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nincs sziiks6g, vagy majd csak k6s6bb lesz sziiks6g, ez6rt
itt kell, hogy felvegy6k a fizet6siiket. Es ide lehet dugni a
miniszt6rium vagy m6s int6zm6nyek ki6rdemesttt vit6-
zeit, a rendszernek kedves, de valahonnan menesztett k6-
dereit, magas kapcsolatokkal rendelkez6 elvt6rsak nem
tril elm6s gyermekeit. A fizet6si jeglrz1kekfognak majd
tanfskodni, hogy kik 6s h6nyan vettek fel itten mekkora
fizet6seket nagyobb ercifeszit6s n6lkiil. Keszegrcil min-
denki tudta, hogy szakm6hoz nem 6rt, hogy lepasszolta a
miniszt6rium, azt is, hogy napszimra szerencsej6t6k c6-
dulikat tdlt<iget, de ez nem akad6lyozhatta meg Vazull6t
abban, hogy t6voll6t6ben ne Keszeget alkalmazzal<vilzi-
helyettes gyan6nt.

A b6rjegyz6kre t6bbolyan n6v is felkeriilt, amelyik-
nek a gazd6 ja az int6.zm6nyben sose dolgozott; neves
folkmuzsikus, 6pit6sz, ir6-szerkesztcj.

Ez ut6bbir6l G y.L.-r 6l sz6l az alibbi tdrt6net: a neves
ir6szerkesztci Gy. L. 6.ll a plnztir ablaka elcjtt, sorban
t<ibbedmag6val. Oda6r a f izetri hdlgy el6, 6s mondja, hogy
ciGy.L.

- K6rem a szem6lyi igazolvinyit- igy a h6lgy.
- A kocsiban hagytam - mentegetcizikGy.L.
- Akkor tess6k lemenni 6rte.
-K6rem, -hdborogGy.L. emelthangon -, itt min-

denki igazolhatja, hogy 6n vagyok Gy. L.

K6tsz6z6tven gyerek eg.ym6s kez6t fogva, iitemes
dobsz6ra 6neket re: bEffscsese, rdszdr.rdM! Spi-
r6lisan krirbefogt6k a vriros s6trll6-utc6j6t lezir6 sziik6-
kutat. Az 6nek 6s a sr6ta alatt a szokcikf t nem mrikirddtt,
medencdj6ben mozdulatlanul pihent a viz. Ahogy az
6nek elhallgatott, mind ak|tsz,Lz,oIven gyerek bedobta a
vizbe a maga pinponglabd6j6t, melyen a neve 6s az orsz6-
ga 6llt. A-trogy az utols6labda is a vizbe 6rt - a sz<jkcikrit
sugarai a lehetci legmagasabbra t<irtek, magukkal sodor-
va, prirgetve, dob6lva a pinponglabdikat.Ezvolt a nem-
zetk6zi tal6lkoz6 z616 pillanata B6k6scsaba belv6ros6-
ban.

Magyarul gyermekszinj6tsz6 tali{lko z6nak neveztlk
ezt akftheig tart6 esem6nyt, mely val6ji4ban drimape-
dagogiai miihelyvolt.

l.Astruktira
A megfelelci szervezet 1979 6tarendezi meg minden

m6sodik 6vben a drama encountert 12-14 lvesekr6sz6,-
re, s a kciztes 6vekben a youth counter-t 14-22 6veskor-
osztely szamir a. AzEv 6pai Tan6cs t6moga t6s6val szer-
vezdd6 miihelyben minden eur6pai orsz6gnak helye van,
elxisorban persze azEur 6pai K<iz6ss6gh ez tartoz6 orszi-
gokb6l, de I 986-ban mi4r magyarok is r6szt vehettek a <i6-
niai encounteren. S az6la ott vagyunk mind a drama,
mind a youth encounteren.

A szervezeti sz.abillyzat szerint minden orsziigb6l
nyolc, k6t (vagy t6bb) nyelvri orsziigokb6l tizenk6tgyerek
6rkezhet. (Pl. Magyarorsz6,gr6l nyolc, de Svdjcbol, Belgi-
umb6l, Cseh 6s Sdov6k Kozt6rsas6gb6l 6-6, azaz tizen-
kelt6.) Egy-egy gyerek-csoporttal k6t felncjtt tan6r 6r-
kezhet. Egyikazfn. anim6tor, aki szakmai munk6tv6gez,
a m6sik a supervisor, a feliigyelcj tandr, aki a nemzeti cso-
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A VI. Nemzetk0zi Gyermekszin jftszd Taldtkozdrdl
B6k6scsaba, 1992. jflius 12-24.

- En itt sose l6tom mag6t. igy h6t nem ismerem ma-
g6t. Hozza a szemlly i igazolv 6ny 6t.

Igy tdrt6nt. Gy. L. a kiivetkezd h6napban m6r post6n
kapta a fizet6s6t.

Vazulla 6s k6re a rendszervdltoz6st meglehet6s ap6-
tifival6li meg.6k azok, akik vdrnak. Van, alinek viszont
felvitte az Isten a dolgi{t. Az egyik ism6t pi{rt-fejes. Ellen-
z6ki k6pviselci a pici urbinus szamizdatiigyn6k 6s a ciga-
nol6gus kutat6 is.

A munkat6rsak egyike - ahogy irtuk - 6j hetyre
megy. Misik most keresi a hely6t. Van, aki a m6sod6ll6-
s6ban buzg6lkodik, vagy Kft-t alakit, vagy egyesiileter
szewez. Ki-ki megpr6b6l alkalmazkodni az fj kdriilm6-
nyehez, az.iti miniszt6riumhoz, 6s igazodni a p6rtokhoz.
Akik vezetci helyeken ismer6s n6vre bukkannak, azok 6r-
vendeznek. Fekete Gyuri rendes ember,igy sz6l azegyik.
Andr6sfalvi Bercivel - igy a m6sik - nagyon j6l zsiiriz-
tiink egyiitt valamikor. S rijabban latolgatj6k azt is, mi j6t
vagy rosszat hozhat nekik Kov6cs Sanyi, a friss minisztr6-
ri um i fdosztilly ezet6.

A h6tt6rint6zm6ny azonban eg6sz6ben nemigen tud
mit kezdeni magiival.

portokat vezeti. A felncitteknek angolul, franci6ul vagy
n6mettil kell tudniuk. A gyerekek eset6ben j6, ha tudnak,
de nem kcivetelm6ny.
(Fontos itt megjegyezni, hogy id6n ekjszdr jott csoport
AlMni6b6l, Esztorsz6gb6l, Oroszorsz6gb6l, Rom6ni6-
b6l6s Sdav6ni6bol.)

Az encountert h6rom-tagir 6n. "aristic team" vezet-
te, melynek ta&iai Patrick Quinnet, Belgiumb6l, Paul
Kaiserman Angli6bol, 6s e sorok ir6ja,Mit6 Lajos volt.
Mi azonban hangsfilyozottan nem miiv6szeti vezet6k,
hanem koord ind torok voltunk, 6s aszerint is miikodtiink.
A k6thetes idcik<izt k6t nagy reszre bontottuk. Teljesen
elkiilonitertiik a delelcirti es d6lut6ni munk6r.
A delel6tti munk6ban a folyamat, a processvolt a l6nye-
ges. Tizenk6 t csoportot form Altunk2} -Z4gyerekbcil, me-
lyekben egv orsz{gb6l csak k6t gyerek leherett. igy pl. k6t
magyar, k6t bolgir, k6t olasz stb. Ezeket a csoportokat
k6t animiitor vezette, akiknek kellett 6rtenie egym6s
nyelv6t 6s persze szellemiseg6t is.

A tal6lkoz6 mott6ja Saint-Exuperytcil k6lcsrinz6tt
morda t vol t :, J6l csak a sziv 6v el l6t az ember " . Ez az egy -
m6s meg6rt6set, a milssilgot clismerci gondolat ismert
volt az anim6torok el6tt mir j6 egy 6ve. A feladat az volt,
hogy az elxi h6ten (h6tf6tcil-prentekig) a maguk csoport-
jiban fogalmazzanak meg valamilyen dr6mai eszkozz.el
egy iizcnetet (4nessage).

Szombat d6lelcjtt mind a tizenk6t csoport megmutat-
la a maga folyamatiban megfogalmazott tizenet6t a h6-
romtagri teamnek.Ak6vetkezcinapon, amig a tobbiek ki-
riindultak, addig mi <isszepdrositottuk a csoportokat,
hogy melyik iizenete passzolhat a mr{sikh oz,,vagy eg6,szi-
ti ki azt. Igy hat, k6t csoportb6l 6116 csoport jdtt l6tre.
Ezek h6tfcjn megmutatt6k egym6snak az iizenetiiket, s ha
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Irf,ertlkcsr'6tt. ha akartik kiiliin fogalmaztik meg, f jabb

h. ,rr o.,. ': mtihelymunkin a v6laszt (response). Eze-

b ez igr ltitrej<itt valamiket, folyamatok v6geredm6-

ny€t mutattik be csiit<irtiikiin d6lelcjtt m 6r azeg6szli,t'or
minden rbztr evcij6nek. L ez.6w aigy ak6thetcsmunkafo-
llamrlot. Mi -a team -nembir6ltunk,csakkoordini4l-

tunk. Nem sz6ltunk bele az egy6nek munk6j6ba.
A d6lelcitti munka a val6di encounter el6k6szit6s6nek

Jotm eleme volt, hogy az an im6torokat m6r j(rlius I 0-re
k6rtfr k Bek6scsab6ra, hogy elcik6szithessiik egyiittmtikti-
desilket. J6t6kokat j6tszottunk veltik, melyek mind a
kommunik6ci6r6l, az egymds meg6rt6s6rcil sz6ltak'
Majd ,,lott6hirzils" kovetkezett. Angol, francia 6s ndmet
kalapba tettiik az e nyelveken besz6lci animdtorok nev6t.
Kett6t-kett6t hfrztunk minden kalapb6l. Ezek lcttek a
p6rok, akik azutfn a kovetkezci napon megpr6bdltdk egy-
missal koncepci6 dolgiban sz6t 6rteni. .Tobb6ra sikeriilt'
Ha nem, ott f j pirt alakitottunk ki. Sajn os,ez,azel6k6szi-
t6s nem sikeriilt | 00%-osan, mert nyolc anim6tor nem
6rkezett meg idcjben. (Erthetctlen modon a magyar sem!)
Ezek a csak a gyerekkel 6rkezci anim6torok az eg6sz mun-
ka sor6n kiss6 kilfigtak a sorb6l,6s nem mind tudott iga-
z6n j6l bekapcsol6dni a munk6ba.

Eg6szen m6s jellegri volt a d6lutrlni munka. D6lut6n-
ra bdrki, anim6tor 6s supervisor, egyar6nt szabadon hir-
dethetett valamilyen miihelyt (workshop), melyre a gye-
rekek szabaclon je lentkezhet tek.  A val6di  munka-
megosztes azvolt, hogy d6lut6ni miihelyt jobbiira super-
visorok hirdettek. Ezeken a miihelyeken viszont a pro-
dukci6 volt a l6nyeges. Ezekbcjl 6llt tisszc azazlutcasz.irl.-
h6zi ettid -soroza t, mellyel megkosz6n t ii k a hizigaz d 6.Jx,
B6k6scsaba vend6gszeretet6t. Ilyen workshop volt pl.
gimnasztika, improviz6ci6, zsongl6rkiid6s, jazz-balett,
szirtaki stb. De a maszk-krlszit6k 6s a t6rgyform6l6k is be
t ud tak kapcsol 6dn i az u tcaszinh itz.i l6rv iny ossilgokba,
melyek helyszine a v6ros s6t6l6-utci4ja volt. Az utc6n be-
liil a helyszineket a miihcly-vezetcikvi{lasztott6k ki, de a
mriv6szcti vezet6s szerkesztettc osszc, tal6lta ki a kczd6s
6s a zdr6s ceremfinirij6t.

2.A tartalom
A tartalom a kapcsolat volt. Arra kellett a d6lelcitti

munkfban az animdloroknak t6rekedni6k, hogy valami
olyan iizenetet fogalmazzanak meg szavakkal, mozg6s-
sal, zen6vel, ti4rgyakkal, ami az embcrck egymi{s kiizotti
meg6rt6s6t, a faji, vallisi, nemzeti kiilcinb<iz<is6g meg6r-
t1s6t, az,,idegen - sz6p" gondolatdt fejezi ki. Ehhez
adott t6maszt a saint-exupery-i jelmondat. S ez a lartal-
mi iizenet, 6s ahozz| fogalmazott vflasz jobb6ra mind a
tizenk6t munkacsoportban k6pes volt megf ogalmaz6dni.
Persze v6ltakoz6 szinvonalon. De fgy v6lem, - s a team
is 0gy v6lte -, hogy n6gy-iit eg6szen kimagasl6 ered-

m6ny sziiletett. Mi volt a munka legftibb eszk6ze? Az im-
provizici6.Az a fajta etiiddz6s, ami a magyar dr6mape-
dag6gusok 6s szinj6tsz6 rendezcik elcjtt sem ismeretlen.

Megit6l6sem szerint a k6t h6t alaphangj6t az els6
munkah6t folyamata, a "message" megfogalmaz6sa
iitdtte meg.Itt 6ltal6ban az volt a munka alapja' hogyva-
lamilyen meg nem 6rt6sbcil eljuttak a k<izds felismer6sig:
a b6k6hez 6s a megr6rt6shez. Pl. kiil<in-kiilon csoportok
harcoltak egym6ssal, majd megtalilva saj6t identitdsu-
kat, egymils kez6t fogva, sz6p mel6di6ban olvadtak egy-
gy6. Vagy kiildn-kiilrin szigeteket alkotva, a b6k6s 6let fo-

lyamatait pr6b6lt6k kiform6lni. Erdekes m6don ink6bb
azemberi testtel6s n6hiny eszkdzzeldolgoztak, mint t6r-
gyakkal. Patrick Quinnet sz6p gondolata volt - az elcjk6-
szitci megbesz6l6seken, m6g okt6berben -, hogy milyen
j6 volna, ha az eszme t6rgyakban fogalmaz6dna meg' pl'
papirban. Nos,egyetlen csoport volt csak, amelyik papir-
ral dolgozott. Es bizony el6g gyeng6n.

Az 6n v6lem6nyem szerint a p6rositotl csoportok a
misodik h6ten is jtll dolgoztak, de a reponse, a vilasz mir
nem volt olyan eredeti, mint azizenet. Sok esetben in-
k6bb onism6tl6snek hatott.

3. A tanulsiig
Szakmai - nekiink magyaroknak - annyi' hogy nem

jdrunk rossz irton a drimapedag6giai m6dszereinkben'
Rengeteg gyakorlat eleme ismercis, m6r kordbban 16tott,
itthon isalkalmazott. Tal6n az lehet rij vonds, hogy az ani-
m6tor szelidebben (minden agresszivitds n6lkiil) hagyja
a gycrekeket dolgozni. Nemragaszkodik eredeti elk6pze-
l6s6hez, hanem hagyja v6ltozni. Magyarul: 6pit a gyere-
kek kreativit6s6ra!Ne feledjiik, az itt mtikddcj m6dszert'
kreativ drim6nak is nevezik.

H uszonki lenc orsz6gb6l 250 gy er ek 6s 6tvenn6gy f el -

n6tt vett r6szt ezen a ralfikoz6n. A d6lel6tti munkdban
matcmatikai alapon, a d6lut6nin <ink6ntes alapon szerve-
z6dlek kozoss6gg6 az idegen gyerekek. Az irn. ,,nemzeti
csoportok" egyiitt laktak, 6tkeztek, rendszeresen tal6l-
koztak 6s..nemzeti bemutat6kat" is tartottak. De a mun-
ka gerinc6ben m6gisaz encounter, a kapcsolat illt. Idcge-
nek egyiitt. Nem szavakban; tettekben, a val6s6gos 6s
klzzel f ogh at6 m u n k 6ban i sm e r t6k m eg egym 6 s t : a m iisik
kulttr6j6t, szokilsait, idegens6g6t. S a gyerekek nemcsak
toler6lt6k a m6ssdgot, hanem bar6ts6gok, szerelmek is
szovcidtek. Agyerekek szcllemis6g6t6l idegen a naciona-
lizmus, a rass z,iz.mus.Ezafelncittek taliilm6nya. A gyerek
ezt nem csak nem rlrzi, hanem figyelembe se veszi. ,,J61
csak a sziv6vel l6t az ember" - meg azesz.6vel, a humo-
r6val, a j6t6kos oszt6n6vel.

Ez volt a 6. drama encounter legnagyobb tanuls6ga.

Mdtd LaJosil
Tizenbt nyulak

- Egy h6t Angli6ban -

Azt hiszem, mindig kiil<inos elfog6dottsdggal jrir, ha
az ember kiilfiildi tanulm6nyfrtra k6sziil. Sokszorosan
igaz lehet ez akkor, ha mestcrs6g6nck, mtiv6szet|nek
sziil6haz6j6ba indul. A dr6matan6r szimilra - tartoz-
zon b6rmely irdnyz.athoz. - Anglia mindig is a ,.biilcsci"
marad.

Ez 6v jfniusiban, 13-21. kiizdtt tizeniitddmagammal
j6rultunk ehhez a bijlcscihoz, rls azt kellett hallanunk,
hogy a gyermek - az iskolai tantervbe tan6rak6nt be6pi-
tett dr6ma mint v6laszthat6 tant6rgy - 6letc az cit gon-
doz6k nagy riadalm6ra egyre ink6bb vesz6lybe keriil. Ez


