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Egyelőre eddig jutottam, még megvárom az idősebb testvér, György érkezését, azután küldöm a futárral az 
Ajánlás teljes szövegét. 
P. 
Kelt Nagyfaluban, 1348 nyarán 

 

DRAMAPEDAGOGIA csatorna 
A YouTube csatornán 50 körüli gyermekszínjátszó előadás mellett a Magyar Drámapedagógiai Társaság 1999-

2012 között készült, hét részből álló oktatófilmsorozatát is megtekinthetővé tesszük – valóban mint egy soro-

zatot, 2019 októberétől hetente feltöltve egy-egy újabb részt.  

A sorozat már látható részei: 

 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓK PÉLDATÁRA, 1. rész (epikus alkotások színrevitele) 

Az első részben megtekinthető a következő előadások:  

• A fülemile, a balassagyarmati Csupaszáj színjátszók, rendező Tátrai Judit és Pajorné Molnár Magdolna 

• Kiskondás, a bagi Fapihe csoport című játéka, rendező Fodor Mihály 

• Ágnes asszony, Fóti Figurások, rendező Kis Tibor  

• Katinka és Julinka, a pápai Picit Nem Art csoport, rendező Árvai Mária 

• Gyere haza, Mikkamakka, Alföld Gyermekszínpad, rendező Várhidi Attila  

A VIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó előadásaiból válogatta, szerkesztette és a jegy-

zeteket írta 1999-ben Sándor L. István.  

Felvétel és utómunka: TVG Stúdió. 

 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓK PÉLDATÁRA, 2. rész – (a stilizáció változatai) 

A második részben a következő előadások szerepelnek:  

• „Kérem én még nem játszottam”, Csöpp Színház, Máriapócs, rendező: Vona Éva  

• Lázár Ervin: A nagyravágyó feketerigó, Picit Nem Art, Pápa, rendező. Árvai Mária  

• „Élhettünk volna gyönyörűen” (részletek), Inárcsi Színjátszók, rendező: Kovácsné Lapu Mária  

A filmben az 1999-es és a 2000. évi országos gyermekszínjátszó találkozó előadásaiból válogattunk.  

Szerkesztette és a jegyzeteket írta: Sándor L. István.  

Technikai rendező: Nyári Arnold  

Felvétel és utómunkálatok: TVG Stúdió Magyar Drámapedagógiai Társaság, 2001 

 

HIBAJEGYZÉK 

1. A DPM 62. számában a borító hátoldalán szereplő felvételnél tévesen adtuk meg a fotós nevét. A képet Szarka Zsóka 

készítette 2019. május 10-én, Bácsfeketehegyen. 

2. A DPM 62. számának 58. oldalán átvettük a szerző tévedését, és a Félelmeink alcímű szövegblokkban a Csosziboszik 

helyett más csoport nevét tüntettük fel. A szöveg helyesen a következő: 

Félelmeink 

Két, számomra sokkoló és elgondolkodtató előadást szeretnék kiemelni, melyek közül az egyik, a Félelmeink, a Csoszi-

boszik csapatának produkciója. Különlegesen személyes térrel találkozunk, ahol a gyerekek saját félelmeiket és szoron-

gásaikat jelenítik meg. Ott vannak a szokásos félelmek, mint a rossz álmok, pókok, a magasság, a mélység, a tömeg stb. 

Emellett azonban megjelenik az utóbbi időben nagy problémát okozó kiközösítéstől való félelem, az ehhez való kénysze-

res megfelelési félelmekről nem is beszélve: „túl vékony vagyok”, „túl magas vagyok”, „túl alacsony vagyok”. A játszók 

sokkoló nyíltsággal szembesítik a nézőt azzal a ténnyel, hogy a gyerekek világa legalább olyan kegyetlen, mint a felnőt-

tekké, ha nem kegyetlenebb. Felhívják a figyelmet, hogy a szülők által észre sem vett vagy szőnyeg alá söpört problémák 

komoly gondokat okozhatnak a lelkükben, melyek akár önbántalmazáshoz is vezethetnek. A rideg tényekkel nyíltan szem-

besít minket a darab, erre a hatásra a drámai zene és a fekete ruhák is ráerősítenek. És bár a hangulat egyre komorabbá 

válik, a lezárás mégis pozitív. A gyerekek megtalálják saját megoldásaikat félelmeik legyőzésére: a kiközösített kislány 

minden félelmét, magányát és kudarcát egy naplóban vezeti le, és barátokra lel, a pókoktól rettegő gyermek pedig egy 

könyv segítségével tanulmányozza rémét. Ezt a kicsengést támasztja alá a zene lágyabbá válása, illetve a jelmezek válto-

zása: a gyerekek fekete pólóikból kibújva színes felsőkre cserélik azokat. 






