
M6KA JANos

fcy RENDEzTBM KrsEcfrd lsrorAmN

M6ka Jdnos gydgypedag6gus. Csurg6n tanft. Nevelhi munkdjdban 6tek 6ta alkalmazza a drd-
mapedagdgidt, mdgpedig oly m6don, hogy az dsszedrjen a sztnjdtszdssal. A szerkesztdnek sze-
rencsdie volt ldtni kdt elfiaddsdt is, a Csal6ka Pdtert ds a htdas Matyit, s igencsak hitetlen-
kedett, hogy valfiban elmaradott gyerekekkel mfivelte-e a csoddt? Az atdbbiakban a szerzd le-
trja rendezdsdnek fontosabb mozzanatait. Mi kdt t6nyez6re hyvjuk fel olvasflink figyelmdt, az
egyik, hogy M6ka Jdnos tudja, csak olyan sztnjdtikot jdtszhat el a gyerekeivel, ametyik kield-
gtti azok igazsdgdrzetdt, 6s hogy helyzetgyakorlatokkal kell el\k4sztteni a sztnjdtdkot, a mdsik,
hogy neki, magdnak is testkrizelben kell lennie, ha szi)ksdges, jdtszani is vdlilk, ds hogy a moz-
gdsb6l kell kiindttani a megdldst ds megdrtdst. (Figyelemre mdlt6 felismerdskdnt Meyeihotd bio-
mechanikai mddszerdre hivatkozik.)

Hogyan, mllyen elkdpzeldsek alapJttn k€szilltek el a Csal6ka Pdter 6s a Ludas Matyl c. eldadrlsok.

Amikor elkezdtem alkalmami a kiil6nbdz6 drimajdt6kokat, nem trag;ron volt szind6komban gyerekeimmel
szinjit6kot bemutatni, hogy m6gis figr ddnt<ittem, az annak k6sz<inhet6, hogy 6ket ezzel lehetett- nagyszelien
motiviitni a. drimaiilr6kos tev6kenys6gre, amit kiildnben szivesen csindltak, de akkor m6g nem ismeri6k, teh6t
n6mi ellenilllissal is tal6lkoztam.

Elsd dolgom a szinjit6khoz sziiks6_ges felt6telek kdriilm6nyek sz{mbav6tele volt, majd ennek megfelelcien a
koncepci6 kidolgozisa 6s megval6sitisa.

Tudom6sul kellett vennem, hogr szinjdtsz6im 6rtelmi fogyatdkosok, s akik majd megn6zik az eldad6sunkat
-- akkor m6g nem gondoltam, hogy az iskola falain kivril is bemutatkozunk - ugyancsat ityen gyerekek lesz-
1! -A szint6r !ed1S v1lamelyik osztrily terme lehet csak, ahol a tirlzsufoltsig miiit szinte re--ire sincs hely.
Ezel<hez a k6riilm6nyekhez kellett alkalmazkodnom.

Mivel a rrim bizott gyerekek nevel6set az el6adisn6l is fontosabbnak tartottam, ezert minden elk6pzel6sem-
F-l S'-szem6lyis6giik saj6tossigai domin6ltak. Tudtam, hogy nehezen r6gzitenek szdveget, hogy az iluont er-
kdlcsi peldizatokat nem 6rtik, szeretik a mes6t, ha a mes6ben a j6 gy6z, s a rossz veJzit. Aiial is tisztilban
voltam, hogy a dr6mai sztivegtxil is csak a konkr6t, elsci jelent6st, elxj r6teget tudj6k felfogni, a konkr6t cse-
l"k-*yt (railszituiici6t), a sziiveg m<igdtti tartalmat nem, vagy csak r6szben. Ismertem teherbir6 k6pess6gii-
ket is.

Ennek megfelelcien kellett megv6lasztanom az eljftszand6 miivet, anit We6res S6ndor: Csal6ka p6ter6ben
6s Fazekas Mih6lynak Schwajda 6tdolgozta Ludas Matyijiban meg is taliltam.
A Csal6ka P6terben meg volt a lehet6s6g, hogy jelenetenk6nt - a gyerekeknek ,,becsapisonk6nt" - m6s-m6s
szereposzt6sban j6tszassam el, s, igy ig6nybevehetris6giiknek megfelelel6en mutassuk Ue. XietCgiti a gyerekek
igazsiglrzetfit is, ami az azonosulist segiti, s a_motiv6ci6 szempontj6b6l nem mell6kes. A Ludal MatyTugyan-
csak izgalrnas, 6rdekes volt a gyerekeknek is. De hogyan osszak szirepet? Ki jdtssza el Matyi szeregrtt?*V6i-
lalkoz6 lett volna, de_ ekkora szdveg megtanul6sit, m6sr6szt az ekiaddshoz sztiks6ges ilyen tart6st, koncentr6lt
figyelmet egyikdjiikt6l sem virhattam el. Megolddst a Ludas Matyi szerep6Uen Gttiti irerepcse.e adta. V6gig
ery Matyit j6tszattam, csak amikor 6pit&mek, majd orvosnak csap fel, eieket a ,,m6sodlagos,, szerepeket a"d-
tam mils gyerekeknek. Ezutin min azt a dramatikus pontot kelleti megtaliilnom, amikor slerepet cser6lnek, s
ez sikeriilt is.

Az eljitszand6 darabok megtaldllsa utin a j6t6k szinter6t kellett kital6lnom, valamint a form6j6t.
Sok tdpreng6s utin r6jdttem, hogy legalkalmasabb jit1kt6r az ar6na szinpad lehet. Ennek elinyei iz 6n szem-
pontomb6l a kdvetkezo:k voltak:

- A j6t6k saj6toss.ig6t megdrizhettem, teh6t ebben a t6rben t6nylegesen jitszhattak a gyerekek. pontosab-
ban akkor l6phettek ki-be a ,,mintha"-szituici6n6l (i6tdknril), amikor iz kivinatos volt, ilGwe amikor a sz6-
ye-g _n9T jutott esziikbe,_ Yagy -m6,s gond jelentkezett. En is nyugodtan bel6phettem, vagy a gyerekek a szereF
MJ -kil6pve segits6get k6rhettek, kaphattak t6lem. A n6zcjket-sem zavarta iz ilyen kitA6, h-iszen testk6zeldn
voltak g szgrep_lci ryerekekkel, mivel az arfina sz6l6re, kdrben a k6z<ins6g el6 iiltettem azokat, akiknek 6ppen
1em vo_lt jelen6siik. Amikor sorra keriiltek, felilltak, s ezzel m6r szerepiiket is alakitott6k, indulh atott a, jZi6k,
99 gapig iiltek, dk is n6zcik_lehettek, vagy 6tdlt6zhettek az fjabb szerepre. Ez6rt szinte az -igazi,, nCiAV ts
j6tszlattak a darabban, a j6t6ktapasztalataikat 6lhett6k meg, olyan 6rz3st sugallt a dolog, ̂ ltitnu of maguk
mentek volna be a j6t6kt6rbe.

- Az ar6na szinpadon nem kell disdet, s ha m6gis, azt a testiikkel is eljitszhatj6k, ugyan rigy, mint ami-
kor az iskola udvar6n j6tszanak.

- A jelmezek is csak jelzettek lehetnek egr sapka, kalap, szoknya, vagy kendci el6g ahhoz, hogy elindul-
ion a n6z6 k6pzelete. Ezt csak elrontani lehet, ha nem j6,tszik a gye.e[, naneiir viselkedik. Akkor aroilbao aki.-
milyen naturrilis jelmez sem 6r semmit.
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- Ahhoz azonban, hogy beinduljon a n6z6 gyerekek kflpzelete, elci kellett k6sziteni, megfelel6 atmosd6r6t
kellett teremteni. Ez6rt az elciadrist tzzzl kezdtem, hogy jitszotram veliik k6t kdrt rajzoltam a padl6ra kr6ti-
val, a, n6z6k kdziil k6t vdllalkoz6t kivilasztottam, ismertettem a szahilyt, bekdtiittem a szemiiket, s v6gtil k6t
r6szre osztottam a k6z6ns6get, egyik fele az egyik, m6sik fele a mdsik gyereket biztathatta. A szahily e&ysze-
rii volt, be kellett s6t6lni a saj6t kdr6be bekdtdtt szemmel, a kdzdns6gtril virhattak segits6get, amik csak ery-
szerii vez6nyszavak lehettek. A j6t6k term6szetesen igen aktiw6 tette a grerekeket. Ezut6n jdttek be a szfu-
jitsz6l< Ismertettem a szerepeket 6s bemutatkoztak a szereplSk. Majd ott a j6tsz6 t6rben 6ltdztek fel a sze-
repnek megfelelcien. Igr t6rt6nt a Csal6ka P6ter eset6ben. A Ludas Matyi tiirt6net6t mindenki ismeri, a sze-
repeket is, ebkil kdvetkezett, hogy n6hiny aktivizil6 k6rd6s ut6n, a n6z6 gyerekekkel osztattam ki azokat,
majd ismertettem az eredeti szereposzt6st. Arnikor is tfil voltunk, j6hetett az 6lt6z1s, 6ltoztet6s.

Amig azonban id6ig eljutottunk, el6bb be kellett tanitani a darabot, s ehhez a megfelel6 m6dszert kellett
kitalilni, ami a mi gyerekeink kiir6ben is hat6sos.
Sztanyisdavszkij pszichodeinamikus elj6r6sa sajnos nem j6rhat6 6t, ugyanis az 6rtelmi fogyat6kosok ismeret-
szerz(xi szintj6t a konkr6t cselekv6sbe 6grazottsig jellemzi, ami nem alkalmas az ,,6tfog6 cselekm6ny" ok-oko-
zati iisszefiigg6s6n alapul6 fe1,1.aresira, m6g segits6ggel sem. Engem azonban szolg6lhat egyik-m6sik szercp 6r-
telmez6s6ben. Sztanyisdavszkijnak volt egy olyan gondolata is, hogy a sz6t a cselekm6nyhez kell illeszteni. Ez
inditott el a helyes ir6nyba. Mi lenne - gondoltam - , ha 6n minden szerepet fel6piten6k magamban, elk6p-
zeln6m, s ennek megfelelcien cselekm6nysort alkotn6k, koreogrilfiit, amit betanitan6k a gyerekeknek. Ennek ve-
sz6lye abban van, hogy kdnnyen b.4bokk6, marionett figuriklci viltoztatom a jiltsz6kat. Itt jott segits6gemre
Mejerhold biomechanikus m6dszere. O ugyanis azt vallotta, hogy a sztnilsz j6t6ka ,,csupin ingerl6kenys6ge
megnyilv6nul6sinak koordin6ci6ja". I. V. Iljinszkij irja: ,,ha f6lelmet 6brizol, nem azzal kell kezdeni, hogy meg-
ijed (it6li a f6lelmet), majd fut6snak ered, hanem elcibb kell fut6snak eredni (reflex) 6s csak anttin megijed-
ni, miut6n futni l6tja mag6t. Mai szinhizi nyelven ez azt jelenti - mondja Mejerhold: ,,a f6lelmet nem 6t6l-
ni kell, hanem fizikai cselekv6ssel kifejezni a szinpadon".
M6sr6szt a pantomim Johann Jakov Engel 6ltal kidolgozott anal6giai elve igazolta elk6pzel6semefi ,,a kiilsdleg
6sdelhet6 mozg6s belsri mozg6soknak felel meg - a test megfelel a l6leknek".
Debrecezeni - Rencz: ,A p6diumi szinjitlk tipusok dramaturgiija" cimii kdnyvkil pedig aa tanultam meg,
hogy annak a koreogr6fidnak, amit ki fogok tal6lni, 6nmag6n tflmutat6nak, a darab ,,6tfog6 cselekm6ny6t",
mondanival6j6t szolg6l6nak kell lenni. Ezzel m6r nemcsak a mese megval6sul6sit, a tdrt6net kibontakozlMt,
hanem felndtteknek sz6l6 gondolataimat is kifejthettem an6lkiil, hogy a n6z6 grerekek 6lm6ny6t rontan6m.
A feladat tehilt a kdvetkez6 volt:

1. Tdk6letesen elemezni a szerepeket.
2. Ennek megfelel6 mozg6ssort komponilni, koreografiilni, nmlask funkci6ja:
- az eg'6sz darab mondanival6j6t szolg6lja,
- jitsz6kat bioemchanikus (tton hozzisegitse a szerep meg6l6s6hez, t j6t6ldtoz,
- a n6z6ket asszoci6ci6ra serkentse.
3. Felk6szit6 munka: improvizici6k, szitu6ci6s j6t6kok, amik a szerepeket el1kilszitettlk, s egyben a sze-

reposztisban is segitenek.
4. Kitalilt mozg6ssor betanitdsa. M6g mindig nem tudtik a gyerekek, melyik darabot is j6tssz6k majd, csak

a be6litott mozg6ssorb6l sejthett6k, ki milyen pzitiv vagy negativ figur6t alakit, hogy egymissal szerepen be-
lfil milyen viszonyban lesznek.

5. A darab ismertet6se, ha a koreografdlt mozg6s mir rdgzrildtt 6s idcjre tdrt6nt a lej6r6sa. Megleprien
gyorsan tanultak ezek ut6n szdveget.

6. Mozg6ssor - szdveg egymdshoz illeszt6se. Ez igen nehezen ment, mert a gyerekeknek t6bb fel6 kellett
figyelniiik. Ilyenkor fjabb szitu6cios j6t6kokkal segitettem 6ket. Pontosit6sok, igazit6sok ideje volt az, a he-
$es ritmus kialakit6s66.

7. On6n6 6letet kezdett 6lni a darab, a ryerekek kezdtek elszakadni a mozg6ssort6l, sz6vegtcil, sokszor hoz-
zerefiek, elvettek bekile. Ez volt legf6nyesebb bizonyit6ka annak, hogy jitszottak 6s nem b,6bk6nt lej6rt6k, amit
kellett.

8. V6gs6 ritmus be6llit6sa.

A GYERMEKSZfNTATS ZAS Ar,L,q.POTAN6I

A grermekst'njiltszAs a nevel6s eszk6ze. Com6ni-
us 6ta tudjuk. Szem6lyis6gfejlesztd, kdzdss6gi hova-
tartozlst er6sitcj, kommunik6ci6s k6szs6get alakit6.

A gyermekszitjitszis ezen tflmenixn szinhiz6r-
t6st segitci tev6kenys6g is. A korszerii dr6matanitds
eszkdze, amennyiben riirinyitja a figyelmet n fuott
dr6m6n tfl az el6adott alkotisra, azok komplex folya-
mat6ra.

A gyermekszinjiltszits a humin 6rt6kek megtartl-
s.in 6s kialakitisin munkilkod6 tev6kenys6g, 6letszem-
l6letet form6lhat, r6ir6nyithatja az 6rdeh(fi6st orsz6-

gos 6s vildgm6retfi gondokra. A nemzetkiizi szdvets6g
pl. pilyilzatot hirdetett Hollandi6ban; Mentsiik meg a
term6szetet! cimmel.

A gyermeksznjitszils 6rt6kteremt6 tev6kenys6g is,
s mint ilyen maga is l6trehozhat eszt6tikai min6-
s6get, de kozvetitheti is azt.

A gyermekszinjitszils, mint minden mis miiv6szet,
a diktat6rikus rendszerekben az ideol6giai hatalom
manipul6ci6s eszkriz6v6 is villhat. Demokr6ci6ban
azonban - sziiks6gszeriien - kiildnhiz<i felncitt szem-
l6letek hordoz6ja, kiild,ntxizci nevel6si sz4nd6kok k6z-

!---.b.-.-
L .-- :- : :!)



vetit6je. Epp"tt ez6rt alkalmas n6zetek ttkiiztet6s6re
is - vitik el6zetesek6nt.

Haz6nkban a grermekszinjitsz6 csoportokat, isko-
l6kban 6s mtivel6d6si h6zakban els6sorban az6rt m6-
k6dtett6k, hogy szolg6ltalilst Yegezzenek tirsadalmi 6s
politikai iinnep#geken. Ehhez m6g a mtifajt is kiala-
kitott6k, az orat6riumot, Alig volt iskola, ahol legal6bb
szakkdr form6j6ban nem miikiid6tt volna ilyen cso-
port, rendszerint a rendez6sben jiratlan .nevel6 veze-
l6s6vet. Ez a megillapiris az ut6bbi 40 6we jellemzci
volt. Am lltezett a felncitt szinj6tszist utinz6 szinda-
rabj6tsz6s is eg6szen a hetvenes 6vekig.

Minas6gi vlitoztrs akkor k6vetkezett be a grermek-
szinjitszisban, amikor megismertiik a dr6mapedag6-
gi6t, s kideriilt, hogy e pedagogiai m6dszer gyermek-
tdzpontt l6v6n, alkalmas arra' hogy eredm6nyesen
6piiljiin be a szinj6tsz6 pr6bik folyamat6ba. A hetve-
n-es 

-6vek 
eleiln ezzel a m6dszerrel olyan alkotisok

sziilettek, amelyek felzfurk6zlak a huminus szeml6le-
tii, gyermekcentrikus eur6pai vonulat szintj6re-

A korszak szok6sa szerint az 1970-es 6vektcil kezd-
ve k6t 6venk6nt orszigos fesztiv6lon.mutatkozhattak
be a legeredm6nyesebb csoportok az Uttiirti Sz6vets6g
6ltal siewezett - politikai 6s miifaji kdtdttsegeket
kizfur6 - pecsi fesztiv6lon. A tal6lkoz6knak szakmai
segitrije, s az azr kis6r<i dr6mapedagogiai szemin6riu-
-ok sle*"2<ije a N6pmiivel6si lnt6zet, illetve jogut6d-
ja volt. Az ut6bbi 6vekben mir kiilorszlgokban is si-
kerrel szerepelnek mag/ar gyermekszinj6tsz6 egyiitte-
sek.

Ez a korszerfi szeml6letii szinj6tszis azonban nem
v6lt 6ltal6nosan elterjedtt6, mivel a drimapedagogiai
met6dus nem kapott sem OPI-s sem miniszt6riumi t6-
mogatdst. fgy csak helyenk6nt, a szem6lyes kapcsola-
tok r6v6n terjedt a mfrszer, s a korszerti gyermek-
szinj6tszas is.

Most, a rendszerv6lt6s utin a kovetkezcik6ppen
diagnosztiz6lhatjuk a helyzetet:
A gyermekszinjitsz6 csoportok 6s szakk6rdk ziime'
mintegy 600-700, vils6gos helyzetbe keriilt- Azok el-
s6sorban, amelyek eleddig iinnepi szolgiltat6st v6gez-
tek. Nem tudj6k, vannak-e m6g 6s miv6gre, kellenek-
e m6g az iskol6nak vagr leir6dnak. Az iskolavezet6s-
nek, szimtalan helyen, kisebb gondja is nagyobb an-
n6l, hogy ezek sorsival t6r6dj6n. Kell-e m6g iinnepel-
ni, 6s mit? S kell-e akkor iinnepi miisor? Az 6j iinnep-
l6srcil k6zponti ddnt6s nincs, 8Z igazgat6k ziime meg
r6gi ember, igy azt6n jobbnak l6tszik a hallgat6s'
K6t 6vente, kor6bban, hirdettek orsz6gos versenyeket.
A rendszervilt6ssal ez megsziint. A g<iddllcii miivelcj-
d6si kdzpont Soros p6nzkil a T6rsasig segits6g6vel ezt
m6g megrendezhette 1990-ben, de ez a p6nz is kime-
riilt. Mir pedig a csoportok szimira a p{ly6zati rend-
szer nagy hftz&r6 volt. Presztizs 6rt6lctt h6z6erci. Ad-
e valaki grtnzt m6g hasonl6 orsz6gos gyiilekez6sre?
Eddig volt k6t kdzponti int6zm6ny, amelynek 6rdek6-
Uen ittt a grermekszniiltszis gondozisa; aztJttorl 6s
az Orsz4gos Kiizmiivel6d6si K6zpont. Az egyiknek
megsziint a p6nzoszt6 szerepe, a misik meg lemondott
r6la. Az OPit meg sohasem 6rdekelte az 6r6kon kivii-
li mriv6szeti tev6kenys6g. A r6gi gazdfk teh6t elfogy-
tak, elkoptak. A k6zpontokban is meg a megy6kben is'
Egy-egy mtivelcil6si kiizpont, ahol m6g miikbdnek a
r6gi funkci6k, s a r6gi emberek, nos ott m6g tal6lni

egy-€gy grermekszinjitsz6 tal6lkoz6t 6s tanfolyamot'
ae a 1-egtitbU helyen merkantilista szervezdd6ss6 vilik
a miivelcil6si int6zm6nY.
S ne feledjiik, imm6r kiad6ja sincs az amatcirdknek
Szakk6nyv, mrisorftizet, nem kifizet6d6 a v6llalkoz6k-
nak. Szakmai segits6g n6lkiil pedig semmif6le szinj6t-
sz6s nincs. nemhogY korszerf.

A Magrar Drimapedagogiai T6rsasig felvillalta a cim-
ben migfogaknazott munkija mellett a gyermekszin-
j6tszassal kapcsolatos szervez6si, szakmai tennival6-
kat is, azt a feladatkiirt, melyet koribban az OKK MI
Dr6mai Oszt6ly a vlgzett egr teljes st6tuszos munka-
korben.
A v6llal6st indokolta, hogr a grermekszinjitszisnak
eddig is a dr6mapedagogia volt a pedagogiai 6s a me-
todiliai alapja, meg az, hogr a T6rsasig tagiai kdzt
eddig is sok volt a rendezci, olyanok akik kor6bban ok-
tattak is rendezdi kurzusokon.
Meg azt6n lelkiismereti okok is kdzrej6tszottak a don-
t6sben. Ha a p6rtillam r6gi int6zm6nyei kdnnyii sziv-
vel mondtak is le a nevel6snek err6l a fontos teriile-
t6r6l, nem hagyhatj6k, hogy megsziinjon egy nagymfil-
t0 tev6keny#g, csak az6rt, merl a r6gieknek nem kell,
az 6jak meg m6g nem l6tjik, mi az 6rdektik. Segitsen
h6t a T6rsasig!

Hogyan tovibb gyermekszin jiltszis?
- ludatositani kell a nevel6s 6s miivelcil6s kisebb na-
grobb irinyit6iban, hogy a gyermeksziniiltszis minde-
nekelcjtt nevel6si eszk6z 6s lehetris6g, tehit arra val6,
hogy be6piilj6n az iskola 6s a miivelcil6s rendszer6be.
Egyenlcien kell kezelni m6s tirgrakkal, pedagogiai
m6dszerekkel, mriv6szeti tev6kenys6ggel.
- Ez a meggrtiz6 munka az OKIn6l 6s a Miniszt6ri-
umn6l kell, hogy kezdti<tj6k. De sziikseg lesz j6l 6rve-
16 publiciszt*fura, rfudi6 6s TV mtisorra 6s szem6lyes
meggyciz6sre.
- Sziiksegesnek l6tszik, hqry tovAbbfolytat6dj6k a de-
e,entraliz.li,6d6s, hogy a T6rsasignak megrei csoport-
jai jdjjenek l6tre, olyan vezetcikkel, akik szervemi k6-
pesek a megye gyermekszinj6tsz6 6let6t is.
- A hasyom6nyos 6s bevilt csatorn6kat tov6bb kell
6polni. Epiteniink kell r6gi szovets6geseinkre, az
MMK-ban dolgoz6 szinj6tsz6 partnerekre.
- A Tirsas6gnak ki kell dolgozni a postgradu6lis ren-
dez6k6pz6s (rj szisa6m6j6t, figyelembe v6ve az el6d
eredm6nyeit. A tanterv k6szit6sn6l gondoskodni kell
arr6l, hogy a fciiskolai nevel6k6pz6sben a dr6mapeda-
gogia tantirgr folyam6nyak6nt jelen legyen a szinj6t-
sz6 rendezcik6pz6s is.
- A Tirsasiignak, szdvets6gesek segits6g6vel el kell
6rnie, hogy korszerii forgat6kdnyek, miisorfiizelek ie-
lenjenek meg, s az improviz6ci6s technikit6l sz6l6
konyvek 6ppirgy k6zbe vehetciek legyenek, mint a j6-
fajta versgnijtem6nyek.
- Sziiks6g volna a gyermeksziniatsz6 talalkoz6k te-
formj6ra, olyan fesztiv6lokra, amelyeken a gyermek
van a kdzpontban s ahol a verseng6s hitt6rbe szorul.
Monstre 6sszej6vetelek helyett lokilis 6s region6lis ta-
l6,lkoz6k volninak az ide6lisak, t6borozisi k6riilm6-
nyek kiiz6tt.
- Az l99l-92-es tan6vben orsz6gos gyermekszinj6t-
sz6 pillyfnat kiir6s4ra volna sziiks6g, esetleg a televi-
zi6val koz6sen. Ehhez t6mogat6st kell k6rni a k6zmii-
velcid6si 6s m6s alapokb6l.
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- A T6rsas{gnak szorgalmaznia kell a hatrirontfli ma-

ryar iskol6kkal, pedag6gusokkal a kapcsoaltfelv6telt.
Fontosak a k6z6s t6borok 6s m6s k6pz6si form6k. Eh-
hez szdvetkemi kell a nemzetis6gi koll6giummal, a Ma-
gyarok Vil6gszdvets6g6vel is.
- A gyermekszinjiltszAs kitermel olyan miiv6szeti ve'
zetoket, akik maradand6 eszkt6tikai 6rt6ket k6pesek
produkitni ryermekszinj6tsz6kkal. Az ci munkijukat'
fell6p6stiket, itthon 6s kiilf<ildiin egrform6n segiteni
kell, hiszen cik lehetnek a m6rce a t6bbiek szim6ra is.

A gyermekszinjillsz6 munka c6lja, szinkronban a dr6-
mapedagogi6val, kezdcikn6l 6s halad6knil nem m6s,
mint a harm6nikus, kommunikativ, kreativ ryermek, a
demokr6ci6ban es a demokr6ci6val6lni tud6 k6s6bbe-
ni 6llampolg6r.

1991, mfJus

Gyermekszinj6tsz6 bemutat6k felo:l 6rdeklciltiink hol
volt, van, vagy lesz Ial6ikoz6. Amit megtudtunk:

Nem bizony. Marosvtlsdrhelyl, nagpz6ll6st 6s pdr-
kdnyl magyar gyerekek j6tszottak hazai maglrar gye-
rekeknek a budapesti gyermekszinj6tsz6 f*ztiviilon.
Ezt is meg6rtiik. GyermekszfnJdtsz6k Szdkelyfiild-
16l, a 169l Ugocsa megydMl, KdrptttalJdr6l, s az
Esztergommal szemkiiztl Szlov6kl6b6l, Pfrkdny-
rdl. A h6rom csoport, a SZIN-FOLT vend6ge, egyiitt
l6pett fel a 30 budapesti eg/iittessel. Mi most csak 16-
luk sz6lunk, a hat6rontfliakr6l. Ok a n6vum.

A sdov6kiai mag;rarok k6r6ben nagy hagrominya
van a CSEMADOK szervezte gyermekszinjitsz6 tal6l-
koz6knak. A dunaszerdahelyi Dunamenti Tavasz elne-
vezlsii tal6ikoz6n l6pnek fel a legjobbak. Az elmflt 6v
eg;rik legeredm6nyesebb csoportja jdtt 6t Budapestre,
s igen 6rett jdt6kkal lepte meg a k6zd,ns6get. Mir<il is
sz6lt a mes6jiik? Mik6nt veszejtheti 6ssze a felsci ha-
talom az egrm6shoz tartoz6kat, ha 6rdeke fry kiv6n-
ja. Allatmeseket j6tszottak, 6m 6rtettiik, mi az a tdbb,
anirdl sz6ltak. A t6ncos, muzikeles szinj6t6kot Batta
Jol6n rendezte.

KdrpdtalJfn v6gre lazulnak a kdtel6kek, s mert la-
zulnak, az iskol6k is mernek m6lyebb l6legzetet venni.
Ennek jele, hogy az 6r5:n kivtili mriv6szeti nevel6sre is,
a gyermekszrnjiltszisra is futja a mer6szs6gbril. Nem
oly 169 m6g nem j6 szemmel n6zett kedvtel6snek tet-
szett a gerekjiltlk S a pedagogus is rigy gondolta, ,,ne
sz6lj sz6m, nem f6j fejem". A nagrszcilcisi 3. sz. isko-

''DRAMA IN

A fenti cimen 8. vil6gkongresszus6t rendezte meg id6n
m6rciusban az AITA (Association lnternationale du
Theitre Amateur). 42 imm6r rendszeress6 v6lt 6ven-
k6nti tal6lkozilsnak ezfittal az Innsbruck kdzel6ben 16-
v6 festcii sz6@gri Igls iidiilcihely kongresszusi kozpont-
ja adott otthont.

A kongresszus c6lkitiiz6se a j6t6k, a dr6ma t6rsa-
dalmi katalizitork6nt val6 miikod6s6nek vizsg6lata

Ebben az esztenddben a szinj6tsz6 ryerekeket sem a
meg;rei mtivelci<16si k6zpont, sem a pedagogiai int6zet,
egr6ltal6ban senki nem hivta jftszani Szabolcs, Bor-
sod, Nogrid, Csongr6d, Szolnok, Blcs, Fej6r, Kom6-
rom, Tolna, Baranya 6s Vas megy6ben. K6rd6stinkre
mi ennek az oku, ilyen v6lasz 6rkezptti maguk sem
tudjik, mi van, mi lesz veliik, mif6le funkci6val ruh6z-
za, fel 6ket az 6nkorm6nyzat, egy6bk6nt sincs a szin-
j6tszisra ;rtn2. Az emlitett mery6k k6ztil irtben m6r
szewezf szakember sincs. B6k6sben tal6n volt tal6lko-
26, de nem tudunk r6la, Talittlnn meg ezut6n lesz

Volt talllkozd Budapesten, Gy6r, Somogy, He-
ves, HaJd0, Pest 6s Veszprdm megydben. 8O gyer-
mekcsoportnak v6giilis sikeriilt bemutatkomia, 6s
egrmissal tal6lkoznia.

A tal6lkoz6k tapasztalatair6l a kiivetkezd szimunk-
ban szimolunk be.

Szerkesztd

ILYEN SE VOLT MEG!

la grermeksznjiltsz6 csoportja elso?6nt haszn6lta ki
a szabadabb lehetcis6get. Es j6l. Kereszty€n Bol6zs-
nak 6s taniW6nyainak nem kellett restellkednid,k. Si-
keriik volt.

fu a marosvtlsdrhelylek. A 20-as szimfi 6nloJi6-
nos iskola Siit6 Andr6s irodatmi k6r6nek ryermekszin-
jitsz6i. Azt hittiik, ha m6r a nag)/ erd6lyi ir6 neve
f6mjelzi munkiilkodasukat, erd6lyi ir6 miiv6t is mutat-
j,6k be Budapesten. De nem, cik Janikovszky Eva: Ki-
re iitdtt ez a grerck? cimii irasinak dramatizilt v6l-
tozatilt hoztik. Gondoljuk, az6rl, mert ezt bemutatva
val6szinri nem feddte meg ciket senki - mondv6n, no-
no, ezt az6rt m6gse. Kedvesen j6tszottak 6s brilcsen.
Sods Katalln 6s Szdkely Emese pedagogiai okossig-
gal ir6nyitotta a szinpadi t6rben a gyerekeket.

A magyar nyelv megmarad6sa s a magyarsigtudat
fipit6x;e 6rdek6ben a szinj{fiszits minden vuz6lyezte-
tett korszakban sokat villalt. A ryermekszniiltszis'
nak is van, lehet tiirt6nelmi kiildet6se.

Gyermekszinj6tsz6 csoportok, hazaiak 6s hat.iron
triliak keress6k egym6ssal a kapcsolatot! Taliikozzz-
nak egrmissal min6l tdbbet! Folytat6dj6k a szin-fol-
tosok kezdem6nvez6re!

V6ri B6la

BDUCATION''

volt, mindenekel<itt azon alapelwe 6piwe, hory a szin-
h6z elemeinek a nevel6s 6s oktat6s kiildnbiizd teriile-
tein val6 alkalmazlsa - az emberi magatart6sok szi-
mul6l6sival 6s szimbolizil6s.{val - k6pes a tiirsada-
lom alakitAiira 6s a j6v6 sz6m6ra is haszonosithat6
modellek megteremt6s6re.

A r6sztvev6k tiibbs6g6t e c6lkittiz6snek megfelel6-
en olyan pedag6gusok alkott6k, akik a dr6majit6l&al
mint pedagogiai m6dszerrel elm6leti 6s ryakorlati
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