszint6n
pedagogus-diplomisok resz6re indit 3 6venk6nt Szin-
fuizelmdlet-drdmapedagigia szakot. Ez a k6pz6,s a
Icngyel Gydr gy igazgat6-ren dezo-szith6zlortln6sz itl-
tal hosszir 6vek 6ta ir6nyitott szinhizelmlleti k6pz6sbe
6piilhetett bele. Az elsci tirsasilg - melynek oszt6lyve-
zeto tanira is Lengyel Gy<irgy - most vizsgi4zik. Meg
kell jegyezni, hogy l7-iik k6ziil kilencen m6r taniranak
a felscioktatdsban. Ezeket az embereket 6ppen arra k6,-
pezzik, hogy ezen a fokon mintegy magviit alkossiik a
dr6mapedag6gus-k6pz6snek. Az 6rdeklcjd6s szerencs6-
re el6gg6 nagy, az id6n 1 3 I -en jelentkezrek, ebbcjl 20-at
vehetiink fel, b6r szeretn6m ezt a sz6mot 25-re tilgitan|
Term6szetesen ez is tandijas k6pz6s, f6l6venk6nt l0 000
forint.

A k6pz6snek term6szetesen vannak standard tanter-
vi keretei, de igyeksziink a tantervet is mindig az adott
t6rsas6g adottsilgaihoz 6s ig6nyeihez igazitani. Lehet
egy adott t6rsas{4g ink6bb elm6leri, vagy inkribb gyak'or-
lati 6rdekl<i16sri. Mindk6t tipusnak megvan a helye a
szakmdban.

Az iiltal6nos kereiek kdzdtt az elsci tan6v l6nyeg6ben
a k6szs6gfejleszt6sre sz6n6dik, a miisodikban m6r a kii-
lonf6l e c6lokra al k a I mazot t dr dm aj tit dko k k}vetkez-
nek. A harmadik 6v a klasszikus szinhizi produkci6k
elemz6s6nek, pedag6giai feldolgoa4s6nak ideje (dr6ma-
elemz6s, szinhizl|toga t6 sok el6k6sz it6se, produkc i6k
megbesz6l6se, jelenettanulmriny 6s igy tov6bb).

Term6szetesen nagyon fontos az idegen nyelvek is-
merete, hisz a ,,kulturrilis diplom6cia" is egyre fonto-
sabb rjsszetev6je lesz szakm6nknak, a nemzetkozikap-
csolatok irS.nti rohamosan novekvri ig6ny miatt. Nem
sziiks6ges ecsetelni, mit jelentenek ezek a szakma fejtci-
d6s6ben.

A jdv6re n6zve is valami otyaf6t6n kellene gondol-
kodnunk, hogy a dr6mapedag6gia nappali k6pzdsk6nt
<isszekapcsol6dhasson az egyetem nyelvi fakult6saival,
6s a hallgat6k,,6thallgathassanak".

Felsziilldpflya
avagy mit tanulnak Gabnai Katalin dr6matan6rai a fdiskoldn?

Nincs h6l6tlanabb rijs6gir6i feladat, mint felk6sziilt
alannyal interjrit csiniilni. Egyszeni m6diumm6 v6lik
ilyenkor a legbecsv6gy6bb tollforgat6 is. Jelen esetben
m6g az is nehezitette a dolgot, hogy maga az alany is
csupin (!) m6diuma volt sajilt 6letmriv6nek. Be sok,,hil-
l6s" interjrit k6szitettem 6letem soriin Gabnai Katival!
Valah6.nyszor megfaggattam: mi az oka, hogy a dr6ma-
pedag6giai mesters6g Magyarorszdgon liibra nem tud
kapni, dr6mai erejfi heroikus passzimizmussal sorolta,' 
mi6ta, 6s mi mindenf6le javaslattalkcmbizzalassan de
biztosan novekvci, 6m minddrokre maroknyisilera it6l-
tetett elszint csapat6val egyetemben az illet6kEs okta-
tisiigyi hat6sigokat a drilmapedag6gia eszkdzrendsze-
r6nek elfoga dtatis6,6r t. Most majdhogynem lelohasz-
totta publicisztikai nekifesziil6semet az az egyszerii
6rdm, mellyel a,,tan6rnci" a dr6mapedag6gia gy6zedel-
m6t zengte.

Miekjtt b6rki is fennakadna ezen, gyorsan meg-
nyugtatom az olvasot: aztjs6gir6 nem tiszteletre m6lt6
alanya drom6t nehezm6nyezi, de valahogy fel kell dol-
goznia azt a t6nyt, hogy egy sz6t sem tud - mert nem
is sziiks6ges -hozzdtenni az interjfi sor6n elhangzott
informiici6khoz. Miut6n teh6t imigyen kipufogta ma-
gft, beismeri az rijs6gir6, hogy alanydnak teljesen igaza
van: a DPM olvas6inak 6rdeklcid6s6t nem sziiks6ges m6r
,,fdlkelteni a t6ma irint", szimukra a t6nyszeni kdzl6s
lesz a legizgalmasabb olvasnival6.

S m6g annyival tartozom interjf-alanyomnak, hogy
leszdgezzem 6s hangsfilyozzam: nem az illtzi6k vil4g6-
ba val6 emelked6snek k<iszonhetcj mostani besz6lget6-
siink szokatlanul denis hangneme, hanem a ,,trirt6nel-
mi" pillanatnak, amikor is a drilmapedag6gia 6ppen
polgi4rjogot nyert oktatisi rendszeriinkben: a Nemzeti
alaptanterv alapelveket tar talmaz6 r6szrlben oniill6
pontk6nt szerepel a Szfnfuiz 6s drdma - ,,mint tantirgy
6s mint m6dszer (amely) -k6pzettnevekj segits6g6vil
- minden koroszt6ly iskolai munk6j6ban helyet kap-
hat . "

Ettcjl kezdve teh6t a dr6mapedag6gia vegre h6tsz6l-
lel haj6zhat a magyar oktati{si rendszer Szkhiill6i 6s
Khariibdiszei k6zt. Most mdr csak ,,leg6nys6g" legyen!

Az aldbbiakban errdl az egyetlen dologr6l lesz majd
sz6; a drdmapedagfgusok sz&kmai kdpz1si rend-
szerdrdl. Aki pedig szlraznak tal6lja a most kovetkezci
inform6ci6ilradatot, klpzelje a szavak m6g6 Gabnai
Katit (hisz v6giil is ez m6giscsak aff6le interji volna)!

A 120 6rris k6pz6sr6l eztttal nem kell tirl sokat be-
szr6lni, el6g itt annyit hangsfilyozni, hogy adr6tmaj6t6k-
vezet6s igenis szakma. A kulturdlis szakk6pesit6si;egy-
z6k (MK l9l. sz.) krizmivel\ddsi szakember katego;iiL-
j6ba szint r6s tevdkenyslgleirisilval beletartozik i drrl-
majdtlhezetci is. J6 tudni, hogy szak6pz6si azonosit6-
szimai:89-4-3713 6s 12 3 0 05. Ilyen tipusri k6pz6st
m indenf aj ta int6zm|ny szervezhet, vizsgabizonyit-



Jelenleg a pedag6gusk6pz6 f6iskol6kon, eg;reteme-
ken l/2 I 6ves speci6lkoll6giumi vagy 300-400 6rris
szakkoll6giumi form6ban ismerkedhetnek a tanit6-
vagy tan6rjeldltek a dr6mapedag6gi6val. A szakma fej-
lcid6se megkivrinn6, hogy bizonyos sz6mf fcjhivat6sir
szakember is kik6pzcidj6k - milrcsak a der6khad min6l
szinvonalasabb k6pz6s6nek 6rdek6ben is.

Az itten, szinmriv6szeti f<jiskolai tapasztalatok is azt
nutatj6k, hogy ezt a szakm6t csak teljes odaad6ssal le-
het igaz6n tanulni, m6gpedig 6lland6, napi kommunik6-
ci6s kapcsolatban gyermek- vagy felncitt-csoportokkal.

Ek6pz6s - azon tfl, hogy a neve is kettcis (Szinh6z-
elm6let-dr6mapedag6gia) - val6ban ket f6 celt tart
szem el6tt: 6rnyalt 6s rugalmas gondolkod6sri, elemzcj-
k6sz elm6leti 6s gyakorlati szakembereket akar nevelni,
ugyanakkor a mindennapi kommunikdci6bau j6rtas
szewez6kel is, akik meg tudjrit teremteni a szakmai
munka h6tter6t (tanfolyamok, t6borok, tal6lkoz6k, kon-
ferenciiik 6s igy tov6bb).

Befejez6siil hadd emlitsem rdgt<in eg1rnernzetkiizi
esem6nysorozat terv6,t. Az IDEA (a drfmatanirok
nemzetkdzi szerv ezele) segits6g6vel 6vente ha tnapos

workshgpot terveziink, melyen a tagorsalgok 2-2tr6ne-
re mutatn6 be az alkalmank6nt n6gy-n6gy orszi4gb6l to-
borz6dott resztvevii-gilrd6nak saj6t,,nemzeti" eszkdz-
t6ra egy-egy,,reprezentativ" dr6mapedag6giai m6dsze-
r6t-eszk6z6t. A miihelymunkiban meghivottk6nt egy-
k6t nem-tag orszfug n6hiny dr6mapedag6gusa is r6szt
vehetne.

De zdkkenjiink vissza a jelenbe: 6sszel indul itt, a
F6iskol6n a misodik Szinhizelm6let{rrlmapedag6gia
osz6ly. Most olvasom a felv6teli dolgozatokat. Izgalmas
t6rsas6g, eg6szen m6s karakterii, mint az el6z6. Most
sz6mukra kell ,,testre szabott" tantervet k6sziteni... Az-
Lin tal6n majd a tanitisra is jut valami iddm...

Filgg6ny

- Azaz lcdszdndm, Kati, hagy a munka danddrjd,-
ban id6t szakitoutil erre a beszdlgetdsre, ds killdn kri-
sz(iniitn - a szakrna nevdben is - az dsszefogott,
t dr gy s zerfl t d,j d kozt at dst.

Trencs6nyi Imre
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Ann M. Shaw
. A gyermek €s az

,,Szlmbollkus folyamet 6s drCma

Hogy a legelej6n kezdjem, mi emberek olyan 6llatok
vsgyunk, akik a vildgot szimbolikusan fogiuk fel 6s hoz-
zuk l6tre. Susanne Langer mondja, hogy ,,a szimboliz6-
l6s nem d<jntcj cselekv6s a gondolkod6sban..., de d6nt6
cselekv6s a gondolkoddshoz, 6s megelcizi azt.,, Az av6--.
lem6nye, hogy az agy nem csupin nem k<izvetitcj 6llo-
mis, hanem egy nagy transzform6torhoz hasonlit in-
k4bb:

,,,{z a k6,riilmeny, hogy az emberi agy sziinteleniil
v 6gzi a hozzt b6rkez6 tapasztalati adatok szimbo-
likus italakit6sinak munk6j6t, a tdbb6-kev6sb6
spont6n eszm6knek val6s6gos forrisiiv6 teszi az
agrat. Mivel minden fdljegyzett tapasztalat cselek-
v6sbe igrekszik torkollni, eg6szen term6szetes, hogy
a tipikusan emberi t6nyked6s a k6zzelfog;hat6 cse-
lekv6s tipikusan emberi form6j6t kivinja meg; 6s
6ppen ezt tal6ljuk meg az eszm6k tiszta kifejei6s6-
ben."
A fiatal gyermek szimbolikus viselked6se gyakran

rilti a tapasztalatok krizvetlen ut6nzisiinak 6s valami

,,improvizativ drfma" kapcsoldddsa

Az amerikai drdmapedagdgus 6s kutat6nak ez a dolgozata els6 tzben
1982-ben ldtott napvildgot magyar fordttdsban,mdgpedig a Ndprnit-
veldsi Intdzet kiaddsdban, aGYERMEKDRAMATURGIA I I. ctmii
filzaben. Oktatdsi segddanyag volt ez, s kdzirat gyandnt jelzdssel je-
lent meg. Most, hogy immdr drdmapedagdgidbdl vizsgdzni is lehet,
arra jdttilnk rd, hogy Ann M . Shaw irdsa fontos a rnai tanulni vdgy6-
nak i s. H i dnyp 6t I 6 v i zs g aany a g a gyer me ki v i s e I ked 6 s 6 s a d r dmaj d-
tdk kapcsolatdr6l, a ,,mintha magatartds" l1lektaruir6l, a drttmata-
ruir ds a gyermekvisTonydrdl, ds arr6l , hogy mi a drdrnapedag1gia, az
ii sz6haszruil ata s zer int az improvizativ dr dma, t ant dr gy -e vagy m6d-
szer?

Kisebb kihagydsokkal houuk Ie a dolgozatot.

olyan viselked6snek a form6j6l mintha 6 maga volna az
elk6pzelt szem6ly, .dolog, v tgy az elk6pzelt k6riilm6nyek
ktiz6tt 6kj valaki. Igy j6tssza el a gyermek a kisbab6jit
etetci mam6t, az eget v6gighasit6 repiikig6pet, a sziile-
t6snapi t6rsasigot. Hans Furth mutat 16, Piagetnek a
szenzomotorikus megismer6s 6s a szimbolikus viselke-
des kdzti kiilirnbs6gt6tel6t fejtegetve:

,,Amikor a h6rom6ves gyermek ,,mam6t", Vagy
,,aludni megyiink"-iit j6tszik, gesztusait nem tudn6
vegrehajtani, ha a szem6vel vagy az alv6.ssal kapcso-
latos ismeretei fizikai cselekv6shez tapadn6nak. Ne
feledjiik, hogy az alvis szenzomotorikus ismerete a
tdnyleges alvds. Amikor a gyermek alv6st j6tszik,
megismer6se m6r l6that6an tuljutott a szenzomoto-
rikus szinten, tdbb6 nem kiitcidik teljesen a kiils6
cselekv6shez, s ez6rt a gyermek mir szimbo I ikus al-
v6s formijdban k6pes kozdlni ismereteit."
A gyermek szimbolikus viselked6seben tal6ljuk meg

a legkor6bbi megnyilvd,nuliisit annak a folyamatnak 6s
formdnak, ami az 6.ltalunk dr6m6nak nevezett miiv6szet
jellemzcije. S minthogy a dr6ma mrifuja mir k6szen 6ll,
ezt a jdtdkfaitiit ,,dramatikus j6t6k"-nak kezdjiik ne-
vemi. Nem szabad elfelejteniink, hogy a drimit ez a
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szimbolikus viselked6sforma hivta 6letre, s csatlakoz-
nunk ahhoz az irilnyzathoz, amelyik az improvizativ
dr6m6t az 6letn6l kor6bbinak vallja.

A gyermeknek a dramatikus j6t6k ir6nti vonzalma
eg6szen feltiinci. Egyszer Harlemben egy kisfif miig6tt
haladtam, s n6hiny prcigazt hittem, hogy nyomor6k,
vagy idegbajban szenved, mivel j6r6s k<izben furcsin
billegett, 6s a feje riingat6dzott. Amikor kdzelebb 6rtem
hozz6., akkor j6ttem rii, hogy egy elcitte az fiton s6t6l6
galambot figyel, s annak a jilrdsit utfnozza. Vagy egy
percre 16, a gyerek lovass6 6s nyeritci 6gaskod6 h6tasl6-
vh villtozott, aki miutin lovasa rincbaszedte, vigtilmi
kezdett az utciln. A lovas hirtelen visszatorpantotta.
Kdzvetlen el6ttiik k6t ember torte az utc6t l6gkala-
p6ccsal. A gyereknek a k6pzeletbeli kant6rsziirat tart6
keze mdr a k6pzeletbeli l6gkalap6cs fogantyfj6t mar-
kolta, s mig l6ba az 6pit6mtnkdsok terpesz6il6s6hoz
idomult, a gyerek megszem6lyesitette a l6gkalapics
hangj6t 6s a l6gkalap6csot kezelcj ember mozdulatait.

Az elsci 6s az utols6 esetbn a gyermek annak utin-
zitsibameriilt bele, amit t6nylegesen l6tott, hallott. L6-
6s lovask6nt azzalvolr elfoglalva, amit Piaget ,,szimbo-
likus ut6nzls"nak nevezne, azokkal a jelk6pes gesztu-
sokkal, amelyek az eml6kezetbeli vagy elk6pzelt ese-
m6nyt jelenval6v6 teszik, 6s kifejezik a gyermeknek az-
zal kapcsolatos ismereteit. Ha megfigyeliink egy drama-
tikus j6t6kba meriilt gyermeket, a l|tvfny valami egy-
szem6lyes tirsulatra eml6keztet benniinket, mivel a
gyermek az adott esem6nyt gyakran egyidejtleg tribb
n6zcipontb6l jeleniti meg, ahogyan a 16 6s lovas eset6ben
is, amikor ,,h6h6"-zott a lovas helyett, nyeritett a 16 he-
lyett, huzgilta akantilrszirat, 6s saj6t combj6t pask-ol-
ta a 16 horpasza cim6n. A grermek jit6kinak ez a for-
m6ja m6gsem apr6l6kosabb m6solata a gyermek mfilt-
beli vagy jelenbeli megfigyel6s6enk, mint a szinh{n az
6letnek. Bfrmily betriszerintinek ttinj6k is az imitativ
jdt6k, ha jobban szemiigyre vessziik, kitiinik, hogy a
gyermek a val6segot v6logatott 6s hangsfilyossi tett
gesztusokk6 alakitotta 6t. Ahogy a gyermek fejl6dik,
ezek a jelk6pes gesztusok egyre v6logatottabbakk6, sii-
ritettebbek6, kitart6bbakk6 v6lnak, mintha csak a gyer-
mek valamik6pp r66bredt volna a ,,kevesebb tobb!" sz6-
lismondisban kifejezcidci eszt6tikai-okonomiai elvre.
Egyetlen j6l megv6lasztott gesztusban, ahogyan a j6l ki-
hegyezett mondatban is eg6sz sereg kodendci t<ir napvi-
l6gra.

Nyilv6nval6nak tiinik, hogy ha az ember fel akarja
fogni a rajta kiviili vil6got, akkor elevenen f6l kell t6r-
nia a ,,nem-6n vil6g" n6zripontjait. Ennek.a szimbolikus
ji4t6knak igen nagy r6sze van abban, hogy az ember
m egtanul j a megkiil onb<i ztetni magat miisokt6l, sz6t
tudja t6pni az intellektu6lis onz6s kdtel6keit, t6rsa-
dalmi l6nny6 v6lik. Cameron mondja:

,,A t6rsadalmi kommunik'lci6 annak a k6pess6gnek
a kifejlcid6s6n mfilik, hogy az ember 6t tudja-e 6lni
a tdbbi ember szerep6t, vissza tudja-e tiikrrjztetni
magatart6sukat 6nn<in v6lasziban, 6s megtanul-e
fgy reag6lni 6nniin viselked6s6re, ahogy arra misok
reag6lnak..."
A gyermek 6rtelm6nek fejl6d6s6vel a megelevenit6-

si folyamat benscibb6 v6lik. De ez a rejtett folyamat,
hogy valaki m6snak, vagy fizikai 6rdeklcj<l6siink szim5.-
ra tiivoli helyeken vagy helyzetekben l6vcinek k6pzeljiik
- vagy 6br6zoljuk - magunkat, eg6sz 6letiink<in vegig-
kis6r benntinket, 6s igen jellemzci gondolkod6sunkra

olyankor, amikor j6v6nket vetitjiik magunk el6, mfrl-
tunkat id0zzik vissza, jeleniinket tervezgetjiik.

Konnyen meglehet, hogy szerteigaz6 gondolataink-
nak forrisa 6s mindenf6le hipotetikus gondolkod6s
alapja az 6nnek abban a fantiziadius kivetit6s6ben kere-
sendcj, ami a korai 6vekben m6gk6,zzelfoghat6 megiele-
nitdst kiv6n. Theodora Sarbin, a szerep elm6let egyikve-
zetci k6pviselcije a k<ivetkezdket mondja:

,,Ma m6r kiizhely, hogy a t6rsadalmi szerepek meg-
tanul6sa - a voltak6ppen b6rmif6le fogalom megta-
nul6sa - dsszefilgg azzal a k6pess6giinkkel, hogy
6gy tudjunk b6nni valamely dologgal vagy ese-
m6nnyel mintha az valami m6s lenne. Ahhoz, hogy
l6tsz6lag rissze nem fiiggri dolgokat 6s esem6nyeket
kdziis fogalom al6 vonhassunk, ig6nybe kell venniink
a mintha j6t6kot."
A ,,mintha" magatart6s jelenti a szimb6likus visel-

ked6s alapjit, 6s dontcj szerepe van mindenf6le intellek-
tu6lis fegyelem elsajiltit6siban. A drima az a jelens6g,
amelyik a legsaj6tosabban 6s a sz6 legszorosabb 6rtel-
m6ben ebbrjl az emberi k6pess6gbcil szirmazik. Eml6ke-
zetiinkben 616 6s elk|pzelt tapasztalataink elj6tsz6sa
form6t ad szubjektiv 6rz6seinknek, 6s diadalra juttatja
egy6ni tud6sunkat. E z az, ami6rt a drirmilt az ember esz-
t6tikai 6s formateremt<i k6pess6ge legkor6bbi 6s lega-
lapvetcibb megnyilvinul6sdnak tekinthetjiik.

Mit tekinthetiink dr6mdnak?

A dr6ma miiv6szet. ,,Minden miiv€szel embri 6rz6-
seket kifejezt 6.rz6kletes form6k teremt6se" - vallja
Susanne Langer. Irwin Edman az 6lm6nyek elm6lyit6,-
s6ben, megtisztit6s6ban, tov6bbad6s6ban l6tja a mriv6-
szet szerep6t. ,,A mriv6szetek - mondja ,,felid6zik a
c6lt, amely fel6 minden 6lm6ny halad; a dolgok kiilsci vi-
l6git, az 6rtelemtcjl athatott, bels6 6szt<invil6got, hogy
b6rmit is cseleksziink, 6r6miink telj6k a cselekv6sben
mag6ban, 6s 6rdmiink az eredm6nyben. A dr5,ma az, em-
beri viszonyok v6logatott jelens6geinek kifejez6s6vel
foglalkozik, s az emberi cselekv6st emberi cselekv6s 16-
v6n jeleniti meg...

Az improvizatfv drfmfr6l

A fenti k6rd6ssel kapcsolatos elk6pzel6seimet k6t
megfogalmazis ttikrozi vissza, 6s ezekbrjl lehet k6vet-
keztetni arra is, milyen t6rekv6sek mozgatnak az im-
provizativ dr6m6val kapcsolatos al6bbi fejteget6seim
sor6n. Az elsci egy, az Altebor6i KonferenciS.n kialaki
tott definic6. Ez megfelelci alapot nyfijt szilmunkra a
dr6milval, a szinhizzal 6s a gyermekekkel kapcsolatos
k6rd6sek megvitat6s6hoz.

,,,A. dr6ma konfliktusban l6v6 fogalmak 6s szem6lyek
olyan k6pletes megjelenit6se, amelyben minden
egyes szereplcinek j6t6k formrijrlban, vagy egy t6le
kiil6nb<izcj egy6n hely6be kell k6pzeletben illeszked-
nie, vagy m6sok ilyen cselekedet6be kell bele6lnie
mag6t. Ez a cselekv6s szervezett, val6s6ga idciben 6s
t6rben tiirt6nik, jellegzetes 6rtelmi, fizikai 6s 6rzel-
mi odaad6st k<ivetel, es friss betekint6st nyfjt az
emberi viszonyokba."
A m6sik, Kenneth Tynan-t6l szirmaz6 kijelent6st

Dorothy Heathcote alkalmazza 6kessz6l6an a dr6miir6l
6s a gyermekrcil sz6l6 fejteget6seiben. Eza drLma 6rzel-
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# d crcj6t erieti ki. Tyran a Deklardci6ban a kdvetke-
r*et rallja: ,,Szdmomra az a j6 dr6.ma, amely olyan
" lolatokb6l, szavakb6l 6s mozdulatokb6l ievcidik
csze, amelyek akkor szakadnak ki emberi l6nvekbcil.
arnikor azoka k6ts6gbees6shez kozelednek, annik dila_
p -rban vannak, azon emelkednek feliil."

Trndrgyvagymddszer?
Az improvizativ drdm6nak az a k6pess6ge, hogy 6t_

hassa a gyermek 6let6l, az al{bbiakb6l eredl
l. abbol a k6riilm6nybdl, az improvizativ drilmiiban

vdgbemenci folyamat tapasztalati anyagok bizonyos
szimbolikus iitalakitris6n (a,,mintha" kozvetlen megje_
hnitesdn) alapul, ami nagyon fontos az emberi 6rteGm
kifejlcid6s6hez, s alapverci m6dja a gyermeki meg6rr6s_
nek.
Ez k6sztet sokakat arra, hogy a kreativ dr6m6ban sokkal
inkibb hat6kony m6dszert, mint tantilrgyat ldssanak, s
mindenf6le tant6rgy megkozelit6si m6dszer6til javasol_
jik a kreativdr6mit.

2. a drirma term6szet6b6l 6s szerep6bcil - l6v6n a
drima az a miiv6szet, amely olyan meiaf6r6k teremt6-
s€be es meg6rtr6sbe von be benniinket, amelyek az 6let
nyomds6val szembehelyezkedo, drint6seket hoz6, s a le_
hetcis6g 6s a villasztirs kovetkezm6nyeivel foglalkoz6
egy6n reag6l6s6r fejezik ki.
Ezk6sztet sokakat arra, hogy a kreativ dr6ma tantdrgy
volta mellett 6lljanak ki, olyan tant6rgy volta melleii,
amely joggal tart ig6nyt a maga hely6re 6s idej6re az is_
kola napi 6let6ben.

. {, hogy mindez 6rrhetcibb legyen, meg kell vizsg6l_
ni, milyen rrlszvr6telt is kivi4n meg a gyer-iktrjl a kr:ea_
tiv driimai folyamat. A kreativ ar6mTvat val6 foglalko_
z6sot sor6n a gyermekek, mint csoport-helyzetben l6vci
egy6nek, a k6vetkezcikkel foglalkoznak

a/ felelevenitik 6s felhaszneljdk tud6sukat rls tapasz_
talataikat, hogy ndvelj6k ismereteiket, 6s a tudotiakat
tov6bbadjr{k, valamint, hogy kik<ivetkeztess6k, mi az,
amit m6g nem tudnak, amircil m6g nincs tapasztalatuk;

b/ mrisvalakinek vagy m6svalaminek probl6m6iba
kepzelik bele magukat;

c/ kapcsolatot 6s kolcsdnhatiist l6tesilenek m6sok_
kal:

dl jilt€k r6v6n eszm6ket 6s 6rzelmeket t6rnak fel.
alakitanak 6s fejeznek ki;

f / 6rt6kelik cselekv6seik krjvetkezm6nyeit.

. 
Ezeknek a_magatartdsoknak osszjiit6kit 6s a csopor_

trrs folyamat dinamik6jr4t taliin jobbin megviligitja egy
p6lda. Nemr6giben k6t tanitv6nyo, "gy ,rett"rnitIg
visszamaradott tizenegy-tizenk6t 6ves gyerekekbdl 6116
csoportn6l rendezett rogtdnzdtt dr6m6i. Azt mondt6k,
hogy valami ,,igazi nagy balesetet" szeretn6nek j6tsza_
ni. Valahogy egy elhagrott szigeten t6rt6nt .eptitAg6p_
katasztr6fa keriilt koz6ppontba, 6s a vezetcjk a csopon_
lgl egyttt k6t foglalkozist rottrittek et azzal, hogy ki_
jAtssaik magukb6l a vesz6llyel, elhagyatottsrlggii, in_
seggel, megmenekiil6ssel, egym6srauiilts6ggal k-apcso_
latos elk6pzel6seiket. A harmadik foglalkozaira sikeriilt
meggy6gyitaniuk a sebesiil teket, 6letiik fenn ta r t6s6hoz
elegendci 6lelmiszert keriteniiik, megegyezniiik abban,
hogy megkis6rlik el6rni acivitiz6ci6t,6s i repilrig6p da_
rabjaib6l turajt k6szitenek.

- . 
A harmadik foglalkozils azzal kezdcjdrjtt, hogy a tu_

tajt megraktik,6s vizre bocs6tott6k. Egy asztallelyet_
tesitette a turajt, mely eredetileg k6preietUeti tutaj volt,

6s a gyerekek a k6t vezetovel egyiitt a fedillzetre m6sz_
tak. ,,K6szen vagyunk? Mindenki itt van? - k6 rdezte az
egyik vezetci. ,,Igen." ,,Nos, 6n itt vagyok." ,,Mindenki
itt van." Tengerre! - kiiiltoztdk. A--LirrOa nem volt a
tutajon. Az egyik gyerek dszrevette ezt, 6s sz6lt a tobbi_
eknek. Felfiiggesztelt1k az induliist. Mondt6k Lind6_
nak, hogy szrllljon fril a tutajra. Linda a fej6t r6zta:
,,Nem." K6rlelni kezdr6k, hogy sz6lljon fol i rurajra.

. Megtagadta. ,,Vajon mi6rt nem akar febziillni Linda a
tu tajra ? " - k6r dezte az egy ik v ezet 6. A gyerekek Lin _
dilhoz fordultak. Linda nem volt hajland-6 vilaszolni.
Az egyikgyerek kifejtette elcjtte a helyzetet,6s folsorol_
ta neki azokat az okokat, ami6rt lfrgy hatilroztak, hogy
elhagyjrik a szigetet. Linda egy sz6t se sz6lt. A r6tbesi6,_
l<i felhivi4sok most m6r igen egy6niek voltak. ,,Nem ma_
radhatsz itt egyediil. Megbetegedhetsz, 6s nem tudsz
6lelmet szerezni." ,,Mi lesz, ha megmar egy kigy,6?"
,,Nem lesz senki, akihez sz6lj." ,,Nem leiz, at<ivet
j6tssz." Linda nem mozdult. Az egyik vezeto feltette a
k6rd6st: ,,H6t most mit tegyiink mi?" Es a gyerekek
kezdtek rijrinni 6s v6laszt keresni a clilemma e!y6b ve_
tiileteire - a csoport felelciss6g6re a t<ibbs6g ir6nt 6s
Linda iri4nt, a maguk felelciss6g6re <inmaguk in4nt. ,,Ha_
za akarok jutni." ,,En is, de nem mehetiink n6lkiile."
,,Ha Linda nem akar veliink jonni, az az ci baja." ,,De
meg fog halni." ,,,A,zt hiszem jobb, ha itt maradunk."

,,1!{or mindannyian meghalunk.",,Mindenkinek meg
kell halnia egyszer." ,,K<it<izziik meg, 6s vigyiik mal
gunkkal." ,,Az nem tisztess6ges dolog)' U3.a Llna,inoz
fordultak, s el6tiir ti4k d ilemmrij uka L Elhaier ozesra kel_
lett jutni. A feszillts6get tesriinkkel ,6,reztik.,,F6lek". _
mondta Linda vonakodva - ,,hogy vizbe esem,6s meg_
fulladok" Ez olyan probl6ma volt, amit meg tudtak o'i_
dani. ,,Ide iilhersz, a legkriz6pre." ,,Ember!fn 16t tuOot
riszni. Ne f6lj semmitcil!" ,,Yigyiznifogunk r6d, Lindat"
Eljenz6sben t6rtek ki, amikor Linda lassan folmilszott
a tutajra,6s ig6retiikhozhiven, a tutaj kozepln csin6l_
tak neki helyet, 6svigyiztak ri. Megkonnyebbiilt s6ha_

* jokat 6s tinnepi ki6lt6sokat lehetett hallani, amikor a tu_
taj ,,vizre szilllt". A csoport ism6t egy akaraton volt, 6s
figyelm6t a hazautazisra fordithatti...

Nekem, ciszintdn sz6lva, az a v6lem6nyem, hogy az
improvizativ drdma akkor ad a legtribbet agyermeknek,
ha fgyhat6rozzikmeg6s rigy haszn6ljiik, hogy az mind
a metaf6riik kialakit6siinak folyamatilt mind a k6sz me_
taf6rdkat mag6ban foglalja. Frank Harland 6s Anne
Thurman bardtaimmal egyutt rigy jellemeztem a krea_
tiv drdmdt, mint r6gt6n2r)tt, nem i)nmutogatd drdmai
formdt, amelyben a szerepl6ket arra tanit j-tik, hogy em_
ber i t apa s zt al at okat k6pze t j enek e l, j e I e'nlt s enek' me g,
tegyenek bir dl at tdr gydvd.

_ , Az improvizativ dr6ma szem6lyis6gfejlesztci erej6t
akkor iaszn6ljuk ki leghat6sosabUan, tri tringsf lyozz"uk
azt a folyamatot, s azokat a saj6tos felt6teGkei, ame_
lyek a dr6m6t kitdlrik, s a dr6ma 6ltal megvil6gosodnak,
ha a gyermekeket tervszenien riivezetjiik, hogy j6tssz6k
el szemr6lyes fejkid6si 6lm6nyeiket, ai etmdriliei 6s szi_
uinket.megragad1 egylni 6s 6ltal6nos 6lm6ny nagy pil_
lanatainak kihat6sait. Amilyen m6rt6kben ezr meg_
tessziik, abban a m6rt6kben inditvdnyozhat iuk indoko-i_
-tan, hogy a kreativ dritmilt tekints6k a gyeimeknevel6s
k<iz6ppontjr4ban 6116 humdn tant6rgrnal. Amennyiben
energi6nkat 6s hozz66r tl,siinket arr a Fidozzuk, hogy az
improvizativ driimiit tegyiik meg az egy6ni fejlcid6J6s a
nevel,6si int6zm6nyek csodaszer6nek, erkolcjtelen dol_
got kovettink el.
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Ez a kijelent6s nem jelenti azt, hogy szerintem az
improvizativ dr6.ma 

_h a t6stalan m e tod oi-6gia, vagy hogy
soha nem szabad m6s tantervi probl6mr{im egk6zeli{6_
s6re felhaszniltni. Az a gyanum, hogy egy teit<it<6ppen
iigyesirdnyit6kezlbeniiimproviziiiud"i4*ucsaknem
mindig sikeresen k6ti le a figyelmet 6s kelti fel az 6rdek_
t*:rj, 

Lk**j legyen is az a t6rgy . Mivel azr a gyerekek
a jdtlkcjr<im6vel trirsitjdk, alkalmat ad sz4mu[ia, hogy
cselekvcien uO.gezzenekvalamit, szem6lyess6 teszi a ti'_
|ip."t, y- elyol t f ogalmakat pedig k6zzelfogha r6kk6. S
Jouenet ketsegbevonom, hogy a tudom6nyos 6s a mate_
matikai fogalmak alakulisilhoz, a filoz6fiai szintrieket
kiv6ve, dramatikus rlton kozeledni 6rdemes, fgygonOo_
lom, hogy a tfrsadalomtudomfnyokban, a tdrt6nelem_
ben 6s az irodalomban igen j6l aikalmazhato a kreativ
dr6ma. De m6g-ezekben is k<innyii belegabalyodni a t6_
nyekbe,_ s megfeledkemi a dramatikus"6lm6ny termrg_
szet6nek l6nyeg6rcil. Fontos tisztiiban lenniink azzal,
lggt b6r a rdgtonzritt dr6ma spont6n pi{rbesz6d 6s cse_
lekv6s r6v6n jdn l6tre, a rrigt<inz<itt beiz6d r6s cselekv6s
rinmagdban m6g nem jeleni drrimrlt.

Amit le akarok sz6gezni, az a kcivetkez6; Azimpro_
vizativ dr6ma val6ban hatdsos tanitilsi m6dszer lehet,
de arra k6rhoztatni,_hogy a ,,mindenes,, szerep6t
j6tssza a besz6dtanitdsban, a szem6lyes higi6nia, a tele_
fonk6sziil6k kezel6se 6s hasonl6k teiaese&n, megd6b_
bent6 t6kozl6sa a dr6ma,.azor- k6pess6g6nek, h6gy a
gyermekeket dsszekcisse 6nmagukkal 6s a t<ibbie[kel
hogy elevenn6 tegye az emberil6t realit6s6t 6s lehetrj_
segert.

A foty"amat 6s amit adhat

. ^ -1: i.?.ovizativ gyermek{rimdnak nem az a c6lja,
hogy szindarabot vigyen kdz<ins6g el6, hogy szin6szeliet
Kepezzen kl a szinpad sz6m6ra, hogy a megkrivetelt tan_
tirgyakatizesebbekk6 tggf;,6s 1eil is az,"hogy ,,a k6ly_
kriket tiivoltartsa az utc6iOl". Mint azt ,",ir Jfy sokszor
elmondtiik, a c6l a szem6lyis6g fejleszt 6se.Eza sz6nd6k
y yqfalok.szrivets6ges6vr6 avat benniinket, de 6ppoly
testetlenn6 is tesz, hogyha semmi k<izelebbit nem tu_
dunk mondani arr6l, m-ivel 6s mi m6don segitheti elci a
kreativ dr6.ma a szem6lyis6g fejlcid6s6t. Me]eprob6ltam
6rz6keltetni, hogy az improvizativ driima t6iyeg6t aO6
fotylm.al mik6nt vonja be a gyermeker a magi 6itetmi,
erzetmi €s szoci6lis f e jlcid6s6hez alapvetcierisziiks6ges
szimbolikus transzformdci6kba. Besi6ltem arr6l, hJgy
ryit<n9k 

jobb meg6rt6s6heZ igyekszik a dr6mahozz6*_
ql:il9:Tgnker; vagyis,-a.sibm6lyes harc 6s tehetris6g
errermerot, es az €let eszt6tikai tiikr<iz6s6nek l6trej6tt6l
161, arr6l, hogy mik6nt emberiesiti a dri4miival vat6 fog_
lalkoz6s az 6lm6ty eket.' 

- Az improvizativ dr6ma nem valami l6lek n6lkiili,
szintelen iigy. Hogy a gyermeknek mit ad, az term€_
szetesen fiigg att6l a m6dt6l, ahogyan az adott gyermek
csoport vezetoje fel tudja haszn6lni a folyamatban 6s a
tartalomban r_ejki lehetcis6geket. Ezt elcirebocsi4tva, jog_
gal.jelenthetjiik ki, hogy al improvizativ drima eldse_
gitt a gyermek kreativ kdpessdgeinek (gondolkod6kd_
Wsy(gdryk) fejl\ddsdt, s ugyaieT dil slubjektiv dtet6_
re (drzdseire, 6sztc)neire), drzelmi fejl,d€idre (maga-
taltdsok ds drtdkek magdevd t6tel6ri) ds teremrt1kisz_
sdgdre.

A vezetdkrdl 6s a vezet€srdl

. - Kri_ztudott r6ny, hogr az impr ovizativ dr6m6hoz fel_
teUeniil sziiks6g van vezet6re.Miut6n magam is ezt val_

lom,6s,azon ffradozom, hogy az improvizativ dr6ma le_
hetcis6gei megval6suljanit a gyakorlatban, 6n sem
hagyhatom ki a vezeto k6rd6s6i. Az is t6ny azonban,

Pgt".I6.*9s 
annyira fontos, 6s osszetetr, hogy mag6-

ban is ciniltl6 tanulmdnyr 6rdemelne, 6s kiv6nii, ahJgy
j6n6hdny, a teriiletrel foglalkoz6 publik6ci6ban etegeiis
tettek. Elmondom hrit n6h6ny gondolatomat avezeto 6,s
a v ezet'6s k6rd6s6rcit.

A vezet6re h6rul az a felel6ss6g r6s feladat, hogy a
gyermekeket fejlcid6siikben 6s gondolataiknak dramiti_
kus form6ban trirt6nci kifejez6i6ben eldbbre segitse an_
n6l, ameddig a saj6t erejtit<Ocit eljutniinak. A vezet6s el_
vei megkcivetelik, hogy avezet6 ne jdt6kszernek tekint_
se 6s ji4t6kszerk6nt kezelje u gy".-"k"t, hanem gondol_
kodni, 6rezni 6s teremteni tua,6, s mindezt meg-is tevd
szem6lyk6nt. E_gJet kell 6rtentink azzal an6zetlel, hogy
u gy:irn:! j9v6je jelen6re 6piit, 6s a gyermeknet< teties
val6jival bele kell bocsiitkotnia a MX megfigyel6s66e,
6rt6kel6s6be, kivaltatdsfba, fel ku ratds6ba.

A vezetcinek, term6szetesen ismernie, tisztelnie 6s
szerelnie kell a gyermekeket. Epp ilyen fontos az is,
nogy a vezetd ismerje, tisztelje 6s szeresse <inmag6t.
Tudnia kell, mi a dr6ma,6s fel teil tudnia haszn6lni ezt
a tud6st a dr6mai folyamat ir6nyit6s6ra. lsmernie kell
az alkot6i folyamat term6szet6t is; tiszti{ban kell lennie
a spontaneitils jelentcis6g6vel, k6vetkez6 sklppen azzal,
mennyire fontos, hogy az eszm6k cselekv6sJviljanak,
mielcjtt mindannyiunkban ott rejlci belsci bir6 k<izbe_
szotna. ,,Ez nem fog sikeriilni.Ez az citlet nem 6r sem_
Tit]'. 6s megakadiilyoma benniinket abba, hogy fel_
t6rjuk a tudattalanban rejki lehetcis6geket. S 6'ppigy
tisztelnie kell a vezetcinek az alkot6 mrinka f<6zben ie_lentkez6 bir6latot, m6ltat6st 6s helyesbit6st, mert a
munka csiszoldsa edzi alkot6k6pess6giinket,6s az eszt6_
tikai 6lvezet egyik fci forr6sa.

Az alkot6 munka l6trej<itte 6rdek6ben a vezetcinek
olyan kdriilm6nyeket 6s l6gk<irt kell teremtenie, amely
kedvez a kdlcscin<is tiszteleinek, a k<izris er6feszit6snek,
amelyben az dtletekre odafigyelnek, 6s 6rt6kelik ciket,
11e_lyben aklpzeletkigyullad, s a rr6fa kcizkinccs6 v6_
li!.Yu azr akarja, hogy a dr6mai folyamar rrjk6leresen
bet<iltse rendeltet6set, akkor a vezetcjnek kifejez6sre
kell juuarnia, h^ogy a. jr{r6k kedv66rt jiirszott i6i6L az a
kerdezesi 6s kifejez6si m6d, ami megkiildnbozteti az
improvizativ drimiit. A vezet6 alapj6ban v6ve ak6vet_
kezd eszkozokkel segfti elci, hogy a gyerekeknek 6tlete_
rK lamadJanak, s azokat tovibb is fejlessz6k; kivalaszt_
ja azokat a serkentcieszkoz<jket, amelyek osszpontosit_
j6k figyetmiiker, fetket rik k6pzeletiikei, s kivrittj6k v6la_
s-7ukat; rilvezetik a gyermekeket, mik6nt d6ntsenek a
drama tartalmfr6l, hogyan fejezzlkki dtleteiket a dre_
mai cselekv6sben: 6n6n muntirij6nak elemz6s6re 6s 6r_
t6kel6s6re <isztonzi a csoportot.

- _Amennyire 6n tudom, a gyermekekkel val6 kreativ

|r:Iut. Tun 
ka megindit6senik nincs semmilyen leg_

Jobb modszere. Az induliis sikere fiiggeni l6tszik uu.r6_
t6 ber{llitotts itgit6t,a gyerekek k6p#s6geitdiZs ig6nye_
llor, vatamint a munka k6riilm6nyeivel kapcsolaios-t6_
nyezoktol, mint a jer6kt6r, a rendelkez6sre attO id6, az
4ltal6nos l6gkrir, stb. Szeretn6m lesz<igezni, hogy 6n
olyasvalamivel kezdem, ami megragaA-"ja a gyerekek
k6p-zelet6..t, egy a do t t id ciben ua tirn Jrrny I iit Ji Uetap_
csolja a j6t6kba, siker6lm6nnyet 6s <jrom6rz6ssel t<ilti el
<iket.

Gyaklal k6rnek meg arra, hogy mondjak v6lem6nyt
a gyermekeknek sz6.nt improvizativ driimai kis6rletel_
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rf,, €s mondjam meg hogyan is k6vess6k ezeket a kis6r-
leteket. Volt id6, amikor rigy v6ltem, hogy tudom, mit
6s milyen sorrendben kell csin6lni, de a tapasztalat ar-
ra k6sztetett, hogy k6telkedni kezdjek felt6telez6seim-
ben. Az 6rz1kel&i gyakoraltok, a mozgiisgyakorlatok, a
szinpadi j6t6kok mind-mind hasznosak a koncentrdci-
6s k6szs6g 6s az 6nbizalom fejlesztes6re, azalkot6i rea-
g6l6sok serkent6s6re, a csoport-osszhan megteremt6s5-
re. De hasonl6 eredm6nyeket hozhat az is, ha valami-
lyen tort6net dramatiziil6s6val kezdjiik, vagr adott t6-
m6bol, k6rd6skil teremtiink dr6mdt. Hogy az emlitett
tev6kenys6gek megadjik-e a n-ovella dramatiz6l6shoz,
vagy drilmai jelenetek alkot6slhoz sztiks6ges j6rtass6-
got, ahogy azt altal4ftan felt6telezt6k valamikor, irgy
gondolom, nyitott k6rd6s. A tanulm6nyomban milr el6-
adott okokniil fogva, 6nnekem az a vr6lem6nyem, hogy
helyesebb a fri hangsirlyt a kreativ drimiikra helyezni
mint a szinpadi j6t6kokra.

Szdmomra a gyermekek kreativ dr6miban val6 ir6-
nyit6sa mindannyiszor izgalmas 6s elbtiv6ki 6lm6ny.
Olykor cstiggeszt6 6lm6ny is!Aki vezet, annak 6lland6-
an egyensfilyt kell tudni tartania szubjektiv 6s objektiv
6rdeklcil6se kozdtt. Ha a vezet6t nem tudja 6szint6n ki-
v6ncsiv6 tenni az, ami tdrt6nik, ha nem izgatj6k a j6t6k-
ban rejlci lehetris6gek, akor az eg6sz munka elfakul,
mert a gyerekek reagili4s6t a vezeto <isszpontosit6sa 6s
vitalit6sa v6ltja ki. Amellett szil6rd hive vagrok aveze-
t6 tr1f 6rhozval6 jog6nak is. De ha nem vagyunk k6pesek
ug;ranakkor objektivit6sunkat is meg6rizni, akkor ne-
hezen tudjuk felm6rni 6s helyiikre tenni az egyes gyere-
kek sztiks6gleteit 6s k6pess6geit, 6rz6kenyen 6s okosan
ir6nyitani az esem6nyeket, 6s lekiizdeni azt a kis6rt6st,

M€rei Ferenc

AJelens€g
Olyan pszichol6giai elj6rdsnak a c6ljit, m6dszerta-

n6t, tiirt6net6t pr6billom itt r6viden 6sszefoglalni,
amely az dnismereti 6s a szem6lyis6gform6l6si csopor-
tos gyakorlatok k6r6be tartozik (mint ilyet, ter6pi6s c6l-
ra is alkalmazzik). Az eljdr6s l6nyege a viselked6si in-
dit6kok tudatosit6sa. Vagyis, bej6rni azt az 6rzelmi-
sziiks6gleti m ezot, amelyet egy cselekv6sl6lektani folya-
mat forr6svid6k6nek neveziink; <isszegyfijten i azokai az
eml6k-tdred6keket, em6ci6-foszl6nyokat, szok6s-ron-
csokat, amelyek belej6tszottak egy viselked6s megfo-
galmazis6ba.

Ebbe a k6rbe tartozik a pszichodrdma 6s a szocio-
drima vil6gszerte elterjedt m6dszere. Amikor ezeknek
az elj6risoknak mindenekel6tt az iinismereti 6rt6k6t

hogy kisaj6titsuk a dr6mit. Tudni 6s 6rezni, hogy ebben
a pillanatr6l-pillanatra v6ltoz6 folyamatban milyen
ddnteseket kell a gyerekekkel hozatni ahhoz, hogy az al-
kot6i folyamat 6s eredm6ny gazdiinak 6rezhess6k ma-
gukat, 6s, hogy milyen d<int6seket kellavezet6nek hoz-
nia ahhoz, hogy valamennyiiiket bevonja a j6t6kba 6s
tapasztalataikat elm6lyitse, ez az egy ik legnehezebb fel-
adat, ami az improvizativ driimilval foglalkoz6 csopor-
tok vezet6ire vdrhat.

Tanulm6nyom elej6n arr6l besz6ltem, hogy v6lem6-
nyem szerint az a lehetcis6g, amivel azimprovizativ dr6-
ma a gyermek 6let6t gazdagithatja, azimprovizativ dr6-
m6nak az 6lethez, 6s a dr6m6hoz, mint mriform6hoz va-
16 viszony6n alapul. Eml6keztettem arra, hogy a gyer-
mek szimb6likus fejlcil6se olyan folyamatok r6v6n va-
l6sul meg 6s nyilv6nul meg, amelyek a drdma 6letforril-
sait k6pezik. Vallom, hogy azoknak a legfontosabb esz-
krizdknek egyike, amelyek segits6g6vel mi, emberek a
viligr6l val6 ismereteinket bcivithetjiik, iinmagunkat
meg6rthetjtik, m6sokkal kapcsolatot teremthetiink ab-
b6l rill, hogy cselekvcik6nt 6s k<izremilkodrik6nt, klpze-
le tben olya kdrtilm 6,ny ek koz| hely ezzik magunka t,
amelyek tEnylegesen nincsenek jelen. Az improvizativ
driimilnak megvan az a \agy elcinye, hogy 6l ezzel a fel-
fedezii folyamattal; nem idegen, hanem ismercis, nem
gyotrelmes, hanem 6hajtott folyamattal. A jit6k 6szt<i-
ne, a mimentikus k6sztet6s, a szimboliziiils sztiks6ges-
s6ge 6s az afolott 6rzett 6rdm, hogy ismereteinket szim-
bolikus jrit6k form6j6ban fejezhetjiik ki, mind-mind
6letforriisa a dr6m6nak, annak a miiform6nak, amely az
emberi viszonylatokb6l emberi cselekv6s irtj6n hoz l6t-
re dinamikus metaf6r6kat...l '
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Szoci odr 6ma, psz i chod r 6ma, szerepgyakorl a tok

K64udat, hogy a kill6nf 6le szerdlyis1gkc)zpontrt ref ormpedag69iai:'::;i:;::;;;;#";!;,:,:,r, #"'1, fff,!#i:l,ii!i,i"A::/,r'"::;r,i:7;:
tdkben a Moreno nevdhezftiz6d(i iinismereti ds terdpiris dramatizrihi-
si munkdssdg, a szociodrdma, pszichodrdma eljdrtis. Mdrei Ferenc-
nek errdl sz6l6 frdsdt kdzdljiik, ndmiteg rdviditve, arra gondolvdn,
hogy drdmapedagdgusainknak az ebben koz\ttek ismerete n&Ryon

Lo!:gtrr::gs!!:!l2f:t. Az eredeti tet1hety a tArEx, SZitiiA-
T E K, SZE M E LY I S EG ctmet visel d dokumentumgyiijtem1ny, mely
1980-ban jelent meg aNdpmiiveldsi Propaganda Iroddndl,s j6sze-
r ive I mdr hozzdf 6r het et I en.

t
I
1 -
tl
I

ragadjuk meg, az ,,6nismeret" fogalmat nagyon pontos
6rtelemben alkalmazzuk. Nem arr6l van sz6, hogy ,,mi-
lyen vagyok", milyen tulajdons6gaim vannak, milyen
jellegekkel lenn6k leirhat6, hanem arr6l, hogy adott fel-
t6telek krizt hogyan viselkedem, milyen reakci6val
felelek megh atdr ozott f elhivilsra. Nagyon keveset tudok
magamr6l, ha valamilyen m6don meg6llapitj6k r6lam
- s errcil onismereti bel6t6som lesz -, mondjuk, hogy
diszkr6t, titoktart6 ember vagyok. De ha olyan helyzet-
be keriil<ik, amelyben a kdriilm6nyek pr6b6ra teszikezt
a von6somat, akkor szerezhetek a titok-k6szs6gemrcil,
titok-6retts6gemrcil igazi onismeretet.

Egy peld6n pr6bdlom megmutatni ennek a fajta 6n-
ismeretnek a felt6teleit. Istv6n krilcsdnadja lak6siit egy
bar |tjinak szerelmi tal6ikoz6r a. Ez a bar6t Katalinfial,

l l
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egy fiatal asszonnyal j6r a lakisra. Katalin f6rje nagyon
f6lt6keny, tal6n kiss6 r6gim6dian, megdln6 a hiitlen
asszonyt is, a szeretdj6t is. Istv6n cjrzi a titkot. Csakhogy
eS/ nap beleszeret Ann6ba, aki ktil6n6s kapcsolatban
van Katalinnal. Bariltn6k is, vet6lyt6rsak is. Egyiitt j6r-
tak iskol6ba, 6s Anna nem egyszer f6jdalmasan 6llapi-
totta meg mag6ban, hogy Katalin szebb, mint ci, de leg-
alilbb olyan sz6p, 6s bizony gyakran elegdnsabb is. Ez-
zel a f6lt6kenys6gi 6rz6ssel pedig nyilv6n szivesen hal-
lan6, hogy Katalin bajba keriilt. Egy nap Anna megl6t-
ja Katalint azona korny6ken, ahol Istv6n lakik. Egy h6t
mirlva megint megl6tja, m6g k6zelebb Istviln lakisihoz.
Felmeriil a k6rd6s, tal6n Istv6nn6l jirt. Anna titkot szi-
matol, lecsap Istv6nra, azzalv6dolva, hogy Katalin biz-
tos ir6la jirt. Istv6n a viratlan t6mad6st6l zavarba jon,
lehetetleniil viselkedik; tagad ugyan, de a tagadisb6l ki-
hallatszik, hogy nem mond igazat, m6g el is pirul. Anna
jelenetet rendez. Tudni akarja, hogy milyen kapcsolat
van Istv6n 6s Katalin kiizt. Istv6n viszont ismeri Annil
aki kifecseg mindent, nem tart titkot, s m6g kev6sM, ha
Katalinr6l van sz6: nyilvin 6.lvezn6, a botriinyt.

Istv6nnak valamik6ppen ddntenie kell: m egorzi a til-
kot, vagy eleget tesz szerelme, Anna kiv6ns6g6nak 6s ki-
szolg6ltatja Katalint. Ezt a t6rt6netet kellene meg6lnie
Istv6nnak ahhoz, hogy diszkr6ci6j6r6l, titok-6retts6g6-
16l valamif6le 6rv6nyes tinismereti evidenci6ja legyen.

A szociodrima-pszichodr6ma 6nismerete ilyen
helyzeteken, ilyen viselked6si felt6telrendszereken,
ilyen szituativ konfliktusokon nyugszik. Ilyen helyzete-
ket kell teremteni ennek a m6dszernek a keret6ben, 6s
ilyen helyzetek meg6l6s6ve kell lehetciv6 tenni, hogy a
r6szt vev6k megismerj6k saj6t ig6nyeiket, pr6b6ra te-
gy6k ttircik6pess6giiket, on6r zeti hatf raikat, f ogalmat
szerezzenek saj6t meg6rt<i k6pess6giikrcil, bele6ki k6sz-
s6giikrril. Egy-egy ilyen helyzet alapjin tbdjik meg,
hogy mennyire k6pesek a neh6zs6gek elvisel6s6re, eset-
leges 6ldozatv6llal6sra, meddig terjed szolidarit6si
k6szs6giik. De minden esetre konkr6t helyzetrcil legyen
sz6. J6l meghat6rozott, konkr6t felt6telek kdzt t6rulja-
nak fel a belscj fesziilts6gek, a cselekv6sek motivici6ja
6s kiiliinf6le prefer6lt megoldisi m6djai.

Ez a helyzeti-viselked6si onismeret alapvetcien kti-
ldntxizik a hagyominyos pszichoter6piai m6dszerekben
leirt 6nismereti elj6r6st6l. A hagyom6nyos pszichoter6-
pi6s helyzetekben a p6ciens - legyen azbetegvagy ta-
nul6 - kizilr6lag verb6lisan nyilv6nul meg.Ez a pszi-
choter6pi6s alaphelyzet olyan, mint egy zirt lombik,
amelyben a piciens mozdulatlanul fekszik, mint ,,egy
bebalzsamozott mirmia", vagy iil a fotelben, mintha
odak<itdzt6k volna a villamossz6khez. Nem cselekszik,
nem mozog, csak besz6l. Ez ennek a hagyomilnyos m6ly-
l6lektani dnismeretnek a kontraktusa: sz6ban, besz6d-
ben kell kifejez6sre juttatni mindent 6s a szabad verb6-
lis kommunikiici6ban kell eljutni az onismerethez. Pe-
dig van olyan felfog6s, s ez Moreno felfogisa, amely
szerint az 6rtelmezhetci val6s6g nem csak asszoci6ci6k
fonalin tirulhat fel, hanem cselekv6sek sor6b6l is; egy-
egy cselekv6s ugyanolyan ddntcj, ugyanolyan l6nyeges
lehet az indit6kok megismer6s6ben, mint amilyen ver-
htlisan kihordott asszoci6ci6s sor.

A klasszikus p6lda erre a Moreno 6ltal javasolt 6n-
ismereti m6dra, a szociodr6ma 6s a pszichodr6ma 6nis-
mereti gondolat6nak a szeml6ltet6s6re, egy 6testamen-
tumi epiz6d. Salamon kir1ly nevezetes it6let6r6l van
sz6. Bibliai szdveg, tal6lhat6 a a Kir6lyok K<inyv6nek
Itr. fejezet6ben (L6-28. sor). Az epiz6d egy jelenetet ir

le. A kirily tr6nus6n ill 6s a n6p mindenf6le iigyeiben
it6letet mond. K6t parilzna asszony j<in a kirdly el6it6-
letet, d6nt6st k6r egy iigyben. A k6t asszony egyazon 6j-
szaka egyazon h6zban egy-egy firit sziilt. M6gaz6.jsza-
ka folyamiln az egyik fjsziil<itt meghalt oly m6don,
hogy az anyja rifekiidt. Reggel a kr6t asszony f6l6bredt,
egy 6lci 6s egy halott gyerek volt a h6zban. A bal oldalon
6116 asszony ezt mondta: ,,az o gyereke halt meg az 6j-
szaka, de ci iilmomban elvitte az €n 616 gyermekemet 6s
odatette mell6m az ci halott gyerek6t". A jobb oldali
asszony ezt mondja: ,,nem igaz, az 6n fiam az, aki 61, a
ti6d halt meg, melletted volt a halott gyermeked". ,,Nem
azeny6m, a ti6d" - ki6ltja a m6sik. Es igy versengenek
szavakkal a kir6ly tr6nusa el6tt. Ekkor megsz6lal a ki-
r6ly: ,,Hozzatok egy kardot. V6gi6tok kett6 a gyereket,
fele az egyik6, fele a misik6. Nincs mis megoldils." A
jobb oldali asszony ezt mondja: ,,Vigj6tok csak kett6,
se az eny'6m, seazov€.nelegyen." A bal oldali pedig kdz-
beki6lt: ,,Adj6tok neki!Csak meg ne olj6tek!" S ekkor a
kirdly kimondja az itflletet: ,,Neki adj6tok! (Mirmint, a
bal oldalinak, akinek csak az volt a fontos, hogy a cse-
csemci 6ljen.) Ov6 a gyerek!" A kritikus pillaniiban te-
h6t a cselekv6sben megnyilv6nul6 viselked6s, a maga-
tart6s hozta meg a diint6st. Amikor konkr6t helyzetben
cselekv6sre keriilt a sor, a cselekv6s spontaneit6sa elra-
gadta a jelenlevciket, 6s rigy viselkedtek, hogy felt6rult
viselked6siik val6s6gos belsci indit6ka.

A jelens6g l6nyege ennek a klasszikus p0ldinak az
alapj6n is az, hogy l6tezik a cselekvls illtalvezlrelt meg-
ismer6s, konkr6t helyzethez kot6tt onismeret. S ez a
szociodr6ma-pszichodr6ma m6dszer alapjelens6ge.

Moreno munk6ssdga
A szociodrdma 6s a pszichodr6ma m6dszer megte-

remt6je Jacob Lery Moreno. 1892-ben sziiletett Buka-
restben. 1908-ban B6csbe utazott 6s beiratkozott azor-
voskarra. Orvosi diplom6j6t 1917-ben szerezte. Itt is-
merkedett meg az eur6pai 6rtelmis6g k6rr4ben akkor
bontakoz6 avantgardizmus ir tnyzatlw al, amelyben Mo-
reno elscisorb an az 6letvezetr6s 6thangol6silnak perspek-
tiv|jit l6tta. Ebben az irilnyzatban v6lte felismerni a
sablonokt6l mentes ember gondolkod6sm6dj6t, sponta-
neit6s6t, 6s spont6n m6don adott kreativit6s6t. Orvosi
6rdeklcid6se mellett sokoldalfi irodalmi 6s mtiv6szeti 6r-
deklcjd6se is van. Egy szinh1zat hoz l6tre, amelyet a
Rdgt<inz6sek Szinhiiz6nak nevez (Stegreiftheater). La-
klsszinh5z volt: egy lak6sban jdtszott6k. A n6zdk ma-
guk adtiik elci a meg nem irt, legtobbsz6r a helyszinen
fogant szindarabot. A rendezo 6ital rogzitett t6m6t b6r-
ki bcivithette [gy, hogy valamilyen szereppel bel6pett a
j6t6kba, s igy tovilbbsz6tte a cselekm6nyt a saj6t indi-
t6kainak megfelel6en. Ezekben a szinh6zi elciad6sokban
m6r benne rejlett a pszichodrima k6srjbbi m6dszere.

Moreno azonban nem sok6ig maradt B6csben. Az
osztr6.k fciv6ros gazdaslgi 6s tS.rsadalmi neh6zs6gei nem
tett6k lehei6v6 terveinek mesval6sit6s6t. 1925-ben 6t-
haj6zott az Egyesiilt Atla-otibu, s fokozatosan kapcso-
l6dott be az ott kibontakoz6 szociillpszichol6giai mun-
k4ba. 1934-ben jelenik meg Who shall Survive? (Ki 6li
tfl?) cimri munk6ja, amely az6ta tobb, mint hfisz nyel-
ven jelent meg. Maga a cim elscillegesen arra utal, hogy
tfl6li-e azalkot6 ember a robotg6pek elterjed6s6t, eset-
leges uralm6t a Fiild<in. Ebben a konyvben fejti ki, hogy
az atdrsadalom, amely az emberi alkot6kdpessdg meg-
hrzdsdt biztositani tudja, meg fogja becsillni a sponta-
neitdst ds a kreativilrisl. Ebben a munk6ban Moreno
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mir kifejt i a szociometria alapelveit 6s m6dszereit.
Gondolatmenete ncm felt6tlenii l rokonszenves. Igaz
ugran. hogy a krcativitds 6s a spontaneitils hangsrilyo-
zasa cgvcrtelmii szemhefordul6s az autokr6ciival 6s az
aulokrdci6n alapu16 mindenfajta fasizmussal. Viszont a
vildg szociometriai 6tszervez6se messianisztikus gondo-
latokt6l terhes 6s valamil'6le zavaros eszmerendszert
k6pvisel.

Az, ez.t k6vetrj 6vtizedekben Moreno er6teljesen ki-
fejleszti a szociometria m6dszertit, majd 1945 ut6n a
szociiilpszichol6gia cgy6b 6gaiban is fontos eredm6nye-
kct 6r el. Nag-v iskolit alakit ki nemzetk6zi szewezetek-
kel, amelvck a csoport pszichoteri{piiiban -6s a Rdgtd,n-
zcsek Szinhdzi{b6l kialakult pszichodrilm6ban is jelen-
tcis munklt v6geznek.

M rrre n <r ren <lszere, az. alkalmazott szoci6lpszichol6-
gia h6rorn nagf ismeretanyagb6l szovcidik. Ezek: a szo-
ciomelria, a csoport-pszichoter6pia 6s a pszichodrdma,
illetvc szociod16ma.

A toviitrbiakban e hdrom teriiletet ismertetjiik. A
szociometrift 6s a csoport-pszichoter6pir{t a jobb meg-
ismer6s c6ljdb(rl vizoljuk fel, a szociodr6m6val 6s a
Jnzichodr6m6val alaposabban 6s rr1szletesebben foglal-
kozunk.

A szocionretria, ez a vil6gszerte ismert, Magyaror-
wdgon is bo,ezctett 6s sok helyiitt alkalmazott elji{r6s,
a tdrsas alakzatok tagol6ddsdnak 6s bels6 r6tegz6d1s6-
enk fclismer6sobcil indul ki. A szociiilpszichol6giai ta-
pasztalatok rnegmutatt6k, hogy a t6rsas alakzatok in-
tcznr6nyers rend.j6ben rejtett csatorn6k hfz6dnak, ame-
h'ek az adott kijzoss6g egyiittes viselked6s6nek megha-
tdrozdsdban l6nyeges szerepet jitszanak.

A t6rsas alakzatokat rendszerint a maguk int6an6-
nves szervczctts6g6ben, tehet formelis von6saikban ir-
juk lc: cgy hivatalt, a hivatali sematizmusban fciosztd-
l1'ok, osztiilyok, csoportok egysdgeinek 6s dsszefiigg6se-
inck 6briizoliis6val. A szociometriai feltev6s 6s tapasz-
talat szerint azonban eztazint6zm6nyes keretet rejtett
h|lozat szrivi 6t; a formdlis rendet inform6lis egys6gek
tagolj6k. Egy hivatalban p6ld6ul kiilonf6le 6rdeklcid6-
sek es 6rdekek szerint kis csoportok k6pzridnek, pirtok
keletkcznek, s ezek egy m6sf6le kapcsolatrendszert, in-
form6ci6s csatorndt hoznak l6tre, mint az int6zm6nyes
kapcsol6diisi rendszer. Egy hivatalban bardti kapcsola-
tok keletkeznek, szerelmek indulrrak el, rivalizil6dilsok
alakulnak ki, egyesek <isszefognak, m6sok vet6lkednek.
S mindez lappang6 srinisiid6seket teremt az int6,zm6,-
nyes rendben. Moreno m6dszere, a szociometria ezt az
informilis hfi6zatot tirja fel a hivatalosan rogzitett in-
t6zm6nyes keretben, s kivetiti a hivatalosan nem rcigzi-
tett, de az esem6nyek indit6kaiban esetleg ddntci jelen-
tlis6gii informdlis kotrjd6sek t6rk6,p6,t. Minden int6z-
mdnyrcil k6szithetiink egy szociogramot, mint a nem in-
t6zrn6nyes kapcsolatok t6rk6p6t. A szociometria az az
cgyszeni elj6r6s, aminek segits6g6vel ezr el66llithatjuk.

A szociometri6ban, mint Moreno munk6ss6g6nak
minden 6.gazat:abau a konkr6t helyzeti mozzanat hang-
sfilyozott. A szociometria irgr k6sztil, hogy egr adott in-
l6zm6nyes egys6gben 616 szem6lyek egy konkr6t tartal-
nrri, helyzetiikben teljesen val6s szitu6ci6 adta k6rd6s-
re v6laszolva megielolik, hogy kik rokonszenvesek, kik
ellenszenveset nekik. (A konkr6t k6rd6s: pl. ,,Kivel tdl-
tcn6l egyiitt szivesen egy vas6rnapot?") az ilyen konk-
ret rokonszenvi k6rd6sekre kapott villaszokb6l rajzol-
hatjuk ki a t6rsas mez6t 6tsz.6vri rejtett kapcsoaltokat,
a rokon szen vi, ellenszenvi risszefiigg6sek h6l6zatit, azt

a lappang6 inform6lis rendszert, amely az int6zm6nyes
rendben rejtett motiv6ci6k6nt vez6rli az embereket.

A szociometria tehdt a kozdssdg szerkezetdt, az
adott kiizrissdgben elfoglalt tdrsas pozici6kat tdrja
fel.

A c s op ort p s zi c hot e r dp i a Moreno munk6ss6g6nak
m6sodik nagy 6ga. Eredetileg ink6bb a ter6pi6s elj6r6-
sok k6r6be tartozott, de egyre inkibb kibontakozott be-
l,6le az rinismeretre alkalmas m6dszer. Ez azor' a gondo-
laton alapszik, hogy minden ember 6let6ben van egy bi-
zonyos fajta mikromili6: az a kozvetlen kornyezet, csa-
l6di, bar6ti, munkahelyi kiscsoport, amely a t6rsadalmi
hatilsokat kdw etiti. A c s o p or t hat d s o k v i z s g dl at a me g -
mutatta, hogy a tdrsadalom tudatformdl6 ereje ilyen
ki s c soportok kii zv et it 6s dv el t iir t dnik. Ezek a kiscsopor-
tok - a mikromilicj egys6gei - hol mintak6nt, hol el-
lenmintak6nt hatnak az emberre, hol elcisegitik, hogy
v6lasszon valamit, hol el<isegitik, hogy elutasitson vala-
mit, de mindenk6ppen jelent6s hatiist grakorolnak. Ez
a hat6s legtcibbszdr tal6n indulati t<ibbletiiknek kdsz6n-
hetcj. Az egytittesen v6grehajtott cselekv6snek nagyobb
az indulati ereje. Az egyiittesen 6t6lt helyzetek maga-
sabb emocion6lis szintet k6pviselnek. Az egyiittess6g az
6rom6t egzaltirci6v6, a f6lelmet p6nikk6 fokozhatja, a
megsz6gyenit6s gy6trelme csoporthelyzetben megsok-
szoroz6dhat. Ezt a lapasztalatot haszn6.lta fel Moreno
is teripiis 6s rinismereti c6lra. Elj6rds6nak l6nyege
spontin besz6lget6s egy6ni 6s t6rsas probl6m6kr6l kis-
csoportokban. Az eszmecser6k el6segitik az adott cso-
port mikromilicj-szeni kialakul6s6t, megszil6rdul6s6t, s
igy egy igazi hatdskelt<i kozoss6gi kdzegnek a l6trejov6-
s6t. Ebben a k<izegben a besz6lget6s spontaneit6sa lehe-
t6v6 teszi, hogy a r6szt vev6k sajr4t 6lm6nyeiket sz6lal-
tass6k meg, rejtett gondolataikat, lappang6 v6gyaikat
mondj6k ki, igy tudatossd v6ljanak benniik azok az 6l-
m6nyek, amelyek egy-egy dont6st, egy-egy cselekv6st
meghat6roztak. A Moreno-f6le csoport-pszichoterd,pia
teh6t <inismeret abban az 6rtelemben, hogy tudatositja
az adott viselked€s mogott rejlci 6lm6nyeket, lehetciv6
teszi a m6sik helyzet6be val6 bele6l6st (a csoportkeret-
ben), s igy a saj6t 6lm6nyek tudatosit6sa mellett a m6-
sik jobb meg6rt6s6t is.

A szociodrdma ds a psTichodrdma Moreno mun-
kdssdg6nak harmadik nagy teriilete. A mai szakiro-
dalom szerint a pszichodr6ma Moreno nagy gondolata.
Iinyege az, hogy azemberi spontaneittis ds kreativitris
cselekvdsbe dgyazva drvdnyesiil igazin. A cselekv6sbe
ilgyazott helyzetet vagyok k6pes igaziln tudatositani.
Ennek fesziilts6g6t tudom <inismereti szinten felt6rni. S -
ami a l6nyeges, a cselekv6s teszi lehetcjv6 a nagy indu-
lati fesziilts6gek elvezet6s6t. Csakhogy - s itt kezdridik
Moreno zseni6lis gondolata - a cselekvds mint indu-
latvezetd csatorna vesTellyes rtt. Az emberisdg tdvol16l
sem eldggd bes2abdlyoTott ahhoz, hogy a cselekvdsben
ne sodorja el az indulat S az eg6sz kultfri4nknak egyik
belscj konfliktusa. Kultfr6nk ugranis abba az ir6nyba
haladt |vszizadok,tal6nbvezredek 6ta, hogy a cselek-
v6s helyett ink6bb verbaliz6ljunk az inger 6s a reakci6
kdzr6 beiktassuk a sz6hoz k6tdtt intelektu6lis m6rlege-
l6s tartom6.nyrit. De ezzelellene dolgozunk mindannak,
ami kiizvetlen, mindannak, ami spont6n,6letiink intel-
lektu6lis-verb6lis sztereotipi6i elszaporodnak.

Ha a spontaneit6st keresem, kdnnyen sodr6dom g6t-
l6stalans6g fel6, egyre ink6bb fenyeget a cselekv6sbe
implik6lt agresszi6 vesz6lye. Ha ezt ellensrilyozni aka-
rom 6s a cselekv6sbe beiktatom a m6rlegel6st 6s a ver-
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balit6st, akkor a sztereotipi6k uralm6nak vesz6lye fe-
nyeSet.

S itt Moreno rij6tt valamire: van a valfoegnak egy
olyan tartom6nya, amely nem a cselekv6shezvezet, ha-
nem a cselekv6s saj6tos m6s6hoz; realizll ugyan, de
m6gis helyettesiti a realizf,Jilst. S ez a megszeliditett,
m6gis teljes indulati 6rt6ki val6s6g: aszinhiz, a j6t6k-

nlk az ,,olyan mintha" mechanizmusa. Ez a fajta cse-
lekv6s lehetcivl leszi mind a bele6l6st, mind a kettcis tu-
datot: csinilok valamit, m6gis tudom, hogy szinpadon
vagyok. Spont6n 6s kreativ lehetek an6lkiil, hogy a grlt-

l6stalans6g vagy a g6pies v6laszad6s vesz'llye fenyeget-
ne.

Erre a realiz6l6si m6dra bizonyos fokig szocializil-
l6dva vagyunk. Gyermekkorunk 6s ifjrtkorunk hosszrt
idd 6ta rdtanit bennilnket a szerepidtdkra ds azwdnz6-
jdtdkra. Ezeknek sor6n ritanultunk arra' hogy viselke-
d6sben fogalmazzunk meg mondanival6kat az ,,olyan
mintha" regiszterben; olyan 6letform6kat, amelyek iit-
jrirj6k a f antiziilmat, meghatfirozz6k a v6gyk6pletemet;
szeretn6m 6lni riket, de f6lek meg6lni, s a f6lehnem jo-

gos. A dramatizel6s lehet6v6 teszi, hogy m6gis l6trehoz-
zam, realizilljam. Ebben a tartominyban fogalmazta
meg a m6dszer6t Moreno.

S most tdrjiinkvissza a Kir6lyokKonyv6hez' a Sala-
mon-jelenetre. Spont6n m6don ilyen jelenetet ma nem
j6tszan6nk le, hisz a val6s6gban ma nem t6rt6nhetne
meg, hogy egy kir6ly dtint6s6re egy csecsemcit kett6 le-
het v6gni. De m6gis lehet olyan helyzet, amelyben k6t
anya kcivetel mag6nak egy gyereket. Az egyik tal6n va-
l6di szeretetbcil, a m6sik tal6n presztizsbcil. Tehdt val6-
sziniileg l6trehozhat6 lenne egy olyan helyzet, amely a
Salamon-jelenet modellj6re val6s 6rzelmeket mozgatna
meg valakiben, val6s indulatok elvezet6s6t tenn6 lehe-
tciv6. K6pzeljiink el egy gy6mhat6sfgot. A gyimiigyi fti-
elciad6 iil a kir6ly hely6n. Az iigy, amir6l sz6 van, a kci-
vetkezo'. Az anya meghalt. K6t nagyn6ni viillaln6 a gye-
rek nevel6s6t. Az egyik az apa csal6dj6bol, a m6sik az
anya csaliidjr{b61. (Tegyiik hozz6. hogy az apa disszi-
d6lt.) A gy6miigyi frielcjad6nak d6ntenie kell, hogy ki
lenne alkalmasabb a nevel6sre. A k6t nagyn6ni veszek-
szik. Mindkettci szidja a m6sikat: ,,N6lad olyan piszok
van, hogy a sv6bbogarak felfaln6k a gyereket" - ki-
abfija az egyik. ,,Te rlszeg f6rfiakat hozol az egyetlen
szob6dba. Ott kurv6lkodn6l a gyerek mellett" - kiabril-
ja a m6sik. A gy6ntigyi frjelcjad6 ekkor elmondja, hogy
a gyermeknek sirlyos bcirbaja van. N6gy 6r6nk6nt kelle-
ne kezelni, 6jszaka is. Annak, aki a gyereket elvillalja,
6lland6an vele kellene lennie, mert 6tvaros bcir6t kene-
getni kell. Most tess6k eldiinteni, ki vr4llalja. Konstru6l-
hat6 tehet olyan helyzet, amely valamik6ppen rneg a
gyermek kett6v6g6si4nak is megfelel, s amelyben a be-
sz6lget6s, a lejiltszis megmozgatja, a dont6s l'el6 tereli
a szereplciket. Erleli a helyzetet 6s elcisegiti a cselek-
v6sszerii, viselked6sszintti dont6st, egyben indulatelve-
zet6st 6s onismeretet.

A Moreno-f6le szociodr6ma 6s pszichodr6ma l6nye-
ge a t6ma 6tforditesa egy konkr6t helyzetbe, a hclyzet
dr amatiz6l6sa, csel ekv6sbe val6 6tt6.tele, le j il tsziisa.
Nem verb6lis megfogalmaz6s, hanem szituativ drama-
tiz6l6s.

A dramatizilis, a lej6tsz6sba val6 iitt6tel egziszten-
cidlis alapjelens6g Moreno rendszer6ben. Az ember tud
dramatiz6lni, a kiil<inf6le j616kok, miszt6riumok sok
6vezredes gyakorlata alakithatta ki benne ezt az osi
k6szs6get. Tal6n egyediil az embernek van meg az a

k6szs6ge, hogy kett6s tudattal k6pes meg6lni valamit, s
az,,olyan mintha" j6t6k term6szetes a szilmina. More-
no rendszer6ben az embert az iellemzi, hogy dramati-
zilni tud, teh6t szilmrira a dramatiz6lis 6ppen ttgy az
emberi l6t evidencii{ja, mint Descartes-n6l a gondolko-
d6s, vagy Sartre-n6l a szorong6s, vagy Camus-n6l a
helyt6ll6s. Van egy inspirilci6nk, fesziilts6giink, k6szs6-
giink, az, hogy utinozzunk, lej6tsszunk, kifigurdzztnk,
elmes6ljiink egy tdrt6netet 6s amit lehet, eljitsszunk
benne. Ez az egzisztenci6lis principium teszi lehetdv6,
hogy a szociodr6ma 6s a pszichodrima m6dszer az in-

dulatelvezet6snek, az tinismeretnek 6s igy a szem6lyis6g
form6l6s6nak az eszkoze legyen...

A szociodrdma 6s a pszichodrdma elkiildnftdse
Ttirt6neti kialakuliisriban a szociodrima a tortenel-

mi megjelenit6s (monarchia boml6sa) 6s a napi hirek
dramatizil6s6nak mintijAt kovette. A pszichodr6ma
mintilja a napi hirekb6l kibukkant indulatvezet<j konk-
r6t 6lm6ny lej6tsz6sa @arbara).

A k6t elj6r6s mai gyakorlatunkban egybefolyik.
Csoportos dramatiz6l6saink mindk6t elj6r6st krakn6z-
aik. A konfliktus absztrakci6ja a szociodrima fel6 viszi
a jrit6kot, a konkr6t 6lm6ny indulatelvezet6se pedig a
pszichodr6ma jelleg6t er6siti. Dramatikus onismereti
vagy ter6piis gyakorlatunk ma egyar6nt megkivilnja az
6rt6korient6ci6s absztrakci6t (vagyis a szociodr6ma
er,6feszit6s6t) 6s a konkrdt dlmdnyt (vagyis a pszicho-
dr 6ma-mozzanatot); egyar6nt mozg6sitjuk a t6rsaskoz-
pontir 6s a szem6lyis6gk<izpont(r <isszetevciket...

A szociodrdma
Moreno hangsfilyozza, hogr a szociodrima m6lyre-

hat6 6s aktiv m6dszer, amely a csoportok k<izotti rel6-
ci6kra 6s a kollektiv ideol6giai megnyilvilnul6sokra ir6-
nyul. Elesen kiiltjnbozik a pszichodr6mit6l, amelyben
m6g a kiizoss6gi mondanival6k is az egy6nre ir6nyul-
nak, s minden r6sztvevci sajiit trirsas-szf6r6j6nak meg-
felelcien mozg6sitja szem6lyis6g6t.,,A szociodr6ma iga-
zit€mijaezzelszemben, a csoport... A szociodr6ma ma-
g6ba foglalja azt a feltev6st, hogy a r6szt vevcik csoport-
ja az adott kultirr6t jellemzo t6rsadalmi szerepek sze-
rint tagol6dik." A csoport az adott kultlirkor szerep-
rendszer6t k6pviseli, s a szociodr6m6ban a csoport je-
lenti azt, amit az egy6n a pszichodr6m6ban. R6la van
sz6, az ci probl6miii keriilnek az el6t6rbe, scit m6g a fe-
sziiltscg-elvezet6s is a csoportra vonatkozik. A pszicho-
drdma szem6lyes konfliktusokat t6rgyal 6s az egy6nt se-
g i t i  katarz ishoz;  a szociodr6ma v iszont  t6rsadalmi
problemiit jelenit nreg 6s tirsas katarzishoz vezet.

Ebben az crtelemben a szociodrS.m6ban nincs jelen-

tcis6ge annak, hogl hlny tagfr 6s milycn osszet6telii a
csoport. Hiszen a fciszercplii rnaga a csoport i's rtcm a
csoportot alkot6 szcnrclvck cgvi ke.

Egy tema szociodrarnatikus feldolgozasa *azon az
elven alapszik, hogv az ember szerep jitsz6l6.ny:'minderr
egy6n t bizony<.rs szerep-v6l toz6sok j ellem ez.nek, ezek
szabjilk meg viselked6s6t, s mindcn kultfira lctrehoz egy
jellegzetes szereprendszert, amelyet nagyjrib6l r6er6-
szakol az adott tilrsadalom minden tagii4ra.

Nos, a dramatiziiliisban a kultrira adott rendszer6t
kell szociodramatikusan megjeleniteni. Ennek legfcibb
m6dja az, hogy egy adott t6rsadalom kiiliinf6lc kultfr-
koreinek, csoportjainak a konfliktus6t lehet dramati-
ziilni.
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A szociodrima kdr6be tartozik Moreno rend-
szer6ben a szerepjit6k is. Val6j6ban leegyszeriisitett
szociodr6m6r6l van sz6. A szerepl<ik egy val6s6gos sze-
rep-rendszert val6sitanak meg, s egyazon szem6ly egy-
m6s ut6n tobb szerepet is kipr6b6l, esetleg egy 6s ugyan-
azt a jelenetet jebsza el t<ibb szerepben. P6ld6k (saj6t
tapasztalataimb6l meritve): .

l. T6ma: Valaki jegy n6lkiil utazik az aut6buszon.
Szerepek utas jegy n6lkiil, ellencjr, 6rdekl<jdci utas, k<i-
zombris utas stb. A szerepeket a szem6lyek cser6lik, v6l-
togatj6k.

2. T,6ma:. Egy ismer6snek tizezer forintot kdlcvin-
tiztem, nem hozta vissza. Szerepek ad6s, hitelezci, tanri,
iigyv6d, ad6s feles6ge, gyereke stb. A szerepeket cser6-
lik.

3. T6ma: Megkeresztelj6k-e a gyereket. Az- anya
akarja, mert f6l az Istent6l, az, apa nem akarja, mert f6l
a v ez6r igazgat6 j6t6l. Szerepe k : a z fi j szii I iit t ap ja, az t j -
sztildtt anyja, az fijsziilott nagyanyja, szomsz6dasszony,
szakszervezeti bizalmi stb.

Mindezek a t6m6k pszichodrimilban is elcjad6dhat-
nak mint szem6lyes 6lm6ny. A szociodr6m6ban azon-
ban k6sz t6mak6nt meriil fel, mivel a szerepek kiil<inf6-
le kulturiilis 6rt6keket k6pviselnek, s igy az azokat elfo-
gad6 vagy elutasit6 csoportokat eleveniti meg. Az igy
megelevenitett kultirr6rt6kek krire igen nagy 6s idcisza-
konk6nt v itltozik, N6h6nyat megemlitiink:

lojalitiis, fair play, ezt elevenitette meg az aut6busz-
jegy-epizod 6s az ad6ssig-epiz.&;

tapintat, ezt elevenitette meg a hitelezci probl6m6ja,
aki tapintatb6l nem merte siirgetni az ad6stl

,,helyezked6s", alkalmazkod6s, ezt elevenitette meg
a keresztel6si epiz6d stb.

A szociodr6ma teh6t kultirr6rt6kek k6rd6s6ben fo-
ly6 csoportkonfl iktusokat dramalizfl.

Apszichodrfma
,,Val6s tcirt6n6sek feltilrilsa dramatiz6l6 m6dszerrel.

T6m6ja az interperszon6lis rel6ci6k vil6ga, az egy6ni
mikrokozmosz". A pszichodr6ma-m6dszcr Moreno le-
irislban <itf6le eszk<izzel,,kell6kkel" dolgozik. Ezek:

l. A szinpad (a jrit6kt6r), amely olyan 6letteret ad,
ahol a szem6ly a fant6zi6rja szerint is 6lhet. A j6t6kt6r
kitAgitja az lletet,,rigy, hogy a val6siig 6s a fanrdzia
nincs tcibb6 konfliktusban. Mindkettci r6szese egy szf6-
r6nak, a dolgok, a szemr6lyek, az esem6nyek pszichodra-
matikus vil6g6nak". Ebben a szf6r6ban az illfizi6k 6s a
hallucin6ci6k is val6s5,gosak, minden, ami lej6tsz6dik,
az6w6nyes.

A j5t6kt6r legtdbbszrir a szoba egy r6sze, amelyet a
r6sztvevcik k<jriil tilnek mint hallgat6s6g, esetleg egy po-
dium. Esetleg tobb sikir szinpad (a New York-i Moreno
Pszichodr6ma Szinh6zban), amelyben a sikok azaspir6-
ci6s szinteket jelk6pezik.

2. A szem6ly, a fciszerepl6 (ahogy Moreno mondja:
a Protagonista), akitdl azt kiv6njuk, hogy a j6t6kt6rben
onmaga legyen, ne pedig egy szin6sz, aki szem6lyis6g6t
aliirendeli a szerepnek. A pszichodrimilban azt kivin-
juk, hogy a szem6ly spontiin legyen, indulatilag r6sztve-
gyen, 6rzelmi elkdtelezet ts6ggel kapcsol6d j 6k a j6t6kba.
A kiil<jnf6le technikdk nem arra szolg6lnak, hogy a r6szt
vev6k szin6szek legyenek, akik be6ltoznek egy szerep-

be, hanem arra, hogf a szinfrdon is iinmaguk legyenek,
6ppen csak m6lyebben 6s nyilv6nval6bban, mint a rea-
litrisban.

3. A j6t6kvezeto (retdez6,..igazgat6). A harmadik
,,kell6k" a pszichodr6m6ban. O maga h6rom funkci6t
t6lt be: rendez6, terapeuta 6s r6rtelmezci egy idciben.

4. A jAt6kmesterek, Moreno megfogalma zfsirban
egy csoport, mely a terapeuta szin6szekbcil vagy kisegi-
tci 6n-ekbcjl (,,Auxiliary ego") 6ll. Egyr6szt a j6t6beze-
tci segitritilrsai, m6sr6szt segitenek a f6szereplcinek a
helyzet megkonstru6lilsban: olyan val6s vagy k6pzeleti
szem6lyeket  (eset leg t6rgyakat ,  6 l la tokat ,  term6-
szetfdlotti l6nyeket, szellemeket, alleg6ri6kat) alakita-
nak, akik, (vagy amik) ahelyzethez sziiks6gesek.

5. A csoport (a r6,sz.t vevcik csoportja). Tdbbf6le
funkci6ja lchet.

irl A csoport b6rmely tagja bekapcsol6dhat a jit6k-
ba egy szerep alakit6jak6nt; a szerepet maga is v6laszt-
hatja.

b/ Bekapcsol6dhat mint hilts6 hang, mint valamelyik
szereplci lelki rezdiil6s6nek, fesziilts6g6nek a kif ejez6je.

d A csoport lehet a kozv6lem6,ny kifejezcije, mint a
k6rus a k.lasszikus driimiiban.

A kozons6g, a csoport megnyilvilnuldsai is 6ppirgy
spont6nok, mint a szereplcik6. A spontaneit6s elve a
pszichodr6ma minden risszetevcij6re vonatkozik.

A pszichodrdma l6nyeges meghatiroz6i a szocio-
dr6mi4ban is 6rv6nyesek.

Egyikn6l sem elengedhetetlen a szinpad; a j6t6kte-
ret bilrhol kijeldlhetn6nk; a szoba egy sark6ban, a tera-
szon, egy kertben, egy mezcin; ,,ahol a fciszereplci van,
ott van a j6t6kt6r".

Mindk6t elj6ri4sn6l lehets6ges a nem verb6lis jet6k,
a testi kontaktus lehetcis6g6nek kiaknriz6sa. A dramati-
z6lt jitlkba kiv6natos bevezetni az 6rint6s elemeit -
mondja Moreno - k6zfog6s, rilel6s, karonfogva egyiitt
s6t6lni, egyiitt enni stb.

A kisegitri 6n-ek kieg6szitik, megkelt6zik a sze-
m6lyt, tiikrot tartanak neki, igy a jit6k egyszerre foly-
hat a val6slg , a f ar't6zia 6s az intrapszichikus tartalmak
szintj6n.

M6gis van bizonyos kill1nbsdg a kdt eljdrds kozdtt.
Ezt rdviden ism6t iisszefoglaljuk:

l. A szociodrdma inkdbb drtdk-konfliktusokat, a
p s zic ho dr dma inkdbb s Temd I y e s kdt 6d ds i konf I i ktu so -
kat dramatizd.l . A szociodrdma inkdbb az ethosz, a
pszichodrdma inkdbb az egydni konfliktusok kdrdbdl
vdlasztja tdmdjdt.

2. A szociodrdma inkdbb kdzdssdgi tiirtdnds, a pszi-
chodrdma inkdbb egydni ( szemdlyi) tdrtdndseket jelenit
meg. A szociodrdma csoportcenrikus, a pszichodrdma
egydncentrikus.

3. A szociodr dma inkdbb elvont g ondol at okat, tdte-
leket jdtszik le, a pszichodrdms inkdbb konkrdt szem6-
lyi dlmdny.

4. A szociodrdma inkdbb a vezetd dltal inditott td-
mdt dolgozfel, a psTichodrdma inkdbb a beszdlget€s-
b6l kibug gyantott szubj ektfv tdmdt.

5. A szociodrdma m6dszer, a szerepjdt€kok revdn
inkdbb lehetdvf teszi a tdrsadalmi szokdsok tudatosi-
ttisdt.
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Hogyan jiltsszunk gyermekeinkkel 6s mikor ne?
Brian 6i Shirley Sutton-Smith kiinyve 7 . S.feiezet6nek ismertet6se

A hdrom-ndgydves gyermek i 6teka

A negyedik 6v el6gg|stabil kor a gyermek 6let6ben. Az
el6z6k6t 6v sor6n sziil6 6s gyermek irgy nagyj6b6l kiko-
vicsolta a kiilcsdnos csalidi viszonylatokat. Szimottev6
m6r a gyermek mozg6sk6szs6ge is (harmonikusan fut,
ugrik, szrikd6csel), s elboldogul grdngy'tiz6s, 6pit6s, raj-
zol6s kdzben a finomabb mozdulatokkal. Rendelte-
t6sszerii.en haszn6lja a ceruzilt,a fest6ket, a zsfulaltit,a
papirt. Ugyesen dltiizik, eszik, v6gzi a kis- 6s nagrdolgit,
t6rsas6letet 61, besz6lget. Ezazesztendfa bci- noha m6g
nem tiil logikus - besz6d,6ve.

Nem meglepri teh6t, ha ebben az 6vben kezd<idik a

ryerekek egym6s ktizti t6rsas 6lete is. A gyerekek meg-
'teremtik elxi t6rsas6gaikat. A csoportos jiltszAskezde'
tei vetik fdl azirfnyitilskfird6seit is - ki lesz a ,,fcintik",
6s ki fog engedelmeskedni.

Bizonyos gyermekek nagyot fejlcilnek a szerepjit-
szisban. m6sok nem: tink6nt ad6dik a k6rd6s: tanitsuk-
eszerepjitszitsra azokat, akikben kisebb a hajland6s6g?
A gondolat forradalmi. Sokan ma is haszontalans6gnak
tartj6k a j6t6kot. Akik 6rtik a j6t6k jelentcis6g6t, azok
kdziil is sokan figy v6lik, a jit6k <isztiinds tev6kenys6g,
nincs sztiks6gehozzA a gyermeknek m6sra, mint hogy
b6k6n hagyj6k, s n6mi eszkdzt kapjon a i|tszfshoz.
Kdnyviink elej6n 6ll6st foglaltunk, miszerint megenge-
dett, sdt sziiks6ges, hogy szillet6s6t6l kezdve jitsszunk
a gyermekkel; most megkock6ztatjuk azt a m6g eretne-
kebb kijelent6st, hogy szerepidtsztisra tanitani kell a
gyerekeket.

Ebben az 6let6vben egyes gyerekek a j6t6k 6j szint-
j6re jutnak el, meghaladj6k a felfedezo- 6s az iinpr6b6-
16 jiltekszintj6t, de m6g azutinzilson tirlra is jutnak a
jitilktewez1st kezdik k6stolgatni. T6rsasj6t6kaik mel-
lett ez a j6t6ktewez6s jelenti a hirom-n6gy 6vesek fij
m6rf6ldkov6t a j6tsz6sban.

Az amerikai szer z6k 1 9 86-ban meg j el ent kdnyue el s isorban a szill 6k-
nek sz6l, hogyan jdtsszanak gyerekeikkel? Am a ndpszerii nyeluen
megirt kiitet hasznos iltbaigazittist ad az 6vodapedag6gusoknak ds a
taittdknak is. S amit a szerzdk elejdtdl vdgig hangsrtlyoznak ds a mi
m6df etett f ontos is,hogy a gyereknemcsakiisztitnosen idtszik, deta-
nitani is kell a jdtdkra.Ahogy irid'k, jdtdkosankell tanitani a jdtdkra.
Mit jdtszik a gyerek 6.s tngyan? Mit nnitsunk ds hogyan? Ez az, amit
elsajdtf'that a kdnyvb1t az olvas6. Es arra is f igyelmeztet, hogy mi-
kor nem kell beavatkoTni a gyerek jdtdkdba.

l6s szerint a t6v6k6szil6k doboz6ban par6nyi emberk6k
laknak.

A felncjtt szfumina is 6lvezetes j6t6k, hogy ti a kicsi'
s a gyermek utasit6sait kell v6grehajtania; kiildnosen
az6rt j6 mulats6g ez, mert a gyermeket j6tsz6 sziilci le-
het engedetlen, v6sott is, noha ism6t fel kell hivnunk a
felncjttek figyelm6t, hogy nem szabad tirlsiigosan ercis-
k<idni<ik m6g ebben az alilrendelt szerepben sem' A ha-

talmat mindenkor csiikkenteni kell 6s nem kihangsit-
lyozni. Hatirt kell szabnunk, ha a gyerek tirl zsarnoki
kezd lenni. Az a l6nyeg, hogy humorosan fogiuk fel a
szerepv6lt6st. ,,Nem megmondtam, hogy edd meg a sz5-
nyeget? ,,Nem ehetem meg, mert 6n most m6r alv6 ku-
tyi|i viitoztam, nem letod?" Altalenos szabily' hogy
ne meriiljtin feled6sbe a iatCk tettet6s jellege' ,,Me8-
eszem a szcinyeget. Ugy teszik, mintha megenn6m. L6-
tod?" El kell keriilni annak a vesz'6ly6t, hogy v6gletesen
fiilillkerekedjiink, erre vigr6zni kell a szerepvrilt6sban
is, mert ha nem vagrunk r6sen, megint csak uralmi jil-

t6kot j6tszunk a k6lcson6ss,6gen alapul6 j6t6k helyett'

Mesep6rbesz6d

R6g6ta mes6liink m6r tdbbe-kev6sb6 hagyom6nyos m6-
don gyermekiinknek. Ujra 6s rijra elmondjuk a j6l ismert
mesrlket. Ebben az 6letkorban azonban 6rdekesebb6 te-
hetjiik a mes6t azzal,hogy p6rbesz6dd6 alakitjuk' ,,Volt
egyszer h6rom kis medvebocs, na 6s azI6n,mi is tort6nt
veliik?" M6g fejlettebb fokonv6giga kicsivel mondatjuk
el a mes6t. Pomp6s iddtdlt6s az ilyenfajta mesemonda-
t6s, mert a kisgyerek eml6kezete ercisen szelektiv, s meg-

tudhatjuk azfullalamondott rnes6kil, mi az, ami igazin
foglalkoztatja.

Fontos, hogy ne idegenkedjiink a tiind6rmes6kben
l6pten-nyomon el6fordul6 var6zslatokt6l 6s csod6latos
elemekt6l. Ezekben az iskol6skor elcitti 6vekben a gye-
rek ig6nyli a v6detts6g 6rzet6t, azt akaria, hogy j6 dol-
gok t<irt6njenek, j6 vil6gban szeretn6 tudni magdt. Nem
virhatjuk el tcjle, hogy teljesen felncjttk6nt 6rezzen,ne
v6rjuk tcile p6ldiul, hogy feminista 6rzelmii legyen' Ije-
d<is m6g az ilyen kicsi gyermek, terhet jelent neki a tu-
lajdon kicsis6ge. Szeretn6 azt 6rezni, hogy meg tud v6-
deni m6sokat, s m6sok meg tudj6k v6deni 6t. Sajnos a
legtiibben m6gis csak azt sztirik ki, hogy tehetetlenek, 6s
nem sz6mithatnak v6delemre, s erre vagy alkalmatlan-
siglrzettel vagy ellens6ges agresszivit6ssal reagilnak.
Ne becsiiljiik le teh6t a mes6kben megnyilvrlnul6 j6aka-

Szerepcsere

Most, hogy a kisgyerrrekm6r meg tudja jitszani a felntit-
tet, az apirt, az aryit,s6t afelncittek 6rz6seit is modellez-
ni tudja, k6pes azt is 6lvezni, hogy a j6t6kban 6 a gyerek.
Ebben az 6letkorban m6g amfgy sincsen tisztilban az
6letkorok visszafordithatatlans6giival. A t6v6n6z6s is fo-
kozza z(nzavar6t, hiszen a k6pernycin a felncittek is kicsi-
nek l6tszanak. Az 6letkorra jellemzci gyermeki elgondo-
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ntot €s csodis elemekefi mindez fontos m6g ebben az
detkorban.

Telefonbesz6lgetds

A gSiermekkel folytatott pirbesz6dekben kdzdsen adunk
el6 mes6ket, de enn6l is ktinnyebb, ha besz6lgetrist j6t-
szunk a j6tdktelefon segits6g6vel. Elmes6lhetjiik a kicsi-
nek a nap esem6nyeit, segits6g6t k6rhetjiik egy elk6pzelt
balesethez stb. K6scibb ,,m6sokat" is odahivhatunk a
kagrl6hoz, m6sok nev6ben besz6lhetiink 6s besz6ltethet-
jiik a kicsit. N6mi gyakorlattal pompiis perceket szerez-
hetiink igy egymisnak.

A gyerekek mdr szeretnek versenyeTni is ebben a
korban-irjdk a szerz\k-, devesziteni nem. Es ne
is akarjuk mdg megtanitani 6ket avesztds elviseld-
s 6r e. Ic g f e I j ebb diint et I en er edndnyeket pr o du kdl -

hatunk olykor-olykor.

' Tanftsuk-easzerepjdtsz6st?

Mint kimutattuk, a k6pzelet midentitt jelenval6, s a mo-
dern szerepj6tsz6sdi ennek csak egy - igaz, igen elter-
jedt - megnyilvinul6si formija. Kutat6csoportok meg-
lehet<js sikerrel tanitottak meg h6tr6nyos helyzetti gyer-
mekeket a szerepj6tsziis modern formiira. Bebizonyitot-
tik, hogy a szerepj6tsz6s tanit6sa fejleszti azilyen ir 6rry6
j6t6kk6szs6get; sdt akiket ilyen oktat6sra fogtak, azok
jobb eredm6nyt 6rtek el a kreativitiis-tesztekben is. (A
kreativitiis-tesztben azok szerepelnek j6l, akik a ktil6nf6-
le tirgyak, szavak, diagramok haszn6lat6ban eredeti,
szokatlan megold6sokra bukkannak.)

A j<ivri gyermek6nek, aki szirnit6g6pekkel fog dol-
gozni, s 6rtenie kell az automatikehoz, tdbb szerepj6t6-
kot kell j6tszania, mint amennyit ez id6 szerint tani-
tunk. A szerepj|tszilsban, csakrigymint a modern mun-
kfban, nem annyira dolgokkal, mint inkdbb szimb6lu-
mokkal keriil szembe az ember. A szerepjdtdk szimbo-
Iikus jdtdk. A gyerek a tiirgyak reprezentinsaival s nem
a val6 t6rgyakkal manipul6l - s modern vil6gunk nagy-
r6szt 6ppen ilyen term6szetri. Szavak, k6pek, sz6mok -
megannyi reprezentilci6 - vesznek k<iriil benniinket.

A legfontosabb elviink (ezzel kapcsolatban): a jdtd-
kot jtitszva kell tanitani. Ne besz6ljiink r6la! V6gzetes
hiba, ha ezzel kezdjik: ,,Nos, mit akartok j6tszani?"
vagy: ,,Mit csiniiljunk most?" Nem szabad, ehelyett iil-
jiink le, s kezdjiink magunk jiitszani a bab6val, legyiink
mi az ,,anyuk6ja" vagy a ,,doktor n6ni", 6s ,,vizsgilljuk
meg" a j6t6kbabit. Tfil kor6n besz6ln6nk szerepj6tsziis-
16l? Semmik6ppetr. A szerepj6tsz6 hajlam milr a h6-
rom6ves gyermeknek is sajritja. Ha most nem segitjiik,
k6sdbb nehezebb lesz a dolga.

Kdt ds ndgy dves kor kiizdtt eldg nehdz killdnbs4get
tenni a magdnyos ds tdrsas (kdzdssdgi) jdtdkok k6-
zdtt, mivel a kettd egyiittesen jelentkezik - irjdk a
szerz6k. Ovodai szitutici6ban is elffordul, hogy a
gyerek jdtssza a maga jdtdkdt, majd figyeli a tdb-
bieket,ut(inozza, amit ldt, ds mdr el is f ogadja azok
jtitdkjavaslatdt. Ebben az iddben ndpszeriiek k6-
ziittilk az rtn. fdszereplfs jdtdkok. Rendszerint a
kezdemdnyezdt kdvetik. Van, hogy kdzds megegye-
z€ s s e I v d I a s zt anak f 6nd kdt. V annak, aki k e gyf o I y -
tdban hatni akarnak a tdbbiekre, mdsok sohase.
Llindazondltal a gyerekek se tudnak egyiltt jdtsza-

ni ad d i g, arntg I dtr e nem j 6n kduilk v al amif 6l e kdz-
megegyezds.

Fontosarltus

Ha figyelembe vessziik, hogy a ritmus, a kozcis ima, a ri-
tus, a kar6nekl6s minden ismert t6rsadalomban fontos
szerepet j6tszott 6s jdtszik, konnyen meg6rtjiik, hogy a
gyermekek valami egyetemes emberit fedeznek fel az
egy<intetri j6t6kkal. Cinizmus n6lkiil kijelenthet6, hogy
az egydntetri tev6kenys6g a maga nemr6ben a t6rsas l6t
csitcspontja. Voltak6ppen csak ilyenkor vagyunk egyek a
tiibbiekkel olym6don, hogy bizonyithat6 az osszes r6szt-
vevci egys6ge.

Akirhogy l6gyen is, a hirom6vesek mindenesetre
eztfedezik fel, 6s az intelligens nevelci ki is aknizza ezt
a f<ilfedez6st a ritmus- 6s mozg6sgyakorlati foglalkoz6-
sokon, egyszeni dalocsk6k k6rusban val6 6nekeltet6#-
vel vagy a k<jz6s dobolissal. A h6rom6ves gyerek fejl6-
d6s6nek fij csircs6ra 6r el, amikor hozziisegitjiik, hogy
egyitt 6nekeljen vagy mozogion a tdbbivel.

Mag6nyos j6t6k

A h6rom-n6gy 6vesek fejkid6s6ben a legszembedtlcibb
vdltozdsaverb6lis6sintellektu6lisfolfedez6s ter6n 6rhe-
t6 tetten. A kfiszs6gszerzlsnek ezek az intellektudlis for-
m6i v6lnak nllv6nval6bb6, mivel a r6gebb fizikai form6k
most m6r t6gasabb teriileteken, vend6gs6gben vagy a
szomsz6d utc6ban folytat6dnak.

Mozgi{sk6szs6giik fejkid6se abban mutatkozik, hogy
egyre tribb id6t toltenek a hagyomdnyos flVlontessori)
tipusri j6t6kszerekkel. Egyre bonyolultabb kiv6logat6-
6s iisszerak6j6t6kokban lelik kedviiket. Erdeklcidni kez-
denek a kis szersz6mk6szletek ir6nt, dobozilleszt6ssel,
kifest<ikiinlvekkel, papirkivilg6ssal 6s modellez6ssel
foglalkoznak. Fokoz6dik 6rdeklcjd6siik a liltogatiisok 6s
a kir6ndul6sok ir6nt; fj j6tsz6tereket fedemek f<il, 6r-
dekkjdnek a ndv6nyek, f6k, 6llatok ir6nt; vannak, akik
drdmmel seg6dkeznek a kert6szked6sben.

Ez id6ig meglehet6sen egyhangir volt a szerepj6tsz6-
sa: ap6t vagy anyit j6tszott, mindennapi tev6kenys6g:
6ltozkod6s, mos6s kozben. Most m6r megjdtssza a
,,m6rges" ap6t, a ,,rosszalkod6" kisgyermeket is. Most,
h6romrlves kor6ban kezd 6rz6reket csemp6szni a meg-
ji{tszott figur6kba.

J6t6kaut6ival, bahiival most mir eg6sz kis t6rsada-
lmakat jelenit meg. J6t6kemberk6i sok szem6lyt sz6lal-
tatnak meg, olykor m6g a hanghordoz6suk is m6s 6s
m6s. Ez is annak a jele, hogy a gyerek kezdi 6szrevenni
a koriil<itte l6vrjk szem6lyis6g6t. Megj6tszott'figurdi ja-
vartszt felnrittek 6s mfs hatalmass6gok. Gyerekes6rz6-
seit kisgyermek szereplcikkel nyilv6nitja ki, de az az 6l-
taldnos tendencia, hogy ink6bb azokat a hatalmasokat
jiltssza meg, akikk6 v6lni szeretne.

A folfedez6s, az 6npr6b6l6s 6s az utdnz6s mellett
megjelenik a konstrukci6s tev6kenys6g is. A k6szs6g-
szerz6snek ez a negyedik form6ja, s egyel6re abban
nyilv6nul meg, hogy a gyermek szervezni kezdi a maga
kis 6letter6t a hril6szob6j6ban, 6s kedwel 6pit ,,hinat"
a szabadban deszkiikb6l, dobozokb6l. Mivel a felncittvi-
l6got m6g nem tudja kedve szerint alakitani, konstruk-
ci6s tev6kenys6ge nagyr6szt a jit6kvil6gban zajlik.
Elciszdr megtanul b6nni a j6t6kszerekkel, azut6n konst-
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ruilni kezd veliik. A jit6kszerek vil6ga 6nt6rv6n1ti vi-
16996 v6lik.

A j6t6kkonstrukci6 a j6t6kfelfedez6sb<jl, az 6npr6-
b6l6sbol 6s - legf<ik6ppen - azttinz6sb6l k6lcsiinzi
elemeit. A ,,konstrukci,6" sz6t itt abban az 6rtelemben
haszn6ljuk, hogy a gyermek trirgyakb6l (h6zik6kb6l, kis
ercidokbcjl, v6rosokb6l) olyan kis viligot szerkeszt,
amelyben a dolgok manipulill6silval a feln6tteket ut6-
nozza. Az ut6nz6jitt6kban a szerepjdtsz6s ktizvetlenebb
lulilnzisr a ny(rj t alkalmat.

A n6gy - iit6ves gyerek j6t6ka

N6gy- es 6t6ves kor k<izott a kisgyermek k6pes megte-
remteni a rend kiilonf6le form6it. Er<is sztiks6ge 6bred'
hogy elboldoguljon a tobbi gyerekkel, amikor a sztilcii
hilzt6lelviIva,,on6ll6" 6letet kezd az 6vod6ban 6s a j6t-

sz6t6ren. Ha nem fedezi fel ennek a m6djiit, a sajiit tinz6-
se fogla meghiirsitani a kozos jilt6k lehetcis6g6t. Szinte
k6ts6gbeesetten s6vr4rogia a tiibbiekkel val6 j6tszist.

Ez6rt, amikor mi, felncittek j6tszunk vele (csoportban),
vagy amikor egymilssal jiitszanak, a j6t6k 6ltal6ban ritu-
6lis, rendezett jelleget <ilt.

A gyermek egyre t<ibb ponton keriil 6rintkez6sbe a
vil6ggal, meg kell tanulnia azt is, hogyan viselkedj6k k6-
z6ss6gben. Meg kell tanulnia az etikettet. Meg kell ta-
nulnia, hogy ne l6rja az orrit, ne kdpk<idj6n, ne csin6l-
jon be. Meg kell tanulnia, hogy kiv6rja a sor6t, hogy ne
b6m6szkodjon felttincien, ne ilvtiltozziin. Nem csoda, ha
gyakran gyimoltalannak, legy6zdttnek 6rzi magit, vagy
azt 6imodja, hogy tehetetleniil vergcidik mindenf6le
szdrnyek karj6ban. Szinte r6veti magdt a tiind6rmes6k-
re, a rajzfilmekre, a ttirt6netekre: ezek gydzrk meg ar-
16l, hogy m6gis csak lehet diadalmaskodni is - szinte
rabja lesz ezeknek a fikci6knak, s tizenk6t 6ves kora
el6tt nemigen gy6gyul ki belcjliik; van, aki m6g akkor
sem.

Ugyanekkor igyekszik meg6rteni mindent, ami vele
6s kdriildtte tort6nik. Eletfelfog6sfnak, szabilyrendsze.
r6nek olyan zamata van, amilyet a fenti anekdot6kban
6rezhettiink. Szab6lyaik vannak a n6gy-6t 6veseknek,
kiildn a fiirkra, kiildn a lilnyokra vonatkoztatva, sza-
b6lyt 6llitanak fol arr6l, hogy mibtil lesz a kisbaba -

szab6lyt csinilnak mindenbcil, ami az iltjukba keriil. S
noha el6rt6k aztaz1letkort, amelyben szabillyok terem-
tcjdnek, szabilyaik - 6retlenke logik6juk miatt - el6g-

96 kiSvetkeztetlenek m6g. Egyes tapasztalataikb6l szri-
rik le a szabdlyokat, an6lktil, hogy kiel6gitci ismereteik
lenn6nek a jelens6get meghat6roz6 valamennyi t6nye-
z6rol.

A szerepJdtsz{s lrfinylJisa €s ellen6rz6se

T6telezziik fel, hogy ez id6ig kelki m6rt6kben serkentet-
tiik 6s t6mogattuk a gyerek szerepj6tsz6 hajlam6t. Most
mir a legtribb sziikj szlm{ra a szerepi|tsz6s ir6nyit6sa
jelenti a nagyobb probl6mi4t. Hagyomdnyaink szellem6-
ben arra hajlunk, hogy a k6pzelcid6sben mindig valami
rosszat l6ssunk. Sziilcik, akik sokra tartjrik gyermekiik
fejlcid6s6tafizikai k6szs6gekszerz6se ter6n, gyakran fgy
v6lik, tfils6gosan k6pzel6d6s a gyermekiik, taliln egy
csoppet meg is van hibbanva, ami6rt kr6pzeletbeli j6tsz6-
t6rsakat stb. agyal ki maginak, s ez6rt szivesebben fej-
leszten6k a gyerek munkak6szs6g6t, mint a k6pzeletvil6-
g6t. Pedig nincs mi6rt agg6dni a gyerek k6pzelg6se miatt,

hacsak le nem ragad nagyon egy t6m6n6l vagy egy hely-
zetn6l, mert ez azt jelentheti, hogy egy megrogziilt 6s kel-
lemetlen helyzetbcil akar szabadulni. Es m6g ebben az
esetben is az a probl6ma, ami aggasztja a gyermeket' s
nem az, ahogy szabadulni pr6b6l ttile.

A n6gy-h6t 6ves gyerek fant6ziiil6sa sok sziil6t m6s
szempontb6l aggaszt. Azerdszak6l 6s a lovdldozos sze-
repj6t6kokr6l van sz6. Sok 6vod6ban tiltva van minden
ercjszakos jit6k, igy a ,,l6v6ldozcis" is. Megk6rdezhet-
n6nk magunkt6l, 6rdemes-e elvenni a gyerekektcil a j6-

t6k pisztolyt, mikor iir6kk6 l6voldoz6st l6tnak a t6v6ben
6s a moziban. Olyan orszdgban 6liink, ahol a fegyver-
gy6rt6k 6s -forgalmaz6k akkora politikai er6t k6pvisel-
nek, hogy lehetetlen tdrv6nyt hozni a fegyverkeresked6s
ellen, noha a rend6rs6g bizony6ra szivesen l6tni4, ha
mindenestiil megtiltanik a feglvergy6rtdst. A k6rd6s
tehit arra saikiil le, hogy 6rtelmes dolog-e nem hagyni,
hogy a gyerekek ftildolgozz6k valahogy az eroszakot,
amely minden felcjl fojtogatja ciket, amikor mi magunk
nem tudj uk megf6kezni az er oszak terj esztciit.

Dilemm6nk tehit a kdvetkezci: ha tenni akarunk egy
m6goly kis l6pest egy b6k6sebb vil6g fel6, van 6rtelme,
hogy ne engedjiik hdborfsdit jitszani a gyerekeket, de
semmi 6rtelme az egtsznek, ha nem vriltoztatjuk meg a
vi16.got, amelyben 6lnek; en6lkiil ugyanis ennek a kis 16-
p6snek nincs jelentcis6ge. Tov6bb6: a gyereknek fdl kell
dolgoznia valamik6ppen ezeket az er6szakos hatisokat,
s azzal semmit nem segitiink rajta, ha megtiltjuk a h6-
borfsdit.

EzekkoziStt a rem6nytelen kirriilm6nyek kiiz6tt itgy
v6ljiik, nem szabad mindenestiil megtiltanunk a hibo-
rfsdit (annak, aki szivesen j6tszan6), de vigy6znunk
kell, hogy a jit6k val6ban ,,mintha" alapon maradjon.
J6t6k pisztolyra semmi sziiks6g, lcijenek csak a mutat6-
ujjukkal, s maradjon minden m6s r6szlet is jelk6pes. Te-
gyiink kiil<inbs6get a megjiitszott lcidoz6s 6s a tettleges-
s6g, az egym6s leszorit6sa, kinz6sa, ne adj' isten, meg-
sebesit6se k6ziitt.

A n6gy-h6t 6ves gyerekek kiiz6tt - val6j6ban min-
den kisiskol6s korfi kdzdtt is - az eroszakos halil elji4t-
sz6sa a dramatizdci6 leghatdsosabb formija. Azzal6r-
velhetiink mellette, hogy a szerepjiltsz6sra (6s nem a mi-
n6l 6lethtibb j6t6k fegyverekre) keriilci hangs(rly segiti a
gyereket abban, hogy szimbolikusan irrrii legyen 6rz'6se-
in, s ilyenkor a hdborfsdib6l kisebb val6szinris6ggel lesz
nyilt agresszi6. Mrir a h6rom6vesek kozott is megfigyel-
hetci, hogr azok, akik el tudjdk k6pzelni a sug6rpisztolyt .

me8 az tirtiimadilst, konnyebben szoknak ossze b6k6sen
egymdssal, mint azok, akik agressziv 6rz6seiket nem
tudj6k ilyen jelk6pes form6kba onteni.

Fenti tan6csunk elscisorban azoknaksz6lt, akik nagy
l6tsz6mri gyermekcsoportokkal foglalkoznak, s nincs
idejiik arra, hogy szem6lyesen r6szt vegyenek a gyere-
kek szerepjiit6kaiban. Azok a feln6ttek, akik saj6t gye-
rekeikkel vagy kis csoportokkal jiltszanak, s igy t<ibb
szabad energiiljuk marad, tehetnek adekv6tabb l6p6se-
ket is. Ha k6,zn6l van az 6rtci segits6g, lehet szerveznirjr-
kutat6 j6t6kot, tengeri kalandokat viigy ak6r val6di fijl-
fedez,6 utakat az erdciben 6s a tengerparton. Amit az
ilyen korir gyereknek et kell 6lnie szerpei|t6kaiban, fol-
fedezo 6s 6npr6b6l6 tev6kenys6geiben, az az elk|pzelt
b6torsilg 6s r6termetts6g. Ennek a legk6zenfekvcibb
m6dja csakugyan a hiborirsdi. Vannak persze egy6b
m6djai is, 6s jobb, ha ezeket szorgalmazzuk megfelelci
mes6kkel 6s szerepjiit6kokkal, amelyekben lehetcis6g
szerint mi magunk is vegyiink r6szt. Ebben az 6lelkor-
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htr nein szabad megfosztrini a gyereket a fantizi6lt b6-
tors6g 6lm6ny6tcil, s ez6rt,ha h6boruzni nem engedjiik,
felt6tleniil keressiink m6s mesold6sokat.

KdrJdt6k

A n6gy- 6s h6t6ves kor k6zdtti gyerek 6ltal6ban zavarba
j<in, ha ki kell 6llnia a k<izdns6g el6. Egy6ves koriit6l kezd-
ve - hi{lils kdziins6gnek bizonlul6 csal6dja krir6ben -
sz6pen kifejlcidtek exhibicionista hajlamai. Szerepelt, 6s
a csalid lelkesen tapsolt. Mivel azonban most mir a t<ib-
bi gyerekkel kell elfogadtatnia mag6t, s ugyanakkor to-
v6bbra is a figyelem k6z6ppontj6ban szeretne maradni
(amit a csali4dban gond n6lkiil el6rt) roppantul zavarba
tud jdnni, ha ki kell dllnia a tobbi gyerek el6.

Nem meglep6, hogy a gyerekek elsri csoportj6t6kai
k6z<itt sok olyan van, amelyik eff6le f6szerepeket tesz
lehet6v6, a f6szereplcik szab6lyos cser6lcid6s6vel. A j6-
t6k rituilis mozdulatai mog6 j6l el lehet rejteni a sze-
repl6sv6gyat.Ilyen p6ld6ul a ,,Kdrben 611 egy kisl6nyka"
vagy a ,,N1ruszi til a fiiben", amikor a gyerekek f61v6lt-
va keriilnek a kcir kozep6re, s teszik a jitlkel6irta moz-
dulatokat. Az on6letrajzokban gyakori a lirai visszaem-
l6kez6s az eff6le korj6t6kokra. Vannak gyerekek, akik
rajonganak 6rte, m6sok egyszenien nem tudjrik elvisel-
ni, hogy hirtelen a figyelem k6z6ppontj6ba keriilnek.

A n6gy-h6t 6vesek - egyiitt a t<ibbi gyerekkel - 6l-
tal6ban szivesen vesznek r6szt szerepjit6kokban, de
amikor a szinpadra kiillva kell tenniiik ugyanezt, gyak-
ran nem hajland6k rii. Sziilcjknek 6s pedag6gusoknak
egyar6.nt tan6csolhat6, hogy szorgalmazzik ezeket a
k<irj 6 t 6koka t, vagy szerv ezze\ek csopor tos ri tmikus
mozg6sokat 6s utilnz6j6t6kokat. Ugr6ljon peld6ul min-
denki egyszerre, mint a nyuszi, kukor6koljanak, mint a
kakas, morogjanak oroszl6n m6dra, szaladjanak el egy-
szerre n6gyk6zl6b az elef6nt elcil.

A sziilcinek itt ism6t frr6 kell lennie f6lszegs6g€n, s
k6pzelet6t megmozgatva, v6llania kell a fcjszerepet.Ez-
zel a tdbbieknek ad ,,takar6z6t" a szerepjitszilshoz.
Mint minden 6v6nci tudja, csakval6ban drdmai 6s meg-
gycizci teljesitm6ny ragadja mag6val az eg6sz csoportot.
Nem minden felncittben van meg az a lelki mozg6kony-
sig 6s dr6mai megylzd er6, amely sziiks6ges egy n4gy
csoport n6gy6ves folyamatos,,mriktjdtet6s6hez". Am
arra a legtobb sziilci k6pes, hogy f6l tucat gyerekkel -
kiilondsen, ha a saj6tjai is k<iztiik vannak - dllathan-
gokat ut6nozzon.F,z - az 6llathangok egyiittes utdnz6-
sa - az 6letkor nagy jit6kai koziil val6. A gyerekek
k<innyed6n improvizdlnak, ,,csillognak", ha nincs az az
6rz6siik, hogy valaki figyeli riket. Az 6vod6ban, tribbnyi-
re akadnak olyan gyermekek, akik szivesen jelentkez-
nek fciszerepre az ilyen ,,Kdvesd avez6rt" j6t6kokban,
s ezzel ideig-6r6ig pihencit adnak az 6v6n6nek.

Osszekevert mesdk

Mes6ink mostan6ra mir rifu6lis sziivegekk6viltak egy-
k6t 6v 6ta egyformin, konvencionilisan mes6lgettiik
ciket. Ahogy a kor6bbi 6vekben a k6peskdnyvekben ne-
veztiik meg m6kibol llvesen az iilatokat, most a mes6k-
kel bolondozhatunk hasonl6 m6don. Kezdetnek p6ldilul
dsszekeverhetjtik a mes6k cim6l ,,Piroska 6s a neg/ven
rabl6"; ,,Hamupipcike 6s a h6t td,rpe". Ha a gyermek rek-

lamil, gr6njuk meg t6ved6siinket, 6s aztdn t6vedjtink rij-
ra.

Van gyerek, akin6l nem miikridik ez a m6ka, lehet,
hogy csak fdlizgatja 6s nem sz6rakoztatja. ilyenkor ne
ercjltessiik a dolgot. V6gt6re egy j6l dramatiz6lt ,,nor-
mdlis" mese sem utols6 sz6rakozis. Azapamedve min-
dig vastagabb hangon brummogjon, a b€kakir6l/ bre- '
kegjen nagyon sz6pen. Az ut6bbi n6h6ny 6vben bizo-
nyiira kialakultak 6llatut6nz6 hangiaink, 6s kicsiszoltuk
a ,,boszorkfnyos" meg a ,,kirrilyfi" hanghordoz6st. Sok
j6 drr{rnai lehet<iseg rejlik a hanghordozasban, sziilci6s
gyerekhallgat6s6ga egyar6nt 6lvezheti.

Am elcjbb-ut6bb eljon annak is az ideje, hogy kev6s-
nek bizonyul a mivesen elciadott mese. A kezdeti ci-
miisszekever6st kovethetik a teljesen megkutyult me-
s6k, de mindig szivleljiik meg a gyerek kiigazit6sait, 6s
menteget6zziink a t6ved6s6rt. Ha gyermekiink ,,j6t6-
kos" fajta, hagyni fogia, hogv eg6szen irj mes6ket sz6-
jiink <issze a r6giekbril.

A szerzdk nagyon fontosnak tartjdk a ndpi gyer-
mekjdtdkokat. Az olyanfdldket, mint a ,,Sdttilunk,
s<itdlunk...", ,,Tekeredik a ki9y6...", ,,hinc, ldnc esz-
terldnc...", A gazda rdtre megy...", ,,Elment a szob-
r(isZ...", ,,Utols6 pdr el6re fuss!" Ezekben a jdtd-
kokban a gyereknek az avdgya fogalmaz6dik meg,
hogy a kdoszbdl rend legyen. Most tanulja a diin-
tds feleldssdgdt. O vdlaszt partnert,6 ddnti el, ki
keriil a kdr kdzepdbe stb.
A ne g ydv e s e k e g yilt t e s. t ev dkeny s 6 g 6t me g hat dr ozza
a csoport-szokds is. Ok diintik el maguk krizdtt, ki
hol illjdn, mi legyen a jdtdkok sorrendje, ki melyik
teriilet gazddja stb. Ezzel van dsszefilggdsben a
befogadds ds a kirekesztds is. Akik mdr nagyon
egyilttvannak egy adott csoportszokds szerint, azok
nehezen bocsdjtanak be maguk kdzd ilj gyereket.
Mdr a ndgydvesek kiiziitt is el6f ordul, hogy csopor-
tdrzdsilket aual erdsitik, hogy ,,rds2tillnak" egy kis
vddtelenre, aki ipp az rttjukba kerill, vagy akinek
v a I ami I yen s zembeiit I 6 ne g at tv tu I aj d ons dg a v an.

MagrtnyosJdtdk

A legtobb 6t6ves hosszir miisodpercekig meg tud 6llni f6l-
l6bon, s v6gig tud menni azaszfaltra rajzolt kr6tak6r6n.
V6gigtudnakmenni a fdldrefektetett gerendiin is.Ahfsz
centim6ter i4tm6rcijii labddt m6r gyakran elkapjdk, ha
nem is elcjrenyujtott k6t keziikkel, de az oldalukhoz szo-
ritott kdnydkkel. A gyerekek mintegy fele k6pes arra,
hogy k6tk1zzel eldobja 6s ugyancsak k6t klzzel elkapja a
tenisdabd6t;a nagy jitsz6t6ri labdiit pedig a legtobben el
tudj6km6rkapni.

Ezek a normdk k6pet adhatnak nekiink az 6letkor-
hoz illcj k6szsbgszerzci gyakorlatokr6l - 6s ezek kap-
cs6n a n6gy-tit 6veseknek megfelelci fizikai j6t6kokr6l.

A konstrukci6s 6s utiinz6j6t6kokr6l meg a benniik
rejki lehetcis6gekrcil r6szben sz6ltunk m6r a t6rsas jrit6-
kokat taglal6 r6szben. Egyre nehezebb sz6tv6lasztani a
t6rsas 6s a maginyos jit6kot, noha val6szinri, hogy a
mag6.nyos j6t6kok a bonyolultabbak, itt ugyanis nem
kell figyelembe venni a tdbbi gyerek ig6nyeit. Amikor
<issze kell hangolni az 6rdekeket, a j|t6k szinvonala
sziiks6gk6ppen alacsonyabb lesz, s ez nemcsak a jit6k-
ra, hanem minden t6rsas tev6kenysbgre igaz.

Ebben az 6letkorban a legjelentcisebb fjitds az el-
k6pzelt szem6lyis6g bev ezet6se. Eml6keztetciiil: az egy6-
ves kisgyermekttinozza a felncitt-tev6kenys6get; a k6t-
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6ves ,,feln6tt6 (sziil6v6) vdlik"; a hfrom6ves m6r szem6-
lyis6gjegyet is visz a j6t6kba (megiiltssza a m6rges szii-
lcit); s most a n6gy6ves mir elkl,pzelt szem6lly6 (pl.
szornny6) is tud vilni. Ezek azrij k6pzeletbeli l6nyek 6s
k€pzeletbeli t6rsak midenf6le olyan cselekv6sekr e k6sz-
tetik a gyereket, amelyek tilvol iillnak mindennapos ru-

Debreczeni Tibor

tinj6t6l. El tudja j6tszani a megtiltotr 6s a k6ptelen vi-
selked6si formdkat. K6pzelciereje segits6g6vel l6p6sr
tud tartani minden lehets6gessel 6s minden k6ptelennel.
Amig frissen (Jrzik6pzel6erej6t, nem lesz azelfogadha-
t6 gondolkod6s keskeny folyos6jdba z6rva.

t6rggyal val6maginyos j6t6k6s a sportj it6k,astituszjil-
t6k 6s a kreativitAs-j6r6k.
- Tudom6sul kell venni, amennyiben konkr6t ismeret
nyrij trisilra k6sztetrjdtink, f el t6 tlezhe rcjen nevel6si sz6n-
d6kb6l; azt is csak j6t6kosan teherjiik, az lletkori szok6-
soknakmegfelelcien 6s nem direkt m6don.

Aml aval6s6g
- T6ny, hogy oktatiisi int6zm6nyrendszeriinkben az
6vodapedag6gusi k6pz6s verte leginkiibb figyelembe a
gyermekl6lektani kis6rletek eredm6nyeit. A j6t6kra vo-
natkoz6an is.
- Ennek ellen6re miikdddtt, miikddik egy k6zponti elv6-
rdsrendszer oktat6si kritelezetts6gekkel, hat tint6rggyal
(testnevel6s, 6nek-zene, irodalom, vizuillis nevel6s, k<ir-
nyezetismeret, matematika), 6s iskola6retts6get igazol6
felt6telekkel. Ezazt jelenti, hogy az 6voda utols6 6v6ben
domin6nss6 v6lnak a hagyom6nyos iskolai m6dszerek,
h_olott az 6voda ji{t6kos metodiki4j6nak kellene 6rv6nye-
siilnie ekkor is, csakirgy, mint az iskola als6bb osztiilyai-
ban.
- Nem neh6z felfedezni ebben a jelens6gben a porosz-
szoyjet m6dszer szeml6let6nek hatdsi4t, tehiit a tekin-
t6lyuralmi elv, a direkt ir6nyit6sos m6dszer jelenval6s6-
g6t.Eztetten6rhet6 ma is, de ebbcil a gyakorlitb6l fakad-
tak azoka nagyapai 6lm6nyek is, amelyeket megemlitet-
tem.
- Ugyanakkor val6s6gnak tetszik, hogy az 6vodai szak-
ir6nyit6s nyitott legfrisebben aztj elk6pzel6sek megis-
mer6se iriinydba, val6szinrileg az6r t, mer t i tt za jlot t ;d-
dig isolyan tev6kenys6g, amelyvs.lamilyenm6rt6kbenfi-
gyelt a gyermeki szem6lyis6gre.

Ami lehets6ges
A kiinduli4si alaphoz t6rn6k vissza, teh6t ahhoz a felt6te_
lezlshez, hogy minek tekintem, illetve minek szeretndm
tekinteni az 6voddt? Megismdtelve a mondandfit, sze-
md I y i s dgf ej I e s zt 6, har mdni ku s gy er mekeket nev e I 6 pe-
dag 6 g i ai ( s nem okt at tis i ! ) intdzmdnynek.
- Ha a felt(itelezett 6llapot viilik i4ltaliinoss6, akkor re-
mdlhet6, hogy a porosz hagyomdnyok megkopnak, ds
el6tdrbe keriil a pszichol1gia eredmdnyeire 6s a demok-
r at i ku s t dr s ad a I o m e I v dr ds ai r a j obb an t dmas zko d d an-
g o I s z d s z nev e I d s i s z i s zt 6 ma,6.s az ezt sesito t<ibbf6le re-
formpedag6giai m6dszer, kozttik a drrimlpedag6gia is.

Az emlitett nevel6si elv szerint arru kell tbrikedni,
hogy a gyereft a vildgban ofihonosan mozg6, harm6ni-
kus szemdlyisggd vdljon. Az egy4ni haj lamot, kdpess€-
g et, a f ej I 6 d d s t emp6j dt ne m I e het nem f i gy e I emb e v en-
ni. A gyerek tehdt diferencidltabb btindsban rdszesill.
E nevel4si elv fontosnak itdti, hogy a gyerek sikerdl-
mdnyhez jusson, hogy iirrimdt lelje az 6letben. Er6site-

L  a - - -
I

l t .  -

A driimapedagr5gia 6s az 6vodai nevelds

Eldzm6nv
- Ogy aa6Oott, hogy dr{mapedagogiai tanfolyamaimra,
melyeket a F6v6.rosi Pedag6giai Inllzet szewezett, 6v6-
n6t jelentkezteknagy sz6mmal. En viszont, noha majd
minden koroszt6lyt tanitottam miir, 6vod6sokat m6g
nem. Egy f6l6vig, amig a foglalkoz6sok a jelenl6vci hallga-
t6k szem6lyis6g6re 6s probl6miira koncen tr6lva zajlod-
tak, 6s a gyakorlatok az 6v6ncik kommunikicioe , interak-
ci6s 6s dnismereti k6szs6g6re alapoz6dtak, minden har-
m6ni6ban zajlott. Am a m6sodik f6l6vben, amikor m6r
arr6l volt sz6, cik mik6nt alkalmazzitkatanultakat az 6vo-
d6ban, kis-, k6z6p 6s nagycsoportban, s a k6rd6sek konk-
r6takk6 v6ltak, deriilt ki, hogy az 6n 6ltal6nos driimape-
dag6giai tud6som nem elegendci. Nekem magamnal is
foglalkoznom kell 6vod6s korfiakkal, hogy tapisztalva is
6rtsem a probl6m6kat, s javasoljam a megoldilsi m6do-
kat, a hi6nyt tehiit p6toltam. Foglalkoztam a kisgyerme-
kekkel, egyszersmind tanulm 6ny oztam az ekoroszt6lyra
6rv6nyes pszichol6giai 6s m6dszertani tudnival6kat.
- Nagyapak6nt szdmtalan 6vod6val kapcsolatos 6l-
m6nyt szereztem.

L6tom az unokimat 6s a tdrsait anyiik napi 6vodai
iinneps6gen kiglancolt merevs6gben. Reszketd li4bakkal
memoriz6ljdk k6rusban a kriszrintcit. pityeregnek, ami-
kor a r6juk osztott r,6sz-szdvegeket elt6vesztii<.

Hallom a m6sik unokdm dthddt panasz6t, mivel az
6v6n6ni megtomte az ennival6val, noha azt 6 utillta. Azt
is, hogy ercjszakoskodtak vele.

Hallom a kiscsoportos 6v6n6ni panasz6t, hogy a
gyermek nem akar be6llni a k6zds j6t6kba, mivel f ba-
r6tnoj6velbabinik.

_ -- Iiiltanuja vagyok az ifjft 6v6nci agresszi6jrinak, dii-
hridten ki6lt a gyerekre, mivel nem csilapoOit< a sir6sa,
miut6n el kell vi4lnia a nagysziilcit6l, aki azoviba vitte.

Klindul6sl alap
Ugy tekintem az 6v(Ait, mint a csaliidban zajl6 nevel6s
int6zm6nyes kieg6szitcij6t, ahol a gyermeket annak te_
kintik ami, Claparede-i metaf6r6val 6lve, ebihalnak 6s
nem leendci b 6klnak, azaz6letkora, k<irnyezete 6s szem6-
lyis6giegyei riltal meghatdrozort gyereknek. A gyermek-
et fgy_kell nevelni, hogy kora szerinti 6nmag6vil legyen
harm6ni6ban, nem kell felk6sziteni a felncitis6gr e, de az
iskolai 6retts6gre sem.

Ami ebb6l kiivetkezik
- Nem hagyhat6 figyelmen kiviil az 6vod6skorrlakra vo-
natkoz6 fejlcid6sl6lektani ismeret.
- Tudom6sul kell venni, hogy a nevel6snek a legfonto-
sabb eszkcize ezidsl6ia a j6t6k, az 6letkornak megfetet6
egy6rri 6sk6z<iss6gi j6t6k, a szerepj6t6k6sa krirj6t6k, a ri_
tusj6t6k r6s a mes6l6s, a rdgtonzci j6t6k 6s a kitahl6s, a
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ni kell tefuit pozitiv tindrtdkeldsdben, auton6m tdrekvd-
seiben, kreativ kdpessdgeinek kibontdsdban.

A legtobb angolsz6sz eredez6sii reformpedag6giai,
nevel6si program kdzdsstigben zajlik. Olyan k<iz6ss6gi
kdzegben, amelyben a gyerek s2em6lyis6ge nem szenved
csorb6t, amelyben nem uralkodik a felncjtt agresszi6 6s
a milit6ris egy6ntetris6g. Jelentcis szerephez jutnak vi-
szont a n6pi 6s nem n6pi kiiz<iss6gi j6t6kok, korjdt6kok
6s szerepj6t6kok, az iinnepi aktus szertart6sos mozza.-
natai, az 6nek 6s a t6nc is.

A drfmapedagdgia jelenl€te
A drimapedag6gia szeml6lete l6nyeg6ben azonos azzal,
amit az elSbbi alcim alatt megfogalmaztunk, amit az an-
golszilsz iskol6kra jellemzci demokratikus elvekrcjl ir-
tunk. A m6dszer persze ott is, n6lunk is kiil<jnbozcj 6s le-
het is kiilonb<izci. A fontos, hogy az egyes reformpedag6-
giai iriinyzatok hivei a l6nyegben egyezzenek meg, a
gyermek illetve a nevel6skdzpontf szeml6let azonossi-
griban.

Ha a magyar 6voda nem zilrk6zrkel az emlitett pe-
dag6giai elvekt6l, akkor a drdmapedag6girinak m6d-
szerk6nt 6s eszkdzk6nt is megbecsiilt helye lesz a kisem-
berek nevel6s6vel foglalkoz6 int6zm6nyekben. A dr6-
mapedag6gia ugyan nem taliilta fel a spanyolviaszt, nem
csodaszer, de feltal6lta vagy iisszegyfijtiitte azokat a k6-
zds cselekv6si m6dokat, amelyek a j6 6vodapedag6gus
kez*6ben alkalmasak arra, hogy az emlitett nevel6si el-
k6pzel6seket segitsenek megval6sitani. A drimapeda-
g6gia a gyermek j6t6kos hajland6s6g6ra, k6pess6g6re
6pit, a pszichol6gia eredm6nyeit figyelve, a n6pi gyer-
mekji4t6kokban rejlci gazdag nevel6si lehetcis6geket is-
merve tudja, hogy mely 6letkorban milyen j6t6kok, etii-
dok, gyakorlatok beiktatisa szolg6lja legjobban a fejl6-
dri gyermek 6rdekeit. A dr6mapedag6gusok iitven 6ve
mir, hogy kieg6szitik ezeket saj6t j6t6kaikkal, szitu6ci-
6s gyakoraltalkkal, improviz6ci6s k6sztet6sekkel. Es
mindezt az6rt, hogy ily m6don segitsenek a gyereknek
otthon lenni a vil6gban.

A drdmapedag6gia hangsilyozottan 6pit a gyerek
kdp ze I et <ir e, azono su I ds i, be I ed I d s i kd szs d g 6r e, ket t 6s
tudatdra, szerepjdtsz6 kdpessdgdre, improviztici6s
hajland6sdgdra 6s kreativittisrira. Es kev6sb6 a t6r-
gyakkal val6 mag6nyos j6t6kokra, noha tudomisul ve-
szi, hogy bizonyos 6letkorban azegy6ni j6t6kok szoro-
san egym6s mellett l6teznek a kdz6ss6givel. A drdma-
pedag6gia mindazondltal kdzdssdgben, lciscsoportos
formdban kdpzeli el a feln6ttel val6 egyiiujdtszdsra

dpillf neveldst. Felfogdsa szerint a pedag6gus inkdbb
animdt or, mi nt s em v ezdr a kdzd s e g yilt t I 6t e ken. Az 6v 5 -

n6, ha sziiksdges, <is majdnem mindig szilksdges, rtgy
jtitszik a gyerekkel, hogy jelen van killonfajta szerep-
helyzetekben is. I ly m6don az 6v6n<ini nem a f elndtt ha-
talom kdpviselfje, hanem a gyerek nagyobbik jdtsz6-
tdrsa, akinek az a tdrekv(ise, hogy a kicsiket juttassa
p.er manen s s i ker 6 I mdny hez,

Akinek ez mry6t6l6rJeJ6d6, s akinek nem
,,,\ sziiletett 6v6nci" hitem szerint a dr6mapedag6gia is-
merete n6lktil is ekk6nt van jelen, a gyermeki kdzdss6-
gekben. Azri szimilraadr6majf t6kkalval6 tal6lkoz6s in-
k6bb a sejtett dolgok rendszerez6s6t jelenti. Mit, mi6rt
kellirgy tenni, ahogy tesz.Ide6lisan olyan 6vodilban lehet
igy jelen az 6v6n6, amelyben az emlitett szem6lyis6g-
centrikus,,angolsz6sz-magyar szellemis6g" uralkodik.
Ahol nem, ott az isten6ldotta tehets6gnek is kinl6dnia
kell,iarcolnia kell az elvei igaz66rt.

Am az 6v6ncik tiibbs6ge nem miiv6sze a nevel6snek.
Srjt vannak a pilyin antitalentumok is, agressziv szem6-
lyis6gek, azt6n olyanok, akik mindig azt cselekszik, ami
a k6zponti elv6r6st kiv6n. Nos, az iTyen 6v6ncjknek 6t-
6llni egy szem6lyis6gk6zpontf reformpedag6giai szem-
l6letre 6s gyakorlatra, nem megy k6nnyen.lgaz,hogy az
ilyen tipusf 6v6ncj nem is igen jelentkezik tovribbk6pzci
kurzusokra vagy ha igen, menet kdzben lemorzsol6dik.
A 120 6r6s tanfolyamokat v6gig dolgoz6, v6gigj6tsz6
pedagogusok viszont liugy 6rzik, hogy szem6lyis6giikhoz
v6gre megtallltilk az.alkalmas cselekv6si m6dszert.
Tiibbnyire lubickolnak is a felismer6s <ircim6ben. A
m6dszer szeml6letiikk6 viiik.Es ez a l6nyeg. Ovod6ban
mindenkdppen.

C s aba I stvdnnd bldapesti 6v6n<! azt ir ja vizsgadol-
gozatiltak a v6g6n:
,,...J6t6kosabb, mer6szebb lettem. Gondolok itt arra,
hoSy a megtervezett elk6pzel6seimtcjl is el merek t6rni.
Nem egyszer munka krizben j6v6k 16, mit kell m6dosita-
nom. S ilyesmire eddig nem vdllalkoztam, eszembe se ju-
'"'!#l#;Xffl;a 

uuaup"rti 6v6n6 az dvodai Etet
cimri lapban irja, egy 6ves tanfolyami jelenl6t uti{n:
,,Nem tudom igaz6.},6l megfogalmazni, hogy mi6rt j6 a
dri{mapedag6gia, de megtanultam; nincs k6t egyforma
gyerek, hogy a szerepjit6kt6l old6dik a szorong6s, hogy
egyenrangri f6lk6nt veszek rilszI a gyerekek improvizS-
ci6s jdt6kdban 6s magamra is 6s a m6sikra is jobban fi-
gyelek..."

Bgy rfgdgumi t6rt6nete
Nagycsoportos foglalkoz6saimb6l

A gyermekek kiizotti konfl iktushelyzeteket megpr6-
bdlom humorral, j6t6kkal levezetni. K6t kisfiri (K. Zsolt
6s B. J6zsef) t<ibbszor verekszik apr6 dolgok miatt (he-
ves v6rm6rs6kletriek) de csak akkor, amikor 6ppen hdt-
tal vagyok nekik. Egy ilyen vereked6s nap alkalm6val
k6t j6t6kkardot nyomtam a keziikbe (a kardok, papirb6l
k6sziiltek) 6s annyit mondtam nekik ,,most el6ttem ve-
rekedjetek meg egym6ssal, amikor 6n is l5.tom! K6pzel-
j6tek el, hogy ez egy hegyes, 6les kard, mintha kardvi-
v6k lenn6tek, figy b6njatok vele, nem szabad a m6sik
test6hez 6rni, mert konnyen megvdghatj6tok egym6st."

@lkezdtem biztatni ciket, ,,rajta, rajta! ki az iigyesebb
kardviv6?) V6giil az eg6sz csoportbiztatta a k6t ,,vere-
kedcist". Egyszercsak azt yettem 6szre, hogy egym6sra
nevetnek 6s m6g v6letleniil sem 6rintik egym6shoz a
kardot, pedig tudj6k, hogy papirb6l van 6s nem vesz6-
lyes. T<ibbsz<ir lejiitszottuk a kardviv6st, majd szijnye-
gen a birk6ziist, ki tudja legy6zni a m6sjkat 6rtelmes
kiizdelemben. A verekedes abbamaradt. Ugy gondolom
ebben az esetben sikeriilt a negativ 6rzelmeket pozitiv-
v6 alakitani, a fesziilts6giiket levezetni, agresszivit6su-
kat kijiitszani. Ebben a ,,vereked6s-viv6s j6t6kban"
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megtanult6k iinmagukat (6rzelmeiket, testiiket) kezetni,
f 6kezni 6s kontroll6lni.

Mrir j6 f6l6ve gyakoroljuk a mimes j6t6kokat. lme
egy koziiliik.

,,Egy rdg6gumi trirtdnete" Az iitletem onnan eredt,
hogy sokszor hoztak be rig6t az 6vod6ba 6s nemcsak 16-
g6sra hasznilt6k, hanem odaragasztottfk j6t6kokhoz,
bfitorokhoz, egym6s ruh6j6hoz stb. Elhat6roztam, hogy
el6szor sz6ban elmes6lek nekik egy tdrt6netet egr 6vo-
d6r6l (de nem a ,,mi6nkrril"), ahol a gyerekek nagyon
szerettek rig6zr'i, de nem fgy haszn6lt6k, ahogy kelle-
ne. Term6szetesen kitalilltam a r6g6gumis mes6t, de fel-
haszn6ltam tapasztalataimat, 6lm6nyeimet, amit cjk
szolg6ltattak. Naponta kieg6szitik, tov6bbj6tssz6k, m6s
mozdulatot haszn6lnak fel, de elcitte mindig elmondj6k,
hol tart a rdg6gumi. Pl.: Egyik gyerek kezdte mes6lni:
,,egyszer egy kisfiri grtnztklrt az anyuk6j6t6l6s rrig6gu-
mit vett rajta. Gyorsan let6pte apapftj|t, eldobta az ut-
c6n 6s hamm, bekapta ar6g6t. Tal6lkozott a bar6tjfval,
akinek odaadta a fel6t, kiv6ve aszijib6l. (Ezut6n le-
j6tsszottuk n6m6n, majd k6rtem a gyerekeket, hogy
folytass6k a tort6netet, ut6na megint lejdtsszuk) Foly-
tatlitk... a k6t j6bar6t be6rt az oviba, ahol a j6t6kokat,
babdkat 6sszeragasztott6k, ledobtdk a padl6ra, a g,yere-
kek nem tudtak tov6bbl6pni, csak emelgett6k a talpukat
(mindezt n6ma mozdulatokkal, igen 6t6lve tudjiik mi-
melni). Mindig lej6tsszuk azel6z6 napi tdrt6neteket,6s
ha kifelejten6k valamit, rdgtdn figyelmeztetnek: ,,ezt
m6g nem vettiik bele a j6t6kunkba 6s milris mutatjiik a
hozz6.tartoz6 mozdulatot. En a gyerekekkel egyiitt j6t-
szom, bdrmit is tal6lnak ki, volt olyan szovegbemondds:
,,tegyiik a r6g6t a, Agoa n6ni haj6bal" belementem a

Sziilcii drtekezlet

A csoportszobet k6t r6szre osztom. Az egyikben
dsszetolok k6t kisasztalt, megteritek, apr6 stitem6nyt
teszek a t6lba, te6tkflszitek elci, halk zen6t sz6laltatok
meg, s igy v6rom a sziilcjket. Az a szlnd6kom, hogy a
kiscsoportos 6vod6saim sziilei ismerkedjenek meg egy-
mdssal, 6s ismerkedjenek meg azzal a m6dszerrel is,
amellyel 6n a gyermekeiket nevelem.

Besz6lgetiink az asztal koriil. Kozben felvetcidik -

a sziilo'k mondj6k, hogy a kicsik gyakorla verekednek.
Azt6n j|t6kra invitdlom 6ket, az anyrk6kat, apukikat.

A szoba m6sik r6sz6ben nagy szcinyeg leteritve. Kiir-
ben kis sz6kek. Ebbe a t6rbe hivom a sziilciket. Tizenha-
tan vannak,25-30 6vesek. l4-en kimozdulnak. J6 ered-
m6ny. Feldob6dom. Ketten maradnak szeml6lcjk.

Ismerkedci 6s kapcsolatteremtci j6t6kokkal kezdem.
Kdrben i4llnak a felncittek, megfogi6k egym6s kez6t,6s
m6ris elindul az,,add tov6bb" jit6k, k0zszor it6s, v 6i16. -
rint6s, arcsimogat6s. Tetszik nekik, old6dni kezdenek.
Majd labd6t dobok, s aki kapja, megmondja a kereszt-
nev6t, majd mindenki ut6na. S milris mosoly az arco-
kon. Es aztin a,,Zsip-zsup" j6t6k, amikor m6r futk6-
rozni is kell, hogy sz6khez jusson a j6tsz6. Ekkor m6r
teljesen felszabadulnak. ,,Mutasd be a gyermekedet"!
ezzel a j6t6kkal folytatjuk. A-kinek guritom a labd6t, az
bemutatja a gyerek6t, elmondja, milyennek ismeri 6t,

jet6kba,6s elkezdtem tr6pni, r6ngatni a hajamb6l a k6p-
zeletbeli r6g6t 6s egy j6t6kos mozdulattal a v6llamra
nyomtam a 1696 egyik v6g6t, a m6sik v6g6t kihfztam,
mintha gitilrhirr lenne 6s jiltszottam a k6pzeletbeli git6-
ron, mondanom sem kell, hogy a gyerekek ,,vett6k a la-
pot", an6lkii l , hogy el6re elmondtam volna tdrt6-
netemet, (hiszen 6n sem tudtam, hogy git6rt form6lok a
hajambol kihirzott r6g6bol) kital6lt6k, hogy mit jiitsz-
szottam el. ,,Agota n6ni gitfirozoll, olyan hosszfira nyuj-
totta a rig6t" - 6s j6t nevettiink egym6son.

Ez a jit6k fejleszti kreativitisukat, improviz6l6 6s
szabad dnkifejezci k6pess6giiket, 6s emellett lehetris6get
ad a gyereknek arra, hogy bdrmikor megv6ltoztassa a
tort6netet. cselekv6st. mozdulatait.

A csoportomban szok6s az esztend6 egy napj6n, ril-
tal6ban gyermek napon 6s fcileg nagycsoportban adok
rii lehetcis6get, (mert addigra nagyon megismerjiik egy-
m6st) hogy a gyerekek legyenek az 6v6n6nik 6s mi 6v6-
niik az 6vodiisok. Or6nk6nt mds-m6s gyerek (lehet fiit
is) villalja 6nk6nt az 6v6n6 szerep6t. Aznap a j6t6kot,
munkiit, j6t6kos tanuldst 6s b6rmit a gyerekek vezetik
le, nyilvin ahogy tcilem l|ftek. R6jtittem 6ven sorin
(mert m6r sokszor csin6ltam) nem is olyan kiinnyii ovis-
nak lenni, annyi mindennek kell eleget tenni. L6tom a
,,tiikcirk6pem'i a gyerekek minden mozdulat6ban, hang-
lejt6s6ben, k6r6s6ben 6s hatiirozott kisz6l6saikban es
fdlfedeztem a hibdimat is. En sokat tanulok ezekbol az
,,ovis rinkormLnyzati napokb6l". Mikiizben nevelek, 6n
is nevelcidom! - emlitettem volt.

Menyhdrt Agota 6vodapedag6gus
(Bp. XIX., Berzsenyi u. 6.)

:

drfmajdtt6kkal

mifajta jellemzci tulajdonseget tartja megemlitendc!-
nek. Ez a jit6k meglepi 6ket, hiszen gyermekiiket kell
jellemezniiik. De nem mondanak nemet. Majd vrillal-
koznak szituiici6s jit6kra. Azt j6tssz6k el a sziilcik p6-
ros6val, hogy cik most 3 6ves ovisok.Ydratlpitenek egy-
mis mellett. Am az egyik v6r 6sszed<il. Ebben ludas a
m6sik. Mi tort6nik a k6t gyerek kdz<itt? Igen 6letszeni-
en jiitszottak a sziil6k. Ugr, ahogr l|tjika gyemekeiket
a homokoz6ban vagy a sz6nyegen. Ez az eny6m! - ki-
fejezes tdbbszdr is elhangzott, meg az, hogy ne nyflj
hozzill Mils pilrosn6l veszekedtek scit verekedtek is. Az
egyik kv6zi-gyerek harapott.

Utilna mindent megbesz6ltiink. Vita is kerekedett a
l6tottakb6l. Egyszersmind arra is v|laszl kaptak, hogy
ami vereked6snek l6tszik, az a gyermek 6letkorira jel-
lemzcj st6tuszhdborfi. Olyanf6le kiizdelem zajlik le k<i-
z<jttiik, mint a felncjtt vil6gban. A felncjttnek egr dolga
lehet, a ktizvetit6s, a kompromisszum keres6se.

A tal6lkoz6 v6g6n <ik k6rt6k, legkozelebb legyenek
ott a gyerekek is, 6s j6tsszanak egytitt kiiz<jsen.

Nagyon boldog voltam, hogy ezt rik fogalmaztik
me8.

Bolla Jdnosnd 6v6n6
(Bp. III., Viziorgona utca)
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Ovodai foglalkozilsok
A csoportv ezet6 feljegyz€seibdl

GyurcsekJudit
1 l8 I Bp. Kondor B6la s6tiny 3-4.

Az 6v6n6ni mint egy tyfkany6, a picik az 6l6ben, s vala-
mennyien a szcinyegen.
A halomb6l kesztyiib6bot hirznak ki, vdlasztanak 6s el-
kezd,Sdik az alakoskodiis, a jit6k.
- Mit f6zzink? - k6rd6sre v6laszolgatva megbesz6lik,
hogy kimennek ak'lpzeletbeli kertbe, hogy szedegesse-
nek.
E s indul a fan t6zia, amit a,,Vityill6" cimri mese motiw-
maira ftiznek, illetve az adja az alaphangulatot.
Kdzben 6nekelnek, mert csig6t tal6ltak, amelyre Ferike
csaknem r6l6pett - (Ferike bocs6natot k6r, hogy nem
vette 6szre, - 6s kiss6 megszeppenve 6nekli a ,,Csiga-bi-
gagyere ki" hivogat6 dalt.
Megjelennek a kedvelt kutyusok is, (frgy liltszikezazi/'-
lat6lm6nyiik), 6s a ,,Cirmos cica haj" rinekl6se ut6n a ku-
tyusok iilddzni akarjilk a cic6t, cic6kat, de az 6v6n6nek
sikeriil leszerelni ciket...beesteledik, lefekiisznek, ellazul-
nak.
Judit igen iigyesen tereli el a m6r-m6r agresszi6 fel6 haj-
16 jrit6kot. De nem sokiig pihennek, mert a repiiki zaja
fel6breszti oket,n6zika k6pzeletbeli repiikit, ,,nem is re-
piilci, helipoptej" - mondja egykis okoska. Mielcjtt vit6-
ra keriilne sor, elszdll a magasba, s kereshetnek Katica
bogarat, 6nekelnek neki, s n6melyik elsz6ll, figyelik, 6s
csodilk csod6ja!Ezek a picik kovetik a szemiikkel.
- ,,Nem is arra megy", mondja a sejpitri kisfiri, mire a le-
6nyka,
- ,,De azeny6m igen, ajja"... eskdveti is, btir kiss6 #r-
tetten.
Jd tsszrlk m6g at,,Eg a gy etty6.t ", a,,Feh6r liliomsz6l "-at

6s el nem unj6k.
Az 6v6n6 tigyesen vezeti le a j6t6kot: ,,Rajzoljunk vagy
menjiink azudvarra? - hangzika k6rd6s,6smert sz6pen
siit a nap, nem vit6s avillasz.Segiteni akarok: -,,Meg-
foghatom a kezedet?" - k6rdem az okoska kisfifit.
- ,,EzI a tiszt6t igen, de a m6sikat nem adom" - mond-
ja, ,,mert Katica van benne". Termr6szetesen k6pzeletbe-
li.

Dr. Csord6sn6 Trozner Katalin
Bp XII., Zalaiu.2. Napkoziotthonos 6voda
Vegyes csoport, kiscsoportos 13, koz6pscicsoportos ll
gyerek

Reggeli utdn indultunk, s az 6v6nri megbegz6lte a gyere-
kekkel, el6g sokat kell gyalogolni, k6nye{pes cip6t ve-
gyenek fel. Kedvezett az idci is, gyony6ni napsiit6s, vir6-
gok, lombosod6 fdk, mad6rdal stb. Mintha elcjre rendelte
volna Kati.
Es a gyerekek! Ugy j6rtak,s6tdltak, ahogyan az dr6kk6
mes6l6, k6rdez6, egy-egy megfigyel6sre, pihen6sre hiv6
sz6 kiv6nta.
,,,{ mostani kir6ndul6sunkon az'6rz6kszervi finomit6st
tiztem ki c6lul."
Elcjszor a kcjzosen kivdlasztott helyen letelepedve meg-
hallgatjuk az erdci hangjait.
-Mithallanak?
- Mik kelthett6k a hangokat?Azokmegnevez6se is.

- Milyen hang nem illik ide? Ut6nz6suk!
Becsukott szemmel az erdci illatinak 6rz6kel6se:
- Milyen az illata? Kellemes, kellemetlen. Arckifejez6s-
sel is.
- Mitcil lehet kellemes 6s kellemetlen?
- Melyik j6? Es a kellemetlen lehet-e valaki szamira
fontos (6llati jelz6sek).
Tapintiis: a f6k tdrzs6nek tapintilsa 6s mintizat6nak
megf igyel6se (egyf orm6k-e, hasonl6ak-e)
- torzs mint 6zat6nak let6rk6pez6se rajilap 6s zsirhlta
segits6g6vel.
Hat szemmel, sezerfiillelvoltak jelen.Minden, mi6l, mo-
zog, egy-egy jilt6ka hivott. FelmS.szhattak az alkalmas
f6ra, buj6csk6ztak, 6llatosdit j6tszottak, t6ncoltak, ker-
getciztekstb. s term6szetesena tiszt6son leiilve6nekeltek,
virfgfiiz6rt k 6szitettek, v ersenyeztek, ami az idcibe bele-
f6rt, minden de minden volt.
Trozner Kati pedig mint egy nagy briv6sz mindig azt hiv-
ta elci a gyerekekbcjl, ami 6ppen akkor fontos volt, odail-
lett. Mi pedigazt figyelttik, hogyan 6piti fel, s egyre sok-
oldalfbban a foglalkoz6st;hogyan tal6lja meg az ar6nyo-
kat a pihentetcj s6ta, a megfigyel6s, a j6t6k k<iz<itt.
Az idegen pedig azt l6thatta, milyen j6 ezeknek a gyere-
keknek, hogyennyi 6v6nri j6tszikveliik, mertmondanom
sem kell, mi is bekapcsol6dtunk, egyiitt j6tszottunk.

Szombathelyin6 Hoffmann Katalin
Bp. XIV., Tipegci f ti ,,Csoki" 6voda
,,Nagycsoportos" gyerekek, 26 f 6

N6zz6tek meg a tenyereteket, s aki valami 6rdekeset fi-
gyel meg, mondja el a t<ibbieknek is.
Simogassatok gondolatban valami kellemeset! Ki mit si-
mogat?" Most indit egy simogat6st a tenyer6vel, s azt ad-
j6k tov6bb. Arcukat simitja, de a ldnyok a fifiknak a fej6t.
Gyerekkel is indittat. ,,Simogatiis kozben nlzzetekegy-
m6sra" - sz6l.
Kellemes, nyugodt l6gk<ir 6rad a csoportszobdban, s be-
fszik Vivaldi N6gy 6vszak zenlje,Kati szokny6kat, sza-
lagokat, botokat csin6l, vehetnek a gyerekek tetsz6s sze-
rint. Tudjrik, hogy mozogni lehet, vagy a botos szalagot
t6ncoltatni.
,,V6rj, hogy hasson rid a zene!"
S a gyerekek kiilonbozcj ritmusban, egy6nenk6nt, elme-
riilten tdncolnak, mozognak, betoltik a teret. T6nctehet-
s6g nincskiiztiik, de otleteik vannak. Erdekes, n6gykisfiri
szoknyiit hriz magdra, s azzal pr6bi4lkozik, 6lvezik a po-
rogtet6st.
Hrlrom le6nyka egyiitt.forgol6dik.
Kedves, sz6p jit6k. Sajn6lj6k, hogyv6ge lett a zen6nek.
Aztfn nagyobb ritmusri j6t6kok k<iverkeznek. Minek
tiriilnek az udvaron, a j6tsz6t6ren, a kir6.ndul6son.
Kis etiidok sziiletnek. Elji4tssz6k, hogyan futballoznak,
vagy a kiirnyezrivildgot hogyveszik birtokba, sz6mh6bo-
riznak, kergetciznek stb. Term6szetesen mimes j6t6k az
eg6sz, hiszen a kis t6rrel nagyon csinj6n kell biinniuk.
Nagyon j6, sokoldalfv6 nevel<i jiit6k, mertm6r eml6kez-
nek, hasonlatok sziiletnek pl. olyan b6rsonyos a fa levele,
mint otthon a macim bund6ja.
Menj a sz6modra szimpatikus vend6ghez, sz6l v6gezettil,
s a gyerekek igy bevonnak minket is a j6t6kba.

I
"-

23



- -

Szemben iill velem egr kisfif , Istv6n?
Hozz6m akarsz jonni?
Igen.
Kdsz6niim-mondom, akkor iilj az 6lembe, ha nem rossz
azneked!
Dehogyis! sz6l, legalibb megmondod, mi az, hogy szim'
patikus?
Megmondtam, s.iiriiltiink a kdzeli kapcsolatnak.

Kov6csL6sd6n6
Bp ltr. Meggyfa utcai 6voda

Nagycsoportos glrerekek, akik m6r-m6r kisiskol6soknak
tiinnek. Asszoci6ci6s jit6k:
,,Mondj valamit a f6nyes sz6ra!A k6vetkez6 a csillagra."
Teh6t sz6l6nc. Gyakorlott j6tekosok, 6m figyelni is kell
az 6v6ncinek, mert a piros szerintiik szomorf szin; s a ba-
n6nraegyikfiitcskinaka,,kopors6"ugrik be.Nincs tehilt
kd,nnyti dolga Zsuzsinak. Es a jelenl6vcikszirma2l.

Aztdn etlendfilnek csoportjat6kba:,,Mack6, Mack6
ugorj6l", - tapsolj egyet stb. s m6r megy is a ,,zenei"
foglalkozis. Sok-sok ritmushangszer keriil elci, mindenki
kap egy hangszert, (bot, csrirgci, triungulum, cint6ny6r,
ritmusbot, dobok sokasiga) k6sz zenekar! Es v6gig
jitssaik a legkedveltebb dalokat egy tort6n6s-mese k6r6
fiizve. A gyerekek 6s a tanit6-6v6nci 6lvezik, szeretik aj6-
t6kot. Or{ilnek. Es mi m6r legszivesebben megtapsoln6nk
a produkci6 sz6mba mencj j6t6kot.
Bir igy menne az iskolilkban is a zenei nevel6s! De tapsol-
nak is kozbe-kdzbe combon,k6zzel,libbal dobbantanak,
6s csak ,,tiszta forr6sb6l" meritik a dalokat.
Ar6nyosan, sz6pen vezetett, szakszerfi, s6t nagyszeni
foglalkoz6s.

D. K6saVilma
a Fdv6rosi Pedag6giai Int6zet

drdmapedag6g iai r 
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PiinkOsdiil6

Etdzmdnyek:
Angyalf<ildiin, lak6telepi 6vod6ban dolgozom, s itt nincs
alkalmuk a gyermekeknek megismerkedni a magyar n6p-
szok6sokkal. Ugy 6reztem, a piinkosdhoz kapcsol6d6 jd-
t6kok kdzel iilnakhozzilnk, s b6r r6gen a 10-14 6vesek
jitszotti4k, iiv6k volt a piinkosdjdrds, nem lehet ezt el6i
kor6n kezdeni. D6m6tiir Tekla: Magyar n6pszok6sok c.
kdnyv6nek 25. k6pe azt mutatja, hogy eg6szen kisl6nyka
a kirilyn6, legal6bbis Vitny6den. N6zegettiika gyerekek-
kel, izelgettiik a dalokat, scit 6nek foglalkoz6sokon meg-
tanultuk, tapsoltuk, t6ncolgattunk. A grimaszolils meg
napi szokisuk, s6t a csffol6d6s egyik form6ja, hogy ,,po-
f6katv6gnak". Anap folyamdn tobbszor isvan lehet6s6g
a lovasj6t6kok kipr6b6l6sira, s a verseng6s, vet6lked6s,
kakaskod6s legalibb,,legaliz6l6dott". A mindennapos
testnevel6s 6s j6t6kidd bciven el6gvolt a gyakorliisra.A16
6s lovas kapcsolat bar6tok k<izt jdtt l6tre, tehilt baleset
nem fordulhatott elcj, nagyon vigylztak egym6sra. N6-
h6ny alkalom utin 6lland6sultak a pirok. A csoportban
'van egy kisllny, aki minden fifnak tetszik, igy eleinte 6t
akartik piinkdsdi kiriilyn6nak. Azt5.n lemondtak r6la,
mert nagyon neh6z felemelni, s nem is igen birj6k. igy egy
td,rdkenyebb kisldnyra esett a v6laszt6suk, aki el nem ne-
vettevolnamagdt a vil6g6rt sem, pedig azelcitt folyton ka-

Mi igy jdtszottuk a

Mivanma.mivanma?
Pirospiinkosd napja,
Holnap lesz, holnap lesz
am6sodiknapja.

J6leg6ny, j6lmegfogd
lovadnak kantir jlt,
hogy le ne tiporja
a piinkosdi r6zs6t.

car6szott. Szlmomra m6gis a,,j6kiv6nsdgos" r6szvolt iz-
galmas. Mit kivdnn6tok nekem? - k6rdeztem elsrjk6nt,
mikor kdrbe iilve besz6lgettiink errrjl, s ilyeneket mond-
tak: - Legyen sz6p nagy hilzadlLegyen 6j Mercedesed!
Legyen sokcsillog66kszered! Legyensoksz6pruh6d". -

Ezek val6ban kellemes dolgok, de irgy 6rzem, vannak en-
n6l m6g fontosabbdolgok is az6letben - sz6ltamhozz6-
juk. S aztrln jott is a folytat6s, szinte felncittesen, hiszen a
gyerekek alig 5-6 6vesek.,,Sz6p 6s eglszslges gyermekeid
legyenekaz6vod6ban!",,Szeressen a f6rjed!" stb.6s a k6-
vetkezlbsz1lget6sen m6r kib<iviilt a fant6zi6juk, s olya-
nokat kivilntak nekem, amit taliin sziileiknek 6s maguk-
nak kiv6ntak volna. Szerett6k az ilyen besz6lget6st, scit
mondt6k is, ,,iiljiink le, j6tsszunk j6kiv6n6st!"
Besz6lgettiink arr6l is, hogyan 6lnek vid6ken az embe-
rek? Kinek van falusi 6lm6nye? Kinek van rokons6ga, ne-
t6n nagysziilci, s pr6b6lj6k a j6kiv6ns6got ahhoz alakita-
ni, s azt kiviinni, ami nincs. V6giil megegyeztiink ,,Szep
piros tetejii hiizuk legyen! Eg6szs6gesek legyenek! Tele
legyen kamriijuk, pinc6jiik! Legyen meg a munk6juk
gyiimiilcse!"
Ezek a foglalkozisok rijszeni tartalmat adtak a minden-
napjainknak, s az, hogy az ,,elciad6s" megsziiletett, azaz
vend6gek is m egnflztlk a j6.t6kot, m6r csak r6ad6s volt.

piinktisdiil6t

A ldnyok 4neklik a dalt, egymds
utdnbejdnnek, kdrbe sdtdljdk a
teret, maj d bedl lnak egymds
melld.

A f inik i s bej 6nnek egye s dve l,
kdrbe jdrnak, s bedllnak szemben
aldnyokkal.

: \\--
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Ezutin felelgetds j6t6k kezdcjdik.
Fifk: Sz6p j6 reggelt, l6nyok.
Linyok J6 reggelt leg6nyek.
Firik Eljdttiink kirilyn6t vS.lasztani.
Llnyok Csak tess6k!Csak tess6k!
Fif:Gyereel6tesz6plilny! . . Azelsffirteftreldp,Cshtvjaa
Mit ett6l ma? szemben dl 16 kisldnyt, aki szintdn

lffiilfif,"J:'r" 
kitdP asorb6t'

L6ny: Hidegvizet.
Fif: Minn i4llsz?
L6ny: Cser6pen.
Firi: Minn lebegsz?
I;iny: Lev6len.
Fif: N6zz az 6gre!
L6ny:Nem n6zek.
Fif: L6pj a f<ildre!
L6ny:Neml6pek.
Ezutdnafirtodadugjahomlokdt akisldnyhomlokdhozrtgy,hogyorrukis iisszedrjen, s grimaszokat csindl,hogy aldnyt
megnevettese. Ha a ldnynemmarad komoly,af iil azt mondja: ,,nevettdl,nemvagy kirdlyn€'.
A kisldnyvisszamegy ahelydre. Annak,aki nemneveti el magdt azt mondjdk, kidllottad a prdbdt,kirdlyndvagy.A kis-
I dnynak kdzd.pr e kel I dl I nia.
I lyen m6don kdr deznek meg minden kisl dny.
Hatdbb kirdlyndvan apr6bautdn, af irtk ehrtz6dvaktirbe dllnak,egymdsvdlldt megfogjdk,fejiika \sszedugjdkds

. suttogva megtandcskozzdk 6s eldiintik, hogy melyik kisldny fejdre teszik a koszorilt. A kijeltilt ledny marad kdzdpen
megkoszorfizva.Attjbbiekkenddt hoznak,s akird.lyndfejefdldtartvadnekelnek, s elindulnakkdt mdsik szereplffeld,
akik kdzben atdr egy sarkdban a,,htiziakat" jdtssztik. (Af itik kaput tartva dllnak mdgdnilk.)
Acintos, pilcintos
kezdetri dal ritmus6ra
menn€k t6ncl6p6sben /
ah6zfel6^ Mikor
oda6rnek, krisz<innek
Linyok Dics6rtess6k a J6ans Krisztus! Szabad-e kir6lyn6t j6rni?
H6ziak Szabad.
Linyok kdrbejirva 6neklik:
Meghozta az Isten piros piinkiisd napj6t,
Mi is meghordozzuk kirrllyn6 asszonyk6t.
Ejne dejne, denejde, ejne dejne denejde.

A mi kir6lyn6nkat nem is anya sziilte,
A ptinkosdi hajnal r6zsaf6n termette:
Ejne dejne denejde, ejne dejne denejde.
Ezutdn a ldnyok a kend6t rdteritik a kirdlyndra, akit magasra emelve jdkivdnsdgokat mondanak el6bb kozdsen, majd
egyenkdnt s utdna kdszdnnek, s az Acintos, pticintos kezdetii dalra visszadllnak a helyiikre, a ldnyok 6s firtk szetnben
egymdssal , s kezdddik a pilnkdsdi kirdly vdlasztdsa.
Ldnyok Az lesz a kir6.ly, aki a lovasjdt6kban a legiigyesebb!
Fifk lovasokat alakitanak I . v6ltozac k6t fi6 lovat alkot, egyik 6llva marad, m6sik mdgdtte a derek6ba kapaszkodik, az ci
hitira iil fel a harmadik fiucska, a lovas. A 2. villtozat az egyszeriibb, az er6sebb ahitilraveszi a lovas fift, s be.illnak a
sorba, mert gyorsas6gi verseny k<ivetkezik: a teremben vagy kijekilt helyrcil kell a kijeldlt c6lba 6rni. Ha tobben egyszer-
re 6rnek, j6n a m6sodik pr6ba, ez igen neh6z, mert le kell hfzni a lovast a lova h6t6r6l. Ha m6g igy sem dcil el a verseny, te-
h6t tobben maradnak,,nyeregben", azlesz a kir6ly, aki legmagasabbra tudja felemelni a kiskiriilylinyt. A l6nyokkdzben
biztatj6k a fifikat mond6k6val,
,,Gyi te paci, gyi te 16,
Gvi te R6r6 h6hah6!"
Ha a pr6b6nak v6ge, ,,Et|en a pfinkdsdi kirily!"-t ki6ltanak h6romszor, s fej6re teszik a magukk6szitettevir6gkoron6t.
P6rba 6llnak l6nyok6s firik, s a,,Meghoztaazlsten..)'dalt 6nekelve t6ncolnakpl. egyl6p6ses csird6st 6s forg6st, majd pi-
ros6val maradva el6neklik a ,,Mivan ma, mi van ma? kezdetii dalt 6s illegnek-billegnek ril.
Ha a sziilcikn6ziknetilr,bekapcsoljikciket is az 6nekl6sbe, ha nem, annyiszor 6neklik, mig kedviik tartja, vagyaz is meg-
old6s, hogy meghajolnak egym6s el6tt, mintegy megkdsziinve a j6t6kot. (Ennyi, s mondhatom, a gyerekek nagyon 6lvez-
t6k.)

KovdcsBdldnd
6vodapedag6gus

Kdrusban kriszdnnek, s a
vdlaszt is egyiltt mondjdk.

A ldnyok a kendfit tarna kiirbetdncol jdk a
kiskirdlyndt, a refrdnndl a kirdlynd kozdpen
forog, s akarjdn ldv6 kosdrkdb6l rdzsaszirmot
sz6r. (Atdnc a csoport ilgyessdgdtfl 6s
kordt6l filgg6.)

t
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PauskaLajosnd

M6s sz6m6ra haszn6lhat6 6raleir6st dr6mapedag6_
gusk6nt nem tudok adni. Magam sem tudom, t ogyLi
fog biztosan megtdrt6nni az 6r6n. Csak a kereteket is_
merem, a lehetcis6g6t teremtem meg _ tudatosan ter_
ve le - annak, hogy megtcirt6nhessenek dolgok a cso_
porton beliil: az Emberben. Nem tanitok a sz6 hagyom6_
nyos 6rtelm6ben, de ,,tanitok, ahogyan a kci is tinit, tra
k6tszer megbotlom benne; ahogy a7 6let b6rmely jelen_
s6ge tanithat

- - Amikgr megtervezem a tapasztalatszerzls kereteit,
h6rom k6rd6s vez6rel:
Mit? - a tanul6s teriiletei:
Kinek? - a csoport;
Hogyan? - a megjelenit6s, a keret.

A keretet (Hogyan?) 6s a tanul6si c6lt MitD isme_
.g*: 

{9 a.csoporton mfilik, hogy a helyzeren beliil mi
t6rt6nik meg.
A leggondosabb tervez6s mellett sem feledhetem:
- ,,hozott anyaggal dolgozom";
- (kiilonbrizcj mflttal, tapasztalattal, ercikkel rendelke_

zcj emberek alkotj6k az oszt{lyt)
- ahelyzetet nem mindenki viseli el egyformdn;
- azillet6kess6gemnekvannakhatdrai ,G

Illusztr6ci6k6nt Shakespeare R6me6 6s Julia c. dr6m6j6_
nak f el d olgoz 6sdb6l idlzek.

I. A tervez€s folyamata:
A csoport:
14 6ves lilnyok, fifk - osztiilyt6rsak.
l. oszt6tyos kereskedcj tanul6l.
Elolvast6k a drdmilt k<itelezci irodalomk6nt.

, Nem tudom, mi 6rdekli a gyerekeket a darabb6l, mi_ _
lyen h elyzete lcr e 6r zlkenv ekl'
. Kor6bban besz6ltiini Shakespeare szinharz6r6l, de
nem esett sz6 e miiv6rcil.

A tanulds terillete(i): a szereplcik 6lethelyzet6nek
meg6rt6se; konfl iktusaiknak, cselei<v6seiknek motivlci _
6ja.

A megjelenftds, keret:
Els<j l6pes: a kiscsoportok 6ltal szabadon v6lasztott

\ely1et,jelenet bemutatdsa a dri{m6b6l - 6ll6k6pek al_
kot6si4val.

- ^\16_9odit l6p6s: akinek a v6il6t meg6rintjtik, az 6tta_
la felviillalt szerepben vdlaszol a nekilelteti k6rd6sre.

II. A munka lefrdsa:

. Kiil<jnbozrj nagys6gf csoportok alakulnak 24_g ta_
guak.

Kommunik6ci6 indul meg a csoportban:

.1. egyezs6gre jutnak a bemutatott, v6.lasztott hely_
zetben:

2. hoz.,6igazitj6k a csoport l6tszi4mrihoz a jelenetet;
3. kis6rleteznek a t6rbeli megform6l6ssal;
4. eszkcizok ut6n n6znek.

- Kdrbe jdrva k6rd6sekkel segitem a csoportokat ab_
ban, hogy a felszines megjelenit6stcjl elt6volodva bel_
jebb jussanak a drdm6ban.

A konfliktushelyzetek bemutat6sa k6vetkezik.
Minden csoport egyszerre form6lja meg az e[6k6.�

pet, majd kiilon-kiilcjn. A gyerekek a felmutatott hely_
zeten keresztiil v6zolj6k azokat a probl6mr4kat, aml_
lyekre 6rz6kenyek.

l.kdp:,,Eskilv6"
3 tagfi le6ny csoport. Ldrinc bar6t eldtt t6rdel R6_

me6 6s Julia, a bar6.t <isszefonja keziiket.

... { rcp konkr6t jelent6se: eskiivd. (Ez foglalkoztatja
ciket)
K6rd6seim a fiatalokhoz:
- Hriny eves vagy?
- Tudj6k a sziileid ?
- Mi lesz ezut6n?
- Mi6rt teszed?
K6rd6sek a bar6thoz:
- H6ny6vesvagy?
- Nem 6rzed felekjtlens6gnekezt?
- Miert teszed?
A k6rd6sekrev6,laszolva a gyerekek tfll6pnek az eskiivd
ktilscis6gein. Etert6rO6sekri keresik a viliaszt:a t'elel6s_
s6g, a lelkiismeret, a cselekv6s hat6rai, az ciszintesr6g le_
het6s6gei, a titok, a felelciss6gv6llal6s.

2. kdp: ,,Szerelem elsd Idtdsra,,

. .. 8 tag_(r csoport; vegyesen firik, l6nyok. A bilban t6nc
kozben R6me6 6s Julia megpillantja egym6st.
K6rd6seim Rome6hoz.
- Tudod kit n6,zel?
- Mi ragadott meg rajta?
- EsR6za?

- . Jtdd,hogy az elten#g h6z6ban vagy?
Juli6hoz:
- Tudodki6?
- Mifogottmegrajta?
- EsP6riszherceg?
- Mit ig6rt6l any6dnak este pdrisszal kapcsolatban?
Vend6gekhez:
- Mi a foglalkozi4sod?
- Mi a funkci6d a vdrosban?
- H6ny esztendcis vagy?
- Milyen zenlre tiincoltok?
- Mit tdncoltok?
- Mit gondolsz, mi6rt hivtak meg t6ged?
A k6rd6sekre v6laszolva sz6 keriil i renesz6nsz v6ros
szerkezet6r 51, tdrsadalrni r 6tegz(t6*r ol, rokon i kapcso_
la tokr6l, a r eneszinsz zen6rcil. stb.
(Agondolkod6s a vdlaszon megsziinteti a b.ili jelenet bo_
h6ckod6sait.) A R6me6 6s Juliiit alakit6 gy"."t"t ueta_
szaib6l a legt<ibbet 6n ranulok: meg6rinr, Jithetcjv6 v6lik
az, ami nekik term6szetes: a l4 6ves lilny mindent figyel_
men kiviil hagy6, mindent elborit6 sze.el..ri 6rz6,se.

Ilogyan tartok magyar 6rft driimapedagr5guskdnt?
(tiipreng6s)
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3. kdp :,,V 6l et I en hal dl"
3 firi: Tybold 6s Mercutio viv; a R6ne6 karja alatt

6tny6l6 kard (egy vonalz6) Mercutio sziv6re ir6nyul.
Izelit6iil idilzen a villaszokat is, melyekkil kideriil,

hogy a Mercutiot 6s Tyboldot alakit6 k6t gyerek a v6la-
szades sor6n meg6rti a gnil<ilet pusztit6,-vakit6 tratat-
m6t.
K6rd6sek:
Tyboldhoz: - Mi6rt haragszolr|?
Mercutiohoz: - Mi6rt kezdtetek vivni?
Mindkettdhdz: - Nem lehefett volna m6sk6nt megolda-
ni az 6sszeiitk6z6st?
V6laszok:
Tybold: -Mertpimasz!
Mercutio: -Mert nem f6r a brir6be!
Mindketten: - Nem, mert Capulet!
-Nem, mert Mantague!

4. kdp :,,Onkdnt v dl I al t hal dI"
R6me6 6s Julia egymils mell6n holtan fekszik. (2 fit,

bar6tok)
K6rd6sek:
R6me6hoz: *Mi6rt tetted?
Julidhoz: - Honna vetteld a mint6t a tettedhez? Mi6rt
gondoltad, hogyezt kell tenned?

5. kdp: ,,,4 gyttsT" ovagy ,,1lyenek a sziil6k? !"
(A be6[itott k6p elsridleges jelent6se az ut6bbi cimet

sugallja)
4 tag0 csoport: 3 fif , I l6ny. capulet 6s Mantague illl

a halott gyermekek teste mellett 6s kezet fognak fdldt-
tiik itnyiiva. I

Az osztiiy ebkjl a jelenetbril ,,tanult" a legtobbet
ezen az6r6n,ez6rt r6sdetesen kdzldm a p6rbesz6diiket:
Tan6r Copulethez: - Hogy 6rzed most magad:
Copulet: - J 61. (Az osztilly nevet, bekiab6l6sok.)
Tan6r osztilyhoz:- -Yirjatok,klrdezzik meg trile, mi-
t6l6rzi j6l mag6t.
Tan6r Copulethez: - Erdekes, amit mondtiil. Mitcil vagy
j6l?

Sz. Pint6rRoz6lia

Copulet - Most megsziint a gnil6let. (Az osztilyban
d<ibbent - nagy csend lesz.)
Tan6r Montaguehoz: -Hogy 6.rze.dmost magad?
Montague: - Rosszul.
Tan6r Montaguehoz: - Mi6rt 6rzed most magad rosz-
szul?
Montague: - Mert van a h6zban egy halott... - rtivid,
m6ly hallgat6ssal befel6 n6z. Lassan Copuletre emeli a te-
kintet6t, megv {itozik a n6z6x: - Vagyis kettci.
Hosszri nagy csend az oszt6lyban. Lassan kezdiink leiilni.
Nem kell magyarlzat: meg6rtetttik az igazsilg arcait.

6. kdp :,,E r kd I c stel enek"
4 tagiu csoport: I firi, 3 l6ny. Erk6lyjelenet: Julia 6ll

az erk1lyen (asztalon), keszkencjt dob R6me6nak. R6-
me6 f6lt6rdre ereszkedve h6dol. A hitt6rben leskelcidcik
figyelik a szerelmeseket.

Amit el6szor l6tunk, az romantikus, humoros kr6p. A
kibontott tartalom: Julia erkdlcse 6s a leskekjd<ik6;R6-
me6 felel<issege.

A megalkotott helyzetekkil kideriilt, hogy egy6lta-
I6n nem foglalkoztatj a az osztillyt a dajka, az anya alak-
ja, vagy az, hogy Julia mikor 6rik felncjtt6. A bizalom
vagy bizalmatlans6g k6rd6se sem vetcjdirtt fel a jelene-
tekben. Nem annyira a nemzed6ki ellent6tek, mint in-
k6bb az 6let nagy k6rd6sei - szerelem, hal6l, gyfilcilet,
megbocs6jt6s, erkolcs6ss6g - foglalkoztatja most itt
ezeket a gyerekeket.

Afelvilzolt 6rll6k6pek villan6sok egy hirom 6r6s dri-
maelemz6s elsci 6r6j6b6l. Birmelyik helyzetbcil kibont-
hat6 egy fjabb dr6ma: tdbb ir6nyba elvihetd a tapasz-
taliisi, tanul6si folyamat. Enn6l a Shakespeare darabn6l
nem tartottam sziiksr6gesnek (rjabb drrim6t csin6lni.
A kovetkezci 6r6n a darab kulcsjeleneteit mutatt6k be iil-
l6k6pekben a gyerekek. Ezzelelt|volitottam a csoportot
a mikro konfliktusokt6l '6s a dr6ma szerkezetlre irinyi-
tottam a figyelmet.

A leir6s v6g6n ugyanaz az aggodalmam mint az ele-
j6n: nem tudom visszaadni a szemekben, a hangsf.rlyok-
ban, a csendekben es gesztustored6kekben megjelen6,
6r z6kelheto,,meg6rt6s megvdltoz6sit. "

iJ

Mesterek szigete
(Komplex foglalkoz6s 3.-4. osztdlyosoknak)

2 x 45 perc
Kdszitette: Szricsn6 Pintdr Roz6lia

Pedagdgiai cdlok:
- Ril6breszti a gyerekekct az (rgyncvezett ,,hagyom6-

nyos" (nem divatos) foglalkoz6sok, mesters6gck fon-
toss6g6ra. Egy adott k<iz<iss6gbcn (t6rsadalomban)
minden ember munki{jdra sziiks6g van!

- A r6gi mesters6gek felid6z6s6re: a c6gt6bla fogalmi-
nak mcgismertclesc.

- C6gt6bl6k tervez6se, meseillusztr6ci6 k6.szit6se.
- beszr6drek6sztet6s, sz6beli szovegalkotds segit6se.

- Tcibbf6le megold6.s keres6se, a v6laszt6s felelcjs-
s6g6nek v6llal6sa, m6sok v6lem6ny6nek elfogadf sa.

Sziiksdges eszkdzok:
- Leegyszcriisitett ctgtfrblarajzok, tobb darabra sz6t-

t6pv e; a ctgt 6bl li<hoz. I ar toz6 m es ters6gck, m es t e rek
elnevezrlsei sz6k6rtydkon; rajzol6shoz sziiks6ges
rajzlapok, nagym6retii kartonok, csomagol6papirok,
zsirkr6t6k, filctollak, fest6kek.

- Egy r6gi.,,<iregasszony " -ken dci a f oglal koz 6sv ezet6 -
nek.

I

i."\-
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Tdrigdny:
- Tanterem, amelyben a padokat, sz6keket a falak mel-

' 16, helyezzij,k el, hogy koz6pen legyen hely a szabad
mozgasra.

Afoglalkozis menete:
Ezt a foglalkozilst mir tdbb alkalommal tartottam meg

egy-egy oszt6lykoziiis6gnek, ismercis r6s ismerctlen gye-

rekeknek egyar6nt. Altal6barr m6r a megvdltozott padel-
rendez6sbtil 6rz6kelt6k az 6ra m6ssi{grit, egy kicsit "meg
isbolonditotta" ciket a t6r. Ez6rt a foglalkoz6s megkezde-
se elcitt mindig valamilyen mozg6sos j6t6kot jiitszottam

veliik; ez egy kicsit oldja a gdtliisosabb gyerekeket, a tfl-
mozg6sosoknak lehetcis6get ad egy kis ',tombol6sra" s
egyben elcisegiti a megv6ltozott t6rben val6 t6j6koz6d6st.
(Pl.:
- A gyerekekzen'lre mozoghatnak tetsz6s szerirrt, tdr-

saik 6rint6se n6lkiil. Arra buzditom ciket, hogy min6l
nagyobb teriiletet pr6b6ljanak bejdrni. Ha elhallgat a
zene szoborr6 merevednek. Ezt tdbbszdr ism6teljiik.

- A lehetcj legrdvidebb id6 alatt 6rintsenek meg 20 v6l-
lat, fejet, t6rdet stb.

- A lehetci legr6videbb idci alatt min6l tiibben fogjanak
. kezet, koszonjenek egym6snak. (Az els6 j6t6k kiv6te-

l6vel6n is j6tszom, ismerkedek a gyerekekkel.)
A j6t6k ut6n letelepsziink a padl6ra, sz6nyegre lchetcileg
korben, hogy l6ssuk egym6s arcit.
Tanit6:

Most elmes6lek nektek egy tdrt6netet, amit r6geb-
ben hallottam. Nem tudom, hogy igaz vagy nem, majd
ti eld6ntitek a foglalkozfs v6g6n.

Egyszervolt, holnem volt, valahol egynagy foly6mel-
lett volt egy falu. Ebben a faluban naSyon szorgalmas
emberek 6ltek, sokat dolgoztak, reSSeltdl estig se-
r6nykedtek, de az6rt egy hibijuk m6giscsak volt,
m6gpedig az, hogy nagyon sokat veszckedtek. Min-
den apr6s6gon hajbakaptak, zengett a korny6k aciva-
kod6st6l. M6g a v6ndorleg6nyek sem szivesen mentek

' 
a faluba. El is nevezt6k Ricsajfalvdnak.
A legnagyobb ellent6t a foldmiivesek 6s a mesterek
kdzott volt. Sehogyan sem tudtak megegyezni, hogy
melyikcijiik munk6ja a fontosabb. V6g n6lkiil vitiz-
tak, mignem a mesterekmegel6gelt6ka dolgot, titok-
ban tutajt fcsoltak s egy reggel, amikor a fdldmtive-
sek kimentek a mezdre,osszepakoltak 6s felkereked-
tek."
- Szerintetek mit dolgozhattak a fdldmiivesek a

mez6n?
(A gyerekek ismeretei att6l fiiggnek,hogy v6rosi

vagy falusi iskoli{ba j6rnak; 3. vagy 4. oszt6lyosok. Ezt
figyelembe kell venni 6s a besz6lgetest ir6nyitani kell'
olvasminyi-, film6lm6nyre hivatkozni.
V dl aszok :,,sz6ntottak, vetettek, arattak, gyoml6ltak' vi-
r6got iiltettek, sziireteltek, kapdltak, iirg6t ontdttek stb."
Ha 3. oszt6lyosokkal j6tszom, akkor b6rm il,ven mez6gaz-
das6gi, kerti munkilt elfogadok. Ha 4. osztillyosokkal' ak-
kor egy bizonyos 6vszakhoz kapcsol6d(r munk6kat gyiij-
tiink. Ha valaki oda nem illcj munk6t, tev6kenys6get
mond, megk6rdezem a tobbi gyerek v6lemenyet')
- Legyetek most ti a mes6ben szereplci foldmiivesek!

Mindenki gondoljaki, hogycimilyen munk6tv6gezne
szivesen a hat6rban. A tanterem kiiiritett r6sze lesz
most a hat6r. Atljunk fel, alakitsunk egy nagy ktirt,
hogy min6l nagyobb helyiink maradjon a munkilra.
Nem szabad megmondani, hogy milyen munkdt v6-
lasztottatok, l6tni szcretn6m. Akinek meg6rintem a
v6ll6t, keresse me8 a hely6t 6s kezdjen dolgozni, n6-

m6n. (Egyenkr0nt 6rintem meg a gyerekekvill|I'igy a
k6scibb indul6knak alkalmazkodni kell a m6r dolgo-
z6l<hoz, hogy ne akadiilyozz1'k ciket. - A gyerckck
kiiltinb6zti munkamozdulatokat ut6noznak. Ilyenkor
m6g el6gg6 pontatlanok a mozdulatok')

- Liitom mindenki nagyon szorgalmasarr dolgozik, biz-
tosan el is l'6ra<ltatok m6r. Piheniiirtk, lazitsunk egy
kicsit, hagyjdtok abba a munk6t. Ugy l6ttam' hogy
majdnem mindenkinek sziiks6ge volt a munklj6hoz
valamilyen eszk6zre, szersz6mra. Gondolom' hogy

azt otthonr6l hozzatok rnagatokkal.
Iegyezzltekmeg, hogy hol eiltatok, hol dolgoztatok!
Most menjetek vissza oda, ahonnan elindultatok,
amikor rneg6rintcttcm a v6llat<lkat!
Mindenki magdbangclndoljon arra a szcrszdntra, esz-
kdzre, amiresziiks6ge lesz a munk6nll. Halar<>zzlalok
el magatokban. hogyan tudiltok kivinni a mczt-rrc,
sziint6f<ildre. K6sziilietek fcl a munki ra! - Ha tapso-
lok, vegy6tek a kezctekbe, villatokra stb' az eszkiizii-
ket 6s induljatok el dolgozni, mirrdenki tda, ahol az
im6nt dolgozott. (Tapsra indulnak 6s munk6lkodni
kezdenek. A mozdulatok mostm{r sokkal pontosatr-
bak, komolyabban veszik a rnunk6t.)

- Ha ism6t tapsot hallotok, nterevcdjetek szoborrf!
Akinek meS,6rintern a fej6t, az besz6lhet. Att6l k6rde-
zekvalamit.
(flagyom, hogyegy kicsit belemeriil jenek a munk6ba'
csak azut6n tapsolok, 6s megyek oda a gyerekckhez.)

Kdrddsek:
- Milyen szerszimmal dolgozol? Mit csinrilsz? Ki ke-

szitette neked? Kittil kaptad? Hol t6rolod? Mil"ven
munkit v6gzel? Milyen szersziim koll elthez, a mttnkd-
hoz? Hogyan hoztad ki a hat6rba ezlazeszkott? Sze-
rinted milyen a j6 szersz6m? Micrt dolgozol itt a mc-
zcin?Mikorkelt6l ma reggel?Kitcjl k<jszorrt6l cl, mikor
elj<itt6l otthonr6l? Ki vdr r6d, ha hazam6sz este? Ha
meg6hezel, mit fogsz enni? Milyen ennival6t h<tzt6l
magaddal? Ki tanitott erre a munkira? Mi6rt dolgo-
zol? Ki segit neked cbben a munklban?

(A tapsot 6s meg6ll6st k6tszer-h6romszor ismr6tlem. Egy
meg6ll6sn6l 4-5 gyerekhez int6zek egy-egy k6rd6st, eset-
leg kett6t. n legtdbb.syerek meglepcidik a k6rd6s ut6n,
nehezen sz6lal meg. Eppen ez6rt b6rmit mondanak elfo-
gadom, ha kell segitenem 6ket. ,,En iigy gondolom... Azt
hiszem..." kezdetti v6lem6nvemmel. Olyan gyerek is
akad, aki egy6ltal6n nem tud rnegsz6lalni. Nem erriltc-
tem, s6t hogy a kudarc6lm6nyt elkeriiljctn illtaliban
megiegvzem, hogy val6szinii nagyon okos ember lehet,
mert nem besz6l I'eleslegesen, csak akkor, ha nagyon fon-
tos mondanivaloja van.)
Amikor minden gyereket megsz6laltattam, n6hdny rnon -

dat erej6ig folytatom a mes6t, mikozben cik m6g dolgoz-
nak.
- ,,K6pz,elj6,tek el, hogv a foldmrivesek is ig.v dolgoztak

a hat6rban, amikor lelckszakadva rncgjclent egyikii-
jiik fia 6s hozta a hirt. hog,v megsziiktek a mcstcrek a
falub6l." - Taps - A hir hallatirr rrrindenki gortdolt
valamit.mag6ban errcil a dokrgr6l. Min<lcnki fogal-
nlazza me8magiban, hog-r iimit mortdtltt volnaebhcrr
a helyzetben 6s ha frjra tapsolok, I'ordulj<-rn <lda a lcg-
kiizelebb 6ll6hoz 6s mondja ki a gondolatdt hangclsatt
is. - Taps - (A gyerekck egYszerre besz6lhetnck' lc-
nyeg at.,hogy kimond j6k a v6lcm6Iryiikct.)
SoK6le rcakci6val tali lkoztam: Pl. ,.Mi lesz most? Na
v6gre! V6gre netn lcsz ttibb vcszekcd6s! Tc miattad
nemtek el! Na tcss6k, itt a sok vita crcdmenvc! Merr-

lr{h;-
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jenek csak, nem fognak hiinyozni! Micsoda? nem hi-
szem el!)

-,,.A. fdldmtivesek roppant kivincsiakvoltak, hogy iga-
zallrrsz6l-e afif , abbahagyt6k a munk6t 6s hazamen-
tek a faluba."

- Gyertek ti is, telepedjetek le ide k6r6m, folytatom a
mes6t.

- ,"{mikor haza6rtekbizony a mestereknek csak a hrilt
helyet talilltik. Megnyugodtak, fgy gondolt6k, hogy
tal6n jobb is lesz igy, fgy is olyan sokat veszekedtek a
mesterekkel, most legal6bb nyugalom 6s csend lesz,
meglesznek n6lkiiliik is. Egy darabig rigy is volt, de
ahogy telt-mflt az id<i egyre tobb embernek szakadt
el a ruh6ja, lyukadt ki a csizm6ja, a szersz6mok tdnk-
rementek, nem volt aki a lovakat megpatkolja. Egyre
rosszkedvribbek lettek 6s egym6st kezdt6k okolni a
tdrt6ntek6rt, megint sokat veszekedtek. Nem tudtik
mit csinilljanak?
Elt a faluban egy szin|ves dregasszony, gondolti{k,
t6le k6rnek tanicsot.Ez azasszony azonban nem sze-
rette a l6togat6kat, igen mogorva volt. A falu n6pe
ez6rt elhat6rozta, hogy a f6rfiak 6s a ncjk k<iziil is ki-
viiasztjik a legudvariasabbat, legszer6nyebbet, aki
elmondja a gondjukat-bajukat 6s tanicsot k6r az
6regasszonyt6l."

- Most a l6nyok lesznek az,,asszonyok", a fifk pedig a
,,f6rfiak". VAlassz6tok ki magatok kdziil azt, akik6p-
visel benneteket az dregasszonyn6l! Bes z6lj6tek meg,
mit kell felt6tleniil elmondania, hogyan viselkedjen

r, stb.
(Ak6t csoport kiildn v6laszt egy-egy sz6viv6t. Kdzben
mindk6t csoporthoz odamegyek, belehallgatok a be-
sz6lget6sbe, k6rd6sekkel segitem 6ket ,,Hogyan kii-
szdnnek? Ki besz6l elciszor?Visznek-e neki valamit?
stb.)

- L6tom felk6sziiltetek azitra. Az asszony meg a f6rfi
6lljon egym6s mell6, a tdbbiekpedig hirz6djanakf6l-
re, hiszen 6k csak azutc6r6l figyelhetik az esem6nye-
ket, nem sz6lhatnak bele, nehog;r megharagits6k az
iiregasszonyt. En leszek az 6regassz6ny, ha a v6llam-
ra teritem ezt a kend6t, akkor indulhatnak a kdvetek.

Oregasszony:
- ,,Ki h6borgat? Ki van odakint?" (6reztetem, hogy

m6rges mogorva)
- A k<ivetek elmondj6k, hogy mi j6ratban vannak. -

K6rd6sekkel segitem cjket: - ,,Mi6rt vagytok ilyen
rongyosruh6ban?Mi6rt mentek el a mesterek?Ti mit
tettetek az6rt,hogy ne b6nt6djanak meg? Ti miben
hibiztatok? Meg tudtatok-e egyezni, hogy kinek a
munk6ja fontosabb? Mi6rt van sziiks6getek a meste-
rekre?" stb.

Tandcs:
,,Bizony, ha fiatalabblenn6k6n felkerekedn6k, 6smegke-
resn6m ciket. B6k6t kotn6k veliik, 6s visszahivnilm ciket a
faluba. Rem6lem meg6rtett6tek a szavaimat. Menjetek
isten hir6vel!"
(A kovetek visszamennek a tdrsaikhoz, 6n leveszem a
kendcit, s megk6rdezem a gyerekeket, hogy szerintiik ho-
gyan cselekedtek a foldmiivesek. - Eddig minden foglal-
koz6son azt mondt6k, hogy a mesterek ut6n mentek.)
- ,,Val6ban a fdldmrivesek is felkerekedtek, hogy meg-

keress6k a mestereket. 6t< is 6csoltak egy 
-tutajt.

@lcifordult m6.r, hogy a gyerekek azt mondt6k ,,A
fdldmriveseknem tudtak tutajtk6sziteni, mert ames-
terek elvitt6k a szersz6mokat." vagy ,,Hogyan 6.csol-
tak tutajt kicsorbult szersz6mokkal?" - Ez egy

fjabb megold6sra v6r6 probl6ma. Altal6ban a gyere-
kekhozzik a megold6st, de ha nem, 6n folytatom a
mes6t azzal a kozl6ssel, hogy a foldmtivesek k<jz<itt is
voltak i igyeskeziiek, el6kerii l tek eldugott szer-
sz6mok, 6s ktizrisen valahogy m6giscsak megcsinil-
t6k a tutajt.)

- Yizreszillltak, sodorta ,6ket az 6r lef el6 a foly6n, mig-
nem ki6rtek a nyilt tengerre. Ott megpillantottak egy
szigetet, ahol kikotdttek, megpihenni. A szigeten nem
hhltak senkit, de volt ott n6h6ny dolog, amibcil arra
kdvetkeztettek, hogy a mesterek j6rtak itt, vagy tahn
m6g mindig itt vannak."

- Csukjitok be a szemeteket, s csak akkor nyissi4tok ki,
ha sz6lok! (A terem k6zep6n sz6tsz6rom a c6gt6bla-
rajzok darabjait.) - Kinyithatjritok a szemeteket!
Ezeket a dolgokat tal{itika foldmrivesek a szigeten.
Ezek a rajzok helyettesitik a val6s6gos t6rgyakat.
Szerintetek mi t6rt6nhetett?
(A gyerekek nagyon sok vari6ci6t szoktak felsorolni,
lehetcis6g szerint mindenkit meghallgatok. Pl. ,,Itt
laktak a mesterek, fdldreng6s volt, az pusztitotta el a
tiirgyakat (c6gt6,bl6kat). " -,,Sz6nd6kosan tdrt€k
iissze a mesterek, hogy a fd,ldmiivesek azthigglr6k,
m6r nincsenek ttt, de kiizben elbirjva figyelik 6ket."
- ,,,A, mestereket kal6zok t6madt6fu meg, cik t<irt6k
,6ssze ezeket,6s az embereket valahol fogva tartj6k."
stb.)

- Nem tudjuk pontosan mi td,rt6nt, a fdldmtivesek is
csak tal6lgattak, de mindenesetre megpr6b6lt6k
iisszerakni a sz6tesett cdgtdbldkat. (Altal6ban van
olyan gyerek, aki ismeri ezt a fogalmat, de ha nem, ak-
kor 6n mondom meg, mit jelent. Ezutin a gyerekek
megpr6brilj 6k <isszeilleszteni a darabokat, k<izosen
dolgoznak; k<jzben a sz6kfrtyilkat is el6veszem, s
megk6rem ciket, hogy amelyik foglalkoz{st ismerik,
tegy6k a c6gt6bla al6.

Ezek a k6vetkez6k lehetnek:
o116 - szab6; kciszdrfis; borbely
sz6ktrimla - asztalos / kocsiker6k - bogn6r, fuvaros
k6dmrin - szfics / kors6 - fazekas
lakat - lakatos/ sziv - m6zeskal6csos
patk6 - kov6cs/ csizma- csizmadia; cip6sz
kalap - kalapos/ hord6 - k6d6r;pint6r stb./ kocsmilros
perec - pek/ hal - hal6sz; vend6glcis
A k6pek 6s sz6kirty6k pilrositrisa ut6n a mese kdziis be-
fejez6se kdvetkezik. Term6szetesen itt is tobbf6le verzi6
lehets6ges. @1. ,,,A. mesterek elbfrjtak a szigeten, de ami-
kor l6ttiik, hogy a f<ildmiivesek osszerakj6k a c0gti.5lil-
kat, gondolt6k, hogy nem akarnak rosszat. Ez6rt el6j6t-
tek, kibekiiltek veliik, 6s visszamentek a faluba." -,,,A.

fd,ldmiivesek addig kerest6k a mestereket, amig r6juk
nem tal6ltak, megig6rt6k, hogy nem veszekednek t6bb6,

. b6kess6gben fognak 6lni." - ,,,A.mig a f6ldmrivesek a
c6gtribl6k 6ss zeillesztlslv el voltak elfoglalva, a mesterek
el6brijtak a rejtekhelytikdl. Kibekiiltek egymrissal, h6-
zakatfipitettek 6s letelepedtek a szigeten." stb. Ez a gye-
rekek fant6zi6iat6l fiigg. B6rhogy be lehet fejezni a me-
s6t, mindenki fgy gondolja tov6bb, ahogy neki tetszik. A
legtiibb gyerek a kibekiil6st 6s a faluba val6 visszat6r6st
javasolja, hiszen nem biztos, hogy mindenki eljdtt ott-
honr6l 6s a I 00 6ves 6regasszonynak is szeretn6k ehijs6-
golni a hirt. -Azhogy ames6t ki hogyan fejezi be,lehet
egyd,n6ll6 fogalmaz6s t6m6ja is.)
- ,,Mi a v6lem6nyetek mese volt ez vag;r megtort6nhe-

tett valamikor ez az eset'!" (A v6lem6nyek megoszla-
nak, kinek-kinek tetsz6se szerint.)
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A foglalkozis befejez6 szakasz6ban egy6ni vagy kdz6s
rajzol6s, fest6s kcivetkezik. Tiibb lehetcis6get aj6nlok a
gyerekeknek:
- ,,A sz6tt6rt c6gtibl6k alapjrin k6szits6tek el ezeknek

a mesters6geknek a szines, felfjitott jelz6seit!"
- ,,Tervezzetek m6s mesters6geknek is c6gtiibl6kat!"
- ,,Hogyan k6pzelitekel azlaszigetet, ahol a fcildmrive-

sek megtal6lt6k a mestereket?"

I)ebreczeni Tibor

- ,rA, mesterek szigete"-k6p k6sztilhet csoportosan is,
(nagym6retii papirra.)

A foglalkoz4s az elk6sziilt k6pek bemutaUi*4val 6r veget.
@z a m6sf6l 6riis komplex foglalkozis a kdrnyezetisme-
ret, oszt6lyf6nriki, rajz 6,s magyar/fogalmaz6s) tan-
anyaghoz kapcsolodik)

Drdmajdtdk 6s a miivdszeti nevelds
Szakmunkdstanul6k olvas6t6bor6ban

(trfientegetdzds)
ntcjre t<ett bocsdtani, hogy dolgozatunk nem k6sziilt

tudom6nyos ig6nnyel. A tokaji olvas6t6borban elt<jlt6tt
h6rom nap is n6lkiilcizte a tud6s vizsg6l6dds felt6releit.
Nem v6geztiink elcjzetes felm6r6st, sem szociol6giai,
sem pszichol6giai, sem eszr6tikai jellegiit. M6g a lega-
lapvet6bbrcil, a gyerekek adatainak r<igzit6s6rcil is meg-
feledkeztiink. Ami informAci6t kdzliink, az mind a k6-
sribbi kdzds j6t6k sorin ,,deriilt ki".

Dolgozatom leir6 jellegri 6s impresszionisztikus; en-
nek ellen6re, irgy v6lem, hogy nem tanuls6,g n6lkiili.
( H ogy kerill a c s izma az aszt al r a? )

Kis6rletk6nt mondom, h6tha ott van a helye? Mi
magunk, illtalinos iskolai korosztdlyf gyermekkriz6ss6-
gekben tobb 6ve m6r, hogy eredm6nyesen alkalmazzuk
ezt a pedag6giai m6dszert, melyet hivunk dramatikus
alkot6 j6t€knak, kreativ j6t6knak, alkot6 dramaturgi6-
nak is.

Mit is akarunk el6rni?
Nem tdbbet ann6k, minthogy kinyiljanak e kama-

szok, a j6t6k.k6zvetit6#vel, vagy an6lkiil. Sz6tjanak 6n-
magukr6l, kornyezetiikrcil, a vildgr6l. Ugy v6lriik, a nyi-
totts6g az alapja minden tov6bbinak, tdrt6netesen az
esztetikai 6rt6kek befogadiis6nak, eszt6tikai 6rt6kek te-
remt6s6nek, egy6ltal6n az izl6sf orm6l6snak. (T<jbbet 6r-
tiink el a v6gyotrni4l, de hogy a t6bbnek re6lis alapja is
van, az csak a mrisodik napon deriilt ki.)

Eg6sz idci alatt arra torekedtiink, hpgy semmi ne
eml6keztessen az iskol6.ra, illetve a tanit6sra. A pado-
kat, a katedrAt a fal mell6 hfztuk, a terem k<izepen iires
teret hagytunk. Gyakorta ,,lekerilltiink a padl6ra". Ott
iiltiink, fekiidtiink ha a j6t6k igy kiv6nta. A vezer6 ma-
ga is mindig benne vblt a jiit6kban, vagy rigy vezette -
denisen, szeretettel -, hogy a jdtsz6k min6l k6nnye-
debben tudjanak azonosulni szerepeikkel. S amikor
elemzdsre, 6rt6kel6sre keriilt sor, akkor is a dics6ret

Ez a dol gozat 19 80 -ban kdszillt. U gyanabban az dvben hivott meg a
tokaji olvasdtdborbaUdvardi la.kos Endre, s szavazott bizalmat ne-
kem, jdrndm vdgig a7 utat a rdm bizott karnaszokkal a kapcsolat-te-
remtdstdl dnnaguk jobb megismerdsdnek gyakorlatain dt az alkotds
t)r.6mdig. Akiket ezen af-elfedezf rtton irdnyitanom kellettpddig nem
I dtott T okaj kdrnydki 1 5 - 1 6 dvesek.

,,J dt 6k, al kot tis, kiizd s s d g" c imme I j e I ent me g ez az ir 6s a N A p J A -
I N K cfmii f oly6iratban. Dr dmapedag6gus szakemberekval 6szintil eg
nem i s t al dl kozt ak v e I e. M o st, hogy kezembe kerill t, j dtt em r d ; e7t a 1 S
dwel ezeldtt keletkezett foglalkozds.lefrdst, azels6k egyik4t e niifaj-
ban, mar addktal anul v dl I al hatom. U gy gondol om, a mai szakember is
t al d I benne me g s zfv I e I end 6t, kciv et end 6t. E s ped a g 6 g i ai has zno s s ti-
gdntil taldnmdg szocioltjgiai 4rtdke isvan.

gesztusiival sz6ltak. F,s mindig a k6zdss6gteremt6s sz4n-
d6kival.

(Atwgytatdtkozds)
Nyolc 6ra, kezdci<lik a k6z<is foglalkozis a nagyte-

remben. Mindenki szorong, mindenki tart a m6sikt6l.
Legink{bb a h6rom csoportvezetij, ijk a gyerekekt<il is
6s a t6borvezet6s6gt6l is. Nekik bizonyitaniuk kell.
Megbiz6nk biztosan szurkol, hogr sikeriil-e a ki#rlet,
de a t<ibbiek lehet hogy,,ellendrukkerek"; ki tudja. No,
es a fiatalok! Oket jutalomb6l kiildt6k ebbe a trlborba. S
most a gyrinydni napsiit6sben vonuljanak be egy bar6t-
s6gtalan terembe. Tdbben fgy tiltakoztak, hogy k6r-
tyilztak a kerti azstalokn6l, s fgy tettek, mintha nem is
hallott6k volna a hiv6 sz6t. Misok unottan, a WC-bcil.
szob6kb6l cs6mborogtak el6. V6giil egyikiink, akit nem
hagyott el a l6lekjelenl6te, n6h6ny lelkesebb kisliny
k<izremiik<jd6s6vel,,kigy6 z6 jiltlkot" kezdemlnyezett
- a kamaszok ritt6r6-eml6k9re gondolva -, melyet
6nekeltek is. Erre ak6rtyilz6k is felfigyeltek, s ha al6-
t6kba nem is, de a b6mul6k csapat6ba felsorakoztik.
V6gre bent!
- Bent a teremben mir zene sz6lt. Afrikai ritmuszene.

E ' meghivtam 6ket egy kiizrb mozg6sos lazit6 gyakor
latoz6sra, majd egy 0gynevezerr 6,llatos j6t6ira. Ez
ut6bbi tetszett. Fcikent a nehezebben old6d6 firiknek. ..*>
Ben6pesitettiink egX' kegzeletbeli baromfiudvarl, azt6n
egy teljes dllatkertet. Harminchat gyerek jatszott, moz-
gott e$/ttl, s a t6megben mindsnki 6nmagit adhatta,
nem kellett tarlrnia alt6l, hogy a m6sik figyeli. Volt, aki
csak kivfrhdl csinilta, volt aki alakitott. S minthogy ma-
jom, kutya, elefinr, xir giliszta is akadt, az 6llatok k6-
ztitt, igencsak lehet6sege nyilt arra is, hogr,,r6j6tssza-
nak"; tess6k, figyelj6tek.6n igy csin6lom. A zene sz6lt,
a gyerekek ugr6ltak, bohockodtak, levezett6k fesziilts6-
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giiket, kdzben m6g zajongtak is, vagy nevetg6ltek. Min-
denesetre old6dtak.

(Csaldd-jdtdk)
Meg kellett alakitanunk a h6rom csalildot. 12-12

gyerek keriilhetett egy csoportba. Azt m6r el6re eldtin-
t6ttiik, hogy a csoportalakit6s ,,term6szetes" mtrj6t
v6lasztjuk, azazv|lasszilk cik maguk egymiist. Ne a v6-
letlen, vagy kiils6 akarat sodorja t5ketegy csoportba. Az
egyiittes j6t6k sor6n f.eltriflt h6rom gyerek mark6ns sze-
m6lyis6gjegyekkel. Oket biztam meg teh6t a csal6d-
alapit6si tiszts6ggel. A j6t6k igy zajlott. Sz6lt a zene. A
muzsikira mindenki mozgott. S6t6lt, sietett, t6ncolt.
Mintha egy tencparketten volna, vagy egy nagy t6ren.
Majd azt mondtam, ,,v6lasszatok magatoknak e soka-
sigb6l feles6get, vagy f6rjet, s ha megtalfltdtok a p6ro-
tokat, vele menjetek tov6bb, k6zen fogva". Majd azt
mondtam: ,,ap6t keressetek. Any6t, majd gyereket,
egyet, kett6t, h6rmat, azt6n teslv'lreket, nagyn6nit,
nagybicsit". Minden fijabb csal6dta kiv6lasztilsa, a m6r
lltezo csalfid kozds akaratdn mriljon. S tartott ez mind-
addig, mignem mindenki tartozott valakihez. S akkor le-
6llt azene.

Megn6zt6k egymist, 6s <iriiltek. (A v6laszt6s siker6t
bizonyitja, hogy a csal6dok igy maradtak egriitt k1th6.-
ten 6t, a t6bor v6g6ig.) Majd nevet vettek fel. Az egyik
Szab6 csal6dnak (a r6di6 n6pszerii sorozatad6s.4r6l), a
m6sik Onedyn csal6dnak (a tv akkor zajl6 sorozat6r6l
nevezte el mag6t), a harma_dik Lajos csal6dnak, (rgy em-
l6kszem az6rt, mert igy hivt6k a ,,tekint6lyes nemzet-
s6gfcit". Miutdn megkeresztelkedtek, jogot nyertek ar-
ra is, hogy cjk vi{lassz6k ki foglalkoz6svezetrijtiket. Mig
<ik dd,ntottek. mi kivonultunk.

A n6vad5.s titkos volt. Mindegyik csal6dnak egy szo-
borkompozici6ban kellett elmondania a nev6t. S a tdb-
binek ki kellett tal6lnia. Ez egyszersmind izelit6 volt a
kdzds alkot6 jet6kbol is. Az Onedyn csal6d a haj6 test-
form6kb6l kirakott jelk6p6vel nevezte meg mag6t, a
Szab6 csal6d szitu6ci6s jit6kot j6tszott, a l-ajos familia
pedig emberi testekbdl kirakta a nev6t.

(,Azdncsalddom")
Az 6n csal6dom tagjai, mint jeleztem,l2-envoltak;

l5-16 6vesek, olyan szakmunkistanul6k, akik iskolijuk
elsci, vagy m6sodik 6v6tfejezt6k be 6ppen. N6gyen fi[k,
a tdbbi kisl6ny. A fifk k6ziil a legvag6nyabb, legmaga-
biztosabb egy aut6szerel6-tanul6 Szerencsr6l. A tdbbi-
ek illami gazdas6gban meziigazd,asiei szakmunk6sje-
l6ltek, illetve kereskedelmi tanul6k. Ketten a vend6gld-
t6iparban dolgoztak, a tobbi iidetben. S valamennyien
Szerencs korzet6bcil, M6dr6l, Tarcalr6l, Tokajb6l. K6-
scibbi dnismereti jrit6kainkb6l az deriilt ki, hogy a gye-
rekek riltaldban rendezett csal6di kdriilm6nyek kdziitt
6ltek, 6s szerett6k is az otthonukat. Egyik koll6gdm, aki
szociodr6m6val szeretett volna foglalkozni, mondta is,
hogy nagyon is el6gedettek 6letviteliikkel ezek a kama-
szok, nem el6g6rz6kenyek a szocializici6s probl6m6k
ir6nt. S val6ban: az 6n csalildomban is csak kettci volt
neurotikusabb, azaz helyzet6vel el6gedetlenkedcj. Scit,
az egyik k6ziiliik szorong6sos is, s mikor megnyilt, kide-
riilt, hogy nehezen viseli az 6letet. (Olyan volt, akinek
pszichol6gusra lett volna sziiks6ge.) Altaldban munk6-
jul&ql is el6gedettek voltak, j6l 6rezt6k magukat a vili{g-
ban. Ok tett6k fel a k6rd6st. s nekem kellett a harmadik
nap v6g6n v6laszolni: k6pesek-e 6rz6kenyebb befoga-
d6sra, netin alkot6 megnyilatkoz6sra.

(Old6dds kAzdssdgben)
Ismerkedri j6t6kkal kezdtii( ha m6r csal6d vagyrnk,

tudjunk meg egym6sr6l min6l tobbet. A m6sik kereszt-
nev6t legal6bb, meg hogy ki honnan jott. Van egy j6 jAL-
t6kom 16, kicsik, nagyok egyform6n szeretik. A l6nyege
az, hogy a k<irben iilcjknek meg kell tudakolniuk szom-
sz6djuk nev6t, s amikor a korben 6116 jilt6kmester rrimu-
tat valakire, annak rdgton ,,v6gnia kell" bal vagy jobb
oldali szomsz6dj6nak az ,,adarait". Ha elt6veszti,6 6ll a
k6r k6zep6n. S ha pedig m6r mindenki tud szom-
sz6dair6l mindent, adott jelre helycsere kdvetkezik. Ki-
ki irj szomsz6d mell6 keriil. A j6t6k most is el6rte c6ljilt;
nevettek, mulattak 6s kiizben dsszemelegedtek, 6s m6g
ismereteket is $ ijtdttek egym6sr6l.

Majd ritmusjrit6kot j6tszottunk. N6pdalt 6nekel-
tiink k<izosen. Igen kinl6dva. Ism6t n6pdalt 6nekeltiink,
ugyanazt, de most m6r kis6rtiik magunkat. A f6ldre t6r-
deltiink, s teny6rrel iitottiik a padl6t. Ez adta a kis6r6
dobritmust. Ezt miir jobbar6lvezt6k. Kdzben arra is 16-
jdttiink, hogy mennyire mis a hangzis a teljes teny6r-
rel, ujjheggyel, vagy ha a csukl6val 6rintjiik a padl6t, s
megint mennyire mis, ha a kiforditott vasl6bf sz6k iiki-
k6j6t tekintjiik iitcihangszernek. Belemelegedtiink. Egy-
re jobban. Az 6rzilkenyebbek m6r 6t is 6lt6k a zer6l6s
szenved6ly6t. V6rszemet kaptam. A koncentrS.ci6s rit-
musj6t6kra j6jj<in ism6t alazitils.Lazitds, amely a bel-
s6 aionosulds k6pess6geire 6piil. Eljenek meg ezek a fia-
talok bizonyos fejkil6si folyamatot. S hadd kapcsol6d-
j6k a fizikai mozg6s ehhez! Eljitszottuk az 6let niiveke-
d6s6t: ,,Magok vagyunk, csirizunk, kidugjuk fejiinket a
f 6ldbdl, niivekediink, igaink n6nek, tov6bb fejlcidiink,
ercisddiink, lombos fiv6 serdtltink, a viharban hajlado-
zunk, a sz6l majd letori koroninkat, de nem hagyjuk
magunkat, er6sek vag;tnk, gy6ztnk." K6pzeletiik tes-
tet iilt6tt. S ki-ki '6rz6kenys6ge, bele6lci, trclelrzo k6pes-
s6ge szerint nemcsak meg6lte, de el is j6tszotta a ndve-
ked6s6t 6s a harcot. De m6g mindig voltak olyanok, akik
mintha sz6gyellt6k volna magukat. Ok kiviil maradtak a
j6t6kon, de nem vettem tudom6st r6la, kisebb gyerekek-
kel folytatott gyakorlatainkb6l tudtam, hogy ez tcir-
vr6nyszeni; mindig vannak, akiknek tobb id6 kell az ol-
d6ddshoz.

( Gyor s an md g egy,,bi zal omj dt dkot" )
Ezeknek a fifknak, l6nyoknak, k6t h6tig el kell visel-

niiik egym6st, hadd 6rezz€k, hogy tiimaszkodniuk kell
egym6sra. Gyermekkorunk jiit6ka jutott eszembe, a
,,hol vagy Jakab". A k<iron beliil meg kellett fogni bek6-
tiitt szemii t6rsunknak al6t6t, m6gpedig a hangia alap-
jin. Erre a l6t6-vak viszonyra 6piilt a bizalomj6t6kunk.
Libasorba illltak a behunyt szemti j6t6kosok, jobb ks-
ziik mutat6ujji'val fogi6k az eldttiik ,]16 v6il6t, a l6t6
vezeti a sort; kacskaring6san, sz6kek kiizritt, udvaron,
elScsarnokban... Mindenkinek biznia kell a mS.sikban, s
az eglszllLek az elsciben. Volt aki igy vallott: elbizonyta-
lanodott elStte a vil6g. Fogalma sem volt, hogy hol jir;
elvesztette a t6r6rz6kel6s6t; most tudta pontosan visz-
szaidlzni, hogy merre vezetle 6ket a lilt6. Fontosvolt ez
a j6t6k. Senki nem vert dt senkit, senki nem gorditett
akadillyt a m6sik ekjtt, elcifordult, hogy elszakadt a l6nc,
de az elol men6k megrilltak, tudtek, hogy egy6bk6nt
nem tudnak a t6bbiek sem tov6bbjutni. Fontos volt ez a
j6t6k. Nekem is. Kezdtem megismerni ciket.

.ls
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(Avezetd meditdci6ja)
Innen kellene eljutni az alkot6 j6t6kokig. Annak vi-

szont elcifeltlIele az onismeret, a kornyezetismeret, a
helyzetismeret. J6tszani kellene hdt megfigyel6sen, 6r- -
z6kel6sen alapul6 gyakodatokat, etrid6ket is. Es fant6-
zia n6lkiil sincs alkot6s. N6zziik, meddig 6r a k6pzel,6e-
rci. Ilyen j5t6kra is sziiks6g volna. Es tel kell hivni a fi-
gyelmet a mrialkotds folyamatfnak, illetve meg6rt6s6-
nek egy-k6t mozzanal{ra is. A jel szerepr6re, a jelz6s fo-
galmiira 6s a mont6zstechnik6ra; mik6nt v6lik a r6szek-
b<il 6j eszt6tikai mincis6g. Hogy sok ez igy egyiitt? De
h6t olyan j6l egyiltt vagyunk, h6tha v6gigvihetci.

(Fantdziads zene)
Ilyen cimet adhatunk annak a j6t6ksornak, amely

ezut6n k<ivetkezett. H6rom zenedarabot hallgattunk:
egy Bach orgonaprelfidiumot, Mozartt6l az Egy.kis 6ji
zen6t,6s egy romantikus szimfonikus muzsik6t. Ultiink
korben behunyt szemmel. Arra k6rtem ciket, hogy a ze-
n6re koncentriiljanak, 6s pr6bilj6k megjeg;rezni, mire
gondolnak kozben, milyen k6pek jelennek meg elcittiik,
s iiltalilban hogy' 6rzik magukat. Minden egyes zene-
sz6m ut6n megrilltunk 6s mindig mindenki vallott. Alta-
l6ban pontosankottlntirkk6pp6. a zen6t. Bachnil iinne-
pi 6rz6siik volt, falusi vas6rnapi hangulatot 6reztek,
templomban voltak, k6t kisl{ny hangversenyen. A Mo-
zarr-zene alatt r6ten k6sz6ltak, vagy bdlban voltak, t6n-
cos kedviik volt, 6s valamennyien driiltek. A romantikus
zen€tol6ltali4ban tort6net jutott esziikbe. S a ti jrt6-
netben valamilyen iisszeiitkdz6st l6ttak, 6gih6borirt, va-
l6sigos csat6t. (A t6rsas6gb6l rnindossze k6t kisl6nyvolt
6let6ben egyszer koncerten; Miskolcra vitte bc ciket, a
tan6rnci. N6h6nyan Littak operilt a szabadt6rtn, 6ppen
Tokajban. Azfigynevezett komoly zen6t rildi6ban nem
hallgatjik. A t6rsasiig fel6nek 6ppen ez6rt okozott meg-
lep<i 6lm6nyt a mostani zenehallgat6s, mert nem hitt6k
volna, hogy tudatos odafigyel6ssel ennyi mindent halla-
nak ki a muzsikdb6l. Az volt az 6rz6sem, hogy n6hdny
6l'5 zenevezet6s elegendci volna ahhoz, hogy a gyerekek
fele, k6tharmada komolyz ene-6lv ez6v6,v6ljon. De h6t...)
A mriv6szi alkotis hat6st v6ltott ki benniik. EztErezt6k,
6rz6kelt6k. Most alkossunk mi. Visszakanyarodtam h6t
kor6bbi ritmusj6t6kunkhoz, amikor a,,Hej, Dun6r6l frij
a sz6l" kezdetri n6pdalt id6ritmussal kis6rtiik. Most
majd ,,hangszereltink". A ritmust kiildnbozcj hangz6-
forr6s adta, volt aki az ablakot kocogtatta, m6s kulcs-
csom6t cs<irgetett, vagy a t6bl6t titogette. Ism6t miisik
hamut6lc6val koccantotta a goly6stollat. Es kozben, j6-
t6kmesteri int6sre, mint Haydn Bficsri-szimf6nirij6ban,
egyre kevesebb 6nekhang, egyre kevesebb kis€ret hallat-
szott, a vflgfln mir csak.kettci, v6giil egy. Ez m6r koz<is
alkot6s volt a javiib6l. Oket magukat is meglepte, hogy
ez az,5 mrjviik. Nagyon 1lveztlk. Ragyogtak a sikertcil.

Majd dallamot.szerezttink, az dltalunk is ismert'We<ires-versrei 
az ,,Oszi 6,jjel izzik a galagonya..."' kez-

detrire. Miut6n kdzosen elemeztiik6s megvitattuk, hogy
mircil is sz6l ez a vers, dallamot alkottunk hozz6. Sorr6l
sorra haladtunk. A dallam igazodott a vers6pitkez6s
mondand6jiihoz 6s hangulat6hoz. V6gtil kcizosen el is
6nekelttik azt, amit k6zcisen alkottunk.

( F ant dzidval a v al 6s rig f el d)
Mimes helyzetgyakorlatokat az els6 napt6l kezdve

j6tszottunk; 6llatmozg6sokat zen6re. S mert k6nnyed6n
old6dtak az ,,6llatszerepben", arra gondoltam, emberi-
esitjiik az 6llatvil6got, H6rom kiscsoport alakult, azt a

feladatot kapt6k, hogy jdtssz6k el a kcivetkezci 6lethely-
zetet: 6jf6l kdriilre j6r az id6, az apa,6s anya nyugtalan,
a l6nyuk, illetve a fiirk m6g nincs otthon. V6gre 6szre-
veszik az ablakon iit, hogy jon. De nem mag6ban. Hall-
j6k, hogy felsompolyog a lak6sba. Mi tort6nik ezutin?
Ez volt a kanav6sz. Nekik kellett kitali4lniuk a tort6-
netet, cjk rendezt6k, cik j6tszottrik. Hogy melyik 6llat
iirtigy6n, melyik illlat nyelv6n j6tsz6dik ez az esemlny,
azt is cik dontott6k el. Diszn6, kutya, macska k6p6ben
j6tszottak. A j6l ismert 6s i{ltaluk is meg6lt 6lm6nyeket
teremtettdk [jj6. De mennyire mdsk6nt reag6ltak a szii-
lcjk akkor, mikor fif volt a k6scin hazattr6.llyenkor nem
is sz6ltak, l6tt6k, hogy j<in 6s elaludtak. Bezzeg a l6ny
eset6ben! Remek mimes jitdkokra is sor keriilt. Mikdnt
tapogat6dzik a settenkedci fiatal a s6t6tben, mivel nem
akar villanyt gyujtani. Vagy mik6nt okolja egymiist 6l-
latnyelven a f6rj 6s feles6g, mondvdn egym6snak, te hi-
biztad el a lilny nevel6s6t.

Az egyes jelenetek v6.g6n 6rt6keltek. Egym6st 6rt6.-
kelt6k. S ekkor m6r kiinnyri volt a vezetcidolga is, ,,nem
volt val6di r{gy, ajt6 6s ablak, honnan tudtdtok, hogy
m6gis van a jelenetben 6gy, ajt6 6s ablak"? S a v6laszt
m6r cik fogalmazt6k: az adott trlrgyat rigy haszrr6lta a j6-
trlkos, mintha val6s6gos volna. Az osszetolt sz6ken fe-
kiidtek es aludtak, teh6t az 6gy volt. A val6s6.gban nem
l6tez6 ajt6k z6rjrit 6s kilincsr6t pontos mozdulatokkal ki-
nyitott6k, tehit tudni lehetett, hogy ott van a lak6s be-
j6rata. A k6pzeletbeli ablakot tdriilgett6k, hogy jobban
l6ssanak. Teh6t ott voll az ablak. S r6j6ttek, hogy a mii-
v6szet tcjl nem kell pon tos val6si{ghris6get vdrniuk a szin -
padon sem. Amik6nt a hangok sajdtos vari6ci6ib6l m6s-
es milsfajta 6.rzelem, mondand6, k6p sziiletett benniik,
ugyanrigy a szinjitszisban is az esem6ny egy adott jel-
rendszer, a jelz6sess6g szerint tort6nrj meg.jelenit6sen
mfilik m6r l6m, itt rbfogtek, ugattak, nyiivogtak 6s min-
denki m6gis arra gondolt, hogy a jelenetben r6lunk, em-
berekrcjl besz6lnek. Az iillathang jel volt, a k6pzeletbeli
t6rgyak is jelei voltak egy sajiltos szinhizi kifejez6s-
m6dnak. Jelz6ses volt ez a j6t6k,6s benniink m6gis va-
l6siigos k6pzetet keltett. (Ezt persze, nem igy mondtam
el, ilyen t6moren, de ilyesf6lek6ppen.Azt akartam el6r-
ni, hogy vegy6k6snei 6llatos jiit6kaikban benne vannak
a korszerii szinjitszis elemei is. S ne k6rjenek sz5mon
natural izmust, beidegzcid6seikhez ragaszkodviin.)

S hogy megercisitsem oket a felismer6sben, rigyneve-
zefi ,,t6rgyji;t6kot" j6tszottunk. Koz'pre tettem egy
mrianyag vodrcit. Azt mondtam: j6tsszon vele mindenki
egy'enkdnt. Fgly' kikotesem van, a vitdrir nem lehet v6ddr,
de lehet minden m6s. Rogvest meg6rtett6k a feladatot,
s gurull, a fant6zirijuk. Jiitszottak a vodorrel. S volt az
tronsz6k, kalap, tdmcitt puttogy, lovagi sisak, budi, gu-
riga, t6ska, btiv6szt6rgy stb. Ugy belemelegedtek a j6-
t6kba, hogy folytattuk egy partvissal.Ezzel gereblylz-
tek, kalap6ltak, egyensflyoztak, meszeltek, foigat mos-
tak, ldttek, verekedtek... Ugr trint, rijottek a jelz6ses j6-
t6k l6nyeg6re. A szinpad hi6nyos ktgF'r a n6z6 egilsziti
ki, m6gpedig f antizi6j6v al, val,6s6gosra. Egy-egy jelz6-
ses eszkrizzel eleg elinditani a k6pzeletet ahhoz, hogy
pontos, elhihetcj k6p alakuljon ki a mi tudatunkban a
szinpadon megjelenitett <isszeiitkdz6srril, vagy cselek-
v6sfolyamatr6l. Mint az im6nt, amikor 0gy haszn6lt6k
a t6rgyat, mintha az puttony, kalap, tr6nsz6k, vagy b6r-
mi mis lett volna, s ettcil mi n6z6km6r val6s6gosnak is
httuk a jelzettet. (Csak a t6ny kedv66rr emlirem meg,
hogy amikor konkr6t 6lm6nyiiket akartam veliik elj6t-
szatni, nem vagy csak alig sikeriilt. Feladatuk azvolt,
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j6tssz6k el azt, hogy elk6stek a munkahelyr6l, s a t6bbi-
ek m6r dolgoznak, amikor 6k m6r oda6rnek. Szorong6-
sos, pontatlan, esetlen volt a j6t6kuk. Egyheti 6lland6
egytittl6t ut6n val6szinrileg m6r ez is ment volna, de
most m6g korai volt.

(Regdnyrnondds)
Kdrbeiiltiink, hogy reg6nyt mondjunk. Az ritlet meg-

lepte riket, de azI6n kedvet kaptak hozzt. Elinditottam
a t6rt6netet k6t mondattal, k6t mondattal kellett to-
vibbvinni a jobb oldali szomsz6dnak. S igy tov6bb. Min-
denki figy gordithette tov6bb az esemr6nyszfilat, ahogr
akarta. Uj figur6kat 6pithetett az esemdnybe, kedve
szerint. Kedve szerint bonyolithatta a tort6netet, a 16-
nyeg, hogy a mindenkori kovetkezSnek eldbbi szom-
sz6dj6ra kellett 6piilnie. Ezvolt egyik legemllkezete-
sebb 6s legtanuls6gosabb egyiittl6tiink.

Ugy indult a t6rt6net, mint egy mai vid6ki kisv6rosi
vagy falusi idill. Vas6rnap d6lut6n van, a nagyfif fel<il-
ti iinnepl<ij6t, 6s elindul otthonr6l sz6rakozni. S aztiin
miiris hiteless6 kezdett v6lni a k6p. A fiir ugyan nem
iszik, de erciszakos baritai, akikkel azutcil tal6lkozik,
becipelik a pressz6ba. 6 mir igencsak menne a kedve-
s6hez, de a kiirt fizetni kell. Az enyh6n italos bar6tok
m enya sszon y 6t lekurv 6zzdk. Er r e dssze sz 6l alk o zrtak,
vereked6s lesz belcile. Megjelenik a rendcirs6gi kocsi, el-
viszi <jket. Az anya vdrja a fi6t, nem jiin. Elindul keres-
ni. V6giil megtudja, mi tdrt6nt, elmegy a rend6rs6gre, s
csod6k csoddja (a csodilt mindig a l6nyok teremtett6k),
kikiinydrgi a gyermek6t, akit reggel el is engednek.
Menne haza, hogy m6g be6rjen a munk6ba, de megint
csak bet6r a pressz6ba egykix6rp. S ott tisszeakad a f6-
n<ik6vel, aki munkaidS alatt pi6l. A fcin6k megig6ri, el-
tussolja ezt a renddrs6gi iigyet a vdllalatn6l, nyoma sem
lesz, de tegyen meg neki egy ,,szivess6get". A szivess6g
term6szetesen lop6s-f6le. Nem folytatom a tcirt6netet a
l6nyeg, hogy volt benne krimi, bet6r6s, menekiil6s, de
volt benne j6 sz6nd6ki beismer6s, sziil6k, akik a biinat-
ba belehalnak, de h6zass*4g is, a fiir m6giscsak elveszi le-
kurv6zott szerelm6t, de le is v6lnak, mert a sr6.c vissza-
es6 brinoss6 vdlik, majd biinb6nat, gyerek...

A vizlatos tcirt6netkil is kideriil, hogy a k6vetkez6
elemek keveredtek a ,,reg6nybe". Val6s6gos llethelyze-
tek, - az ital, a pressz6, a bar6tok szerepe, a munkahe-
lyi viszonyok, a ndk kiszolg6ltatottsdga -: trag6diaele-
mek - a sziilcik hal6la, elv6lt sziilcik gyereke -; briniigy
- betor6s, vereked6s, hajsza, rend6rs6gi leleplez6s, el-
6sott p6nz -;6s mesehelyzet - a fiir j6, csak a kdrnye-
zete rossz, a h6zass6g kezdetben idill, a rendrjrs6g peda-
g6giai int6zm6ny... Term6szetesen a fiirk vitt6k el a t<ir-
t6netet a krimi ir6ny6ba, a ldnyok akir val6szimitlen
mesehelyzet-teremt6ssel, de mindig megoldani szeret-
t6k volna a bonyodalmat, a k6t 6reg U. L. E. 6s 6n, a gro-
teszkbe tereltiik volna a tort6netet. Az eglsz tort6,-
netben visszat6rci fontos elem volt az ital, amely btinre
csi{bit, a munkahely, aholk6zkezet mos alapon mennek
a dolgok, 6s a csal6d, amely az egyediili mened6k. Mit
mondott r6luk a reg6ny. Eletiik medre eleg szrik, de eb-
ben kiegyensirlyozottan haladnak. Eletviteliik determi-
n6lt, a kisvdros vagy a falu 6ltal. A fri inspir6l6 a j6 csa-
l6d. Most az egyszer cik alakitott6k az 6letet,6k terem-
tettek sorsokat, figur6kat. Elveztlk is m6dfelett. Aligle-
hetett a reg6nynek v6get vetni.

( Az 6nme gf i g yel dst 6 I a kdp al kot ds i g )
Enneka m6sik j6t6ksornak ak6r a fenti cimet is ad-

hatn6nk. Uliink a kdrben, sz6ken, azt mondom: ,,figyeld
meg, s mondd el, hogy iilsz!" ird le testtart6sodat, de
r6siletez6 pontoss6ggal! Mondd el, mik6nt 6rz6keled a
sz6ket, a padl6t, az izmaidat!" Elnagrolt v6laszok hang-
zottak, inkdbb csak figyelgettr6k 6nnrin helyzetiiket,
mintsem pontosan megfigyelt6k volna. K6rd6sekkel
kellett ciket arra k6sztetni, hogy j6l fogalmazott, pontos
megfigrel6s koil1x.hez juthassunk.

Majd kornyezetleirast k6rek: ,,Ird le a termet, indul-
junk el egy pontt6l, s j6rjuk kdrbe. Mintegy szeletelve,
rdgzitsiik az eg6szet. Milyen a fal, mi van rajta, milyen
a mennyezet, padl6, ablakok, a t6rgyak, rdgzitsd he-
lyiinket a teremben, mit l5.tsz az ablakon tirl?" A v6la-
szok ugyanolyan elnagyoltak, mint az onmegfigyelds
esetrlben.

Az elnagyolt leirAsMl is az deriil ki, hogy bizony
nyomaszt6 a kornyezet, amelyben jitszunk, dolgozunk.
Vastag sdt6t ricsok vannak az ablakon (valamikor lak-
tanya volt az 6piilet), miig<itte nagyra n6tt gazok, to-
v6bb, a Bodrog fel6, szoges dr6tkerit6s, magasan, bent a
teremben, kiiz6piitt egy nagy fekete t6bla, fal mell6 hf-
zottszlkek, asztalok, kopi{r 6s piszkos falak, a falon egy
Lenin-k6p 6s egy cimer, s az asztalokon a foglalkozis
eszk6zei, m agn6, lemezjitsz6. (Mennyivel n ehezebb
dolga van a j|Iflbezetcinek ilyen kornyezetben, nem
kdnnyti a deni hangulatit megteremteni.)

,,Ha a lEnyeget kellene kiemelni ebkil a k6rnyezet-
b6l, s a l6nyeget a lilrgyak hordoznii.k, melyiket tarthat-
n5.nk a legjellemzribbnek, a legtipikusabbnak. V6giil 6t
trlrgyra esett a v6laszt6s: szdges dr6tkerit6s, r6csos ab-
lak, Lenin-k6p, fekete t6bla, s a magn6. ,,Rajzolj6tok le
eztaz6ttirgyat, m6gpedig oly m6don, hogy egy k6p vil-

.j6k belcile!" Nehezen 6rtett6k, mit akarok. V6giil is ki-
deriilt, irgy kell a rajzon elhelyezni mind az 6t t6rgyat,
olyan iisszefiigg6sben, hogy egyiitt kapjanak egy jelen-
t6st. A feladathoz a kulcsot vegiil is az a k6r6s adta meg,
hogy adjanak egy cimet a k6pnek.

Mielcitt nekikezdtek volna a rajzol6.snak, m6gegy-
szer utaltam a t6rgyj6,t6kokra. Ahol is a gyerekek a
partvissal 6s szemetes vdd6rrel j6tszottak, de mi, a n6-
zcjk csak ail Ieftuk, hogy ime, elcjttiink van egy fiir, aki
gerebly6zik, egy kir6lyl6ny, aki tr6non iil, 6s egy mri-
v6sz, aki egyensfilyozik. Ez a feladat is hasonl6 ehhez.
Az egyes tfrgyakat olyan osszefiigg6sbe kell helyezni,
hogy a k6p cim6nek megfelelci, fij mincis6gri alkotds jdj-
jdn l6tre. (A filmtril is kolcsrin6ztemp6ldit, mik6nt lesz
k6t kiildntxizri k6pbcil egy harmadik jelent6sti k6p.)

Csak goly6stoll 6s fiizetpapir volt k1zn6l. De ett6l
m6g sziilethettek volna j6 kivitelez6sii rajzok is. Ezek a
gyerekek kimondottan rosszul rajzoltak. Nem litnak
t6rben. De a feladatot megoldottuk. S rossz technik6val
b6r, de figyelemre m6lt6 k6pek sziilettek. Az egyik ci-
me: Elhagyatotts6g. A k6pen iires terem, s benne egy be-
kapcsolt, besz6lcj magn6. A m6sik cime: Uralom. Lenin
egy bort<inablak m<ig6tt. Elcjl dr6tkerit6s, oldalt kiv6g-
z6hely, akasztott emberrel. (A neurotikus kisl6nyunk
rajza volt.) Egy harmadik: A szabads6g hirnoke. Lenin
a r6csos ablak mogritt egy magn6kin6zetti hangsz6r6n
besz6l. (N6mi anakronizmus.) S egy kovetkezcj: Nincs
menekv6s. Mintha tdblak6psor volna. K6pek egym6s
mellett: r6csos ablak, dr6tkerit6s, fekete t6bla. (A mag-
n6 hi6nyzik.)
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(fdrluon) ,
Ezek utiin menttink Papp Oszkir kamarat6rlat6nak

megtekint6s6re. Kivincsi voltam magam is, befogad-
j6k-e k6peit, 6rtik-e, vagy elutasitjik? Itt kiillitott fest-
m6nyei a teljes absztrakci6t6l t6gultak a jelk6pes stili-
zilci6ig. Fejeket l6thattak, egyiken a fej naphoz hason-
lit, m6sikon a kereszt szimb6lumival, avagy lev6lkiivii-
letek f6mesen, hidegen, ridegen.

Akik a rajzaikat <isszet6pt6k, vagy meg sem csindl-
tilJ*., azt mondt6k, hogy ez marhas6g. Yagy ezt, ha ne-
kem fizetn6nek sem tenn6m ki a szobilm fal6ra. A t6bb-
s6g n6zegette a k6peket, s olvasgatt6k a cimeket. A ci-
mek kdzdtil Pr6f6ta, Homo Solaris, Styx, Kompozici6, s
ha nem 6rtett6k a cimet, odahivtak 6s k6rdezciskddtek,
mit jelent. Tdbbiiket megfogt6k a k6pek. A fej-sorozat
fcik6nt. Saj6t rajzuk segitette ,6ket az Crtilsben. A fej ke-
reszttel m6st jelent, mintha csak egy portr6 volna ott
mag6ban. A lev6lkdvtileteket 6rtett6k. Az or<ik 6letri
anyagot. Amely igy, kilrnyezet6kjl kiszakiWa,,ember-
telen". Az absztrakt festm6nyek mellett mindenki el-
ment. Nem kaptak fog6dz6thozz6. En sem tudtam ad-
ni. Megfigyeltem, hogy akik fog6konyak voltak a zen6-
re, a k6peket is be akartdk fogadni. De 6k voltak azok,
akik gondolatgazdagon rajzoltak. Akik 6rz6ketlenek
maradtak a tlrlaton, a mimes j6t6kokban m6g igencsak
otthonosan mozogtak. M6g jobban is, mint a zene- 6s
k6g6rt6k.

(Vallunk egymdsnak)
Besz6lget6ssel z6rtuk a hiromnapos egriittl6tiinket.

Megegyeztiink abban, hogy mindenki elmond mag6r6l
annyit, amennyit j6nak l6t; 6let6r<il, koriilm6nyeircil,
kdzlrzetlr 61,--uo[a3atOt. En kezdtem. 6szint6n besz6l-
tem, gyarl6s6gaimr6l is. S a p6lda ragad6ssi v6lt. A gye-
rekekr6l kapott k6p nem sokkal lett 6rnyaltabb anniil,
ami a j6t6kokb6l m6r rigy is kitiint, de riszintes6gtik
megragad6 volt. H6rom megsz6lal6sra eml6kszem. Az
egyik fifra, aki aut6szerelcj-tanul6, s aki tudja mag6r6l,
hogy j6k6pti 6s iigyes, hogy j6 szakember, hogy szeretik
otthon is 6s a munkahely6n is, akikil minden nagyk6-
piis6g n6lkiil csak tgr 6radt a magabiztoss6g, el6gedett-
s6g. O mondta, hogy nekem tulajdonk6ppen nincs is hi-
b6m. Felnertlt egy kisl6ny k6pe, aki a j6t6kok sor6n 16-
g6s volt, lomha, ink4bb kivtil a j6t6kon 6s a t6ras6gon.
O volt az egy rossz 6letii. Elmondta, hogy mag6ban sze-
ret s6tdlni, de a fifkat is kedveli, hogyha a hangulat el-
kapja benne van a ricsajban, de a hely6t nem leli, az6le-
tet nem szereti. S felbukik egy kedves, sz6parc6, ki-
egyensrilyozott, 6rz6keny kisl6ny k6pe, aki m6sodszor is
sz6tkert. Mert elsd izben nem vallotta be, hogy iif6lt6-
keny a s6gorncij6re, mert az kisaj6titotta az ci fiftestv6-
r6t, akivel 6 olyannyira j6ban volt azel6tt.

(Ezvolt abrtcsrt)
Ok tov6bb maradtak a t6borban, 6n eljcittem. Hogy

mi maradt meg benniik, mit kaptak, lehet, sosem fogom
megtudni.

De 6rzem, tartalmas h6rom nap volt, amit egyiitt t6l-
tiitttink.

Hol-mi
- Pedag6giai m6dszerv6sdr B6k6scsabdn -

A K6rris-Vid6ki Dr6mapedag6giai T6rsasig megszer-
vezte azt a pedag6giai m6dszerv6s6rt, melynek eltizm6-
nyei I 989-re nyfiltak vissza.

Az akkori elk6pzel6st - mely szerint azoknak a pe-
dag6gusok bemutat6 6rAit, akik sajit tapasztalataik
alapj6n irjszeni m6dszerrel tanitanak - kikivitettfik
jeles szakemberek ekiaddsaival.

Nagy or<im volt liitni a T6th hdzaspdrt, kik mond-
hatni, m6r egy 6vlizede adrrimapedag6gia m6dszer6vel
tanitanak, s a most bemutatott trirt6nelem6rrin jril6kos
form6ban 6ltett6k meg a gyerekekkel az 6llamalapit6s
korilnak szerepl6it.

H ornok Laj o snd jit6kos vet6lkedcikkel jinil honi
a helytcirt6net megszerettet6s6hez.
Henger Pdternd Mezciber6nyb6l a szabad interakcios
m6dszerre 6pitette fdl az irodilom risszefoglal6 6rrij6t. 6
maga a h6tt6rbcil mindig a legmegfelekibb pillanatban
fdltett k6rd6sekkel ir6nyitotta az 6riL. Kis n6vend6kei
maguk hozt6k a peld6kat, verseket, 6nekeket s egym6ssal
is (s6t n6ha a tan6rn6nivel is) iigyesenvitatkozva ,,hozt6k
<issze" azt a tud6st, ami egy t6mak6rlezfrisinil sziikse-
geltetik. S nem volt olyan gyerek, aki ne sz6lalt volna meg.

Kocsis J dnosnd 6s Sztank6 Kdroly 6rija rigyszint6n
csodasz6mba tartozik. Nem sok helyen kezdik az 6rit
jqival s a n6pt6ncra rr4hangol6 j6t6kos gyakorlatokkal.

A csdpp m6sodikosoknill mdr tetten 6rhet6 volt,
hogy mennyire elm6lyiilten k6pesek koncentr6lni arra a
dologra, amit 6ppen v6gemek. Ez a fegyelem nem kiilsri
szigor eredm6nye, hanem a szeretet, az elfogadils, az
egrmils segit6se - az egytittmlikddd fegyelmet l6that-
tuk, vajha igy lenne ez a feln6tt tiirsadalomban is!
Es M oMc s ind Zima I bo I y a az Evang6likus GimnS.zium
tan6ra, ki maga is izgalommal k6sziil minden egyes 616-
jira!
Sug6rzik belole az adni akaris vign s az az iirdm, hogy a
w6p mtiveszete a tirgya. Iroi v6nija is megmutatkozik
6rijiban. Elmenvdus. meglepci fordulatokkal teli jrit6kai
a l6lek legaprobb rezdiilesei t is k6pesek kicsalni, hogy az-
uin egr ellemz6 beszelgetesben r6csod6lkozzon ki-ki ma-
g6ra vagy akir a misikra is. - H6t ezaz6rz6s is megta-
l6lhat6bengem?! Vagv: ezt nem isgondoltamvolnar6lad!

Szab6 Eva, Pulik Ldszld dramatikus jrit6kelemek-
kel dtvdziitt 6nek6r6i szint6n t6gabb vil6gokat honak
be a tanterem falai k<iz6 es vid6mm6 varizsolj6k a sok-
szor unott 6nek6rilat.
Meghat6 volt liitni, ahogran az enyh6n fogyat6kos gyer-
mekek milyen gonddal hintak az anyaggal, hogy a leg-
szebb formit hozzi/xkr,akilr a fit faragtdk, ak6r a toj6st
festettdk, akir bibot keszitettek. Es mennyire tudnak
driilni egy-egy elk6sziilt munkiinak!

* iS
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Lithattunk m 69 tiizzominc foglalkoz6st, origami k6szi-
test6s meghdkkentcien f js zerii 6lvezetes mii6rtelmez6st,
mely 6r6k mindegyik6ben k<izcis volt, hogy segit a gyer-
mekeknek felfedezni saj6t szem6lyis6gtiket, kreativit6-
sukat. Ezekn ek az 61 f*naka segits6g6vel a gyermek m'eg-
tanulja felt6rn ik6pzel6er ej6t, s igy fejles zti az atkot6k6,-
pess6g6t, mely mint tudjuk ebben a megv6ltozott viliig-
ban szinte elengedhetetlen kdvetelm6ny, hiszen az alko-
t6 szem6lyis6g jellegzetesvon6saikdzcitt a kr it ikus szem-
ldlet, az druill6sdg, a kezdemdnyezdkdszsdg 6ppen rigy
jelen van min t a r u g al mas g ondo I ko d ds, az er edet i s 6 g d. s
a probl6mdk irdnti drzdkenysdg.

A meg6rt6st is jobban segiti az alkot6 pedag6gia, hi-
szen Piaget is leirta m6r:
,,,\mit hallok - elfelejthetem,
Amit l6tok - nem musz6j megjegyeznem,
De azt, amit kipr6b6lok - meg6rtem."
A fenti 6llit6st igazolt{fu a meghivott elcjad6k is, Deb-
reczeni Tibor, a Magyar Driimapedag6giai T6rsas6g el-
ndke, Trencs 6ny iLdszl6, az OKI Fejleszt6si Osztdlyinak
f6munkat6rsa, Szab6 Jirlia fciiskolai adjunktus 6s br. Be-
csei J6zsefn6 a B6k6s Megyei Pedag6giai Int6zet munka-
ti,lrsa. Elhangzott az is, hogy az az infrastruktirra, ami a
megfelelci pedag6gus tov6bbk6pz6shez vagy az innovativ

Hat6ron trili magyar pedag6gusok 6s pedag6gusjeldltek
r6sz6re hirdette meg a cimben emlitett t{ftrlrt azAnya-
nyelvi Konferencia, a tiszasasi Pitypang Hiiz 6s a Magyar
Dr6mapedag6giai T6rsas6g.

Kimondhatjuk m6r az elej6n; hogy sikeres kezdem6-
nyez,Ss volt. H6rom t6rsadalmi testiilet (egyesiilet) 6rde-
ke er6sitette egym6st. AzAnyanyelvi Konferencia min-
dig is arra trirekedett, hogy a hat6ron tfli magyar 6rtel-
mis6gieket min6l intenzivebben bekapcsolja a magyar
szellemi v6rkering6sbe. A tiszasasi Pitypang Hiz mint
gmk 6s alapitviiny arra szervezSdott, hogy segiti a gye-
rekek gazdagod6s6t, nydri tanfolyamokon mijv6szeti,
ndpmiiv6szeti ismeretekkel l6tja el ciket. A Magyar Dr6.-
mapedag6giai Tiirsas6g programj6ban pedig f6lre6rthe-
tetleniil szerepel: min6l sz6lesebb k<irben alkalmazni e
szem6lyis6g-kozpontri neveldi m6dszert, 6s m6g a gyer-
mekszinjdtsz 6-rendez6i ismeretek terjeszt6se. e Fity-
pgngH6z felaj6nlotta a szilll6st, a Dr6mapedag6giai
T6rsasiig a szakembereket, az Anyanyelvi Konfeiencia
pedig az 6,tkez6s 6s a szakkiadvi{nyok finansziroz6s6t.
Ma, amikor majd minden egyesilet alapitvilnyi t6mo-
gat6sb6l 61, fontosnak tetszik az er6k <isszpontositisa.
Olcs6bb is volt a t6bor a szok6sosndl.

A tiszasasi Pitypang H6z a harminc fol<itti l€tsz6m-
mal teljesen megtelt. A vezetcik most fogadtak elciszdr
feln6tteket, l6v6n ez eleddig gyermektfboroztat6 hely.
Most tdrt6nt elclszor, hogy felncitt pedag6gusok fekiid-
tek az eredetileg gyerekeknek sz6nt laticelmatracokon,
iiltek az udvari csijr kiSzils 6,tkez,6asztal6n6l, s j6tszottak
a miivel6d6si hizel6ad6i term6ben. A h6.ziasszony, Bo-
dogl6ri Ilona gondoskodott r6la, hogy gyerekek 6s fel-
ncittek, a t6borlak6k, ha kell, fozzenek, takaritsanak 6s

jellegri k6pz6,shez sziiks6ges, nagyon sokszor hiiinyzik.
Iskolai kdnyvtiirak sziinnek meg a p6nztelens6g miatt, a
legfjabb taneszkdzdk beszerz6se, t6rgyi felt6telek meg-
teremt6se csorb6t szenved, a tov6bbk6pz6s is sokszor az
anyagiakon bukikmeg.

Ez6rt kicsit irigykedve hallgathatruk Josef Hollos
besz6mol6j6t az oszlrik helyzetr 61, ahol mindezek nem
jelentenek gondot.
S6t, mint az oktatiis fejleszt6s6nek alapvetcj eszk<izrend-
szer6rcil maga az 6llam gondoskodik. Szomsz6dunkban a
bev6ndorl6k gyermekeinek oktatiisa jelent ink6bb gon-
dot, de azillamj6l felfogott 6rdeke szerint itt is minden
segits6get megad.
S e teriilet elismerts6ge a fizet6siikben is megnyilv6nul.

Ennek ellen6re a h6tv6ge hangulat6ra jellemzci volt,
hqgy a jelenl6vci pedag6gusok egrike sem az anyagiak
szfikdss6g6t emlitette fci probl6mrlnak.Inkribb a m6g
mindig jelenl6vci bemerevedett struktirrit, a pedag6gus
tirsadalmi kiszolg6ltatottsdgit. A k6pz6s hi6nyoss6gai-
16l volt sz6 a vasirnapi konferencia napon. Mint mond-
t6k, a teljesitm6ny orientilt okrar6sban - fcileg a kd-
z6piskoli4kban - nagyon neh6z annak a pedag6gusnak
a dolga, aki a szem6lyis6gelvii pedag6gi6t szeretn6 al-
kalmazni, hiszen ahhoz elm6lyiil6s 6s idcj sziiks6ges.

Tiz nap hatdron trili magyar pedag6gusokkal

Dr6mapedag6giai 6s gyermeks ttnjdtsz6-rendezdi t6bor Tiszasason
lgg3.jflius 4-t6t I 3-ig

lI
t6laljanak, tanulj6k meg magukat 6s mfsokat is kiszol-
g6lni. Csalidias az 6lel a tiszasasi Pitypang Hizban.

A felhiviis a dr6mapedag6giai ti{borr6l tobb rijsdgban is
megielent, kiiztiik a hatilron tirl is olvashat6 Viligszovet-
s6g 6s K<iznevel6s cimii lapokban, 6m a jelentkezokzome
mEgsem innenszerzett tudom6st a fenti lehet6s6grcil, ha-
nem bar6,ti vagy m6s int6zm6nyi informiici6k alapj6n.
Erd6lykil 6rkeztek a legtobben. Aztin a Vajdas6gb6l. A
tanfolyam szewezoi sz6mitottak arra is, hogy kdrpdtal-
jaivend6geknek is ciriilhetnek, deonnan egy szdl pedag6-
gus sem futott be. A tanfolyam kezd6se el6tt k6t nappal
megr6rkezett viszont Bdtlub6l Bagu Bali4zs levele @agu
Ba.liizs a KMKSZ pedag6giai szekci6j6nak egyikvezetl-
je, a j6 iigyek tehets6ges szewez6je). Level6bcil idlzik:
,,M6skor k6t h6nappal hamarabb 6rtesits, mivel lassan
ji4r a posta. Nem tudom, tudsz-e r6la, hogy a tan6.rok nem
tudjiikfedezni az f tikdlts6get se, ap6nz itt devalv6l6dott,
kupontnemviiltanak. Gond az is, hogymost folyika vih-
gritlevelek 6tregisztr6l6sa. Ennek az 6tfut6si ideje leg-
al6bb hat h6t."

Tiszasas s a h ozzdhasonl6kisebb telepiil6sek igencsak al-
kalmasak a kozos nyiiri egytittl6tekre. Nincs hov6 elcs6-
bulni. Van viszont falusi csend, ftird6si lehetcis6g, n6tii-
ziis, besz6lget6s. Tiszasason ekk6nt zajlott az 6let: 9 -tdl
l3 6r6ig munka, l3-t6l l7-igebed, pihen6s, tiszilzis,20-
t6l22-igism6r munka, s kozben 17 -t(il 19 6r6ig fakulta-
tiv csoportfoglalkoz6s. Errcil a kozbiilsri egyiittl6trcil sem
maradt el soha senki, noha nem volt kiitelezci.

Emlrikszem egy kiscsoportos foglalkoz6 sra. Az 6letj6t6k
dramaturgi6j6r6l volt sz6, tdbbek koz6tt arr6l, hogy j6
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hprovizici6 nincs konfliktushelyzetek felv6llal6sa n6l-
kfiI, melyben a szerepl6k ne jiltszan6nak6szint6n. persze
az dvinte j6t6kig eljutni - ahhoz idd kell. A feladar, 6t
fcis kdz<iss6gekre milretezdddtt. A tizen6ves gyerek ki-
szakadni k6sziil a csal6db6l. Hogyez a csal6d mif6te, mi-
lyenek emberi 6s szociillis viszonyai, mik az ellent6t indi-
t6kai,.azt a csoportoknak kellett kitalillniok, megbesz6l-
ni6k 6s elj6tszaniok. 6k vitatt6k meg a r6m6t, rjklsztor-
tak szerepet, t<ilt6tt6k meg 6lettel a figurrlkat. Rendelke-
zdsiikre 6llt tizprc, s ut6na m6.ris k<jvetkezett a bemuta-
t6. Azlrdekesebb r6gtdnz6sek, amelyek csak ebben a ha-
t6ron trili magyar k6z6ss6gben jd,hettek l6tre, a k<ivetke-
zdk a fiir miis orszigba kiv6n menni, az anya 6rti is a gyer-
mek6t es zokog is; a fif katonas6g ekil menekiil, ei-kell
hagynia a csal6dot, ak6r tetszik, ak6r nem: nincs munka
otthon, muszdj szerencs6t pr6brilni; a l6gk6r elviselhetet-
len, a bajok6rt mindenki a miisikat okoja, s a fiatal dti_
hongve rohan el.

A Yggfulop1 6gon 616 az erdillyimagyarokr6l hajland6
aztkipzelni, hogy rik olyanok, akik ai anyatejjel szivj6k
a n6phagyom6nyt, hogy a n6pmes6bcil tripl6ikoznak, s
fgy 6neklik a r6gi tipusirn6pdalt, mint akiknekaz anyjuk
csak ezt dirdolta a bolcsci felett. Megh<ikkenve tapasz_
talt6k a t6borvezet6k, hogy az clsi n6pdalokat a kilntorje_
l<ilt fiatalok is alig ismerik, s ha igen, akkor sem 6neklik
azokal szivesen. Valaki azt mondtataz6rt,mert a rom6n
n6pdalra hasonlitanak. Tanultik h6t est6nk6nt a meliz_
m6s erd6lyi 6s csing6 dalokat, s pr6b6lt6k veltik elhitet-
n1 hogy -Nem 6gy van most, mint volt r6gen". A Kriza_
n6pmes6k f orri4svid6k6rril lrkezett szlkely pedag6gusje_
kiltek nemigen tudtdk, miben kiil6nb<jzika magya. n,3p_ -
mese a t6bbit<jl, mi benniik az 6si, keleti etem, mii iettem-'
z6 a szerkezetre 6s a mesesz6v6sre, s m6rt hordoz kiv6te_
lesen nagy nevel6si lehetris6get - elj6tszva f6k6nt _ a
magyar gyermekek szdmira.
-. .Elemeztiik, majd improviz6lva tribb kiscsoportban

elj6tszott6k az Esopus-f6le Farkas 6s b6r6ny mes6t.
Szerettem volna tudni, miben kiil6nb6zik az 6 kiszolsi4l_
tatotts6guk a mi6nkt<jl. Sz6lnak-e r6la. K6pesek_e ira_
gukban feldolgomi. Asszoci6ci6s j6t6kot k6rtem az ere_
deti gdr<ig tlmilra,de nem szembesilltek probl6m6ikkal.

Csak kdzhely t6m6kat dolgoztak fel. Konkr6tabban!
Szerezhet-e el6gt6telt abirfny,6s hogyan? F6l6be ke_
rekedhet-e a farkasnak, 6s hogyan? Majd azt k6rtem,
alakitsdk 6t a Farkas 6s b6r6ny t6rt6neteket magyar
n6pmes6v6. Gondoltam, erre k6pesek, k6t dolograina-
guk is r66brednek. Tal6l6konys6.ggal, l6lekjelenl6ttel, 6s
persze csod6val, nem utols6 sorban dsszefog6ssal fj
v6gkifejletet lehet adni a dr6minak. S ha erre najOnnet<,
r66reznek a magyar n6pmese sajdtoss6gaira is. Iigalmas
stfdium volt. Megvililgosod6ssal 6s tanuls6ggal. 

-

I]atiron trili vend6gek egy d6lut6ni szabadidejiiket fiir_
driz6s helyett barackszed6ssel t6lt<itt6k. Az elvadult,
gondozatlan 6.llami gazdas6gi barackosb an p6nz6rt szed_
hettek gyiim<ilcs<it. Sziiks6giik volt a 300 fbrinrra, minr
mondt6k, 6s a z 6lm6nyr e; ennyi barackot m6g 6le ttikben
nem l6ttak,sennyi magyarkajszitm6g6letiik6en nem et_
tek.

Egy6bk6nt Tiszasas a B6k6scsaba fel6 mencj ftt6l. az
ugi hidfcitril nyolc km-re fekszik.

A pedag6gusok, akik j<ittek Erd6lykil es a Vajdasrigb6l,
magyar szakosok 6s osztiilyfcinok<ik. Mikor az elej6ik6r _
deztiik, mit vS.rnak ettcjl a t6bort6l ,aztvillaszolt6k, hogy
friss <itleteket a tanit6shoz, s gyakorlati ismereteket a
mrisor- 6s szinjilt6kk6szit6shez. Akik Tiszasasra 6rkez_
tek, valamit m6r hallottak vagy olvastak a dr6mapedag6_
giiir6l, s v6lt6k, hogy ennek segits6g6vel majd 6lm6nysie_
rribben fognak oktatni. S hogy a szinj6tszis n6luk meg_
marad6st segitci tev6kenys6g, valamennyien tisztibin
voltak.Ez6rI is akarjik jobban csin6lni.

A kisebbs6gben 6kiknek, mondogattdk est6nk6nt,
alig fontosabb valami mint a szem6lyis6g-v6delem s az
erre figyelci nevel6s. Sziiks6ges, hogy paitnernek 6rez_
z6k magukat, s ne alattval6nak. M6iokkal egyenrangf_
nak, 6s ne kisebbrendris6gtril gy<it<irtnek.
- H6romerd6lyi pedag6gus, pdll-Gecse Eva, Erd1ly
Judit, So6s Katalin emlegett6k, hogy j<ivcire tdbort
szerveznek Erd6lyben. A tiszasasi vicindlisni{I, amikor
bfcsirzkodtak, kibukott az 6haj; folytat6sa kovetkezik?

D6JC

Tervek nvdrra
Hatdron tf li pedag6girsok tfbor oz6sa

A Magyar Dr6mapedagogiai T6rsasig 6s az Anyanyelvi Konferencia kirpitaljai es erd6lyi partnerekkel k<iz6sen, dr6-mapedag6giai t6bort tervez Beregsaislon 6s Sepiigzellsr<;1v<in. Vrirjdk a kedrlzci v6.lasz i aiatapitv;nyok kur6torair6t,hiszen a t6borokat megrendezni isak ennek fiiggv6ny6tn lJf,et.

A fenti szervezetek a Nagyk6rtisiReformatus Tallt6k6vz6F6iskolasegits€g6vel drimapedagqgiai tanfolyamothirdet-nek hat6ron tuli masvar nyelvri pedag6giai fcjiskol6k tan6rai 6s hallgai6i ,errer.. Ugyancsak izgalommal lesik, kapnak-et6moga tiisr alapitvdiyott"6l.
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Budapest, 199 4. m6r cits 24.

1994.6prilis29-m6jus I -ig rendezr6k meg ezr a fonros
hlielkoz6t a hatiron tfli magyar gyermekszinj6ts z6 cso-
portok szlmira Lakiteleken 6s Tiszasason. A tal6lkoz6
alkalmat adott arra is, hogy azErdllybol, K6rp6taljer6l,
Felvid6krrjl 6s Vajdas"{gb6l 6rkezett magyar gyerekek 6s
pedag6gusok taldlkozhassanak itthoni r6rsaikkal. A Ti-
szamenti T al6ikoz6v al kapcsolatban az6rt hangsirlyoz-
zuk a hat6ron tflis6got, mert hogy ez, elscisorban rj6rtiik
sziiletett, ellent6tben a Wecires S6ndor gyerm ekszinjilt-
sz6 tal{ikoz6kkal. Ez ut6bbin a hat6ron tirli csoportok a
venddgek, a Tiszamentin pedig a hazai csoportok.
Folytassuk adatokkal!
10 egyiittes lrkezett Erd6lybril,4 Felvid6krcjl, 3-3 K6r-
pehlal j6r 61 6s Vajdas6gbol. 7 egyii ttes 'rkezetr i t thonr6l,
koztiik a vend6gfogad6 kdzs6gek csoportjai.
A p6ldi{san sz ew ez6 B o d o g I dr i I I ondnak 6s M onzdk p d-
ternek, valamint az ciket segitri lakiteleki 6s tiszasasi rin-
korm6nyzat iskola, mrivel6d6si h6z munkatilrsainak 600
gyermek 6s felncitt 6tkez6s6rcil 6s elsz6ll4soliisi4r6l kellett
gondoskodnia. Ami pdratlan 6s szivmelenget6; a vend6-
gek z6m6t a k<izs6gek polg6rai fogadt6k otthonaikban.
A lakiteleki polg6rmester, Anks Baldzs 6s a tiszasasi
Laskai I stvtin p6ld6san egytittmrikd'dtek a szervez6kkel.

t

J6 hir Kfrpitalj:irril

A K6rp6taljai Magyar Kulturilis Sz6vers6g (KMKSZ)
valamint a K6rp6taljai Magyar Pedag6gus Szovets6g
(KMPSZ) 199 4. mir cius 22 -6n Munk6cson megrendez-
te a II. K6rp6taljai Magyar Gyermekszinjdtsz6 Tal6lko-
z6t. Aszervez6st villlal6 Fo dor I stvdn debreceni magyar
tan6r minden elismer6st 6s dics6retet meg6rdemel f6.-
radhatatlan, maga erej6t nem kirndlcj munk6j66rt. Ismer-
ve a krideked6si neh6zsegeket, a sflyosnak mondhat6
anyagi k<iriilm6nyeket, az Ung foly6 szennyez6d6se mi-
aIIi vizhiilnyt, papirhidnyt stb. szinte hcisies feladatot
v6llaltak a szewezfik, amikor a felhivdsra jelentkezri l0
gyermekszinj6.tsz6 csoportnak lehetcis6get biztositottak
a bemutatkoz6sra.
Semmif6le k<izleked6sbe be nem kapcsolt magyar{akta
terilletekr6l is 6rkeztek gyermekszinj6tsz6 csoportok
Magyarorsaigon m6r szinte elk6pzelhetetlen form6jri,
illapotf aut6buszokkal.
A munkilcsi kultirh|zfiitetlen, a mell6khelyis6geket 6p-
pen javit6k, de a neh6zs6gek miatt panaszkod6, nyafog6
gyerekkel vagy feln6ttel nem taldlkoztunk, annyira <irtil-
tek a lehetcis6gnek, hogy a szeml6n szereplcl iegjobb 3
csoport meghiv6st kap az 1994. 6prilis 29 -, 30,m6jus I -
6n Lakiteleken-Tiszasason megrendez6sre kertilcj ?i-
s zament i G y er me k s zinj dt s 26 k I I . T a I d I kozd j dr a.

T6mav6laszti{suk gazdag - a n6pi mesejr{t6kt6l M6-
riczLlgy J6 mindhal6lig c. reg6ny6nek szinpadra irlli-
t6s"iig, a dalszinhilzi kis6rletig - ppkszinii darabot l6t-
hattunk, 6s a gyermekek, kiskamaszok j6kedvri, izes be-
sz6dii, <infeledt j6t6k6ban gydnydrk<idherriink. A gyere-
kek sz6pen, szinesen besz6ltek, 6nekeltek, j6l is mozog-
tak a legtobbjiik sz6miira idegen szinpadon. Dics6ret 6s
elismer6s illeti a rendezl tanit6kat, tanirokat. Bagu

A Ti szament i Gyermek szinjitszdk I I. T alflkozrijrirtil

Baldzs ds Bagu Gdza Bdtyab6l, Borbdly Ida Pdterfal-
vdr6l, Demes Gabriella Formosr1l, Fekete Margit
Beregddddril, Ivaskovics J6zsef -J dnki Judit Ung-
vdrrdl, Margitics Mdria Tiszartjhelyrdl, Nagy Sdn-
d or -T or ma E r ika C s o ng or r 6 l, O I as z E r zsdbet -V er es
C saba Beregsztiszb1l, Pick6ci Aliz Munkdcsr6t, Vid-
nydnszky J6zsefnd Naglmuzsalyr6l hozta csoportj6t a
szeml6re.

Rem6ljilk, hogy j6 alkalom 6s lehet6s6g a gyermek-
sznjitsz6 tal6lkoz6 arra is, hogy az idcjnk6nt kiiitkozcj
idegenes hanglejt6sre felhivja a figyelmet.
Bizunk benne, hogy a kiemelt 3 csoport: a,,Vid6m 6rdo-
giik" Bityrb6l, a ,,B6bita" a Formosi Alral6nos Iskol6-
bol, a,,Napsugdr" a P6terfalvai KcilcseyFerenc Iskol6b6l
ugyanolyan sikerrel mutatkozik be a tiszamenti tal6lko-
z6n, mint amilyen osztatlan volt elismer6siik a kiv6lasz-
t6sukat illetcien Munk6cson.
Kiizel 200 magyar anyanyelvri kisdi6k j6tszott a szinpa-
don, s legal6bb ugyanennyien kis6rt6k v6gig jdt6kukat
fesziilt 6s kitart6 figyelemmel, fegyelmezetten 6s lelkes
tetsz6snyilvilnitissal reggel9 6r6t6l este 8 6r6ig, - ism6-
teljiik - fiitetlen, 6tal akitis alatt irll6 viz n6lkiili kuttfir-
h6zszinhilztermeben.

Valamennyi csoport 6s m6g n6gy gyermek egy6ni
alakit6s6rt konlvjutalmat kapott a KMPSZ-tcjl6s az
Anyanyelvi Konferenci6t6l, a Nagymuzsalyi K6z6pis-
kola ,,Kincskeresci" szinjitsz6 csoportja pedig a helyi
szervez6ktol balatoni iidiil6si lehetcis6get e nyiron.

Kellemes 6s j6 tdrsunk volt a zsririz6sben a beregsz6-
szi llly6s Glula Magyar Nemzeti Szinhfn rendezcije rls
k6t fiatal szinlsze: Vidnydnszky Attila, Trill Zsolt 6s

' Jdszter Zoltdn.
Kr6nik6sok D. K6sa Vilma (Anyanyelvi Konferencia

Bodogldri llona (Pitypang Hum6n Szolg6ltat6 Egy6siilet, Ala pitvilny

A tal6lkoz6t anyagiakkal segitetre a Lakiteleki Alapit-
v6ny 6s N6pfciiskola, a Szabad Miivelcjd6si Alapitvilny, az
Anyanyelvi Konferencia, a Magyar Drimapedag6giai
T6rsasiig, 6s term6szetesen a lakiteleki eltalinos iskola, a
tiszasasi iinkorm6nyzat 6s a Pitypang Alapitv6ny 6s
Egyesiilet.

Dij nem volt, s igy haragv6s sem. Volt viszont i6 i6rck,
zsffolt n6ztit6r, kiikin program a gyerekekn ek, tfnchf,z,
j6t6kos vet6lked<i, t6bortriz kozcis 6nekl6s.

Dokumentilliis v6gett felsoroljuk a fell6p<i csoportokat.
Azadatokat a Nyitvavan azaranykapucimri fesztiv6l irj-
se8b6l veftiik 6r.
J6ka ord<lge - R.: Vargdn6 Darabos Miria (Lakitelek\
Bol<log gyermek6vek - R.: Asztalos Erzs6bet (Kovdsma\
Jdnos vit6z - R.: Foclor MrhSly (Bag)
Boh6c konferencia - R.: Bodonyi Atdr6s (Ipolysdg)
Csal6ka P6ter - R.: V6rkonyi Zsuzsanna Q4da)
Macska-lak - R.: Sz6ke Anna (Kisheges)
A JO 6s a ROSSZ - R.: Guly6sn6 CyOngydii 6y6ngyi (Lakitel*\
Tiszasas tdrt6nete a gyermeKolkl6r tiikr6ben - Moh6csi Ldszl6n6
gyJjtdse alapjSn <issze6llirotta €s rendezte Dr. Mikola Gizella (Ti-
szasas )
Tavaszi riigyek - R.: Bartshn6 Abrah6m Zsuz;r- (Kaposvdr\
Az elStkozotr malom - R.: Huberr Angala (Nagtbbrya)
Jdnos vit6z - R.: Bagu GEza (Bdtyu\

! , : - . - . + € : I :
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ncuirfg - R.: Luk6cs I'!sdr6 (Budafuszil
A Hv6ncsi kir6lykisasszony - R.: Demes Gabriella (Formos)
Dong6 6s Motr6csi avagy az Ordog t6nchdza - R.: Batla lolSn (Pdr-
khty)
A h6bontos hercegn6 - R.: Borb6ly lda (Ptterfalva)
Lfdas Matyi - R.: Nagy Emese (Kolozsvdr)
H6rom j6kiv6ns6g - R.: Mezei Erzsdt>et (Gyalu)
A znne varizsa - R.: Nikolics Antor. (Csantavft')
Czincziri-h6m - R.: Bfjdos6 llonka 6va (Nagrdrad)
Arany igazMgok - R.: Kov6cs Andr6sn6 (Jdszftnyszaru)
Bolondos kir6lys6g, kir6$i bolonds6g - R.: Dr. Mikola Gizetla (It-
szasas\

Lapunk megjelen6s6nek idej6ben m6g zajlanak a teriile-
ti bemutat6k. Eppen ez6rt elemzr6sre m6gnem vdllalkoz-
hatunk. A hiradilsokb6l azonban m6ris kitetszik, hogy
egy megye kiv6tel6vel mindeniitt megrendezt6k a gyer-
mekszinj6tsz6 szeml6ket, s mindeniitt tdbben indultak,
mint az elmflt 6vben. A gyermekek j6tsz6 kedve hatal-
mas. A pedag6gusok is mintha t6bb ambici6val foglal-
kom6nak tanitv6nyaikkal. Mintha a szinjit6kok kiv6-
laszt6sa isig6nyesebbvolna. Nagybaj azonban,hogynin-
csenek rendezcii tanfolyamok, nem lehet hol elsaj6titani
a mesters6get. Elcjbb-ut6bb ki kell deriilnie, hogy a j6

A varjfkir6ly aj{nd€ka - R.: Sz&s !-ajosn€ (Gyerg6csomafalva)
J6nos vit€z - R.: Bendk Erzs6bet (Obecse'1
Uzonka reg6je - R.: Dancs Annamdria (Sepsiszmtgdrgt)
Kontyolds - R.: M6nya Andrea (Mdkbfalval
A pofon - R.: Szikhart Zsuzsanna (Alistdl)
Krumpli 6s Pity6ka - R.: Bir6 Annamdria (Sepsiszentgdrg)
Ldbon j6r6 verdf6ny - R.: S6st6i Andrisn6 (Sdrospatak)
Piinkosdi kir6lyn6 - R.: Borb6ly lda (PdterlLtlvaS
A zsugori bir6 - R.: Nddasdin6 Magyar Hllda (Kirdlyhelmec)

sz6nd6k mellett szakszeriis6gre is sziiksdge v an a vezet6-
nek.

A kiiz6pd<int 6k szewez6inek sikeriilt megszereznidk
helyi 6s orsz6gos alapitvinyokb6l azt az i isszeget,
amellyel megrendezhett6k, megrendezhetik a tal6lko-
z6kat. Afesztivlizilr6Lalflkoz6ra Pakson keriil sor jf-
nius 3-5-ig.A remektil szewez6 Paksi Mrivelcid6si Ott-
hon munkatirsai Heffner Erikdval az€len most is tar-
togatnak n6h6ny kellemes meglepet6st a z oda6rkez6 ha-
zai'6s a meghivott hat6rontfli magyar gyermekcsoport-
nak.

A Weiires Sdndor Gyermekszfnjiitsz6 Taliilkozdrdl

t

szinjiitsz6csoportja rilsz6re; t6nc, szinpadtechnika, pe-
dag6giai int6zm6nyek, 6vodik, szakiskoliik ilgazati fel-
elciseinek kijelol6se. 4. Mriv6szi hat6s fokoz6sa (irj utak
keres6se, kis6rletek t6.mogat6sa kiildnb ozo szinhilzi mii-
helyekben-. Sz6mukra szerepl6si lehetcis6g biztositilsa
fesztiv6lokon.) 5. K6pz6s, tovibbk6pz6s (A hagyom6-
nyos tartomdnyonk6nti k6pz6s mellett ki kell dolgozni
eg orsz6gos 3 6ves alap- 6s egy erre 6pilij 2 6ves tov6bb-
k€pz6s rendszer6t.) 6. Fesztivilok (A megfelelci tervez6s
mellett sziiks6ges m6g j6 kapcsolatok ki6pit6se segitci-
k6sz szponzorokkal.) 7. Kiilkapcsolatok (Tov6bbi inten-
ziv egyiittmiik6d6s a bar6ti csoportokkal: magyar, szlo-
v6k, cseh, sdov6n partnereinkkel. A "Drama In Educa-
tion" fogalm6nak ki6pit6se orsz6gos szinte.)

Bdcsben, az Osztrlik Drfmapedagdgiai Gyerek, Ifjrisdgi,
Ama td rs zinhfzi Sz0ve ts6 g kazgy til 6sdn

T6rsa$gunk h6rom tagia kapott meghiv6st, Szakall Ju-
dit, Papp Zolt6n 6s DebreczeniTitsor azemlitett k<izgyri-
l6sre. Itt irtik al6 azt a szerzcid6st, melyet lapunk 2. olda-
l6n teljes terjedelemben k6zliink. PappZolIiln egy 6wel
kor6bban Linzben vett r6szt hasonl6 tal6lkoz6n. Az ci be-
szimol6jr4b6l k6diink egy r6szletet osztrrlk partnereink
hi{rom 6ves terv6t ismertetendci. Mint irta. az eln6k 7 t6-
makiirben jelcilte meg a teendcjket. (Nem tanusig n6lkiili
ezt olvasni).

1. A kapcsolatteremt6s tov6bbi javitds6nak sziiks6-
gess6ge. (Kiikintiizc! szervezetekkel, int6zm6nyekkel
stb.) 2. Nyilv6noss6g (Az iskolai-, ifjris.lgi 6s amatcir-
szinj6tsz6.s egy6ni arculat6nak kimunkiliisa, propag6l6-
sa.) 3. Az OBV irj szervezeti fel6pit6se (I(iil<inb<iz6 szak-
teriiletek szakemberk6pz6s a gyermek-, 6s idciskorriak

HIREK

Amdjus l4-retewezettkibrivitettvezetcis6giiil6sagy6rvisszajelentkez6smiattelmarad.Azeln6ks6grigyd6nt6tt,hogy
Pakson a tal6lkoz6egyik levegrisebb d6lut6njin tartja meg tanicskozis6t.

*

K6vetkez6 sz6munkban koz<iljiik azokn6vsor6t,akikaz elnfilt 6vben dr6ma j6tek-vezet6i oklevelet szereztek, ill. akik
eredm6nyes vizsg6t tettek. Ekkor adunk ti4j6koztatilst avizsgilztat6i 6s avizs;giz6i tapasztalatokr6l is.
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A 120 6r6s dr6mapedag6giai kurzusok n6pszenis6g6t bizonyitja, hogy sokan jelentkeztek a jirniusi vizsg6ra is.

T6rsas6gunk eredmr5nyesenpillyizott az Orszdggyiil6sn6l. A siker esp6lyizatir6 Szakall Judit volt.

{B

Kdzvetett inform6ci6k r6v6n tudomdsunkra jutolt, hogy driimapedag6giai t6bort szerveznek a ny6r sor6n Nagyat6don,
Gy<irdtt' Csongr6d, Veszpr6m, Baranya, Pest 6s B6k6s megy6Uen. ez uiOUUit a K6rosmenti Dr6mapedag6giait6r;s6g
szervezi, s hozzim|,gszociodr6ma t6bort is.

* . '  'r '

A T6rsas6g ,,6vodapedag6gusok Alkot6 Mtihelye" ez 6vben 14 alkalommal szakmai bemutat6kat tartott, k6ztiik egyet
Galgah6vizen.

*

Kdzoktauis ctTtngl irj pedag6giai foly6irat jelenl meg Kirp6talj6n. Szerkeszti Punyk6 M6ria, Bagu Bal6zs 6s dr. De6k
Ferenc' Ktivetkez6 szimukban m6r dr6mapedag6giaiinyagot is Ldzolnek. Sok sikert kivanunk nekik.

A Budapesti Drdmapedagdgiai Kiizpont (1022 Budapest, Marczib6nylt6r S /e) 6ltal tervezett trlborok:

L
Orsz6gos Gyermekszin j6tsz6 T6bor
1994. jrinius 28-t6l jrilius 8-ig
Helyszine: Kunhegyes ,
Vezetcij e: Szakall Judit
R6szv6teli dij: 6.500 Ft/fri
Jelentkez6si 6s befizet6si hat6ridci: m6jus 15.
Btjvebb felvil6gosit6s k6rhetci N6meth Ka talint6la2l2-5504-es 6s a z lz-0803-as telefonszdmokon.

l- I 994-ben negredik alkalommal hirdetttik meg az Orsz6gos Gyermekszinj6tsz6 T6bort. A kor6bbi t6borok tapasztalata
alapj6n egy, az alkot6 munkdb.al iggn g11dag, sokszinii t.ibodidcir elfoglalisiigot nyujt6, komoly k6pess6gfejleszt6 tev6-kenys6get folytat6 ny6ri elfoglaltsi{got kin6funk.
2'Atibotszakmaimunk6j 6t:gy drfumapedag6gusokb6l,gyermekszinj 6tsz6rendez6kkil,6sdi6kszinj6tsz6kbol (asszisz-
tensek) 6ll6-csapatv6gzi, azovezet€siWelnapi6-7 6niban foglalkoznika gyerek ekszinjitsz1rssal. Kisebb csoportokban
haladnakv6gig az alkor6munka f6zisain:az ismerked6stcjl, k<jz6ss6 glpitlslSlkezdve a saj,it atkotrisl6treho zAilig,vagy acsoport 6ltal kittiz<itt probl6ma vagy feladat (6ltahban a gyereket< riindennapi 6let6bcjl vltt k6rd6sek.) teljes - iOre,iiu-pedag6gia m6dszereivel tort6n6 - megoldilsiig.
3' Az idei tiibor 6rdemi _1zaklai munk6jdt komoly ellklszitlidciszak elcizi meg: az els6 4-5 napban melldzve a csoporr-
munk6t, komplex foglalkoz6sokra ir6nyitjuk a gyerekeket, ahol kiildnbozri jit6kos technikai foglalkoz6son vehetnek
majd r6szt. Ilyenek lesznek pl. a mozg6s 6s t,inc-, 

-besz6dtechnikai-, 
k6zmiivei-, 6nek-zenei-, ,porij6t6t ,tb. foglalkoz6-

sok. A tiibor 6let6nek szinfoltja lesz, hogy a mtivekid6si hizk6zmiives mrihely6vel egyiitt t<;tiSiii a napotat.

Drdmapedag6glal kurzusok

il.
Gavin Bol ton mesterkuransa
l994. junius 2l -25-ig
R6szv6teli dij: 10.000 Ft
Jelentkez6si 6s befizet6si hat6ridci: 1994. jfnius 6.

m.
Geoff G illham T.I.E.-szin 6szk6,pz6 kurzusa
1994. jfrlius 14-21-ig
R6szveteli dij: 6.000 Ft
Jelentkez6si 6s befizer6si h at6ridtj..1994. jtnius27.
a _d,r6mapedag6giai kurzusokkal kapcsolatban kivebb felvil6gosit6s k6rhetrj R6k M6nik6 t6l a 212-5504-es 6s a 212-0803-as telefonsz6.mokon.
P6ly6zati ttton nyerr t6mogat6s es et6n a r6sry6teli dijak csdkkenhetnek.

t
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A tartalombdl

Magyar-Osztrik szerz6d6s
Gabnai Katalin: A tal6lkozis tanitisa
Felsz6ll6p6lya avagy mit tanulnak Gabnai Katalin dr6matandrai a fcjiskol6n?

(Trencs6nyi Imre)

Elmdlet
Ann M. Shaw: A gyermek 6s az impovizativ dr6ma kapcsolata 7
M6reiFerenc:Szociodr6ma,pszichodr6ma,.SZerepgyakorlatok...�������������������������������������������������������������������������������

Az 6vodds kortak j6tdkdr6l
Hogyan jiitsszunk gyermekeinkk
Brian 6s Sherley-Smith krinyve 7. 8. fejezet6nek ismertet6se............. 16
Debreczeni Tibor: A drdmapedag6gia 6s az 6vodai nevel6s......, ........ Z0
Foglalkozds-lefr6sok
Pauska Lajosn6: Hogyan tartok magyar6r6t dr6mapedag6gusk6nt ........................ ........................ 26

(Tilncid6s)
Sz. Pint6r Rozilia: Mesterek s2igete.............

ffomplex foglalkozi4s 3. 4. osztillyosoknak)
Debreczeni Tibor: Dr6majit6k 6s a miiv6szeti nevel6s ...................... 30- Szakmunk6stanul6k olvas6tiiboriban -
Tal6lkozdsok

DPM
DMMAPEDAGOGIAI MAGAZN

A szerkesztcis6g cime:
1922 Budapest, Corvin t6r 8. pf. 15.

Tel: 201-4207 vagy Z0t-7324
Megjelenik 6vente k6tszer,
mdjusban 6s novemberben

A Magyar Driimapedag6giai T6rsasig
lapja

K6sziilt a DIAPRINT Kfr. nyomd6j6ban
F. v.: Werderits Tam6s

2
3
6
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0j aramapedag6giai kiinyv jelenik meg jriniusban
I)ebreczeni Tibor: Drdma6r6k

4. kgr.tryT dl e71 i|ia Gabnai Katalin: ,Az oktat6 lr.6ya hazai gydk6rre val6 ojt6sa". Egy m6sik szakv6lem6nye-z6 elck6nt nyilatkozik ,,1 yerzg a drimapedag6.gift adaptdljikorunk -ugyi. viszonlai.a", majd igy rolytat-ja: "Munkiijdnak kiildn !:rtf:ue' hogy a kelld elm6leti megalapozottslg mellJit a pedag6giai gyakorlat- t o-"tt"n
:TTlllt^1,1':1 iryl 1 j"starkozir.s-.reirisok arr6l.l .kl":t"l"t peaag6g-iai relk6sziifts6gt?r"cr tEir"tr6grcil vauanak,amelyeket egyarint sikeresen tud kamatoztatni kisiskolilsok, a kalniszok nevel6s6bin, valamint i tanit6k6pz6-s6k oktatiis6ban."

A kotetet a.Ivfag.yal Dr6mapedag6giai T6rsayg :". o -{:*k"g6ti Tanit6k6pz6 Friiskola k<iz6s kiad6sban jelen-
teti meg. Elcjrendel6st az emlitett helyeken. era fcU. 300,_ Ft.

Csekksz6mlaszdmunk,. amelyre az' 6ues tagdijat, 6s a DPM megrendel6si 6sszeg6t befizetheti:orP I. ker. Fi6k Budapest, Alagrit u. :. uNn 5ot-65g4-a sz6mlasz6.m: its-seon
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