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APROPÓ - SZÍNJÁTSZÁS... 3. 
Kérdések, válaszfélék, információk - a gyakorlat szemszögéből... 

Képzések, táborok, kiadványok - egyéb lehetőségek 
Ahogy előző írásomban is jeleztem, az amatőr színjátszásban 

az egyik legfontosabb problémát a képzések hiánya jelenti. 
Természetesen vannak területek, ahol egészen jó a helyzet -

kérdés persze, hogy ezek pótolják-e a rendezői ismereteket áta
dó tanfolyamokat? - , hiszen a pedagógus-továbbképzésben pél
dául erős vonulat a drámapedagógiai szakirányú továbbképzés. 
Sokáig hiányzott ez, s létezésének nem lehet eléggé örülni, még 
akkor is, ha a megvalósulás színvonaláról sok negatív visszajel
zés érkezik. Kétéves drámapedagógiai szakirányú továbbképzést 
majd' minden pedagógiai felsőoktatási intézményben szervez
nek; az elsők között indult A p o r Vi lmos Katolikus Főiskolától 
kezdve (a valamikori zsámbéki) az E L T E - i g bezárólag. (Az ér
deklődők a hozzájuk közel lévő felsőoktatási intézmények hon
lapján találnak erről információt.) 

Tanfolyami keretben is meg lehet ismerkedni a drámapeda
gógiával. Ezeket a képzési formákat általában a Magyar Dráma
pedagógiai Társaság indítja, koordinálja. Képzései között épp
úgy találunk „klasszikus" 120 órás drámapedagógiai tanfolya
mot, mint színházi ismereteket, vagy annak is speciális tészét, a 
mozgás- és táncszínházi ismereteket kínálót. Itt említem meg, 
hogy rendkívül színes és tanulságos, továbbképzéssel fölérő 
hétvégéket is szerveznek a Magyar Drámapedagógiai Társaság 
és vidéki műhelyei - az ún. módszertani hétvégéket. Valamennyi , 
a téma iránt érdeklődőnek ajánljuk az ezeken való részvételt. 

Időnként megszetvezik a gyerekszínjátszó-rendezői tanfo
lyamot is - jelenleg éppen nincs - , amely igencsak hasznos a 
résztvevők számára. Bővebb információ a lehetőségektől (és a 
szakkönyv-, oktatófilm-kínálatról): www.drama.hu. 

A (még meglévő) megyei intézmények egy részében - p l . 
Pest megyében - nagy gondot fotdítanak a színjátszásra, ezért 
különféle táborokban is lehetőséget kínálnak a tevékenység 
fejlesztésére, mind a pedagógusok, mint a gyerekek számára. 
Ezekről bővebb információt a Pest Megyei Közművelődési Inté
zet honlapján és hírlevelében lehet találni: www.pmkult.hu. 

A felnőtt amatőr színjátszók, színjátszórendezők továbbkép
zése kevésbé van megoldva. Úgy is fogalmazhatnánk: alig-alig. 
Vannak ugyan akkreditált képzések - így a Magyar Művelődési 
Intézetben is - , de ezeket szinte lehetetlen megfelelő létszám
mal elindítani. Pedig úgy véljük, Színjátszó rendezői ismeretek 
című, 120 órás képzésünk legalább olyan hasznos lenne, mint a 
drámapedagógiai alapképzések; segít gyakotlati és elméleti ala
pokat adni a további tevékenységhez. A képzés közművelődési 
akkreditációban él, de bárki számára elérhető, aki vállalja a 
költségeket. A z aktuális meghirdetést a Magyar Művelődési In
tézet és Képzőművészeti Lektorátus honlapján lehet elérni: 
www.mmi.hu \ művészeti. A tanfolyam megrendezésében a M a 
gyar Szín-Játékos Szövetségtől is segítséget temélünk, az általuk 
megnevezett szakemberek is közreműködnek az oktatásban. 

A táborok maradnak tehát mint a képzés lehetséges inten
zív formái, vagy a fesztiválokhoz kapcsolódó work-shopok, mű
helyfoglalkozások, szakmai beszélgetések. A z t gondolom, nem 
is ke l l ecsetelni, mekkora szükség van ezekre a visszacsatolások
ra,. (Sajnálatos módon nagyon kevés az erre fordítható idő - a 

kérdés mindig az, melyik ujjamat harapjam. Örülünk, ha egy-
egy találkozóra minél több csoportot meg tudunk hívni, alkal
mat adva nekik a bemutatkozásra, megmérettetésre, de minél 
több csoportot nézünk meg, annál kevesebb idő marad a mű
helymunkára, a valódi beszélgetésekre.) 

M i l y e n táborokat érhetünk el? A gyerekszínjátszók számára 
például a Magyar Drámapedagógiai Társaság szervez rendszere
sen táborokat, de meglehetősen sokféle (színvonalban, árban, 
tematikában különböző) tehetséggondozó tábor működik or
szágszerte a nyári szünidőben. (Nyíltan gazdasági célúak, csak 
„alibi" tehetséggondozók is előfordulnak.) A tábori felhíváso
kat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
honlapján összegyűjtve lehet elérni, de a Magyar Szín-Játékos 
Szövetség honlapján is olvashatunk némelyikről. A z ismerteb
bek között van a szövetség és az Országos Diákszínjátszó Egye
sület közös balatoni tábora, a celldömölki Soltis Lajos Színház 
nemzetközi tábora, a nagy hagyományú, a pályaorientált fiata
lokra számító zalaszentgróti tábor. A jelen írás keretei nem te
szik lehetővé, hogy valamennyi jelentősebb táborra felhívjuk a 
figyelmet (nem is lehet tudni, mit hirdetnek meg nyáron), de 
nem hagyhatjuk k i a Magyar Versmondók Egyesületének a 
színjátszással erősen kacérkodó tehetséggondozó táborát. Erről 
- nyár előtt - a Magyar Versmondók Egyesülete honlapján le
het informálódni: www.vers.hu. 

ígértük, hogy a kiadványokról is szólunk. Sajnálatos módon 
a színjátszásnak jelenleg nincs olyan jelentős kiadványa, amely 
rendszeresen adna hírt, tenne közzé beszámolókat az esemé
nyekről, elemzéseket a látottakról, esetleg elméleti anyagokat 
is. (Leszámítva a gyerekszínjátszás kérdéseit érintő Drámapeda
gógiai Magazint.) A Játékos c. folyóirat évekkel ezelőtt meg
szűnt. (Cikkeinek bibliográfiája megtalálható a 
www.mmi.htAművészeti oldalon.) Talán újra kísérletet tesznek 
feltámasztására pályázati úton - mert nagyon jó lenne egy ilyen 
fórum. A d d i g pedig marad néhány (igen kevés számú!) szak
ember, aki kevéske szabadidejében arra vetemedik, hogy véle
ményét itt-ott, egyes honlapokon leírja az általa látott előadá
sokról. 

Örök probléma az, hogy mit játszanak, mit játsszanak a szín
játszók. Erre sincs manapság felelet a mellényzsebben. Persze 
mondhatjuk, hogy olvasni, olvasni, olvasni kel l , kedves rende
zők. Megtalálni az aktuális, a csoporttá szabott darabot. Csak 
hát valamennyien tudjuk az örök problémát: kevés az idő, ke
vés a pénz. 

A z itt-ott fellelhető darabok sokszor leporolásra is várnak -
jó lenne némi dramaturgiai segítség. Fiatal dramaturgokat kel
lene megnyerni. Csakhogy nemigen van mód fizetni a szolgála
tokért. A megoldás? H a valakinek van ötlete - jelezze. A d d i g a 
jó szerencse időnként elénk vet a fiatal drámaírók anyagából 
ezt-azt, például a Nyílt fórum füzetek valamelyikét, amelyeket a 
Színházi Dramaturgok Céhe gondoz, s amely alapvetően a Pé
csi Országos Színházi Találkozó ideje alatt megrendezett ta
nácskozások szakmai anyaga. De az is segítség lenne, ha a már 
játszott darabokat (amelyekkel valaki megszenvedett egyszer) 
adnánk valahogy közre - ehhez persze kellene a színjátszóren-
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dezők önzetlen segítsége is. (Néhány ilyen darab megtalálható 
a www.mmi.hu \ művészeti oldalon, a Dirib-darab drámatéliában. 

Friss módszertani segédanyag kevés van, bár éppen ebben az 
évben kettő is megjelent, amelyeket a fenti honlapon ajánlunk 
is az olvasónak. Benke Éva: Illeszd a cselekvényt a szóhoz... és 
Adorján Viktor: Színjátszóknak Való Kis Kátéim c. könyve egy
részt a rendezés viszontagságai közepette nyújt némi támpon
tot, másrészt segít abban, hogy az irodalmi anyaghoz hogyan 
közelítsünk, hogyan kíséreljük meg felfejteni titkait a színpadi 
értelmezés szemszögéből. 

Értékes kiadványokat kínál a Marczibányi téri Művelődési 
Központban található szakkönyvtár drámatanároknak, gyerek
színjátszó-rendezőknek, de „mezei" pedagógusoknak is, és ter
mészetesen az elmúlt hatvan éves működése során a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakkönyvtá

ra is felhalmozott egy meglehetősen nagy gyűjteményt, amelyet 
felnőtt színjátszókat rendezők is sikerrel használhatnak. (Itt is 
van jó néhány anyag, amelyet előbb le ke l l pótolni!) 

A már többször idézett intézeti honlapon kívánunk helyet 
adni azoknak a megkereséseknek, amelyekben csoport keres 
színjátszót, vagy éppen színjátszó keres csoportot - de arra is 
van példa, hogy játszóhely ajánlkozik, színjátszó csoportnak 
adna helyet, vagy éppen fordítva, a csoport keresi a bemutatko
zás lehetőségét. Ehhez hasonló kéréseknek továbbra is önzetle
nül teszünk eleget. 

A színjátszás hazai helyzetét átfutó Ajwopóink nem kívánnak a 
teljesség köntösében tetszelegni. Ám talán adtunk némi tájékozta
tást, gondolatébresztő mondatokat, vagy - reményeink szerint -
néhány hasznos információt arról, hova forduljanak, hol találnak 
segítséget azok, aki a színjátszás iránt érdeklődnek. 

NEMZETISÉGI KULTÚRÁK MŰVELÉSE MAGYARORSZÁGON 
Kisebbség - többség - integráció? - Kétnapos konferencia 

2007. szeptember 26. és november 14. 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorá
tus 2007 őszén az Oktatási és Kulturális Minisztérium támoga
tásával kétnapos konferenciát szervezett Kisebbség - többség -
integráció? Címmel, a Magyarországon élő 12 nemzeti kisebb
ség kulturális tisztségviselői számára. A z intézet a romáknak, a 
13, regisztrált kisebbségnek, másik időpontban szervez külön 
tanácskozást. A tanácskozás színhelye mindkét napon az inté
zet székháza volt (Budai Vigadó, Budapest, I. ker. Corv in tér 8.). 

A szakemberek elvi és gyakorlati szempontokból értékelték 
a nemzetiségek kulturális állapotát, intézményi lehetőségeit és 
közművelődési helyzetét, valamint választ kerestek - és részben 
találtak is - oly fontos kérdésekre, mint a magyarországi nemze
tiségek, kisebbségek helyzete az európai uniós integráció után, s 
ennek függvényében a nemzetiségek lehetséges jövőképe a 21. 
század változó világában. A z intézet a későbbiekben szakmai te
vékenységek szerint elkülönülő műhelyek létrehozását tervezi. 

A sikeres rendezvény első napját, 2007 . szeptember 26-át 
a szervezők főként elméleti kérdéseknek szentelték. A tanács
kozás előadói a kisebbségi jog érvényesülésének európai helyze
tét, a jelenlegi kormányzati szervek aktuális és tervezett tevé
kenységét, a regionalizáció, valamint a közigazgatási szerkezet 
átalakulásának a nemzetiségekre gyakorolt hatását, valamint a 
pályázati lehetőségeket vizsgálták. 

A konferencia második napján, 2007 . november 14-én, 
Nemzetiségi kultúrák művelése Magyarországon címmel a nem
zetiségi közművelődés gyakorlatát elemző tanácskozásra került sor. 

A hallgatóság soraiban mindkét napon képviseltették ma
gukat a jelentős kulturális intézmények, az országos kulturális 
szövetségek, az országos kisebbségi önkormányzatok és azok 
kulturális bizottságai, a kultúrát is kutató kisebbségi intézetek, 
jelen voltak az érintett külképviseletek kulturális tanácsosai, 
attaséi, valamint az érintett szakminisztériumok munkatársai. 

Borbáth Erika, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművé
szeti Lektorátus főigazgatója nyitotta meg a tanácskozást, 
amelynek szeptemberi délelőttjén Németh Erika főigazgató, a 

Miniszterelnöki Hiva ta l (a továbbiakban: MÉH) Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségi Főosztálya vezetője, a hazai kisebbségpoliti
ka jelenéről, a célokról és a lehetőségekről tartott nyitóelő
adást. Ezt követően dr. Németh János István vezető főtanácsos 
A magyarországi nemzetiségek az Oktatási és Kulturális Minisz
térium közművelődési stratégiájában, Kishegyi Viktótia elnöki 
főtanácsadó a Magyarországi nemzetiségek érdekképviselete 
parlamenti szinten, Dr . Kaltenbach Jenő, volt ombudsman, 
egyetemi tanár, Kisebbségi jog a harmadik köztársaságban 
címmel értekezett. Paulik A n t a l , a MÉH Nemzeti és Etn ika i 
Kisebbségi Főosztálya főigazgató-helyettese az Európa Tanács 
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartáját, Fretyán István, 
a M E H Nemzeti és Etn ika i Kisebbségi Főosztálya szakmai főta
nácsadója az Európa Tanácsnak a Kisebbségek védelméről szóló 
keretegyezményét ismertette. Dr. Solymosi Lászlóné kisebbségi 
szakértő, tudósító, fontos, új szempontokat taglaló előadása a 
fenyegetett nyelvekről szólt, pozitív ellenpéldaként egy feléle
dő nyelv, a walesi nyelv esetét felidézve. 

A délutáni előadások sota a nemzetiségek pályázati lehető
ségeit vette számba. Dr . Szabó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség vezető projektmenedzsere A magyarországi nemze
tiségek pályázati lehetőségei az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv akcióterveinek keretei között címmel ismertette a lehető
ségeket, Molnár Márton, A Magyarországi Nemzeti és Etn ika i 
Kisebbségekért Közalapítvány igazgatója pedig bemutatta in 
tézményét mint a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális te
vékenységének támogatóját. A szeptemberi előadásokhoz fel
kért hozzászólóként Lásztity Péró, a Nemzetiségi Kulturális 
Szakértői Tanács tagja, Gir icz Vera képviselő, valamint 
Győrvári Gábor Zoltán, a Horvát Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Diákotthon igazgatója osztotta meg gondolatait 
az érdeklődőkkel. 

A november 14-ei tanácskozási nap célja - a szeptember
ben áttekintett európai és i t thoni elvi - poli t ikai alapok, a kor
mányzati stratégia és a támogatási rendszer tisztázása után - el-
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