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Wedekind A tavasz ébredése címû darabja alapján készült játékát mutatta be kinevelt csapatával, e cikk meg-
jelenésének idejére magas kitüntetésben részesítette a miniszter. Õ az elsõ, akit drámapedagógiai munkájáért 
részesítettek díjban Magyarországon. A Takács Gábor által vezetett Káva Kulturális Mûhely Vaskor címû 
produkciója a fesztiválon is díjat kapott, s a Keleti István Mûvészeti Iskola Toldi produkciójával elõször jelent 
meg mûvészeti iskola csapata ebben a közegben. Mindkét elõadást Perényi Balázs rendezte. 

Nem problémátlan a nálunk meghonosodott nevelõszínházi forma. Hol a színházi esemény, hol a feldolgozó 
szakasz vet föl több vitatnivalót. De szép jövõ elõtt áll a magát TIE (Theatre in Education)- vagy dráma-
programnak nevezõ mûfaj, melyben leginkább a színész-drámatanárok magasfeszültségû figyelme, közönsé-
gükhöz való totális odafordulása adja a legtöbb örömet az esemény külsõ szemlélõjének.  

Két olyan elõadást láttam, amelynek minden pillanata jutalomnak számított. Az egyik a Maskarás Céh által 
bemutatott, s Pályi János által egyedül játszott, Kovács Ildikó által rendezett Tamási Áron mû, a Szegény ör-
dög bábos feldolgozása volt, melynek ragyogó ördög- és emberbábjait Bodor Judit tervezte. Csúfondárosság, 
emberszeretet, lenyûgözõ szakmai biztonság jellemzi ezt a Néder Róbert remek, csiki-csuki vásári díszletében 
bemutatásra kerülõ játékot. 

S bizony, szem nem maradt szárazon a Ciróka Bábszínház Leporello elsõ könyve címû elõadása során. Az 
Árnyak színháza alcímet viselõ produkció Ende Ophelia kisaszony árnyszínháza címû írása nyomán keletke-
zett. Vonzó érzelemgazdagság, humor és szomorúság, s valami szelíd bölcsesség árad Badacsonyi Angéla és 
Majoros Ágnes játékából. Segítõik Gulyás László és Barcza Zsolt, valamint a díszletet létrehozó Mátravölgyi 
Ákos és Grosschmid Erik. A kosztümök Sipos Katalint dicsérik, az egész elõadás pedig azt a Rumi Lászlót, 
aki a magyar bábszínház határokon túl is mind többször feltûnõ világszínvonalú rendezõje, s a kortárs magyar 
színház kevesek által ismert nagy tehetsége.  

Már csak ezért is érdemes volt Kaposvárra utazni. Ellenkeztem a gyerekszínházi fesztivál ellen, s most 
mégis � Novák Jánosnak is � köszönöm, hogy ezeket a produkciókat láthattam.  

 

Gyermekszínjátszás, gyermekkultúra 
� beszámoló a VII. Gyermekszínjátszó Világfesztiválról � 

Elõadások 
Immár hetedik alkalommal rendezték meg Lingenben a 
nemzetközi gyermekszínjátszó fesztivált. A világ külön-
bözõ pontjairól, 24 országból érkeztek gyerekek, fiatalok, 
hogy bemutassák elõadásaikat és a fesztiválkomplexum 
Nemzetek parkjában otthonukat, az általuk képviselt or-
szágokat is megismertessék a többi résztvevõvel. 

Az elõadásokat két helyszínen játszották. A körülbelül 
500 férõhelyes, hatalmas színházteremben sok elõadást 
mikroporttal kihangosítva, a legmodernebb technikai fel-
szerelések igénybevételével mutathattak be a csoportok, 
míg a bálterembõl átalakított Theatre an der Wilhelm-
shöhében kevésbé színházi körülmények között, de hasz-
nálható méretû színpadon játszhattak a gyerekek.  

A fesztivál egyik célja különbözõ kultúrájú, vallású és 
gondolkodású gyerekek egymással való megismertetése, 
összebarátkoztatása. Ennek érdekében nem csak egymás 
elõadásait nézhették meg, hanem délelõttönként közös 
workshopokon vehettek részt. Az ezeket vezetõ nemzet-
közi tanárbrigád tagjai gyakran panaszkodtak, hogy a 
gyerekek kimerültsége miatt szinte lehetetlen minõségi 
munkát végezni velük, ráadásul a nyelvi akadályok le-
küzdése is komoly erõfeszítést igényelne. 

Természetesen a délután és este bemutatott elõadások 
voltak a fesztivál fõpillérei. Igyekszem az ezek között ki-

rajzolódó fõ irányvonalakat leírni a cikk további részé-
ben. Minden fesztivál minõségét leginkább a válogatás 
szempontjai határozzák meg. Ez esetben a szervezõk ál-
tal megnevezett szempontok közé tartoztak a földrajzi, 
esztétikai és a szociális szempontok (pl. utcagyerekek ál-
tal készített elõadások), valamint a különleges színházi 
próbálkozások (siketnémák által játszott elõadás). Látha-
tó volt azonban, hogy emellett fontossá válhattak más 
kultúrpolitikai megfontolások is abban, hogy a hatvan je-
lentkezõ közül mely produkciókat válogassák be. Ez a 
rendkívül hullámzó minõségbõl is kitûnt. Némelyik elõ-
adás olyannyira gyenge volt, hogy a benne játszó gyere-
kekkel szemben volt felelõtlenség (egy ország képvisele-
tében!) kritikának kitenni a játékukat. 

Az elõadásokat három csoportra lehet osztani. Láthat-
tunk tradicionális színházi formákat bemutató elõadáso-
kat. Ilyen volt például a szingapúriak pekingi operája, 
amely felvonultatta e mûfaj összes külsõdleges elemét, 
azonban nem sikerült a látványos érdekesség kate-
góriáján felülemelkedni. A 9-14 éves gyerekek élõ ruha-
bábukként mozogtak a színpadon, és a nézõtéren helyett 
foglaló gyerekközönség sem került közelebb ehhez a mél-
tán híres színházi stílushoz, semmilyen magyarázattal, 
megfigyelési szemponttal nem könnyítették meg a nézõ 
dolgát. Sokkal sikeresebb volt a Maszk címû ugandai 
elõadás, amelynek alkotói egy népmesét adtak elõ. A ha-
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gyományos afrikai színház elemeit használó elõadásban 
fontos szerepe volt a maszkoknak és a táncnak, melyet 
élõ dobzene kísért. A kreativitásnak és a gyerekek számá-
ra is élvezetes és egyben látványos mozgásoknak teret 
biztosító elõadás sikere nagyban múlott a csoport tagjai-
nak felszabadult játékán. Inkább érdekességként, mint 
színházi élményként vehetõ számba a japán balettelõadás 
� itt a gyermekszereplõk alázattal teli munkássága nyert 
elismerést a nézõk körében. 

Rendkívül népes tábora volt a nagyszínpadi produkci-
óknak, és ezek között sok zenés-táncos gyermek-musical 
volt. Fontos szerepet játszottak ezekben az elõadásokban 
a láthatóan nagyszínpadra készült, hatalmas díszletek és 
a minden technikai lehetõséget kihasználó világítás. A 
legkirívóbb példa talán a finnek Hét testvér címû tánc-
színházi show-mûsora volt, amelyben összesen 53 fiú 
szerepelt. A tinilányok körében nagy sikert arató, mezte-
len felsõtesttel táncoló fiúk láthatóan nagy élvezettel sze-
repeltek, azonban a rendezõ a már-már hatásvadász lát-
ványelemek kitalálása közben elfelejtette tartalommal fel-
tölteni a formákat és így színházi szempontból kissé ér-
telmét vesztettnek tûnt a fiatal srácok lelkes közremûkö-
dése. Az olaszok képviseletében fellépõ dél-tiroli csoport 
Visszatérés Ózhoz címû elõadása már korántsem volt 
ilyen professzionálisan kiszerelt. Jellemzõ momentum 
volt a hatalmas díszletek között céltalanul ténfergõ gye-
rek látványa, amely felhívta a figyelmet az ehhez hasonló 
elõadások jellemzõ hibájára, miszerint a rendezõk nem 
veszik figyelembe, hogy nincs arányban a gyermekeik 
koncentrációs, mozgás- és hangbeli tudása a díszlet és a 
helyszín, és gyakran a feldolgozott anyag által felállított 
mércével. Hasonló problémák jellemezték az Ukrajnát, a 
Grúziát és a Feröer-szigeteket képviselõ elõadásokat is. 

Az Alíz Csodaországbant feldolgozó kubai csoport 
lendületes elõadása magával ragadta a közönséget. A 
szabadon kezelt anyagba beágyazott jeleneteket felszaba-
dult játékkal töltötték meg az egyébként kiválóan táncoló 
és éneklõ gyerekek. Mindezen tudásukat volt módjuk 
csillogtatni az elõadás során, mivel a nagyszabású díszle-
tet és finoman kidolgozott jelmezeket felvonultató elõ-
adást több táncjelenet is tarkította. Látszott az elõadáson, 
ügyeltek arra, hogy semmiféle hiány ne látszódjon, azon-
ban mégsem ez volt, ami lenyûgözte a publikumot, ha-
nem a kirobbanó játékkedv és energia, ami a játszókból 
áradt. Volt szerencsénk végignézni egyik délután, ahogy 
a kubai gyerekek táncot tanítottak a többi gyereknek a 
Nemzetek parkjában lévõ sátruk elõtt (természetesen élõ 
zene kíséretében), percek alatt leírhatatlan hangulatot te-
remtettek a fiatalok. Az orosz elõadást a pontossága és 
feszített tempója miatt érdemes megemlíteni és nem utol-
só sorban az összes szereplõ folyamatos intenzív jelenléte 
miatt. A Mese Szaltán cárról feldolgozása két folyamato-
san egymást váltó helyszínen játszódik. A színpad két ol-
dalán belógatott �lábak� forgatásával jelzett helyszínek 
fölöslegessé tették a nagy díszleteket. Az elõadást ünnep-
lõ tapsot a szereplõk egy gyönyörû többszólamú dallal 
köszönték meg, jelezve, hogy még vannak rejtett tartalé-
kaik. 

Érdemes külön foglalkozni a szociális tematikát fel-
dolgozó elõadásokkal. Ezek között talán a leginkább szél-
sõségesnek számító esett a zimbabwei elõadás volt, amely 

egy süketnéma gyerek küzdelmes életét mutatta be. Az 
elõadás szereplõi maguk is süketnémák voltak. Ez a szín-
játék egyértelmûen pedagógiai célzattal jött létre, mégis 
nézhetõ elõadás született, melynek közremûködõi együtt 
dolgoztak a többi gyerekkel a workshopokban. A burkina 
fasói csoport a háború hatásairól készített elõadást. Az 
egyértelmû üzenet és az alapvetõen verbális közlésre épü-
lõ játék miatt leginkább egy háborúellenes pamfletre em-
lékeztetõ produkció jött létre. Azonban a gyerekek érzel-
mi töltöttsége izgalmassá tette a pacifista elõadást. Az új-
zélandi csoport a víz- és levegõszennyezés ellen emelte 
fel szavát. Azonban a hosszú, rímekben írt szövegek dek-
lamálása ezúttal nem volt olyan hatásos. A bangladesi 
színdarab az utcagyerekek életét szándékozta bemutatni. 
A kissé modoros játékstílus és az akciófilmekre emlékez-
tetõ fordulatok nem fokozták a produkció hitelességét. A 
Szlovákiát képviselõ elõadás a kifelé már magabizto-
sabbnak látszó kamaszok félelmeirõl szólt. Az improvi-
zációk alapján készült elõadás nem vállalt többet, mint 
amennyit aztán sikeresen véghez is vitt. A játszókon lát-
szott, tudják mit miért csinálnak, a rendezõ pedig jól 
komponált képekkel tette mindenki számára újra átélhe-
tõvé a kamaszkori félelmeket. 

A fesztivál elõadásai rendkívül színes mozaikot alkot-
tak, melynek legfõbb jllemzõje nem a magas színházi 
színvonal volt. Az eseményt kísérõ egyetemisták által 
összeállított újság cikkei gyakran közöltek a gyerekek 
számára bántó kritikákat az elõadásokról, miközben a 
szakmai megbeszélés jellegû rendezõi fórum résztvevõi 
megmaradtak a finomkodó szólamoknál. Így az elõadá-
sok feldolgozása teljes mértékben a nézõk magánügye 
maradt. Elképzelhetõ, hogy ebbõl a mindenképpen ese-
ménydús hétbõl színházi szempontból is több maradt 
volna meg a gyerekekben, ha valamilyen formában segít-
séget kapnak a különbözõ stílusokban megszólaló, jelen-
tõsen eltérõ színházi nyelveket beszélõ elõadások megér-
téséhez.  

Bethlenfalvy Ádám 

A tanácskozásról 
Az AITA/IATA, azaz a Nemzetközi Amatõrszínházi 
Társulás 1990 óta rendezi meg, kétévente, a németorszá-
gi Lingenben a Gyermekszínjátszó Világfesztivált. Az 
AITA/IATA szervezetének több mint nyolcvan ország 
tagja a világ összes kontinensérõl, és európai központja 
itt, Lingenben található. Az európai központ legfontosabb 
feladata az információk begyûjtése és továbbadása, a 
kapcsolat megteremtése és erõsítése a Nemzetközi Ama-
tõrszínházi Társulás és az amatõr színházi csoportok kö-
zött, európai rendezvények, események, projektek létre-
hozása, szervezése. 

Ezek közül is kiemelkedõ jelentõségû a lingeni Gyer-
mekszínjátszó Világfesztivál, ami idén már hetedik alka-
lommal került megrendezésre. A fesztiválhoz kapcsolt 
�Gyermekszínjátszás, gyermekkultúra� címû tanácskozás 
célja és feladata az volt, hogy lehetõséget teremtsen a vi-
lág minden részérõl érkezõ rendezõk, drámapedagó-
gusok, színházpedagógusok, tanárok, színjátszócsoport-
vezetõk közötti párbeszédre.  
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A gyerekekkel zajló színházi munkának sokrétû, és 
nehezen körülírható a jelentése. A tanácskozás szervezõi 
lehetõséget szerettek volna teremteni arra, hogy elõadá-
sok, beszélgetések, fórumok segítségével minél többen 
oszthassák meg egymással a formákat, tapasztalatokat, 
eredményeket, gondolatokat, módszereket és hagyomá-
nyokat �, mindazt, amit a gyerekekkel folytatott színházi 
munka során használnak, alkalmaznak. 

A tanácskozás szerkezetileg öt részbõl állt. Az egyik 
részben elõadásokat lehetett hallgatni a színház, a kultú-
ra, a nevelés területérõl érkezett különbözõ nemzetiségû 
elõadóktól. A játékos felnõttrõl az Egyesült Államokból 
érkezõ Dorothy Singer mesélt, A gyerekkultúra és a mo-
dern társadalom címen a svéd Ingrid Pramling Samuel-
son adott elõ, a média szerepét a gyermekek életében és 
fejlõdésében a japán Noboyuki Ueda járta körül, a LEGO 
cég egyik képviselõje a játék és a tanulás kapcsolódási 
pontjait elemezte, a magyar származású, Ausztriában élõ 
Joseph Hollos a politikának az ifjúsági- és gyermekkultú-
rában való szerepvállalásáról beszélt.  

Az elõadások   után kis létszámú munkacsoportokban 
lehetett tovább dolgozni. A munkacsoportok egy-egy té-
mát, problémakört igyekeztek körüljárni a fesztivál há-
rom napja alatt. A választható témakörök a következõk 
voltak: Hagyományok és megújulás a gyermekszínját-
szásban; A színház társadalmi viszonylatai, A gyermek-
színjátszás mint csoportos mûvészet; Tanulás a színpa-
don; Társadalom � nevelés � mûvészet; A gyermekszín-
játszás szerepe a színházi szervezeteken belül.  

Én a társadalom � nevelés � mûvészet problematikáját 
boncolgató csoportban dolgoztam három délutánon át 
kanadai, német, ausztrál, japán és koreai kollégákkal. 
Hosszasan vitatkoztunk a mûvészet/mûalkotás létrehozá-
sán, illetve a mûvészieskedés és a gyermekszínjátszás 
kapcsolódásain, pontos megfogalmazást keresve így a 
gyerekekkel történõ színházi munka alapvetõ céljaira. A 
mûvészet a lényeg, vagy hogy valami olyasmi szülessen, 
ami nézõnek és játszónak egyaránt fontos. Egyáltalán 
hogyan lehet jelen a gyerekek színjátszásában a mûvé-
szet, mit nevezünk annak, és hogyan értelmezzük, tágít-
juk a fogalom határait. Kiderült, hogy a jelenlévõk több-
sége, habár többnyire színházi elõadásokat hoz létre isko-
lai vagy egyéb gyermekcsoportjaival, alapvetõen mód-
szerként alkalmazza a drámát, a színházpedagógiát, és az 
elsõdleges cél a gyerekek figyelmének felkeltése és meg-
tartása, a fejlesztés és a nevelés, a megtapasztalás, a ref-
lexió, a közös munka és az improvizáció.  

Központi fogalom volt a munkacsoport beszélgetései 
során végig az értékrend, illetve kialakításának jelentõ-
sége, a kreativitás megnyitásának, szélesítésének lehetõ-
ségei és a személyiségfejlesztés problémája. Bonyolult 
kérdésnek tûnt, vita alakult ki a fejlesztés és változatás 
témája körül, azaz lehet-e célunk a változtatás, a minden-
áron mássá formálás, vagy a változtatás fogalma alatt 
voltaképp azt értjük, hogy megadjuk a lehetõséget a ve-
lünk játszó gyereknek, hogy feltegye magának a kérdést, 
ki is õ valójában, és akar-e valamit változtatni. Kulcs-
mondata lett a munkacsoportnak az, hogy a dráma, a 
színház híd a szülõk és a gyermekek között. Rendezõi 
munkamódszerek, a gyerekekkel történõ színházcsinálás 
sokféle formája és módszere fogalmazódott meg a cso-

portban, és megegyezésre jutottunk abban, hogy mindez, 
függetlenül attól, ki és hogyan csinálja, a dráma, a szín-
házpedagógia része.  

A tanácskozás harmadik, nagyon tanulságos program-
sorozata a rendezõi fórum volt, ahol a fesztivál során lá-
tott elõadások rendezõivel lehetett beszélgetni, vitatkoz-
ni, tanácskozni. Nagyon jelentõssé vált ez a lehetõség, 
hiszen elképesztõen eltérõ színvonalú, problematikájú 
elõadásokkal, élményekkel találkozhattak a gyerekek, és 
a tanácskozás résztvevõi is. 

A tanácskozás negyedik része az utcagyerekekkel zaj-
ló színházi munkáról szóló fórum volt (a beszámolót záró 
írásunk részletesen szól errõl).  

A tanácskozás talán egyik legmeghatározóbb élménye 
az Augusto Boallal való találkozás volt. Boal színházi 
szakemberként, rendezõként világszerte ismert, formáit, 
módszereit, technikáit rengetegen ismerik és használják. 
Õ a fórum színház létrehozója, kitalálója. Boal 
workshopot vezetett, ahol játszóként lehettünk jelen, és 
tartott egy elõadást a Fórum színház formájának kialaku-
lásáról, az �elnyomottakkal� való színházi munkáról. (A 
Theatre of the Oppressed /1979/ címû, színházesztétikai 
nézeteit összefoglaló mûvében lehet részletesen olvasni 
errõl a témáról.) 

 A workshop során több, általunk is használt játék 
módosított variációjával találkoztunk, illetve tanultunk 
néhány új, izgalmas és kipróbálásra érdemes játékot is, 
amit az alábbiakban megosztunk a magazin olvasóival.  

Játékok Augusto Boaltól 
Kövessük egymás tenyerét 
Jól ismert játék variációi: úgy kell mozogni a térben, 
hogy folyamatosan párunk tenyerét figyeljük és követjük.  
 A páros mindkét fele egyszerre tenyérkövetõ s és te-

nyértartó is, azaz miközben nézem és követem a pá-
rom tenyerét én is tartom neki az enyémet. Így kell 
minél több irányban és többféleképpen mozogni a tér-
ben.  

 Mindez kipróbálható úgy is, hogy három ember alkot 
egy csoportot. Az egyik játékos egyik tenyerét az 
egyik, másikat a csoport másik tagja követi. Így ket-
ten megyünk egy után, ami szintén nehezíti és színe-
síti a feladatot.  

 Az utolsó variációban a hármas minden tagja az 
egyik tenyerét követendõként tarja egyik társának, 
míg szemével másik társa tenyerét követi. 

Hang � mozdulat � ritmus 
Körbe állnak a játszók, mindenki kap egy számot, egytõl 
fölfelé. A játékvezetõ, aki nincs a körben, bekiáltja az 
egyest, ekkor az egyes számmal rendelkezõ tagnak egy 
egy ütembõl álló, hanggal kísért mozdulatot kell tennie. 
Amikor a körben álló többi játékos ezt megnézte elkezdi 
vele együtt csinálni, azaz folyamatosan ismételgetik ezt a 
�hangos mozdulatot�. A játékvezetõ egy ponton a kettes 
számot mondja, ekkor a kettes játékos mutat egy hanggal 
kísért, egy ütembõl álló mozdulatot. A kettes játékos be-
mutatott mozdulata után a többiek újra az egyes, majd 
hozzá kapcsolva a kettes mozdulatot csinálják meg, és 
most már a két mozdulatot ismételgetik folyamatosan, 
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egymáshoz kapcsolva. Így a mozdulatsor mindig nõ egy 
mozdulattal, mikor a játékvezetõ bemondja a következõ 
számot. Az eredmény az, hogy a csoportnak egy több 
mozdulatból álló rövid kis etûdje születik. Ha sokan va-
gyunk, dolgozhat párhuzamosan több kör, és a végén 
bemutathatják egymásnak a hangos mozgássort. 

Csukott szemmel közlekedünk 
A játszók összevissza elhelyezkednek a térben, kinéznek 
maguknak valahol egy érdekes pontot, és a játékvezetõ 
jelzése után csukott szemmel elmennek odáig. 
Variációk:  
 Két ember átöleli egymást, becsukják a szemüket, és a 

játékvezetõ jelzésére elkezdenek távolodni egymástól. 
Annyit lépnek hátrafelé, amennyit a játékvezetõ szá-
mol. Ha már kellõ távolságban vannak, megállnak, és 
csukott szemmel el kell indulniuk visszafelé � vissza 
kell térniük az ölelésbe. 

 A páros egyik tagja fél térdre ereszkedik, párja pedig 
a térdére ül. A térden ülõ játékos becsukja a szemét, 
és a játékvezetõ jelzésére feláll társa térdérõl és elõre 
megy öt lépést. Ezt a játékvezetõ számolja hangosan. 
Amikor vége a számolásnak, akkor csukott szemmel 
visszafelé indul, öt lépést, így érkezéskor a társa tér-
dén kell kikötnie. A játék nehezítése, hogy nemcsak a 
térden ülõ indul el elõre, hanem a térdelõ is feláll a 
számoláskor, és csukott szemmel elindul, de hátra. Õ 
is ötöt lép. A számolás végén, még mindig csukott 
szemmel, visszafelé lépnek ötöt, így ismét fél térdre 
érkezik, aki onnét indult, társa pedig a térdére ül.  

Üres karakter 
Párban vannak a játszók. Az egyiknek egy üres karaktert 
kell megvalósítania, eljátszani a játék során, azaz nem 
lehet prekoncepciója arra nézve, hogy mit is fog játszani, 
õt teljesen a másik, a párjának akciói befolyásolják, irá-
nyítják majd. A partner kell, hogy találjon magának az 
életében egy személyt, mégpedig egy elnyomó személy, 
elnyomó karaktert. Erre a személyre kell gondolnia, az õ 
viselkedésére, cselekedeteire, és ezt kell eljátszania. Ami-
kor elindul a játék, akkor az elnyomó karaktert meg-
formáló játékos csak a szemével szabad, hogy játsszon, 
azaz a szemével kell elnyomást gyakorolni társára, az 
üres karakterre. A társnak folyamatosan reagálnia kell. A 
játékvezetõ jelzésére az elnyomó karaktert játszó a szem 
játékához az arc játékát is hozzákapcsolhatja. A követke-
zõ lépés, hogy a karját is bekapcsolhatja a játékba, majd a 
testét, végül a teret is. Az üres karaktert hozó játszónak 
meg kell próbálnia nem szerepet és nem karaktert játsza-
ni, hanem folyamatosan és csakis a másikra, a másik já-
tékára adni reakciókat. A játékot megbeszélés követi, a 
játékosok egymás közt, és a játékvezetõvel is megbeszélik 
az élményeiket. 

Státuszjátékok 
1. A játékvezetõ elhelyez a térben hét széket és egy asz-

talt. Az egyik szék hangsúlyosabb szerepet foglal el, 
mint a többi. Arra kéri a játszókat, hogy formálják át 
a teret úgy, hogy magasabb státuszúvá váljon, azaz 
erõsebbé váljon a kiemelt szék szerepe, mint amilyen 
most. Akinek ötlete van a játszók közül, az átformálja 
a teret, majd a többieknek, a nézõknek kell eldönteni-
ük, hogy az új térforma erõsebb-e. Az újabb és újabb 

ötletek, térformák mindig erõsebbek kell, hogy legye-
nek az elõzõknél. Ha nem sikerül az elõzõ térformá-
nál erõsebb státuszúvá tenni a széket, akkor visszaté-
rünk az azelõtti legerõsebb állapothoz. 

2. Az asztalt és a székeket úgy rendezzük el, mintha egy 
tanteremben lennének. Az asztal a katedra, a székek 
kettes sorban vele szemben. Az elsõ játékosnak talál-
nia kell a térben egy erõs státuszú, hangsúlyos helyet. 
Akinek ötlete van, az bemehet a térbe, és mutathat 
egy olyat, ami szerinte erõsebb, mint az elsõ játékos 
helye és helyzete. A nézõknek kell eldönteniük, hogy 
sikerült-e. Ha igen, akkor ez a játékos leváltja az el-
sõt, ha nem, akkor marad az elsõ játékos, és jöhetnek 
a további ötletek. Folyamatosan lehet játszani, arra fi-
gyelve, hogy mindig erõsebb státuszú helyzetet talál-
janak a játszók. 

3. Az elõzõ játék variációja. Az elsõ játékosnak egy erõs 
helyzetet kell megtalálnia és megtartania szoborként. 
A térbe beérkezõ második játékosnak erõsebb helyze-
tûnek kell lennie, de nem megy ki a térbõl az elsõ 
sem, hanem marad. Így folyamatosan építünk egy ké-
pet, amin egyre több és több személy van, és ahol az 
érkezõnek mindig erõsebb helyzetet kell találnia, 
mint az elõzõé. Ha a nézõk gyengébbnek ítélik, akkor 
nem maradhat bent a képben. 

 Tóth Adél 

Színházi munka utcagyerekekkel 
A lingeni tartózkodásunk során részt vettünk utcagyere-
kekkel és a velük készített színházi elõadásokkal foglal-
kozó fórumon is. A két napig tartó bemutatkozó � és több 
kérdésre választ keresõ � beszélgetésen afrikai és dél-
amerikai országok képviselõi osztották meg velünk ta-
pasztalataikat. 
A fórumon a következõ problémákat jártuk körül: 
 Hol és miben található a szociális munka és a mûvé-

szi tevékenység között a kapcsolat? 

 Milyen hatásai vannak a kulturális háttérnek a mûvé-
szi munkában? 

 Milyen hatásai vannak a gyerekekkel és fiatalokkal 
végzett színházi munkának? 

 Milyen témákat lehet feldolgozni, milyen témákról 
lehet játszani utcagyerekekkel? 

 Az utcagyerekekkel végzett mûvészi munkában �mi a 
vég�, vagyis hová kell eljutni a gyerekekkel? 

 Van-e a jövõben lehetõség nemzetközi együttmûkö-
désre és összefogásra az utcagyerekek színházi mun-
káját illetõen?  

 A hátrányos szociális környezetbõl érkezõ, színházzal 
foglalkozó fiatalok hogyan és mennyivel másképp 
nõnek fel, mint a mûvészettel nem foglalkozók? 

A kérdésekre konkrét válaszok nem születtek, a beszélge-
tés inkább az együttgondolkodás jegyében zajlott. A be-
mutatkozó csoportok mindegyike leszögezte azt, hogy a 
színházi tevékenységgel ki lehet zökkenteni az utcagye-
rekeket a megszokott �lógós� életükbõl, viszont ennek a 
munkának még sokat kell fejlõdnie ahhoz, hogy a gyer-
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mekekre gyakorolt hatások, az elért eredmények  valóban 
az életük részévé váljanak. 
A szociális munka mûvészi megközelítése sikerekkel jár 
együtt, legfõképp a gyermekek és a fiatalok körében. 
Mindegyik csoport egyetértett abban, hogy az utcagyere-
kekkel való munkához pénz kell, nem elég a közös lelke-
sedés. A fejlõdés lassúsága legfõképp itt érhetõ utol. 

Elsõ nap 
Elõször a Dél-Afrikai Köztársaságból érkezett Peter Nde-
bet és Virginia Maubane tartott elõadást. Õk a MUKA-
nak nevezett tervezetüket mutatták be. A MUKA moza-
ikszó magyarul annyit jelent, hogy �legegységesebb ér-
telmes mûvészek�. Ez a szervezet Johannesburgban ala-
kult meg, 1995-ben. Több hajléktalan állt össze, s elõször 
Peter M. Ndebele vezetésével színházat kezdtek csinálni. 
Utcán, iskolákban, templomokban léptek fel. Mára már 
leküzdötték szociális nehézségeiket, és tréningeket vezet-
nek arról, hogy miként lehet a mûvészettel kiutat keresni 
a reménytelennek tûnõ helyzetekbõl. 

1998 óta turnéznak Amerikában, Németországban, 
Finnországban, Angliában, és Zimbabwéban. A legfonto-
sabb céljuk, hogy felmutassanak egy érvényes élet-alter-
natívát a fiataloknak. Úgy gondolják, hogy a mûvészi te-
vékenység segít a drogok, az erõszak, a rablás elkerülésé-
ben. 9-15 éves gyerekekkel készítenek színházi elõ-
adásokat, illetve rendszeresen járnak különbözõ iskolák-
ba játékos foglalkozásokat tartani. Minden gyerekekkel 
való közös találkozást (legyen az játék vagy színház) kö-
vet egy-egy hosszabb beszélgetés, amely szervesen hozzá-
tartozik közös alkalmaikhoz. A beszélgetésektõl várják 
azon visszajelzéseket, amelyekbõl õk is tovább gondol-
hatják munkájukat. A tevékenységük fókuszában a szín-
házon keresztül történõ nevelés áll. 

Az ugandai Stephen Rwangyezi mutatkozott be a dél-
afrikaiak után. Sajnos, itt a beszélgetés átváltott az afri-
kai országok gazdasági problémáinak megbeszélésére, 
így az õ színházi munkájukról pusztán annyit tudtunk 

meg, hogy létezik ilyen, és mûködik � az anyagi gondok 
ellenére is.  

Az ezt követõ beszélgetés már szinte csak az afrikaiak 
között zajlott. Ötleteket adtak egymásnak, hogy hogyan 
lehet az anyagi és az adott ország politikai berendezkedé-
se miatti akadályokat leküzdeni és ezen felülkerekedni. 

Második nap 
Bolíviából érkezett a Teatro Tono nevû, három utcagye-
rekbõl álló színház. Vezetõjük Ivan Nogales, aki szintén 
évek óta foglalkozik a szociális munka és a mûvészetek 
összhangba hozásával. Láthattunk egy tízperces elõadást, 
amit a bolíviai gyerekek játszottak. Pantomimszerû elõ-
adással léptek fel, amelyben a ritmushangszerek nagy 
szerepet kaptak. A darab a felnõtté válásról, a szerelem-
rõl és az elmúlásról szólt. Ez az összehangolt, pörgõs 
elõadás tényleg a gyermekek érzelmeit, gondolatait sûrí-
tette össze tíz percben.  

A fórum során kiderült, hogy színház az utcagyere-
kekkel nemzetközi vonala bár még kialakulófélben van, 
de már mûködik. A német Ella Huck, aki a szociális 
munkát szintén a mûvészet oldaláról közelíti meg, szá-
molt be arról, hogy rendszeresen hívnak meg Afrikából 
és Dél-Amerikából elõadókat, hogy a szociális munka 
ilyen megközelítése világszerte még jobban ismertté vál-
jon. Szerencsére nekik nincsenek anyagi gondjaik, így 
megpróbálnak minél több rendezvényt Németországban 
szervezni, hiszen a pénz itt adott. 

Zárszó 
A fórumon való részvétel konkrét módszerekkel igazán 
nem szolgát, de olyan hozzáállású és szellemiségû embe-
rekkel találkozhattunk, akiknek a kitartása és elszántsága 
a gyermekek ügyét illetõen, példaértékû volt. A gyerme-
kekrõl, a színházi munkáról, a mûvészet általi nevelésrõl 
való közös gondolkodás új lehetõségeket nyitott meg 
számunkra a gyermekekkel való munkánk terén. 

Patonay Anita 

 

Kommunikációs �drámák� 
Zalay Szabolcs 

James Redfield: A mennyei prófécia  

A kultuszteremtõ könyvek listáján az elsõk között szerepel James Redfield könyve, A mennyei prófécia. Nem 
csak a folytatások (Tizedik felismerés, A mennyei látomás) jelzik a népszerûségét világszerte, hanem a �Prófé-
ciához� kiadott �Gyakorlati útmutató� megjelenése, valamint a Redfield-klubok elszaporodása is. 

Elméletének alapgondolata az, hogy a közvetlen emberi kommunikáció során mindannyiszor energiaáramlás 
történik: energiát használunk fel, energiát adunk át, energiát kapunk, sok esetben érezzük, hogy �feltöltõdtünk� 
egy beszélgetéstõl, máskor pedig azt tapasztaljuk, hogy �leszívták az erõnket�. Mindezt az amerikai átlagolva-
só szája íze szerint, meglehetõsen didaktikusan, regényes formában adja elõ Redfield. Mégis figyelemreméltó a 
mû modell-értékû gondolati magja, amely annak az új paradigmának a szellemében született, amely az inter-
perszonális kapcsolatok területén éppúgy, ahogy a globális problémák esetében is a spirituális megoldás hí-
ve.(1) 


