
Versenyeztek?! - sokat gondolkodtat "::: a szon"'

Ha eJeti, igazinnemes 6rt"elmeben haszn6ljuk' akkor

szinvonalas versenY volt'"""n"rr."tiit<i 
tan6iaik, neveltiik megtal6lt6k a gyermek-

t "s;;;';eh;tlir,; r.tlt.it-ir6t, relv6nultatva a hazai 6s

tiiiiof ai gy""rmckversek legsz6lcsebb skal6j6t @etcif i' J 6-

)tir-x.,7au2.,CsorbaG/',I(inyddiS"Karinthy'Milne
" i"f.i"lteg lgenyc nelkiili' A gesztusokkal' arcj6t6kkal'

;ddl fiaii 17teltat t<is6rt verJmond6sban sikeriilt mcg-

talilnii a gYermeknek 6nmagf t'

Sohasem fogom elfelejteni a 9si-ll.og6 fekete szeme-

k"t, ;;;;ii.o?ur.uoo u.;[ukat' a boldog meghajl6st 6s a

ti*" :"r""i" igazi taps"ot, amelyet- t6rsaikt6l kaptak"'

v;;;;i;;"zg"6ss6riiit kisl6nyt ikiha nehezen is'de fel-

;;"dl;;A;?;, mert ott 6s it'tcor ci szerepelt' 6s min-

denki csak rirri figYelt!"" 
il;k; I e";t Eiosrpedagogus' a.rendezv6ny "atyja-"

C, sarJ". siitue#eiltagozi tiezetti) nyugod.t sziwel bf -

ffi;;;* ;ind a ?6 [yerektcil 6s kis6rciiktcil' Vala-

;;";t; igazi, egyenra-ng(r gyereknek 6rezt6k magukat

ezen a napon.
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AZ EGYP E R C E S O NAN{ A. S Z U L ET Ti S N VAC S Z EN T LAS Z L 6N

A rlr6ma i6t6kokkal foglalkoz6k driikiis dilemm 6ja:. dr6-

ffi ;;;J;;r. - "tur, 'igv, magunknak' kedvtel6sbcjl' ne-

i.,itfiil;i;u, tt",n"r"iisegci re.llesztve - vagv szinh6-

;;ffi;;;ii [oron'eg'iet', 
-k 
i s szi n e szcke t n ev elve?

Termeszetesen en sem keriilhettem el ennek a k6rd6s-

net< a feltev6s6t. V6laszk6nt az al6bbiakban a k6t dolog

oi"orOJiOr iz6lok. M indny6jan tudjuk' hogy a drimaj6-

;;k;;l6tt;tempontbol oriisi lehei<is6geket hordoz' de

irsv s.ondolom, hogy semmik6ppen nem helycsa gycreke-

;:i;;ili;;;fficstcit 'e'n' hi"en aki szin j6tsz6 szak-

16.u" i"r"ttLezik, abban 6l valamennyire a-magamuto-

;#;d;;;;'n"rvir' gv"'"kben nem? Esv atlasos vid6-

iiaito-riitot itt<oliuin tinitok felsci tagozatosokat' Neh6z

iilrv^it* voltunk amikor kb' okt6ber v6g6re kideriilt:

;;;itfr ;;; maradt a csoportban' Tcrvem az.volt' hogy

Ii'" ;; ven -"t" iaterci .i6 tszunk el a mdjusi gyermek-

;ffi;, ;; iuli tiutr"t"pto nctttiit mese nem t6rezik'
-mfst 

kellett kital6lnom. Eiriszirr is visszagondoltam Da-

uiJ 6uui, ,un6r fr ny6ri bentlak6sos iskol6j6nak l6gkiir6-

;;, ;;;L6g"ira' 6i m6ris k6sz volt az 6tlet: IMPROVI-

ZAA6S Ji;rnu;atetot togunk j6lszgnir Kiindul6sk6nt

f"f""LtLt " gyerekeknek]mutass6k be'hogymilyen a j6

;;;*k -;tii gyerek, j6 tan6r - rossz tan6r' j6 apa -

rossz aPa, j6 anya - rossz anya''"'- 
Mi;"id" a d"r6maj6t6kot elscisorban nevel6si esz'k6z-

net<, itt. a gyerekek szempontj6b6l "j6 j6t6k"-nak tekin-

tem, az volt a c6lom'

a/ hogy a gyerekek tiikr<it tartsanak maguk el6 (sztle-

ik felid6z6s6vel)''^- - 
W ti.;atttzdi< magukbol mindazt' amit m6s jit6kok-

ban nemigen van lehetcis6giik' .."-' 
N" gy ?yOnyiinis6giike"t leltek azokban a szitu6ci6k-

uun, .'ii.# onmaguk"at vagy v6gyott iinmagukat jritsr

truiiat, -itor taniraikr6l I uuttottnn - elmondhatt6k

"Jf "-O"yilt"t' mikor a sziil ciszereplen konfl iktusaika,l

sai6t sziiiziik szerint alakithatt6k' lgy aztin nagyszeru

;?ildffi i; k kerekedtek: m6r elcire eltervezt6k' hogy mit

i"n""f. idtszani a kovetkezci alkalommal' As !ogy-a11119.
;#ffidkiliduui"t"t e' "ngem' V6gil mi$:".11!lLll)
v6sisDr6U6tt minden szerepet, s6t volt aki kctszer ls sze-

t"i"ii"gy -r6t szerepkiirben' Igaz6n nagyszerii alakit6so-

t ui Utttittunk' 6s a sz6gyenltisebb ldnyk6l. is felszaba-

JuiooUo*a vfltak. Az"egyik legcstindesebb l6nyr6l ki-

;;;iil;, h"gy v6rbeli ttugito' a legnagysz6jfbbr6l pedig

;;:il;y ";;.ak n6la 6rcLkcsebb egv6nis6gck is'

ipv teh6t megsziiletett leend<i jit6kunk t6m6ja: a szii-

16 si;';I;;;i"i. Mivcl l4 f6G vari6ci6t l6ttunk a j6

L, iortt sziikjre egyarint, szinte ma86t6l ad6dott a tipi-

,iuiit,-iiv"t"kekiionnalr66reztek'hogymindenkibizo-
ruot tiJirtotat i6tszott el' Ezut6n feltettem- a k6rd6st:

iiii"."?i"aci"6ban lehets6ges az' hogy elj6tssz6tok a

;i'.il;it,c u,ii ut,' Legyii-n k szini6tsz6 csopor t ! M i -

i;il;]cruet "-u"'"r<'dh 6ll ez a Csoport? Amilvenek
mivagYunk!'- 

iZluudn fjra karakteralkot6s kiivetkezett: a szin-

i6tsz6 gyerekek mind egy-egy gyerektipust kellett hogy
'i""rtiii"" 

"r. (visszah (r-i6d6, nagyszri jir' i rigy' gondta-

iun, Oiuuito5om, bek6pzelt stb')' Term6szetesen a nega-

il;i"f;;t?gokat ki'kellett tal6lni' mert ugye ilyenek

neml6teznekicsoportunkban,nehogy.s6rtcid6slegyen
["ilft Ltutin kioiztottuk a szerepkoroket' 6s mint

un*t t.itua.ios jdt6kok kezdet6n megadtuk a kiindul6-

;;il;: ;;'i "i t"l j6tszani a res::ees -a! 
6t 6s az ar6-

ienaert anyit, vagy a ldnydr agrondolgoztat6 any6t 6s a

m6rtir gYereket stb'--- 
GriLr"n 7 jelenetet dolgoztunk ki a kiivetkezdk6p-

oen: a p6ros el iitszotta az 6ltala elk6pzelt m6don a szitu-

;;ilJ;$;t"i;ek, ezutin mi elmondtuk a v6lem6nviin-

l"i, tt"gy t"i "olt nagyon j66s mi hi6nyzott belcile'' 
izilitot.gy-egy jit"nit nagyon sokszempontMl gaz-

d"8"d"il;i1tz6"#gi alkot6ss6 v6lt' ry9199t mindv6gig

nuEiot.iOr t.6rakozirnk' Miut6n - csir6j6ban - k6szen

unii"t"i"t jat6k, vagyis hogy szin j 6tsz6s gyerekek bemu-

i"ijar "gyrnasnot riiit"ilJttis heiyzetgyakorlatok segit-

rZg'Cu"r,?t k6szen voltak a jelenetet tL::::*h jutott'

holy ezek annyira groteszkek' mintha Orkeny egyperce-

t"i'U'Oi rep,"f. volnielci' igr te11 a j6t€.k cime: Egyperces

O.at", tiot,Oja pedig a tiogrt6temrc;l cimri novella' Fel-

*"rfitrU".,n"m egy ftrd6sl-int a gyerekek iiltekalfi-
sveltem. Mivel annyira hasonlit a val6di.gyerekekre a

:il;il: ;;i iJ"ld a nozo azt gondolhat j1' hosl alel-
. :airi"tt tziil<j is megegvezik u yi191stt lilltikkel' 

(Egv

iaiuti f.Otnyezethn-ml nden szin j6 t6k egykicsit rn6sk6p-

pe n n a t, f cif "g h a i I ye n e I e t s zagt') .H a a n6z9 1Sl eondolko -

iit , utto. niaua a tipusalkotis, ci az egyedit togja benne

iil itt ;;gt megs6it6dik, vag;r ple tvkilkodisra adunk

otot. tetr6i elidegenitti effektulokra van sziiks6g' Ez pe-

;tg;"gy"; egysz"eni. Minden egy6nis6g egy szin azem-

u"?iteE'pur"itij,it - tehat minden szereplci kapott egy

tri"t,i^i u ttinet6ltal6nos jelent6s6nek tiibbnyiremeg-

i"t"t, (.6r*rrin - optimistals6rga = irigy' stb') 6s ebbe a
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szinbe 6lt6zft tet6t6l talpig. Sdt, hogym6g elidegenit6bb
es groteszkebb legyen szines krepp-papirb6l megfeleki
szinfi par6krit is k6szitett ki-ki mag6nak.

Ezek utin m6r csak az egbsz j6t6k megszerkeszt6se
volt hitra: a keretj6t6kot kikivitetttik, 6s v6gleges sziive-
gel adtunkneki (k6t gyerek6s 6n irtukmeg.)

A t6rt6net di6h6jban:
l. r6sz: A szinj6tsz6 csoport egy sikeres elcjad6s ut6n

meghivist kap egy szinj6tsz6 f esztiv 6lr a. Az egyik gyerek
szomor(r, mert tudja, hogy itgysem engedik el a sztilei. A
tdbbiekazzalvigasztalj6k, hogy azdv6iksem kiildnbek6s
be is mutatj6k, milyenek.

RdgldnszkyZsuzsonne

Hfner

A Nemhivat6sos Szinhdzak szdvets6g6nek k6zgytiles6n r6szt vett a Magyar Drimapedag6giai Tiirsasrig k6pvisekije is.
Megv6lasztottilkavezetiis6get, s m6dositottik a miik6d6si alapszab6lyt. A magyar r6di6 riportere TS.rsasigunk munk6-
j6val kapcsolatban is tett fel k6rd6seket. A riport a reggeli hirekben hangzott el.

{ . { < *

Azlskolakultfra cimii foly6iratban isolvashat6ka MagyarDrimapedag6giai Tfrsas6ggal kapcsolatos k6zlem6nyek.

* * *

Richard Finch 6s Josep Holl6s dr6majit6kos tanfolyamot vezetett Kecskem6ten az ifjfsigi hizban, majd R. Finch Bu-
dapesten a Marczib6nyi t6ren is. Mindk6t helyen hrisz kd,riili volt a r6sztvev6k sz6ma.

* * *

Dr6mapedagogiai kurarst hosszabbvagyrdvidebb idcitartamra az al6bb kdzdlt helyeken szerveztek:
A Budapesti Pidag6giai Int6zetben Schermann Eva szervez6s6ben 4 csoportban 80 fci r6szv6tel6vel indult k6t 6vesre ter-
vezett tanfolyam. Szeptembertril irjabb kurzust is hirdetnek.
Gydrben a megye pedag6gusai szirmira N6meth Andr6s kezdem6nyezett tanfolyamot. Minden h6nap els6 szombatjin
gyiiltek ossze a hallgat6k.
A FeJ€rmegyeiPedag6giai Int6zetben BaloghAnnahirdetett nyolcgyakorlati foglalkoz6sb6l6116elcjad6ssorozatota me-
gye pedag6gusai r6szr6re.
Pakson a Mrivelci<16si Ktizpontban Heffner Erika szervezte a dr6mapedag6giai h6w6geket iit szombaton 6t.
Budapesten Csepelen azlfjfis6gi Hlzbanis indult 6v6n6kr6sz1realapoz6 tanfolyam P6lffy Miria szervez6s6ben.
Egyes iskol6k tantestiiletei is 6rdeklcilnek a dr6mapedag6gia ir6nt. T6bbszdr k6rnek egy-egy elciad6t bemutat6foglalko-
zilsvezet6s6re.
Tdbb pedag6giai frjiskol6n indult drrimapedagogiai specidlkoll6gium, hol 6n6ll6an, hol a pedag6giai, hol a kdzmiivel6d6-
si tansz6kekhez kapcsol6dva.
A friiskolai drimapedag6giai oktatis 6llapot6r6l a k6vetkez6 szdmunkban krizliink r6szletes besz6mol6t. Amit m6ris tu-
dunk,adr6mapedag6giajelenvanadebreceni,ajdszber6nyi,anagykdrdsi,akecskem6ti,akaposv6ri,agy<iri6sabuda-
pesti tanit6k6pzri f 6iskol6kon.

* { € *

A sdov6kiai magyar gyermekversmond6k orsz6gos tal6lkoz6ja nagy sikerrel zdrult Rimaszombaton. Tdrsasrlgunk k6p-
visekije is r6szt vett a zsiiri munki4j6ban.

* {. ,l€

A Veszpr6m megyei Gyerm ekszinjiisz6k6s Drdmapedag6gusok Egyestilete (Pint6r Roz6lia ir6nyit6s6val) aktivan tev6-
kenykedik. Gyermekszinpadok bemutat6ja cimmel t<ibbsz<ir juttatott lehetcis6get gyermekcsoportok bemutatkoz6s6ra.
Hol-mi cimmel drdmapedagogiai m6dszervisirt rendezett mfrcius 7-6n. A megyei pedag6giai int6zettel 6s a Gyer-
mekek Hriz6val ktiz<isen tovibbk6pzfls zajlott 6v6ncjk sz6m6ra.A dr6mapedag6gia is t6ma volt. Okszervezt|k a We<ires
S6ndor Orsz6gos Gyermekszinj6tsz6 Tal6lkoz6 megyei bemutat6j6t 6s a regioniilist is Veszpr6mben. A hozz6juk tarto-
z6 megy6k zsiiri munkdjiban r6szt vettek. Patron6lj6k a halliiss6rtiltek megyei csoportjdnak szinjiitsz6it. Jflius v6g6n
egyhetes gyermekszinjiitsz6 tiborl szerveznek Bakonyoszlopon a Veszpr6m megyei gyermekeknek.

Ezutiln jdnnek a ,,rdgtiinziitt" jelenetek, amiknek
nincs irott szdvegiik. Ut6na meg6llapodnak abban, hogy
6k nem igy fogjdk nevelni a gyerekeiket,6s a k6srjbbiek-
ben is tal6lkozni fognak.

2. r6sz - Hfsz 6wel k6sribb: Ahogy dsszeverSdik az
egykori szinjitsz6 csoport az egyikiik lakisdban, an'62,6
szim6ra vil6goss6 vdlik: felncjttk6nt 6ppen fgy viselked-
nek az egykori gyerekek, mint eljiitszott, kifiguriizott
sziileik. Av6g6n pedig betoppan a hizigazda gyereke, aki
elmes6li azanyukiknak, hogybar6tncij6vel eg6sz d6luti{n
azt iiltszottilk, hogy milyenek a felncjttek.


