
J&nfnek A cseletrv€s jdt6kos lehetdsEgei clmii ir6sa
ra6lescbb ihszeftigg6sben mutatja ki a j6t6k, az alkot6s 6s
a kultfraelsaj6titds kapcsolat6t. A n6pmtiv6szeti tipusf
projektekl l6rgyi cselekv6s, a k6zm(ves tev6kenys6g
fontoss6g6t igazoltdk, szinte kopernikuszi fordulatol
hoztak a ,,kultirakdanetit6sben" - egy6bk6nt, kor6nt-
sem maradtakir,,manudlis tev6kenys6g" korldtai k6z6tt,
" lntt-ql "g"sz6hez nyitottak ablakot - grerekek sz6-
m6ra kiild,ndsen kitiirtat !

A csilleb6rci kezdem6nyez6seker k6srjbb az 6n. Ka-
zincry-tiborok 6s a szegedi Kincskeresci-t6borok is foly-
tattik (ut6bbiak tapasztalatait az Unnepig6zri cimii mii-
sorfiizet 6s a Kincskeresci tiborvez et6 kliencimri kiad-
v6ny r<igzitette.)

A tdrt6ne ti hely zetjit'kokat illetcj et tekin t6siink
nem lenne teljes, ha az ifjrisilgi irodalom olyan alkotdsa-
it nem emliten6nk, melyekben - a gondolat j6t6lcrrk6nt
- napjaink h6se m6s korok vil6gi{ba is eljut. Az ,,Egy
jenki Arthur kirily udvar6ban" mrifajt teremtett. Nap-

jatqk m9ry11 iskol6sgyermekel leghkfbb Varga Kataltn
reg6ny6t, a Micsoda esztenddt ismerhetik. A tdit6netbeli
Fakan6l6rs az dtddikes tdrt€nelem&nyagba foglalt kul-
tfr6kban kalandozik.

A tiirt6neti jdt6kok gazdag gy{jtem6ny6t l9g6-ban
adta ki az lfj6s6gi Lapkiad6 Vfllalat. A m6i emllrett csil-
leberci-t6boroktnyagai mellett a k6tetben volt 6jraol-
vashat6 Mezei Eva ,,korszaknyit6" tanulm6nya, iit je-
lent meg el6sz<ir Sink6Istvdn-R6v Istvdn Kaltusz-sli-
gete is...

- Ezen olykor sz6rv6nyos, t<ibbnyire rossznyilv6noss6-
gi kezdem6nyez6sek m6giscsak utat tdrtek a mindenna-
pi iskolikban is n6mi alternativit6snak. A pedag6-
gusszakma legiavilt nyitott6 tett6k a projekt-m6dszei6s
rokonai irdnt. Az egykori t ilborszervez6ket ma megtal6l-
ni ,,profi" alternativ mozgalmakban, legyen az Friinet-
pedag6gia, legyen saj6t 6lm6nyri tanul6s, legyen dr6ma-
pedag6gia...

MichelFustier

EREK..'':'I

A kreativitiis gyakorlata
- Kiinyvismertetds 6s szemelv6nyek -

A K6I{YVR6L
A szerzd Pdrizsban jelentette meg miiv4t 1976-ban.

Kdnyvdt az fr6 csoportvezet1knek ds csoportszervez\k-
nek, valamint pszichol1gusoknak sztinta. Akkor, ami_
ko r w e kke I e ze I 6t t I ef or d it t at t uk e zt a k c)nyv et, i g y v 6 I _
t-ilk, hogy has2nosan f or gat hat j dk a benne r ej I 6 gyakor _
I atokat dr dmapedag 6 gus aink i s, azok el shkdnt, aki k na-
gyobb didkokkal ds f elntitt ekkel f og I al koznak.

A kr e at iv it ti s t a s ze r 26, a ho g y b ev e zet 6 j 6b en tr j a ti g y
tekinti, mint a szemdlyisdg kiteljesedds'4t segft| szii_
lemi trdninget, mentdlis gimnasztikdt, mety dltal alkal_
mas sdtehetjiik magunkat ana, hogy haj I 1konyan al kal -
mauuk i s mer et e i nket, ho g y j av it s un k k apc s o I at a i n k o n
ds kdpessd vd,ljunk az eredetisdgre. A kieativitds fej_
I eszt tisdvel tehdt pedag 69 iai ds mentdl hi g i4niai prib6_
ruik me g o I d ds dt seg it het j ijk e I 6.

Mdsfel6l -trja a szerz6-a kreativittis probldma_
nngol d6 tevdkenysd g, o I yan gyakor I at sor, amelynek se_
gftsdg6vel atdrsadalom szocidlis, kulturdI is, gazdasd_
gi megrtjub kdpess6g6t is fej teszthetjijk. E tikintetben
a kreativittis az invenci6 megszerzds4nek metodikdjd_
hozis kapcsol6dik.

A kreativittis kibontakozdsdnak fibb rendbeli gdt_
jdr6l is beszimol Fustier: ezek a rdnk rjrrjkitett hagyo_
mdnyok, amelyeknek nem mindegyike j6; a hatalommd
ndtt sTemdlyisdgek; az intellektudlis divatok, melvek a
konformizmus nyomttbanf ejtik ki agressziv btefotydso-
l6 tevdkenysdgiiket; a nevelds beide[z\ddsei, ennek nyo_
md,n a szoktis hatalma; az En-nek- szem1lyisdgtdiek_
tani okok alapjdnavdltozrissal val6 szemberuil ldsa; az
6s z miw a kr eat iv it tis akad d I ya.

A szerzd nagy srtly helye2 az invencifira. A kreativ
mddszerekkel vdl i fej lesTteni az invenci1t, mdgpedig az
anal6g m6dszerrel, az ellentdtes mfldszerrel is a aleo_
t6rikus mddszerrel.

.Hogy ezek a kdpessdgek kialakul janak,folyamarcs
tr dni n g r e van s zilksd g. A tr dning e ket mind i I c s opor t ban

kdpzeli el.Vdlemdnye szerint addig nem lehet elkezdeni
a kr e at fv g y akor I at okka I v al 6 f o g I a t koz(ist, mig a c s o_
porton belill ldtre nem j6n az az dllapot, amelyben avd_
I et I enil I cj s s zev er 6 d rjt t t a g o k mtir dr ze I mi b i 7t o n s d g b an
nem drzik magukat. I smerni kell a mdsikat, iiletvi ma-
gunkat. Azonos ,,6rzelmi mikroktimdra,, van szi)ks6g.
H o gy ez bekrjvet kezzdk, kommuni kdc i6 s, int er akci6s
gyakor I atokat aj dnl. Ezek t6bbd-kev6sbd megegyeznek
azokkal a p s zi c hol 6 g i ai al ap ozot t s tig ti g yikoi I at ok-
ka l, me I yeket a d r d.maped a g 6 g u s ok M ag yar or s zd g on i s
a I ka I maznak, s ne I y e k a kii I dnf 6 t e j dt d k k6nyv e kben o I -
vashat6ak is.

A t ov db b i ak s o r dn kr eat iv gyakor t at o k at kijzijl.
- Avildg megismerdse. E cimsz| aldnnoz6 gyakor_
lgtgkkal az a cdlja, hogy fejlessze a realitds drzdket,
fdlhivja a figyelmet az oksdgi kapcsolatokra ds azok
k1v et kezmti ny e i r e. T anu I j unk me g k6r d e 7n i 6 s rtj r akdr _
dezni, a beideg zdddseket I egy6zni ds ilj ds s zef iig-gdseket
keresni.

Az dt al aktuds kdpes s6ge f ej t esztdsdnek 6r dekdben
killdn fejezetet szentel az anal1gids, ellent&es- ds az
aleotdrikus m6dszereknek. Ezeken belill fontosnak
tartja, hogy kialakuljon a kdtsdgbevoruis ktipessdge, az
adaptdci6s kdszs{g, gyors reagdlds avdrailan helyze_
tekre,aT absztakci6s kdpess6g, hogy a ki)ldndst6l efjus_
sunk az dltaldnosig.

M i mo s t a v i I d g me g i s mer d s e f ej ezet b6 I ktjzl ilnk nd _
hdny gyakorlatot. Ezek mind olyanok, amelyek j6l il_
I e s zkednek s zemd I yi sd gf ej I e s zt 6 koncepc i 6nikba, s ame _
lyek ismerds drdmapedagigiai mozzanatokat is tartal_
maznak. En magam az itt kdzolteket gyakorlatban ki_
pr.6bliltam ped ag 6gus t anf olyamon ds kcizdp i skol ds ko_
rt didkok kdrdben.

A k6nyvet a tragikusan elhunyt Rtlcz Katalln fordi_
totta.

@ebreczeni)
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GYAKORLATOK :
l.AMars-lakd

Eml6kezziink vissza azokra a k6rd6sekre, amelyeket
ryermekk6nt tettiink fel a csodillkoz6 6s k6ts6gbeesett
felndtteknek mi6rt nem n6gyk6zLib jdrunk? A fti mi6rt
z6ld? Mi6rt vannak fi6k 6s l6nyok? Mi6rt kell mosakod-
ni? Mi6rt vannak h6borfk? A papa mi6rt eszik, hiszen
m6rmegnritt?...

Ma m6r annyira hozziszoktunk az er6viszonyok
uralta abszurd helyzetekhez, hogy k6ptelenek vaglrunk
fdltenni az alapk6rd6seket, amelyek f6ny6ben m6sk6nt
l6tn6nk 6s tudomist venndnk relativit6sukr6l.

Hog;r meg(tjitsuk szemhat6runkat, sziiks6giink van a
tivolsigtartisra, arra, hogy idegenn6 v6ljunk 6s a gyer-
mek, a perzsa vagya MarsJak6 elfogulatlan 6s naiv tekin-
tet6vel vizsg6ljuk villalatunkat, v6rosunkat, term6kiin-
ket. Mondj6k, hogr a holdr6l n6zve f<ildiink m6s dimen-
zi6kat kap, 6s a vildgrir mintegy a misodik tudat megie-
len6se. Legytink csak egy kicsit is holdkdzpontfiak!

Ez a c6lja az d6bbi gyakorlatnak. Tdbbf6lek6ppen le-
het csin6lni: kollektive tessziik fel a megadott jelens6gre
a mi6rt k6rd6st 6s pr6bilunk v6laszolni; kettes-hirmas
csoportokban valaki elj6tssza a frissen 6rkezett Marsla-
k6t 6s magyarizatot k6r a tdbbiektcil, mi6rt olyanok a
dolgok, amilyenek 6s hogran tudnak beilleszkedni e f<il-
di l6tbe.
J6rja kdriil kritikusan az alibbi t6rgyakat:

hiz, vonat, zongora, felmond6lev6l, csal6di 6tkez6s,
v6ros, csal6d nemzetk<izi p6nzrendszer, energiakiterme-
l6s, tirsadaLni hierarchia, iskola, diplom6.k, kultfra, ma-
gfunvillalkozis,atisztivselcikst6tusa,bank...
Tegriikfel a mi6rt k6rd6st:

rgduljunk ki egr adott szitu6ci6b6l,szokisos helyzet-
tril. Es k6rdeznink:mi6rI? (1r,Ii6rt aut6n j6r? Mi6rtr6zit
t6v6t? Mi6rt csaladi kiirben 6tkezik? stb.). Ha az illetri v6-
laszolt, k6rde zzink r 6, a magy ar izatr a 6s igy tovibb. Igen
gyorsanel jututkazel,Ialilbanelhanyagoltalapigazs.igo-
kig. V6gigk6rdezhetjtik a csoport minden tagidt egy mi-
6rt-tel.

F,szre fogiuk venni, hogy a magyarizatok nem telje-
sek minden k6rd6sre sok kiil6nbiizri v6lasz adhat6, ame-
lyekmind egyfjabbmi6rt-et sziilnek. Azt is 6szre fogiuk
venni, hogy lesznek kong6v6laszok, de menetk<izben ren-
geteg olyan probl6ma fog fdlvet6dni, amelyekre vissza le-
het t6rni. Az a l6nyeg, hogy ne 6rjiik be panel-vilaszok-
kal. L

2. Szuette gerendfk
,An6lkiil, hogy tudnink r6la, magatart6sunkat meg-

hatironik azok a mor6lis, mentS,lis 6s biol6giai szok5.-
sok, amelyeket gyerekkorunkban vagy serdiilcikorunk-
ban sajititottunk el vagy amelyeket a milici, a kultirra 6s
a civilizrici6 rir<ikitett r6nk." Ezeket a szok6sokat a tiirt6-
nelem form6lta, hogy meghat6rozott t6rsadalmi kozeg-
ben a kdriilhatiirolt sziiks6gleteknek megfeleljenek. De a
sziiks6gletek fejl6dtek vagy eltiintek, a szok6sok viszont
maradtak,6sma mir elcifordul, hogy benitj6k tev6keny-
s6giinkel nincs lehetcis6giink disztingv6lni, sem b6torsi-
gunk elszakadni triliik.

Tess6k n6hriny pelda:XIV. Lajos 6s Napoleon centra-
lizici6ja (amely maga ut6n vonta a lakoss6g felelcjs-
s6gcs6kken6s6t); 6tkez6si szok6saink; munkarend; a
nem-decimilis m6rt6kegrs6gek, f6ldmag6n tula jdon (ki-
egyensflyozott urbaniz6ci6 akad6lya); v6mhat6rok;
rtnzrendszer; k<itelez6 katonai szolg6.lat (ziszl6aljakkal
harcol6 korszak <iroks6ge).
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Gyakorlat
irjunk le olyan mirltban keletkezett egyszerti vary

komplexhelyzeteket,szokilsokat,torv6nyeket,magatar-
t6sokat, amelyeknek meglilte ajelenben vagy a k<izelj6-
vciben kirosnak l6tszik

szakmai teriileten
csal6di 6letben
politiklban
iskolatigyben
gazdas6gi 6letben
vallis teriilet6n
erkiilcsi t6ren
tilrsadalmi vetiiletben
miiv6szi vona tkozisban stb.

Ha ez a gyakorlat neh6znek tiinik,vlgyenek belevalami-
lyen rendszert. Pl. vizsg6ljik meg minden teriiletre vo-
natkozva, mi a helyzet a grerekekkel, a feln6ttekkel, a
ncikkel, a f6rfiakkal, a serdiil6kkel, az aggasty6nokkal...

3. Az 6rzelmi motivdci6 tanulm6nyozfsa
A legtdbb esetben a t6rgyak felhaszn6lhat6sdga 6rde-

kel benntinket. De ne felejtsiik el, hogy a t6rgyaknak 6r-
zelmi funkci6juk is van. A minket ktiriilvevcj vil6g telve
van jelent6ssel; mintegy selyemgub6t k6pez koriildttiink,
amelynek belsej6ben biztons6gban vag;unk. Amikor
gazdasilgi term6szetri dont6st hozunk, az 6pp annyira
6rinti a felhaszn6lhat6sdgot, mint a vele j6r6 tirsadalmi
6s szem6lyi vonatkoz6sokat. Aut6nk, szemiivegiink, 6j-
s6gunk, lak6sunk, nyakkend6nk, kar6rink szimunkra
olyanok, mint a h6zi6llatok, szeretjiik jelenl6tiiket, m6-
soknakviszont r6lunk tanfiskodnak vagy arr6l, amilyen-
n6 szeretn6nk v6lni.

B6rkik legyiink is, egrszerrevagnrnk a pult k€t olda-
l6n: termel6k6nt besorolva valamilyen m6don a t6rsa-
dalmi krizegbe, m6g ha nincs is k6zvetlen kontaktusunk
a fogyaszt6val; 6s fogyaszt6k6nt, mert figy tartjuk fenn
magunkat, hogy megszerezziik mindazt, amit a tirsada-
lom lehetciv6 tesz. Ak6r egyik, ak6r m6sik esetben, alap-
vet6 k6rdest kell elemzds al6 venniink.

A gyakorlatot ktiziisen v1gezzik.A r6szvev<ik jirj6k
k6riil lehetcileg az osszes motivici6jiit egy t6rgy megv6-
s6rl6s6nak vagy egy szolgiiltat6s ig6nybev6tel6nek.
Gyakorlat

Mi motiv6lja
eg/ rijs.{g, egy tranzisztoros r6di6, egy robog6, egr

kdnyv, egr l6tcwi, eg;r filmfelvev<i, egy g6pkocsi megv6-
si4rli4sit; a vakrici6 modjrinak, egy r6gi bfitornak, egr kiil-
f<ildi ftnak a kiv6,laszt6sit stb.

4. T6volstlgtertfs
T<ibbnyire olyan szitu6ci6k rabjai vagyrnk, amelye-

ket a legkonvencion6lisabban 6rziink 6t: a szomorf ese-
m6nyek levernek benniinket, a vidiimak felderitenek, a
drimaiak nagy hat6ssal vannak r6nk... 6s ez igy norm6lis.
De kis6reljiik meg, hogy kiviil helyezkediink a konvenci-
6kon 6s pr6b6ljuk meg, hogy ne legyen k<iztink azokhoz
azirz€sekhez, amelyeket a tirsadalmi hagyomi4nyok 6s
neveltet6stink kiivetkezt6ben 6rezniink kellene. Sz6nd6-
kosan villaljunk egy inadekv6t hangnemet, ,,t6volsig-
tartist". A humor mindig is l6nyeges jellemzrije volt az
alkot6nak. 0j szemmel t<ett nCzntint a vil6got.

A kovetkezci gyakorlat a szin6szhelyzet6be 6llit min-
ket, amikor hirtelen f6lbeszakitva jiltekat elmagyarilzza
a kiiz6ns6gnek,azilltala alakitott figura mi6rt emelte 69-
nek akez|t 6s mi6rt kezdett nevetni. Igy jutunk el ahhoz,
hogy egyre jobban uralkodjunk benit6 6rzelmeinken.
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Csoportosan is elot6szithetjiik a gyakorlatot, de mi-
vel l6nyege szerint er6sen irodalmi jellegri, vdlaszt6kos
egy6ni kifejez6sig kell eljutnunk, kiilon<isen az iskol6k-
ban. Az irodalomban rengeteg jellemzri peld6t tal6lha-
tunk.
Gyakorlat

Az A-listdrdl vdlasszunk ki egy esemdny 6s mon-
dassuk el a B-listdr6l sorshizissal vdlasztott rn6don,

Baleset, melynek kdvetkezt6ben valaki elveszitette a
f6ll6b6t; egy csomag cigarett6t; a vas6rnapi mosogat6s,
az any6s hal6la, h6zassiigt<ir6senval6 rajtakap6s; indul6s
nyaraldsra; eskiivcii ebed; jegyesek randevrija; tan6vkez-
d6s...

B
Komikus hangnemben, liraian, tragikusan, felhdbo-

rodva, epikusan, lelkesen, ddbbenten, iinnep6lyest:rr, po-
lemikusan, felindultan, hivatalosan stb.
Pdlda - Vas.irnapi mosogat6s (epikusan, eposzba ill<i-
en) _

O asszony, 6 anya, te, a gyiing6ds6g hatalmas tartilya,
most kdt6nyt kdtsz magad el6, mely olyhatalmas, mint a
szived. Es egyszeriien, mint egy hegys6g,hozzfukezdesza
tit6ni nunk6hoz,amely az6ro pontra reduki{lja a dolgo-
kat, azAdim teremt6se eldtti idcikre, amikor emberi l6lnv
m6g nem t6plilkozott levessel.

x Ha a gyakorlat nyelvi jellege keriil elcit6rbe, elcire el-
k6szithetci a kiildntxizci t6nusokban haszndlatos sz6k6sz-
let

>o<Nagymulatsdgot szerez, ha ilym6don alakitjuk 6t
az irodalom legismertebb r6sdeteit: pl. a Fdsv6ny mono-
l6gi6t Racine stilusiban v. Val6ry Tengerparti temetcj-
j6t Balzac6ban...

Ugyanezen gyakorlat egy harmadik lehetcis6ge,
hogy egy nagyon ismert szdveget hangosan olyan t6nus-
ban olvasunk fel, ami teljesen t6vol 6ll trjle.

5. Stflusgyakorlatok
A c6l: l. milyen sokf6lek6ppen mondhatjuk el ugyan-

azt az esemenyt 2. a rflsntev iikverb6lis k6pessegeit egyre
jobban kibontani.

Az elscj fdzis igen egyszeni: min6l nagyobb szlmban
gyiijtsiik 6ssze egy megadott kifejez6s variinsait. A foly-
tat6s mir osszetettebb: az inger ne verb6lis, hanem vizu-
6lis legren, minden lehets6ges m6don irjunk le egy rajzot
vagyfestm6nyt.

Ann6l sokr6tiibb lesz a megoldds, ha ktildnkizlsze-
m6lyeket, jellemeket, k6riilm6nyeket t6releziink fel. A
v6.ltozatoss6got a sz6k6szlettcjl a mondatszerkezetig 6s a
metaforikus kifejez6sk6szs6gig minden bizrosithatja.

Az e I sd f dzi sban akir egy 6nileg, ak6r csoportosan le-
het dolgomi. A mdsodik f deis gyiimd,lcs6zcibb, ha egy6-
nileg vegzik 6s k6scjbb 6sszevetik az eredm6nyeliet.
Elriszdr hagyjuk, hogy ki-ki az egy6nis6g lthozzaf elszin-
re, majd arra k6rjiik ciket, hogy bujjanak bele a m6sik bxi-
r6be, egy megadott szem6lybe.
Gyakorlat

" 
aJ Tal6ljik meg a lehet6legtdbb vari6ns6t az al6bbi

mondatoknak, anekdotd.knak, gondolatoknak an6lkiil,
hogy ezeket a szavakat hasznilln6k 6s fokozatosan he-
lyezkedjenek bele kiil6nhiz6 elcjad6k stilus6ba:

l. Ha ilyen ercisen fij, holnap esni fog.
2. Asszonyom, meghalok a sz1psz.em6.6rt
3. Mor6liskrizisen esik6t6ssegits6gemrevan sziiks6-

8e.

4. Kiinnyekig megnevettetett, amikor az el6z6 el6a-
d6t utdnozta.

5.Ez azigazsitg: a j6k keresztre feszitik azt, aki r6buk-
kan az igazs.4gra (lrlietzsche)

6. Az igazsig k6ptelen meg6llitani az er&szakot, #t
csak ingerli @ascal)

7. Ha miisoknak megengedn6nk, amit magunknak
megengediink, az,6let elviselhetetlenn6 v6lna (Courteli-
ne)

8. Amikor I. Ferenc Madame de'Etampes-n6l volt,
dszrevette, hogy Brissac az 6gy al6 rejtdzijtt, mert nem
volt ideje elmenekiilni. Edesseget k6rt, majd egy dobozt
bedobott az 6gy al6: ,,Nesze, Brissac, mindenkinek 6lni
kell (desR6aux)

9. ACrasse megyei kapucinusok elcsiptek egyfick6t,
aki gytim<ilcseiket d6zsm6lta. A rendfcindk el6 vezett6k,
aki igy sz6lt: ,,Ha m6r ilyen semmirekellci vagy, l6gy ka-
pucinus!" (des R6aux)

10. Egyspanyol falubanakasztisra it6ltekegyszab6t.
A lakosok f<ilkerest6k a bir6t: ,,Ez nagyon kellemetlen,
mert igy szib6 n6lktil maradn6nk. Ha valakit fel akar
akasztani, van k6t bogn6runk. Vilassza ki az egyiket, egy
m6g mindig marad a faluban. (des R6aux) stb.

, U lrjanak le egy metszetet vagy egy festm6nyt annyi
m6don, amennyire k6pesek.

6. Fotytat6sa kdvetkezlk
E gyakorlat sor6n egyar6nt fejkitik a fantdzia 6s tu-

datosul az intellektu6lis gondolkoz6s kiildntxizcj#ge. A
csoportvezet6 elkezd egy tdrt6netet, bemutatja a f6hdst,
nagyvondsokban folv6zolja a kririilm6nyeket, a mell6k-
szereplSket, azt6n hiislt egy k6t6rtelmii vagy v6ratlan
helyzetbe helyezi. Ekkor adja iit a sz6t valakinek, akinek
meg kell oldania a helyzetet, majd neki is fj helyzetet kell
teremtenie, a sz6t Stveszi egy harmadik 6s igy tov6bb...
Az utols6 mes6lcinek egyensflyt kell teremtenie. Egy-
egy mes6l6 k6t-hdrom percig besz6ljen.

Fontos, hogy v6letleniil keriiljenek sorra, ne k6sziil-
hessenekfel.

Kdt s zer - fuir oms zor i s ilj r akezd het j ilk v agy ki s c so-
por t okban vd g ezhet j ilk.
Gyakorlat

Fejts6k ki csoportosan az al6bbi t6red6kes t6rt6-
neteket:

- _ l. Picolette aranyos kisl6ny, aki sziileivel egy nagy
b6rhdzban lakikvid6ken. Nyolc 6ves, nagyon szorgalmas
6s igen komoly. Minden reggel elmegy ai istohUi. nOe-
sanyja, aki a mosogat6ssal van elfoglalva, odakiillt neki:
,,Picolette, itt az indul6s ideje" - ,,Igen, mama, k6szva-
gyok" - ,,Megmostad a kezed?" - ,,Igen, 11n66" -
,,Begomboltad a kab6tod?" -,,Igen, mama" - ,,Nos,
viszl6t!" - ,,Viszl6t!" - mondja Picolette, kinyttja az
ajt6t, beszall a lifrbe, a kapu elcjtt kis baratndjevel tal6l-
kozik, mint minden reggel.

Ma reggel azonban Dominique nem v6.r 16. ,,Ejnye,
gondolja Picolette, nem volt tiirelme megv6rni, vagy ta-
l6n n6thds" Es ugrdlva megindul. A sark*on m6g ott van
fblrajzolvaaz ugr6iskola, amivel az este j6tszott, most is
aszabdlyik szerintkezd ugrillni. De amikorazutols6koc-
kilba_ kellene beleugrania, 6szreveszi, hogy hatalmas nyi-
l6s titong a hely6n...

7. Cselekm6nybonyolit6s avagya dramaturg
. Az el6z6 gyakorlat a klpzeletre is improvizdci6ra
6piilt, ez logik6t 6s gondolkod6st kovetel. ltt is cselek-
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m€nport kel alkotnl, de hat6rozott vfuc€l ismeret€ben
6s tdk6letesen koherens kifejt6st realizilva.

A keret a kdvetkezci lehetnq eglr szinhilzraj ong6 meg-
6rkezik a szinh6zba 6s vegign 6zi az els6 felvonist. De na-
gyon melegvan, rossanl lesz, az orvosi szob6ban 6polj6k.
Csak az utols6 felvon6sra iil vissza a n'6z6t6rre. Azt6n ha-
zam€U 6s a szerepl6k n6vsor6t nilzegetve megpr6hilja
rekonstru6lni, mi tiirt6nhetett az elxi 6s utols6 felvonds
k6z6tt. Es 6szreveszi, hogr szimtalan megold6s lehets6-
ges.

A forgat6kiinyveket k6szitsiik csoportosan! Kohe-
rensnekkell lenniiik, a felttintetett szerepldknekiigyesen
kell beleilleszkednidk a cselekm6nybe, jellemiiket, 6rzel-
meiket f6lre6rthetetleniil meg kell fogalmazni, 6s az 6r -
dekl6d6st 6[and6an fenn kell tartani vagyis minden jele-
netnek a cselekm6nyhez kell illeszkednie, fij, fesziilts6g-
teremtci helyzetet hordoznia.

Ez a ryakorlat kiil<in<isen diakok szilmilra 6rdekes.
hdnyit6 beosztitstakszimiira is alapvetci, hiszen a kiin-
dul6si pont 6s a vegc6l kiizdtt szfmtalan ft lehets6ges, s
ezek f elf edez &6hez klpzelcierdre van sziiks6giik.

Az alapvet6struktur6tv6zoltuk fdl, iidvtisvolna meg-
talitni minden esetben a grafikai s6m6t is.
Gyakorlat

K6szitsiink forgat6kdnyvet az al6bb megadott ada-
tokb6l.

1. Elvi jelenet - 1900-as diszletek. Heves h6zast6rsi
vita, a f6rj felh6nytorgatja feles6g6nek, kdnnyelmii 6s
pazarl6 magatart6sit.

Utolso jelenet - A f6rj t6rden6llva k6r bocsrlnatot
feles6g6t<il, <issze6lelkeznek.

Szerepldk f6rj, feles6g, a feles6gnagrn6nje, k6zjeg;r-
zci, egy alhadnag/, szobal6ny, mell6kszerepl6.

2. Elsri jelenet - A kir6ly a tan6csiil6s kellcis kdzepen
letart6ztatjak6t miniszter6t 6s erulessal v6dolja riket.

Utolso jelenet - A kirilyszilmiizet6xben meghal mi-
ut6n fiet megeskette, hogy bosszut 611 6s visszaszeruiki-
rilysfugilt.

Szereplcik kir6ly, herceg, gr6f, piispok, kir6lyn6, hir-
n6k, szerzetes, tr6ndriik6s, Anna hercegn6.

3. Elxi jelenet - Az iireg r<ividiirusn<it a boltja m6"
gr5tti kts fiift6ben meggyilkolva tal6lj6k. Senki sem 6rti,
ni lehetett az indit6ok, hiszen visszavonultan, vagyonta-
lanul, szeg6nyesen 6lt.

Utols6 jelenet: A rend<irs6g 6pp akkor 6rkezik, ami-
kor egy feddhetetlennek ismert dregur besettenkedik a
fiilk6be. Letart6ztatj6k s ci mindent bevall.

Szereplcik rendcirfeliigyelci, h6deltigyel6, orvos, egy
t6vol616 unokaiiccs, egy kisl6ny, az iiregfr, egy spanyol
menekiilt, egy v6sirl6.

8. Reagdltls
Amikor v6ratlan vagy rendkiviili esem6ny tiirt6nik, a

tanirk, r6sryev6kvagy felelcisik reag6l6st az alibbiak ha-
tirozzirkmeg:
- magyarilz6rendszeriik
- elh6rit6 vagy azonosul6si rendszeriik
- al6vetetts6giik a tdrsadalmi rendszernek (tdrv6nyek,

erkdlcsi tradici6k)
- azonosul6si k6pess6giik a sz6banforg6 alanyokkal

Szimtalan magatart6si lehetcis6g szArmazik ebb<il, s
egrik sem objektiv. Hasonl6 jelens6ggel min talillkoz-
tunk m6s gyakorlatok kapcsin: ugyanaz a cselekedetet
nem uryanazt v6ltja ki; ugyanaz az ok mils hat6st gyako-
rol. Az esem6nyek hasonlatosak azol<hoz a szobrokhoz,
amelyeket reflektorf6nyben forgatunk s viltakozva mu-

tatkoznak ridegnek, kedvesneh megvet6nek fintorg6-
nak, kifejez6stelennek...

Hory elsaj6titsuk a sajdt interpret6ci6s rendszeriink
szubjektivizmusa ir6nti granakv6st, az al6bbi grakorla-
tok sor6n t6rekedjiink egy 6ltal6nos magyarilz6rendszer
kialakit6sdra, amely az okok 6sszess6g6t tartalmazhatja.

Azutin dnk6nyesen emeljiink ki egretlen okot 6s ki-
s6reljiik meg annak a szem6vel megvizsgilni, akire a fe-
lel<iss6get h6ritjuk.

V6gezetiil helyezkedjtink valamelyik tanf 6ll6spont-
jira, kora, neme, k<iriilm6nyei, foglalkozfln, egeszsbgi
illapota sajit Litismodj6t fogja indokolni. M6g k6zmon-
d6sokat vagy kiizhelyeket is tal6lhatunk, amelyek a[4L4-
masztj6k a m agrar 6zatot.
Gyakorlat

A 35 6ves X-n6 meg akarta m6rgezni a f6rj6t, aki 6let-
ben maradt, de nyomor6k lett. Az asszonyt bir6s6g el6
id6zt6k.

Egy postai tisztviseldnd felpofozott eSr figyfelet,
ami6rt az panaszkodott a hosszf virakoz6si idcjmiatt.

Egy aut6 felliik<itt egy 8 6ves fifit, amikor iltmenr az
utciin. Lehet, hogr <ir6kre b6na marad.

Egy otfrikes tanul6 sirlyosan 6s durviin megs6rti ze-
netanirit, egy 6reg h6lgret: ,,Soha annyit nem unatkoz-
tam, mint ezeken az6rilkon. Elvihetn6k m6r a v6g6hid-
ra."

Egr fiatal asszony elhagyja f6rj6t 6s egy r1gik6riii6-
vel megszdkik.

Egy elhagyottvid6ken 616 gazd6lkod6b6l kit6r azer6-
szak, 6s eliizi mag6t6l feles6g6t 6s gyermekeit.

Egy h6tgyerekes csal6dapa a baritn<ij6vel Braziliiiba
sziikik.

Egy 6wen6ves, gyermektelen, fdrjes asszonj nyolca-
dikemeleti lakisb6l az utc6raveti mag6t.

Eg'y mez,6v iros gyirosa jeldlteti magdt a k6pviseltiv6-
laszt6son.

hirmilyen egy6b esem6ny.

9. Az6rt6krend
Egyszersmind nagyon hasonl6ak 6s naglron kfil6nb6-

z6ek vagyunk hasonl6ak, mert kdz6s kulturflis 6s gene-
tikus 6rd,ks6giinkvan; 6s ktikrnbtizriek, mert 6letiink saj6-
tos k<iriilm6nyei saj6tos m6don formiiltak benniinket.

Elvontan kdnnyti elfogadni e hasonl6sigokat 6s kii-
liinbs6geket, de igen neh6z f6lv6zolni elm6nkben vala m i-
lyen ,,ember-elvet", mely szerint lEtezne egy standard,
egr elfogadott normiv6 v6lt modell, amely - an6lkiil
hogy mer6szeln6nk bevallani - igencsak hasonl6 ahhoz,
amit magunkr6l gondolunk Ez6rt vetitjiik ki saj6tossa-
gainkat kornyezetiinkre miut6n iiltal6noss4gra keresz-
teltiik6t ciket.

Az al6bbi gyakorlat lehet6v6 teszi, hogy magunkat
szinte in flagranti 6rjiik. Elciszor k<iz<isen elk6szitjiik az
,,6ltal6nos" tulajdonsiigok min6l kimeritcibb list6j6t
(t6rgyak, szem6lyek, int6an6nyek vonatkoz6s6ban) Vi-
glrilzzunk, hogy eryik tulajdonMg se keriilj6n privilegi-
z6lt hely zettr', ne h ierech iz6ljunk.

Ezut6n a csoport minden tagja 6rt6keli a tulajdonsi-
gokat mondjuk 0-t6l l0-ig terjedci szimsorral.

A harmadik f6.zisban k6ziisen megvitatjuk az erd-
m6nyt: mindenki megindokolj a vilasztisit 6s igyekszik
meg6rteni a csoport nyfjtotta szempontok sokf6le#g6t.
Gyakorlat

Milyen tulajdonsegokat v6r el
- f6rj6t<ilv. feles6g6tcil, munkahely6t6l, az iskol6t6l,

ahov6 gyermekeit beiratni, bar6tait6l, orvosit6l, e$r
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legyengydng6d
legren csinos
legyen intelligens
legyenenergikus
Iegyen j6 szexudlis partner
j6l szituilt legyen
legyen figyelmes a gyerekekhez

10. Mttsokbdrdben

nc6g6pt6l, att6l a v6rost6l, ahol lakni szeretne, a k6vet-
kez6 ny ar al6st 61, b6rm ilyen t6rg/t61.
Mit vir el egy ferjtdl?

r6szvev6k
A B
5 5
7 l
4 3
5 2
9 3
3 7
6 2

Az emberis6g halad6sinak 6s a felfedez6seknek g6tat
vet, hogy be vagyunk z6,rva ilnmagunkba , 6s nem moi ivtil
benniinket semmi olyan ir6nyba, ami nem 6rint kt,zvetle_
niil vagy ami csak hosszabb idci mflva fog 6rinteni vagy
amirdl nem 6rezziik, hogyriink isvonatkolik.

. A csoport minden tagja mintegy tiz percen dt mond-
ja el hangosan- szabadon improvizilva- mit 6rez,
amikor bebrtjik egy kdlcs\nvett szemdlyis1g bhrdbe ds
megprdbdl j a beliilrdt dt 6 I ni ilj helyzet dnek kdriilm1nye_

Gesztesy Zsuzsa

ir. Ez a gyakorlat nagyon kockdzatos lehet, csak koherens
6,s 6rzelmileg kiegrensf lyozott csoportban v6gezhetci!
Gyakorlat

. l. K6pzelje el, hogy 6n sajir ,,iigyfele". (tan6r _ ta_
niffeny; beteg - orvos: elad6 - vevcj; tolvaj - renddr
stb.)

, 2.K6pzeljeel, hogyfajikisebbs6gb<il s z6rmaz6 dolgo-
zo.

. 3. K6pzelje el, hory egyv6llalat igen rrimen6svezet6_
Je.
,-- 4. Mds korosztelyba kfipzeljemag6t pl. nyugdij el6tt
6n.

5. K6pzelje el, hogy politikai foglya egy fasiszta cso_
portnak.

6. K6pzeljeel, hogy indi6n paraszr.
7 . Klpzelje el, hogy hi4rom r6ves gyerek.
8. K6pzelje el, hogr haliilra van it6lve.
9. K6pzelje, hogy m6r csak k6t 6ve van h6tra.
10. K6pzelje el, hogya m6sik nemhez tartozik.

_ I L K6pzelje el, hogy<in a saj6t fia (l6nya) 6saz6sze-
m6vell6t.

| 2. K6pzeljenel bilrmilyen m 6s tal6i6 helyzetet.

C stb
9
3
3
I
5
5
8
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q.

A szentldrlncl neveldsl rendszerben a m0v6szetl
nevelds egyr€szt komplex tant6rgyak keretei ktizdtt
val6sul meg- mind az als6, mind a fels6 tagozatban.
E tant6rgyak miivekil6si anyaga klpzlmiiviszeti, iro_
dalmi, szlnhilzi, zenei 6s tdrt6nelmilsmereteket foglal
mag6ba: nem egym6st6l elkiilonitetten vagy "gyri6s
ut6n, hanem ,,nagy k6rd6sek" kor6 rendezve Es eglm,{s_
ra vonatkoztatva. Az alacsonyabb oszt6lyokban a-kifeje_
z6-k6szs6gekfejleszt6s6t, a kreativit6st, iz alapvet6 teCh_
nikfk megtanit6ait tekintjiik feladatunknak'. A 6. osz_
t6lyt6l a tananyag t6rt6neti szempontok s zerint rendezd_
dik, de egyenetleniil: nagy l6p6sekben, vizlatosan k6vet
bizonyos fejldd6svonalakat, majd egy-egy csom6pont_

ndl kitekint6sre, eldre- 6s h6trapillant6sra van alkalom.
Ezzel a szerkeszt6ssel tudjuk megakadiilyozni a tan_
anyag sz6tes6s6t, oldani a line6ris fel6pit6s merevs6geit.
A fefdolgoz6s tev6kenys6gcentrikus: az alkot6i atiivi
tiist, az <inkifej ez6st hely ezielcjt6rbe.

Tant6rgynak rekinthetd-e egy6ltat6n a m0v6_
szet, melyet az lsmeretkti zy etlt6 flsismeretetsaj6tft6
aktusok hatfroznak meg, vagy a nevelds saj6tos te_
rilletdrdl van szd? Az ellentmond6s feloldhat6 bizonyos
szeml6letm6d, feldolgozisi sziszt6ma 6s munkam6dsze_
rek egyiittes alkalmaz6sdval. A l6nyeget a k6vetkez6k_
ben foglaln6m 6ssze: a mriv6szet hnaiirgyat csak miivel6_
d6si anyagrit tekintve tartjuk tant6rgynak, val6jiiban

"ry}&-..

Lengyel rrimport" pedtgdeia adaptiiliisa a szentldrinci
miivdszeti nevelds programjriba

Gdspdr Liszlf szentldrinci iskolakisdrletdben helye volt a komp_
lex miivdszeti nevel4snek is. Ezen belijl a drdmapedagagianik.
Nem felejtem, valamikor a_70-es evek ktjzep€n itt1tfutalm?sattoj
J.udit egy magyar6rdjdt. Jdzus szenveddst\rttinetlt dolgozta fitdramatikus m6dszerrer. Erre gondortam, ahogy otrottoi Girzi"iy
Zsuzsa fenti cfmii irdsdt az Artern filzetek igyikdben, a vild-gki-
rdkben.

. .A.l.eryyel,kolldgdk c.saknem rtgy dolgozhattak, mint Csalog Judit
ds ko I I dg.di. Pedagdgiai sztinddkukat il kt 6en mindenkdpp, eszhazeik-
be! mds kdnt. A I engyel ek av izudl is miivds zetr e dpttenek, i f a nori"at _
j d k a d-r a mat i ku s me g o I d ds o kat i s. A d r timap e i a g 6 g i a f or d ttv i c s e _
Iekszik.

Az aldbbiakban k6z6ljiik a szerz| dolgozardt, bizva abban, hogy
meg ihl et i kol I dg dinkat.

._Rdviditettilk a lengyel csoport ismertetdsdt, ds az dltala k6z6ltek_
nd I kev e s ebb p 6 I d dt adunk, ndhdny u.i. a d r dmaped a g 6 g u s o k s zdmdr amdr i smer 6s nek t et s zi k.

,ryrfrr.
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