
132

a GyaKORlaT műhelyéBől

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon (Hódmezővásárhely)

értelmileg akadályozott gyermekek 
színjátszásának egy új útja*

RUMMEL JóZSEF

Amikor öt évvel ezelőtt értelmileg akadályozott növendékek színjátszásával 
kezdtem el foglalkozni, egy más felfogásban láttam munkához, mint ami e téren
megszokott. Nem akartam a nézőkből olyan hatást kiváltani, mely ezekkel a 
mondásokkal jellemezhető: „szem nem marad szárazon” vagy „jaj szegények erre
is képesek” stb. A felfogásom produkció szemléletű. A nézőt úgy akarjuk 
„kiszolgálni”, hogy közben az akadályozottságunk eszünkbe sem jut, és azon 
dolgozunk közösen, hogy a darab bemutatása hibátlanul sikerüljön. A néző 
katarzist a bemutatott előadás miatt érezzen és ne azok miatt, akik azt bemutatják.

Fellépéseink közben nem használunk megkülönböztetést sem a nevükben,
sem a felkonferálásban. Igyekszünk olyan helyeken megjelenni, ahol ép értelmű
gyerekek vagy felnőttek szerepelnek. Vajon a produkcióink beilleszthetők-e,
integrálhatók-e ebbe a művészeti közegbe? Erre kerestem a választ. Farkas
Lászlóné gyógypedagógus írja cikkében, hogy a „drámajáték lényege: a 
pedagógus célja más, mint a gyermeké. A pedagógus a játékot pedagógiai céllal
alkalmazza, a gyermek célja itt sem más, mint az önfeledt játék.” Nos ezt a 
célmeghatározást kibővítettem, mert a pedagógiai cél mellett munkának tekintjük
a siker elérését, célunknak a közönség szórakoztatását tartjuk, de ugyanolyan 
fontos számunkra, hogy a munka során mi is jól érezzük magunkat.

Most nézzük meg azt az ötesztendős folyamatot, amelyen a Kozmutza
Színjátszó Kör végigment.

* A MAGYE Országos Szakmai Konferenciáján  (Sopron, 2003. június 25.) az értelmileg aka -
dályo zottak pedagógiája szakosztályi ülésen elhangzott előadás.
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Közösséggé formálódás

Kezdettől fogva tíztől húszéves korú növendékek vettek részt a munkában, 
heterogén összetételű csoportban. Down, mikrocephal, súlyos magatartászavaros
stb. gyermekek is szerepeltek, úgy is mondhatnám, hogy mindegyik egy „külön-
álló sziget”.

Napközben különböző évfolyamokon tanultak, egymással is alig találkoztak,
így egy „kvázi osztályt” kellett belőlük alakítani.

Saját jelképet viseltünk a próbák alatt (homlokpánt), közös szokásaink alakul-
tak ki, megbeszéltük a napi problémákat, az egyes darabok „premierjét” megün-
nepeltük és a tanév végén „évadzáró” bulit rendeztünk.

A foglalkozásokat hetente négy órában tartottam időnként változó helyszínen,
attól függően, hogy a következő fellépésünk milyen színpadon várható. Ha sza-
badtéren, akkor mi is ott próbáltunk, ha nagyobb hőségben, akkor kimentünk a
tűző napra. Igyekeztem szimulálni azokat a körülményeket, ahol a gyerekek majd
előadnak, így nem ijedtek meg szélsőséges körülménytől, változó színpad méret-
től, megfelelően alkalmazkodtak, és a koncentrációjukat semmi nem zavarta.

Az előadás során soha nem álltam be közéjük, egymást kellett irányítaniuk,
segíteniük, de a színfalak mögötti jelenlétem azért szükséges volt. Felerősödött a
közösséggé formálódás erejének hatása, ha valaki lazított, azonnal rászóltak: „ne
rontsd el a munkánkat”.

Megtanultak úgy téveszteni, hogy a közönség ne nagyon vegye észre.
Amennyiben valamelyik gyermek téveszt, elrontja a lépést, a többi képes hozzá-
rontani a sajátját azért, hogy úgy tűnjék, ez így volt betanulva. Ha leesik egy
sapka, elszakad a jelmez, úgy cselekszik, mintha meg sem történt volna.

A darab kiválasztásáról

Olyan színműveket választottunk eddig, amelyekben jó ritmusú zene volt, megfe-
lelt az életkoruknak, a mondanivalót megértették és úgy tudták előadni, hogy a
szerző eredeti szándéka  ne sérüljön.

A műsoridőt 25-30 percre terveztem (bár egy alkalommal 50 perces előadá-
sunk is volt), így csak részleteket tudtunk bemutatni, de olyan össze állításban,
hogy látszólag egy egészet alkosson. Azt is figyelembe kellett vennem, hogy meg-
szerezhető-e a darabhoz szükséges audió vagy videó anyag, milyen technikai hát-
teret igényel és várhatóan mi lesz a költsége. Ha minden a helyén volt, jöhetett a
betanítás időszaka.



Bemutatott darabjaink voltak:

Dés-Geszti: A dzsungel könyve
Webber: Macskák
Presser-Adamis: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról (az eredeti darab 25
éves évfordulójára készült változat)
Móricz Zs. – Kocsák T. – Miklós T.: Légy jó mindhalálig

A betanításról

Ez a folyamat 2,5 – 3 hónapot vett igénybe. A mű betanítását, annak elemzésével,
a lényeges pontok megfigyelésével és megbeszélésével kezdtem. Fontos volt 
számomra, hogy megtudjam, mely részek tetszenek a gyerekeknek és melyek
nem.

Ezután a betanítandó részt a legapróbb részekre szedtük szét és kezdődhetett
az a munka, mely során mint egy Lego játékot raktuk össze a darabot. A rendezői
instrukciónak igen csekély jelentőséget szántam, mindent előjátszottam.

A próbákat rövid relaxációval kezdtem, amit passzív koncentrációval valósí-
tottam meg. Ez egy lelki megnyugvást, kiegyensúlyozott közérzetet, egy olyan
kikapcsolódást eredményezett a gyerekeknek, mi szerint egy időre elfelejtették,
hogy iskolában vannak.

Ezt követték különböző gyakorlatok egymást váltva, röviden, pergőn. Ilyenek
voltak: a testséma, a téri orientációs gyakorlatok, amelynek komoly eredménye az
is lett, hogy bármely méretű színpadon jól tájékozódtak, színpadbejárásra alig volt
szükségünk.

A betanításban alkalmaztam az amatőr színjátszás alapgyakorlatait, mint pl. a
koncentrációt fejlesztő, bizalomerősítő, sőt improvizációt igénylő gyakorlatokat.

Az előző esztendőben próbáltam ki a „brainstorming” technikát, amely 
tulajdonképpen egy ötletbörze, ahol a gyerekek az adott problémát különféle 
ötletekkel próbálták megoldani. Kritikát egy-egy helytelen megoldásért nem 
kaptak, így viszonylag széles ötlettár bontakozott ki egy idő után. Az előadásba
ezeket az ötleteket bele is építettem.

Komoly gondot okozott a ritmusra történő együttmozgás betanítása. Bár sok
jó gyakorlat van erre is, mégsem sikerült úgy elsajátíttatni, ahogy szerettem volna.
A jó ritmusérzékű gyerekeket a többiek kisebb-nagyobb késésekkel utánozták és
akinek még így sem ment, az a kezébe egy együttmozgást segítő eszközt kapott,
vagy pedig teljesen más mozgást valósított meg.

Ez az egymásra figyelés, az egymás közötti interakció az egész tanítási 
tanulási folyamatot végigkísérte. Nem okozott gondot, hogy a gyermek túlzott
mértékben fixálódott volna a nevelővel megvalósuló interakcióra, mert ez ilyen
mélységben nem történt meg (szándékosan).
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Saját kommunikációs partnereik megnyilvánulásait jól érzékelték, megfelelő
válaszokat adtak rá, a heterogén csoportösszetétel ezen a téren is előnyt jelentett.

Külön foglalkoztam a nonverbális kommunikációval, melynek egyik 
legfontosabb szegmensét az arckifejezés fejlesztése adta. Jól le tudtam olvasni az
érzelmeiket, az adott témával azonosulásukat és ez megmutatta számomra a 
fejlesztés irányát is.

Természetesen ők legalább úgy nézték az arcomat, a szememet, mint én az
övékét és az arcomról leolvasható megerősítés vagy gátlás nagy fontossággal bírt
a tanulási folyamatban.

Gyakran tettük ezt tükör előtt, ahol nemcsak az arckifejezéseket, hanem az
egyéb testszignálokat is jól láthatták. Amit nem vettek észre, arra felhívtam a
figyelmet. Fontos volt a betanítás során házi videófelvétel készítése. Szívesen, és
igen kritikusan nézték vissza a próba során előadott produkciójukat.

A hitelesség kedvéért igyekeztem olyan szituációkat teremteni, amelyekben
olyan érzelmeket éltek át, amit vagy nem ismertek, vagy csak kis intenzitással.
Ilyen volt: tanár kicsúfolása, pakk ellopása a Móricz-darabban, a szerelem, udvar-
lás kulturált értelmezése a Presser-darabban, vagy akár egy gyermekek közötti
„színpadi verekedés”.

Igazán hitelesen a színpadi étkezést (Móricz-darab) nem tudták megtanulni,
így az előadás közben valóságban is enniük kellett (persze ezt szívesen vállalták).

A színpadi nagymozgásokra szinte mind, a finomabb mozgásokra, formációk
kialakítására néhányan, a színpadi beszédre már csak egy-két növendék vált
képessé. Éppen az utóbbi ok miatt kezdtem el a „play-back” technika alkalmazá-
sát, mert tapasztalatom szerint e nélkül nem élvezhető az előadás. A szöveget, a
dalokat pontosan megtanulták, hangosan mondják együtt a technikával, de e nél-
kül pontatlanná, bizonytalanná és főként élvezhetetlenné vált volna a produkció.
E technika alkalmazása vitát váltott ki, erre vonatkozóan színházi szakemberektől
tanácsot kértem, de a megítélés továbbra sem egyöntetű.

Minden esetre hasznos e technika alkalmazása, ha azt a célt tartom szem előtt,
hogy a közönség számára a képességeihez mérten professzionális szintű 
színjátszást mutassunk be.

A betanítás vége felé gyakran alkalmaztam zavaró, figyelemelterelő momen-
tumokat próba közben (pl. idegenek jönnek-mennek a háttérben, ismerősök
köszönnek hangosan, az arcomról nem kap megerősítést stb.) és figyeltem ennek
hatásait. Ha már csak ritkán zökkentette ki őket a megfelelő koncentráltságuktól,
akkor az ilyen zavarásokat abbahagytam.

Technikai feltételek

Egy darab sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő háttér, szcenika, hangtechnika,
jelmez stb. Erre is nagy gondot fordítottam. Rendszerint nagyméretű háttereket
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alkalmaztam, (6x8 m) melyet zsinórpadlásról engedtem le. A színházi technikai
szakembereknek írásban is leadtam a darab világításigényét, személyesen meg -
beszéltem velük, sőt előfordult, hogy a színpadról is – előadás közben – szüksé-
ges volt ennek instruálása.

A hanganyag szintén professzionális szintű, kizárólag CD-re rögzített, ennek
elkészítésében a Rádió 7 adóállomás segít évek óta.

Fontos a színpadi kontroll hang, melyet mindig erősebbre kértem a szo ká sos -
nál.

Minden gyermeknek  a saját méretére készültek a darab mondanivalójának
megfelelő jelmezek, melyre szintén külön hangsúlyt fektettem.

Az eredményekről

Keményen meg kellett dolgoznunk az eredményekért, de a gyerekek és a szülők
tudták ezt, önként elfogadták és elképzeléseimet mind az iskola vezetése, mind a
szülők maximálisan támogatták.

Szinte minden évben nyertünk valamit, hol pénzdíjat, hol meghívásokat, de
legbüszkébb két eredményre vagyok. Az egyik a „Weöres Sándor regionális szín-
játszó fesztiválon” 2 alkalommal is elnyert „ezüst” minősítés, melyet álta lános és
középiskolás diákszínjátszó csoportokkal összemérve kaptunk. 

Három alkalommal felléphettünk a szegedi Nemzeti Színházban. A másik ko -
moly eredmény, meghívást kaptunk a Kölnben megrendezésre kerülő „Pusteblume”
fesztiválra.

Mint gyógypedagógusnak számomra az a legnagyobb siker, hogy a nevelt -
jeinket sikerült integrálnom egy olyan művészeti közegbe, amire néhány éve még
esélyünk sem lett volna. Gyakran szerepeltünk médiákban, egyik-másik gyere -
künk már rutinos nyilatkozónak számít. Igyekszünk professzionális szinten elő -
adni a tudásunkat.

Befejezésként egy interjúból szeretnék idézni, melyet a Délmagyarország c.
napilap riportere készített növendékeinkkel. Azt a kérdést tette fel, hogy „Mi a jó
a színjátszásban?” A kérdésre Török Tünde 8 osztályosunk adott egy olyan
választ, amely tükrözte az előzőekben leírt szemléletünket. A válasz a következő
volt: „örömet szerezni másoknak”.


