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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!
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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
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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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