
sak -, az ember 6ltal teremtett,6saz iiriikbekapott, ter-
m6szeti k6rnyezet irenti empiti6t kell er6sitenie. Ennek
megfelel6en az e c6lt legiobban szolg6l6 - nyilv6nossig-
ra szint - produkci6kat n6h6ny neveltiotthonba is el
fogiuk vinni. Tudjuk persze,hogy az 6rzelmi nevel6sre, a
szocidlis 6rz6kfejleszt6s6re nem csup6n ezeken a helye-
ken van sziiks6g. Az eg6sz tal6lkoz6t6ppnaz6rt tartjuk
fontosnak. mert ezt a c6lt tdbb csatorn6n keresztiil is
szolgflhatja.

- Kaphatn6nk ndhdny praktlkus Informfcl6t ls
s prognmmal kapcsolatban?

- A tal6lkoz6 | 9 9 2. lfil lus I 2-2 6-619 tart. E pil-
lanatban 28 orszfg rdszvdtel6re szdmftunk, de ez a
szim ismert, vagr 6ppen ma m6g nem ismert okokb6l ki-
foly6lag viltozhat. A csoportok Budapesten taldlkoz-
nak, onnan utaznok egy{ltt B€k6scsaMre. A program
az eddigi tal6lkoz6k sor6n kialakult rend szerint, tdbb
szekci6ban-mrihelyben zajlik majd (improvizici6, moz-
gds, maszk,6ri6shib, zene, dramaturgia stb.), a kiizeleb-
bi 6spontosabb meghal{roz6ssal majd azadott mesterek
szolgiilnak, hisz ki-ki maga vilaszthatja meg az 6ltal6nos
c6lt legjobban megkdzelitd m6dszert 6s m{ifajt. A meste-
reket a november l5-i eryeztet6 tanicskozis utin k6r-
hetjtik fel, hisz egyelcire nem d6lt el, hogy a vilaszt6s a mi
jogunk lesz-e, vagy a r6sztvevci orszlgokmaguk kiildhet-
nek-e eddig nemzetk6zileg m6g kev6sbe ismert fj tehet-
s6geket. A novemberl trntlcskods uttln frhatJdk kl r
pdlldzrtokrt, rdszv6tell felt6tcleket sz egycs nem-
zealszervezetek a gyerekek rdszdre. Ndlunk ez a Me-
gyrr Drdmopedagdglal Tdrsasdg feladrta lesz. Nem
csck6llMg tfz gyereket lgozsdgosan klvflesztanl -
nem ls a fdvdrosMl, hanem azegfsz orsdg szfnJft-
szdl kOztll. Mdg rkkor sem, he e rdsztvevdknek ter-
mdszctese.n tudnluk kel I kommunlk6l nl valemelylk
vlllgnyelven.

- Ismerv6n r drdmapedagdgla Bdkds megyel
,,hsdilllsslt", blzakod6an ndzhettlnk e Jdvd €vl eu-
r6pol rendezv€ny el6bc. Sokan lsmerJllk ttgybuzgal-

mrd&t 6s szcrvezOerddet ls, mdgls klssd csodokdnt 6l-
Jllk meg, hogy BdkAscsabe kdt h€ten 6t blzonyos te-
klntetben Bur6pak6zepe lesza JOvd n$ron. Mondd'
honnon merfted ehhez az energldt? Egldltaldn hon-
nan sdrmazlka drimapedag6gle lrfntl llyen elszf nt
elkOtelezettsdged?

- Egyszerii ez. Szin6szn6 akartamlenni aztin rij6t-
tem, hogr a szinhilznem az 6n vil6gom. A rendez6s azon-
ban 6rdekelt. C-kateg6ri6s rendez6 lettem. A csoportom-
ban voltak szakmunk6stanul6k, akik nagron nehezen
boldogultak a sz6val is, meg a mozg6ssal is. Hossz6 h6na-
pok munkij6val lehetett 6ket eljuttatni a szinpadi bemu-
tat6ig, azlin j6l lemin6sitett6k 6ket. V6rzett a szivem. A
zsiiri nemazt a pedagogiai munk6t mincisitette, amellyel
akilr csr,k az firtelmes megsz6lal6sig is eljutottak. Am ikor
aztin sz*el(md6 lettem, 6s megismertem a Dramatlkus
Jft6kok k6nyvet, akkor tudtam meg, hogy az dr6mape-
dagogia volt, amivel 6n is pr6h4lkozlam. Aztin a @eb-
reczeni) Tlborral sorra csin6ltuk a tiborokat szrnj6t-
sz6k 6s pedagogusok szirnira,6s egyre jobban 6reztem,
hory a pedagogiai munka szAzszor fontosabb, mint az
6rem, vagy akir a szinpadon megval6sul6 eszt6tikai 6r-
t6k. Kes6bb Bucz Hunor, Holl6s Joc6 6s Rlchard Flnch
j6voltribol jutottam eg;rre m6lyebbre annak ismeret6-
ben, hogyan lehet a legkevesebb beavatkozissal, mintegy
a h6tt6rb<il segiteni a lelki folyamatokat. A sajit peld6m-
b6l tudom, mekkora segits6get jelentenek a pedagogiai
- s term6szetesen a drimapedagogiai - munkdban az
id6k sor6n megismert kiv6l6 szakmai egy6nis6gek, ez6rt
iryekszem ezt az 6lm6nyt megszerezni-megszervezni mi-
n6l t6bb, hozzim hasonl6 cipriben jir6 kollegimszitmil-
ra.

- Rem€lJOk, ezfttal ls slker0lnl fog, €s mln6l
t0bben merfthet0nk maJd o Jdvd nldron B€k€sben
fekedd 6lmdny-forrdsokbdl, hogy felfrlss0lve,
megerdsddve ldssunk bokrosod6 teenddlnkhez.

Trencsdnyl Imre
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Egr hetes szakmai tovfbbk6pz€st hirdetett meg a Magrar Drfmapedagogiai Tirsasng. 36-an jelentkeztek ri tz or.
szigb6l. A kurz.us 1991 . jirnius 24-30. zajlott, helye F6t volt, a nevelciotthon. A jelentkezciknek 3.500 Ft r6szv6teli dijat
kellett fizetniiik. A T6rsas.ig tagiainak a tagdijuk 6sszeg6vel kevesebbet. Emellett azonban sziiks6g volt a T6rsasigunk 6s
a Nyelvmtivel6k F-gresiilet6nek anyagi t6mogat6s6ra is.

K6t csoportban indulhatott a munka. Az egyikben az Erdekl6d€snek megfelelden tanit6k €s napk6ziotthonos tan6rok
azirint 6rdekl&tek, azt akart6kgyakorolni, hogyan lehet az angol Heothcote mddszerdvel Tornyal Magddt6l megta-
nulnl mik6nt kapcsolhat6 iissze a tananyag 6s a nevel6i szind6k, mik6nt fejleszthet6 a gyerekek alkot6 jelenl6te a foglal-
kozisokon. M6sok ugyanebben a csoportban arra voltak kiv6ncsiak, mik6nt lehet drdmapedagogiai m6dszerrel h6tr6-
nyoshelyzetiikiiz6rss6gek konfliktusosprobl6m6it megoldani. Ezt NylsztorAgnestdl saj6tihattiik el.

Amisikcsoportbanfels<itagozatostandrok6skdz6piskolaiakgnilekeztek, ittug;raniskreativk6pess6get fejlesztdtr6-
ninget ig6rtek6s nnnak aryakorl6sit, hogymik6nt alkalmazhat6eza m6dszer az irodalom tanit6s.iban. Ezut6bbir6l sz6-
lunkkivebben.

K6t tan6r kerfilt ery csoporthoz, olyanok, akik m6g sohasem dolgoztak egytitt. A kreatfv agytrdnlnget Debreczenl
Tlborvezette, a fizikai6rzdkszcrvl cldkdszftdst pedlgVfrhldl Attlla. Az el6bbi toler6nsabbpedagogiai elvek szerint
az ut6bbi markinsabb rendezdi magatartiissal. Ez a r6sztvevciknek okozott n6mi fesziilt#get, de tal6n igy volt j6, mert al-
kalom nyilt arra is, hogr a hallgat6k isgyakorolhass6k az emp4tia 6sa kompromisszum jit6kait.

Akiil6ntiizdhelyr6l6rkez6pedagqlusokcsoportb6li6rzelmi biztonsr{ginakmegteremt6s€hezelegendcinekbizonyult
k6t nap. S miris kezd6dhetett az er6s szellemi ig6nybev6telt ig6nyl6 tr6ningsor. Mif6le dramatikus eszk6z6k 6llnak ren-
delkez6sre, horyel6rjiika taniwinyaink kreativgondolkod6s.it. Gyakorlatban kellettr6jiinni, mik6nt kezdjiikm6sk6nt
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liltni avil6got, amikor a,,marslak6k" szem6veln6zziik,vagyegyfiktivbir6s6gi tirgyalison aziigy6sz,av6d6vagr avid-
lott szem6vel, mik6nt dd'bbeniink ri, hogy nincs egy6rtelmri igazsiig, hogy minden relativ, hogy anakronizmusok veszik
kdriil viligunkat, amelyt6l meg lehet szabadulni, ha akarunk. Gyakoroltik az elidgenit6st, mik6nt sz6lhatnak egy-egy je-
lensdgrcil, t6rgp6l kiil6ntxizri 6rzelmi magatart6sb6l. Mik6nt v6lnak azok a megsz6lal6s kiilonb<izriseg6kil eredcien iin-
nepelyess6 6s mulats.igossi4, nevets6gess6 6s fennkdltt6. Megtanulhattdk a r6sztvev6k, hogy saJ6t szubJektlvlzmu-
sukben ls kdtelkednl kell, s meg kell kfsdrelnl klalakftanl egy 6ltal6nos magyarfzd dryrendszert. R6j6hettek,
hogy az egy6ni 6rt6kit6let nem 6ltalinosithat6. Megpr6b6lt6k el6rni a tanirok, hogy a foglalkozis sor6n klalakulJon a
kdtsdgbcvonds k€pess6ge, az adaptdcl6s €s absztrakcl6s k€szsdg, gyakorlatban sajdtithattik el mif6l6k az analogiis
6s antit6zisen alapul6m6dszerek. s hogy ezekgvakorl6sa r6v6n hogy juthatunkfij dsszefiigg6sek birtok6ba. Mitlehet csi-
n6lni egrradirgumival? - tett6k fel a k6rd6st. Mire ernlflkeztetaziskola? Mi lenne ha a trianoni b6keszerz6d&6w6nyilt
vesziten6? Milyen lesz a csal6d 2500-ban? A sablont6l eltdrd gondolkodtatds, ez volt a c6l, s a m6dszer ezt sugallta;
gondolkodjunk misk6nt. Ez az eszmevezette a tan6rokat akkor is, amikor ilyenf6le megk6zelit6sben nyfltak az iroda-
lom, a dr6ma tanitr{sinak probl6m6j6hoz. mitdl lesz ugyanaz a tdrt6net kom6dia vagr trag6dia? Ha ismerjiik egy dr6m6 .
elej6t 6sv6g6t, mi minden t6rt6nhet k6zte.

Az utols6 est6n azt6n a hallgat6k szerepeltek. Improvizativ j6t6kokkal. A tanirok pedig megglr6z<ilhettek arr6l, hogr
eredm6nyesen dolgoztak. Miikiddtt az anal6gi6s m6dszer. Parabola j6t6kaikban viszont l6thatt6k saj6t magukat is.

(debntrczeni)

II. Orszfgos Gyermekszin jftszf Tdbor

1991. jitlius 8-17. k6,zdtt rendeztemeg aF6tiGyermekvirosban a tr. OrsaigosGyermekszinj6tsz6Tdbort aMarczi-
binyi T6riMiivekll6si K<izpont (azels6orszigos tibort aG<id<lll6iMiivelci<t6si Kdzpontrendezte tavalyVeresegyhiz6n).
A szervezd int6mr6ny s a helyszin vdltozott csak,'a tibowezetfl, a csoportvezetdk tdbbs6ge maradt. A szervez6s m6d ja, a
tibor programja is hasonl6: Orsa{gos meghirdet6s alapj6n jelentkezhettek a gyerekek, l0- l4 6v kdzrittiek, j6ttek is ha-
aink kiildntxizdrilszeib6l.Id6n Budapestrdl - az eddigigrakorlattal ellent6tesen - megleprien sokan.

Az 6letkort figyelembe v6ve osztottuk be a munkacsoportokat, amelyek egy-egy csoportvezetl-rendezf 6s egy-egy
asszisztens u�inyitilsixal dolgoztak tiz napon 6t. Programjukat, iddbeoszt6sukat saj6t maguk alakithattilk ki, ebben kG
tiitts6get csakn6tkezilsek 6s a k<izos esti rendezv6nyek jelentettek.

Ism6telten kideriilt, hogy k6t-h6rom nap elegendri id6 a csoport6pit6sre, s tiz nap alatt m6g egy rdvid produkci6t is
szinpadra tud dllitani minden csoport. Ism6telten kideriilt, nem kell ,Jeverni" a gyerekeken a darabot csak j6l k6pzett
szakember kell, aki gazdaslgosan osztja be, tolti ki, hasmdlja fel a rendelkezlsreill6 id<it. Szakember, aki kedwel dolgo-
zik, s meglepri m6don a munkaerk6lcse miatt ritk6n dicsdrt fiatalok f6l6rival a kezd6s el6tt rendre ott vannak a pr6bate-
remben, s n6ha m6g azt is mondj6k, hogy,,ne hagyjuk abba!".

Ami fj volt id6n: a Pest Megyei Miivel6d6si K6zpont illttlszewezett gyermekszinj6tsz6 rendez6itanfolyam hallga-
t6i egyiitt dolgoztak agrermekszinj6tsz6titbor rilsztvevciivel.A t6bormunk4jaremek hospi6l6si lehet6s6get jelentett a
hallgat6knak, tanulm6nyozhattik a hat csoportvezet6 pedagogiai szerrl6let6ben k6zds, de gyakorlat6ban elt6r6 tr6nhg-
m6dszer6t, k<ivethett6k a kiil6ntxizci grermekszinj6tsz6 miifajokh oztartoz6 el6adi{sok l6trehozisinak folyamat6t.

A t6borl6trejdhetettvolna,gazdag6sfjgazdagsziiltikel iskiildhett6kvolnagrermekeiket, haminden k<ilt#getar6sz-
vevcikre hiritunk.

Nem kellett ezt tenniink, ug;ranis jelentcis anyagi segits6get kaptunk a Nemzeti Gyermek- 6s lfjfs"4gi AalpiW6nyt6l,
valamint a Pro Renovanda Cultura Hungariae alapitv6nyrendszer Muharay Alapiw6ny6t6l. Igy egy 6tlagos fizet6sii szii-
l<i grermeke s zilmLr a is el6rhetdv6-megf izethet1v 6 v6lt t6borunk.

V6gezetiil a ,,st6blista": Fodor Mihily, Szakall Judit, Piilffy M6ria, Luk6cs L6sd6, Kdriimi Giibor, Kem6nyfi R6bert
rendezcik 6s Kaposi Lisd6 t6borvezetci. A rendez6i kurzust Nagy Andris Llsd6 vezette,hilzigazdinka F6ti Gyermek-
v6ros szinj6tsz6 csoportjinak vezetcije, Kiss Tibor volt.

(tuposi)

A tiszasasi,,Pi typ ang hfrz"

A Pitypang Hum6n Szolg6ltat6 Egyesiilet I 989-ben alakult. Tagiai (ziimmel pedag6gusok) c6lul tiizt6k ki a n6phagyom6-
nyokon alapul6, a n6pi kulttra szellemis6g6t magiban hordoz6 emberformil6st, koz6ss6gteremt6st, kiildn<is figyelem-
mel a h6trinyos helyzetii gyerekekre, fiatalokra.

Az egyestileti c6lok segit6sere l6trej<itt a PitypangHum6n Szolgiltat6Alapitv6ny is, amely nyitott 6s csek6ly 6sszeg-
gel rendelkezett.A tervekmegvalosit6sa lehets6gess6 v6ltazNapitvdnynak felaj6nlott ingatlanon, Tiszasason.A,,Pit-
pang H6.2"-nak nevezett falusi 6lett6rben kezdtiik meg 1990-ben a ny6ri tiborok szervezflslt.

Az Alapitv6ny tev6kenys6ge nonprofit 6rdekelts6gri, azEgyesiilet tagiai t6rit6smentesen szabadidejiikben szervezik,
vezetik a,,HLz" 6let6t.l l
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