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Ezek a szerepj6t6kok nemcsak a szocializici6t, de az
iinismeretet is fejlesztik. Ezekben a j6t6kokban ugranis
az egy6n nemcsak azt tudja megmagir6l, mint egy6bk6nt
(milyen tulajdonsigokat tulajdonitanak nekem m6sok,
6s6n saj6t magamnak), hanemenn6l sokkal fontosabbat:
egr adott helyzetben t6nyleg e tulajdonsigoknak megfe-
lel6en cselekszen-e? Es ez a l6nyeges, hiszen az emberi
tulajdonsigok a spont6n cselekvesbe ilgrana 6n6nye-
stilnek Csakha a kdriiln6nyek m6r pr6bira tett6kvala-

melyik vonisomat, akkor gy6z<ilhetek meg r6la, hory
olyan vagrok-e igaz6n, amilyennek tartanak, vagr ami-
lyennek tartom magam.

Ezzel afejezettel azt kiv6ntam bizonyitani, hogy a
dramatikus j6t6kok iskolai alkalmaz{sai nem iinc6lfi, a
tanitilsi 6ra megszokott rendj6t felboritani akar6 j6tsza-
dozist jelenten6nek, hanem a legfontosabbat: egy lehe-
t6s6get a szem6lyis6g fejleszt6silre.

- kszilgetds mrriltr6l, jelenrdl, Trencsdnyi [,,6szl6val az OIK
igazgat6helyettesdvel -

Szemben iil6k Trencsenyi L6szl6val. Sokadik alkalommal imm6r 20 6v 6ta,mi6ta ismerem. Nem egyszer keriiltiink
egy asztal kdr6 vagr egy asztal m<ig6. Most szemben iil6k v6le, de nem ellen6ben, mik6nt 6 sem ellenemre. Besz6lgetiink.
A szobijiban, az Orszigos Iskolafejleszt6si Kdzpont igazgat6helyettesi szoh{j6ban, mivel 6 itt az igazgat6helyettes, Mi-
h6ly Ott6 igazgat6 helyettese.

A mili6 maga is besz6des. H6rom ir6asztal a szob6ban, az asztalon pa.pir, foly6irat nagy dsszevisszas6gban, a polco.
kon ug;rancsak. Ery koll6g6ja, aki itt tart6zkodik, mintha jelen se lenn6nk, teszi a dolg6t, ir, olvas, Lirgyal, ki-bejAr. Az
igazgat6helyettes fr, mikor bel6pek, maga is az ir6g6pn6l iil. Levelet fogalmaz. - Nem baj, - mondja menteget6z6sem-
re, hogy megzavarom - fgyis hoss z6lesz, 166r holnapig.

Eredendcjen az6rt jd,ttem Trencs6nyi Lisd6hoz, hogy adna tan6csot, kiizelebb iil a ttizhiiz, mondan6 meg, megel6ged-
hetiink-eaminiszt6riumiltal javasoltdrCmrJdtdkvercJfilkflpztselnevez6ssel,vagyharcoljunkadr6mapedagogusici
m6rt. Trencs6nyiLiszl6 gondolati segits6ge j6l j6tt akkor is, emikor m6g az Uttdrri K6zpontban dolgozott, 6s a gyer-
mekek amat6r miiv6szeti tev6kenys6g6n ek a, szervez6se tartozott hozzA: nag;ruonalfsilga n6lkiil sose tudtuk volna p6rt-

I pohtikamentess6tennia k6t 6vCnk6nt megrendez6sre keriil<i orsz6gos gyermekszi;jisz6talillkoz6t.,,Nemv6litlen
- mondja -, hogy 6n az ttttir6 mozgalomnak olyan posztjin szolg6ltam, ahol felcsillant a rem6ny, hogy a reform 6s el-
lenreform kdz6ttingilz6hetvenes 6vekben a mozgalom is el6mozdit6ja lehet az (rj t6rekv6seknek, tort6netesen a tanul6i
iinkorminyzatnak, a tanul 6i 6rdek6w 6nyesit6snek, a grermek6rdekeknek."

Besz6lget6 partnerem a Maryar Drfmapedagogiai Tirsa$gnak m6g 1989-ben lett tagia. K6rd6semre, hogy mi6rt 16-
pett be, amikor drdmapedagogi6val k6zvetleniil sose foglalkozott, azt vilaszolta, hogy 6 r6gen is, mik6nt most, t6mogat-
taazokat,6sazokat acsoportosulisokat, akik6samelyeka szem6lyis6gkiizpontfipedag6giai m6dszerhiveivoltak,6snem-
csak timogatta, demaga is k6zremiikddiitt eprogramokkidolgozisiban 6s n6pszenisit6s6ben, hivhattikazt azt oktatist
6s miivel6d6st egys6gben mtik<idtetd AMK-nak vaglr telepiil6sbarit, kdrnyezetfiigg6 iskolinak. igy folytatja:
,$kkor kiirnyezetfiiggd az iskola, ha a tanul6ra 69;r tekint, mint egr6nekre. Kertlcsony Srlndort6l tudjuk ezt legszeb-
ben, aki azt mondotta, hogy nincs tanul6 a maga absztrakt&ig6ban, devan Pista, P6I €sMarika.Alternativmegkdzelit6s-
ben azt is szoktiik mondani, hogy az iskola a pedagogusok6, 6s hogy az iskola legren szalcmailag auton6m, de ha ez azt je-
lenti, hory a pedagogus k6nye-kedv6re azt csinil a gyerekkel, amit akar, 6s a sziil<inek is kuss a neve, akkor rln azt mon-
dom, hogyaz iskola ne leryen a pedag6gus6,6s szakmailagne legyen auton6m."

Azigazgat6helyettesasztal6negysz6pkartonlap,arr6lolvasom, M6lnrenclklopddle.Inform6ci(gy{ijtem6nyaB<ir-
ziinyi Gytimdlcsprojekt s z6mLr a,, iskolai feldolgozisra.

lJgen,elel dolgoztamn6hinykoll6g6mmal -reag6l fucsilkod6tekintetemre.Ezvoltamunk6m.Egy6bk6ntmegren-
del6sre k6szitettiik. Egybevig int6zetiink funkci6j6val. Iskolik 6s d,nkorm6nyzatok szimira humanisziikus 6s demokra-
tikus vil6gi iskolamodelleket,,import6lunk". A txirzsdnyi gyiimdlcsprojekt, az.azltn6gridi telepiil6s iskol6jinak, Bcr-
neccbor{tl' Borsodbcr6ny, DldsJend, Mrg5nrn6ndor, N6zsa, ibzt6nz6s6re kEszitettiik ezt a M6lnaenciklopedi6t. A
m6lateremeszt6snek nagy hagrominyai vannak ezen a vid6ken. S mivel a telepiil6s irinyat6i azt is szeretn6k, hogy ha.iO-
vSje is lenne, 6hajtjik, hogr gyermekeik az iskoliban mindenrcil tudjanak, ami a m6lnatermeszt6ssel, tigasabban a szti-
lcifold termeszeti sajdtossigaival, ndv6nytermesztasi kulturij6val kapcsolatos; arr6l olvassanak, azitanuljik fiild-
rajzban, irodalomban, n6prajzban tdrt6nelemben stb. A teleptil6sbar6t, ktirnyezetfiigg6 iskola szind6ka val6j6ban e4 he-
lyi v6ltozatokban teremteni meg a nemzeti alaptantervet. Az ilyenfajta programokhoz term6szetesen demokratikus ne-
vel6si-tanitrisi m6dszer illik. Ezt ispr6hiljuk beaj6nlani, adrimapedag6i6t is.
- Egy mell6kmondatban, miel6tt bekapcsoltam volna a magn6t, emlitetted, hory egl n6gridi kisk6zs6gben, Patakon
Lezdted pedagogiai pdlyafutisodl! &fuyid is, Imre egy falusi iskoli4ban, ugrancsak errefel6. A hngod pedig Balassag;rar-
Fglon.Moct meg ez a M6lnaenciklopedia...? Ha j6l tudom, te a jeles tud6snak, Trencsdnl Waldapfel Imr6nek 6s az
ir6 Petrolry Margltnek vagr a gyermeke. Pesten 6ltetek, gondolom kiegyensrilyozottan, miivelt k6rnyezetben. Mi ez a
vid6ki pilyakezd6s nilatok? Sztil6i k6sztet6svagypr6f6tai heviilet? - k6rdem.
- Val6ban volt, illetve van valami elkdtelezdf6s Nogr6d merye irint, tal6n az, hoglr az 6n sziilet6sem el6tt a csal6dom itt
v€szelte6t a h6bonit. Miikiidhetett teh6tegyilyenrevanzsdlisik6sztet6s.Apimbanmindig is6lt olyan ilhizi6, hogrrieu-
1O_nai.lqtturaj{val egy bolyg6n 6l a m6travereb6lyi k6miivessel is, 6s egy asztalhoz iil vele . lz tgCS itani illfizi6k e[yik le-
!6p{0ese f lehetettez.V6gyegr idillivilrigra, ahol egyiitt 6l a tigris6s a szelid6z...ezbnnevolt azap6m kiiriiliGvegci.
ben. Es t6nyleg, a hity6m isfalunkezdte,6m6gcsizmiban is j6rt,magamiivelteapedagogusi illetm6nyfiildet... Osszekel
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lene gdjteni, hogy ebben az ut6pista szocializmussal6s narodnyikizmussal kevert illtzi6ban mi is volt ez 6s hogyan is
yo_f-t'hiiygvglllvagyc_sak j6r6kahtis€ggel...0gygondolom, hogyg6z6mselenneapedag6gtdhoz,hanemegfr zOO
felkesfafu l2Ogyerek6velkezdtemvolnatanulnlrpedag6gtdt.Ametodikaik6szlettiram ezalatta4esztendriatatt
6llt dssze, feln6tt-g;rerek, pedag6gus-sztilti, pedag6gus+anicselndk rel6ci6ban egyar6nt.
Itttanultammegazt is, hogymit jelentbeosztottnaklenni egrdespotarga4at6aliu.Az6takapcsolataimban mindenf6-
niik6t a hajdani direktorhoz m6rek.
- Te t6bb egyestilethez, t6rsasighoz is tartozol, tag, eln6k, aleln6ki tiszts6gben. Mi6rt?
- 

Yf9bry td,bb egyesiiletnek is tagia vagyok, de csak olyanoknak, a^elyek tapcsolatban vannak az rigrnevezett gyer-
mek6rdekkel6s a demokratikus pedag6gi6val A 9O-es 6vek fontos Jelehs6g€nek tartom az egyesiitiil tetezdstJn6g
akkor is, h9 tudgm' hogy eme k<izds#gi k6pzci<lm6nyeknek a fele sz6tpereg akezdeti buzgalom uiatr. Oe a megmarad6k
fontos szakmai 6rdekeket k6pviselnek, ak6,r m6.sok ellen6ben, akir m6sok mellett. Rendkiviil sok kreativ energ-ia hat-o-
z6dott f el az 6letk6pes t6rsasigokban.

. ptv-1s1am Trencs6nyi Liszl6 egy dolgozat6t azt jPedagogiai Szemle legut6bbi sz6m6ban. Keserny6s 6sszegz6s. Ogr
6rz6keli, hogy sokan vannak, akik a rendszerviltoz6ssal kezadl6 iddszakot Jgr rij idrisz6mit6s kezdet6nek tartj6i, 6s n;
a koribban elkezdett pozitiv tdrekv6sek imm6.r illamilag is t6mogatott fotytat6s.4nak. A ki#rletek megit6l6s6ben is ta-
pasztalni v6l egy ilyen cezfra-elm6letet.
- A pedagogia kdzel6ben 6lci szakember mit rem6l a j6v6t6l? - k €rdezem.
J6zsef Attil6val vilaszol.,,Bizom, hisz mint ekjdeinket, kar6ba nem hfznak ma m6r",6s m6g hozz6teszi,,,finomul a kin,'.

M6g bennem az idflzet,ahogy j<ivdk el, lefel6 a l6pcvin s l6tom magam, fiatal tanirt, l6iom 6s hallom, ugyanezeket a
sotokat mo|loSatom magamnak, perspetivdtlansigban, gfnyoros szomoris6gban a hatvanas 6vek elej6ni ,,szocializ-
mus korszakiban". Az ritvenes 6vek utin.
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Jdtdkok kicsiknek

Mostani 6s kes6bbeni szimainkban jit6kokat kdzliink, olyanokat, melyek pedag6giai, dramapedagogiai munk6nkat
segithetik, a j6tsz6knak pedig drdmet okoznak. Ovod6skoriratnak val6t igertiint a irittkori szimunkfiai, s ezt azig6re-
tetvr{ltjukbemost. Erdendcjen Bakos J6zsefn€, nagyatadi 6v6nci j6l szerfesztett szakdolgozat gyiijtern6nyebrilv6ligat-
tunk csokornyit, mignem mis bel6t6sra jutottunk; olyan kdnyvekbril szemelgetiink elciszdi metyetet tamn maguk az dv6-
ncik, tanit6ncjk is ismernek, gsak 6ppen fel sem tetelezik,hogy abban otyanJiit6t<okra tal6lnak, melyeket dr6irapedag6-
giai nevel6si c6ljaik megval6sitdsakor alkalmazni is tudnak.

-Ad_r6mapedag6Sia-mint tudjuk-mindenekelcittpedagogiai szeml6let. Esazt is tudjuk, hogyenneka szeml6let-
nek kdzep€ben mlndlg a gyerek van, a g;rerek, aki ilyen vagy olyan, de gondjainkra Uizbtt em&rt6rsunk, akiket (rgy
dgry*ry*lni,hogyotthg21lezzgmagitviligunksaik<isebb,l6gasabbt6jain. F,zrviszonr csakirgy6rherjiikel,haasze-
g6lyis6g6te1 rejtezci j6 tulajdons4gokat felerdsitjiik, a kev6sbe j6kat gyengirjiik, 6s hozz6segititi"ti ahtroz, h ogy 6rz6ke-
ld szervelvel megtapasztalJa a vlltigot, s lehet6leg rlgy, hogy leljen ii-benne-drdmdt. TudJJn i<apcsolatot tlremtenl,
aneki adatott t6rben eligazodni, s legyenk6pes <inn<in 6rt6keirer6lelni.Azemlitett dr6mapedag6gfii szeml6let miikod6-
s6nek rendelkez6siinkre iitl6 eszkdzei a kiilonf6le j6t6kok 6s gyakorlatok. Hogy mt a lettenzO dr6maJdtdkalnkre?
6p0ljiin a metakommunikfci6ra, a ktizles, kapciohttartis,"er z6kel6smoziiataira, i l6t6s, hall6s, tapinr6s, a r6rben
val6 testi elig azdiis i6t€:kaira, a ritmusjdt6kokra, aztin aztgynevezetttestnyelwe (gesztus, mimika); 6pill jtin tov6bb6
az lmproviz6cl6ra, ami 6ltal a szem6ly, szem€lyis6g, a gye.ei.lehet6s6get kap dnm{a meg- 6s tetmutaias6ia, s peda!&
ggtl* p"9iq aT-a1h-ggy gtat taliljon a gyerekhez, kell-e 6s mely ir6nybi mozditani 6idekl&6s6t, 6nmaga vagy szociiti-
zici6s probl6m6k fel6...; €s dpiilJiin termdszetesen a dramatliussdgra, a szerepJf tszdsr q azaz akitlonf6le fantiizia 6s
val6s helyzetgrakorlatokra, dr6maj6t6kokra.

- A drdmapedagdgla Jdtdkal tehdt nevel6si c6l ialnk drdekdben a megl6v6, alakftott €s kltaldlt metakommu-
nlklclds, lmprovlzfcids 6s dramatikus Jdtdkok. Am ezek mind figyelemL u"riik, hogy u fejtcit6s kiildnhiz6 korsza-
kiban m6sk6nt jritszik a gyermek, ji{t6kos cselekv6seiben holazuiniis, hol a szab6ty, noii testi 6s szellemi verseng6s iz-
gatja.

Figyelembe kell venni a koroszt6^lyuak megfeleld j6t6ktipust, de az 6retts6gi fokot is, tovibb6, hogy az instrukcldt
nem rdhatJuk dlrekt dldaktlkus formdban. A-drimapedag6gus arra torekizik, a gyermek auton6Tn sze-6tyi#ge-
gyeinek kibont6sa 6rdek6ben, hogy min6l inkrlbb eltdvolitsa riti sablonokt6l. M6g aztt{ynevezettut1nz6 j6t6totnat ilm
loealmaz isr: utdnozd eg/dregember jir6s6t,vag;rut funozdegyver6bmozg6s6tsiu. e sTanaekunk, hogragy erekk1pzel-je el a-maga 6regember6t 6s a maga verebet, s 6 alakitsa ki, a [6pet mag6bin, majd improviz6ci6s mo{6siuu" ngy t"gy"
6! csele_{€s#, ahogr l6tta a 3agak6perny6j6n. A drdmapedag6gusingedi a gyereret azonosutni-a szemel}Lxxlt,
ttlrgyakkal 6s fogalmakkal. Azlrz6kellgyakorlatoknit se aajunt to.trt6t it siiukci6t, csak annyit, amennyi a szahily
meg6rt6s6hez sziiks6ges, 6s ne mindsitsiink.

II.a mindezt figyelembe veszi az olvas6, akkor b6rmely kez6be keriilci jf t6kos k6tetet rigy forgathatja, hogy szemelget,
melyikleirrif, m-ilyen 6talakit6ssal alkalmas arra, hogynevel6si elk6pzellseit segirse.

K6t jdt6kgyrijtem6nybril v6toga rtunk.
Az egyik Karl6cain€ Kelemen Marlanne: Klsgyermekek Jf tdkos kiinyve (lv{edicina K6nyvkiad6 1976)
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