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ieferense van annak a ncvel6st sz6munkra kiss6 szokatlan m6don segitci centrumnak'

pam6la pel66ul egy Angliaban bcvett sziszt6ma szerint oldja meg a tanit6k 6s tan6rok dramatiktts tovlbbk6pz6s6t'

vagy 6pp csak az6rdeklod6siiket kelti fel a dramatikus eljArdsok irilnt:'As2erint, 
hogy az adotr iskolai osztdly kicsikbcil, nagyokb6l, drimiit sose j6tszott nevelcj_6ltal vezettetik-e, vagy $ya-

korlottabb tan6i avezetcijiik, Pam6la id<ink6nt kil6togat az iskol6ba, s az elcire megbeszr6lt t6m6ban 6r6tvezet, vagy sza-

bad foglalkoz6st a koroszt6lynak illcj dramatikus eszktizokkel.Ez,r a nevelci v6gign6zi,sha tetszik neki, Pamrlla 3-4 fog-

lalkozis ut6n maga is megprfib,4ttozikezzela m6dszerrcl. Pamrila m6g tiibb foglalkoz6s6t megliitogatja' s tan6csokat ad,

esetleg fjra tart egy-k6t loglalkozrlst.
Kiviincsi lenn6k, hogyan oldan6nk meg ezt itthon?
Vajon k6ptelens6glennc a z. ilyen,,repiilci" m6dszertani seg6derri?
Azi hiszem, igen.-En itt elkisarem Pam6li4t cgy remckiil folszcrclt elemi iskoli4ba, ahol a semmi f ogalmiit tanitj-a meg

a gyerekcknek. K*iv6ncsian v6rom, mi az iirdiigoi lehet kczdeni ezcn a matematika 6rdn a dramatikus eszkijzokkel?
""A 

kiinnycbb hangulat, a benscis6gess6g miatt mezitl6bravetkcjzott szcikegyerekck keverednek ugyancsak mezitl6bas

pici n6gerekkel, s elkczdridik az 6ra, amif az iskola tobb tan6ra v 6gigntz.6s jegyzctel. A dr6mai elem k6ts6gkivij,l az 6rit

uezetrilotgy impulziv szem6l,vis6gc, olykori szercpv6llal6sa, amint bernutatia bar6tiiit, Oscar-t, akinek a jele egy 0, a 'e-

16, Oscar term6szetesen nincs itt, ri a scmmi. Nos, a folvczet6s el6g abszurd,6m a gyerekck 6rtik, hiszen csak azt kell p6l-

diul meg6llapitani, mi az, ami nincs. Az a semmi. ,,Szagolj meg engem!" - mondja Pam6la, 6s hfsz orrocska indul fel6.

No, lilsrl, 6n iagyok.Van a semminck szaga? Ugye, nincs?l Der(j 6s ercis szem6lyes kapcsolat uralja a foglalkoziist.

K6scibbazigazgat6ncivcltal6lk<lzom.Aziskollba l22gycrekjir.M6hsejtckrceml6keztel6,ti i ldszinl.es6pii letez'te-
le napf6nnyel6J rengcteg eszkozzel.Et.az iskola olyan szcg6ny 6s clhanyagolt keriilettrcn miikodik, hogy az itt tanit6 ne-

velcii vesz6lyess6gi p6tt6t<ot kapnak. Az igazgat6nti minden sziilcit ismer, s hat tanlra koziil az cgyiknek az a dolga' hogy

azegyediiliil6 ncjlet6sacsaldtlokat l6togassa. A legnagyobbgonti ncm is azoktatls, mond.ia - biir a kicsik olyanok' mint

egy vddor, tele kukaccal - hancm a sziildikkcl val6 foglalkozis.
Kiilon vallisi oktatiist is kellctt szervezniiik a muzlimok 6s a zsid6 gyerekek sz6mf ra.

Kilcnc 6ra el6tt 5 perccel kezd<idik a tanit6s, 6s f6l n6gyig tart. Hogy elcitte 6s ut6na mit csin6l a gyerek? Hdtezgond..'

Pam6la elbficsrizik, rls nri megl6togatjuk a St..lohn Katolikus Ktrz6piskol6t. Fantasztikus drfmastridi(r. 86n6n iil<ik az

irigys6gtcil, s egy olyarr sz6tcsett, szercncs6tlcn 6rf t 16tok a fiatal tandrncitiil, hogy itthorr is szomorfi lenn6k. Remek k<ir-

nyeretUen is tort6nhet baleset. Ez a foglalkoz6s mindcn pillanatdban clhib6zott volt. Erzi is a koll6ga, s riadtan mentege-

t6zik.6 adrima rnellett angolt 6s vall6st tanit. Tal6n az jobban rnegy ncki.
A kovetkezri dr6ma6rilt m6r ncm tttdom megr'frni, szinh6zjegyem van d6lut6nra.

KAPOSILASZLO

TIE -Angli i iban

n.
B$

!

:t*

F':

: b
t t '
I  l '

tt,

A Kccskem6ti Ifjfislgi Otthon 6s a Marczibfnyi T6ri
Miivelrjd6si Ktizpont (azazon bcliil miikod(j Budapesti
Drdmapedag6giai Kiizpont) kdziis szcrvez6s6bcrt 1992.
nyar6n Angliiiban j6rt maSyar dr6rnapcdag6gus csoport
sz.6nir ahiz-igazd6ik, a birrningham-i egyetem drdmata-
nirai iitfog6, a dr6rna kiil<inf6le megjclen6si form6it lrc-
mutat6 6s a betekint6sn6l j6val tobbet is acl6, t anit ri pr ctg-
ramot 6ll itot tak cisszc. Ennek - term6szetesen - r6st.6 t
k6pez.te a TIE, vagyis it szinfuiz a nevel<isben (a ,,tcrme-
szetescn"sz6 a hely6n van:akinekaddig togalnta scrnvoll
aT I E = T heat r e i n E ducat ion ds a D I E : Dr anru i n E du-
cat ionk6 t.osgyiikereirril, szcrvcs kapcsolatd16l, annak is
,,egy6rtelmriv6 v6lt" e n6hriny naJr alatt). M6gpedig h6-
rom ekjad6s 6s cgy cg6sznap<ls tr6ning florrnir.iitnn.

Nos, azok kcrlv66rt, akik rn6g ncnr talilkozhattak k<i-
zelebbrcil a TIE-vcl, illjon itt egy rdvid isntertctci.

M6dszert 6s hill6zatot egyar6nt jclcnt a TIE;Angli6-
ban sz6les korbcn ismcrt ez a riividit6s. Mivcl uz angolok
az oktat6sra 6s a nevcl6sre trem haszn6lnak annyira m6st
jelcntci kil'ejcz6seket, mint mi, f ordit6si probl6ma: szfir-
hdz a nevel dsben v agy az okt at dsban. (Tal6n a tanit6sban
kifejez6s haszndlata megoldhatnf osszes probl6min-
kat?!) Tiirsulatokr6l van sz6, amelyek a szinhdz6sa drd-
ma (niiunk, ugye, a drdmapedag6gia elnevetcs az is-

mertebb) cszkiizeivel nevelnek. Mindig mcghat6rozott
koroszt6lynak k6szitik foglalkozdsaikat; rendre ismeret-
len csoportoknak tartjik azokat. lgy csak iiltal6nos 6let-
kori jcllernz6k alapj6n tudnak felk6sziilni egy-egy proS-
ranr kivitclez6s6re. A tr{rsulatok e!,y r6sze rendszerbe il-
l itta tott, vagyis k6zoktatiisi szolg6ltatrisk6n t miikiidik,
fenntart6ja, finansziroz6ja a teriiletileg illetekes onkor-
minyz,at. A kapott p6nz6rt, terern6rt stb. meghatirozott
idrjn beliil az adott tcriilet valanrcnnyi oktat6si int€t.m6'
ny6ben foglalkozilst kell tartaniuk. ffannak szabadcsa-
patok is.) Nem a gycrek l'izct, hangsf-tlyozom (tal6n eti-
kit lan is lenne a feln6ttnck p6nzt k6rnie a gyerektcil
azlrt, mert az.egyiitt jrltszik vele!).

A t6rsulatok kozritt varrnak olyanok, amelyek a saj6t,
kiikinbiizij 6letkori csoportokra kidolgozott prograrnjaik
rncllctt I'elvesznek,,megrendel6seket" is; az iskol6k 6ltal
mcgadott ncvel6si probl6nt6k mcgoldiisi4ban is segite-
nck. A foglalkoz6sok r€szdt k€pezi aszfnh6z, ,,r6sz-
letekben", tehdt kisebb eldadfsblokkokban vagy
egy nagyobb eldadds form6Jfban. De a szfnhfz min-
dig aldrendelt annak a tdm6nak, amelynek megdrt€-
s€ben v6ltoz6st kfv:lnnak el6rni a tf rsulatok. A szfn-
hiz nem c€|, hanem eszk0z. (Elmdleti kit€rd: Gavin
Bolton szerint a dr6ma c€l ja a meg6rt6s megvriltoz6-
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sfnak el6segft6se; e ,,minek a megdrt6se" kdrd€sre
rzt a v fltszt adJa: annak, ami16l a drf ma sz6l. S ki ne
tudna - csipetnyi fantfzi6val - hosszan sorolnl
olyan tanul6si teri i leteket, amelyekndl J6 lenne, ha
vdltozds kiivetkezne be a meg€rtdsben.)

Mint emlitet tem, hizigazd6ink, programunk szervc-
zrii j6voltib6l hirom TIE ekjaddst liithattunk, m6gpedig
(idcirendben) egyet-cgyet London ba n, Coven triben 6s
Lancasterben.

A londoni elciadist a rangosabb csoportok k6z6 tarto-
z6 Big Brumnevfi tlrsulat tartotta London egyik kiilsri
keriilet6ben (a Finchley Youth Theatre-bcn), a teriileti
dr6masz6vetsr6g rendezv6ny6n. A t6rsulat 6lland6 miikii-
d6si helye egy6bk6nt Birmingham. Amit l6thattunk:
egyetl e n sz.inhilzi produ kc i6ban kis6rel t6k meg,,retros-
pektiven" bemutatni az angol kozelmrilt dri4mapedag6-
giai ir6nyzatait, illetve azok kritik6j6t. Ez - helyenkent
szellemes szinpadi megoldiisokkal - sikeriilt is. Egy6b-
ktnl. szerkezet6ben, fel6pit6s6 ben ha gyom6nyosnak
mondhat6 elciad6st 16ttunk, idrink6nt r6lvczetesen intcn-
ziv szinilszijit6kkal - kiilon<iscbb iz-galom n6lkiil. Az
elciad6s l6tre.jiitt6nek oka a dr6rn6val dolgoz6k sz{rm6ra
rendkiviil kedvez6tlen, ciket cgzisztenci6lisan 6rin tcj vdl-
toz6s: a drima szerep6nek cs<ikken6se a ncmzeti tantcrv-
ben. (Ezen vfltozfsnak, 6gy tiint sz6momra, kcv6sb6
szakmai, mint ink6bb politikai okai vannak...)

A programnak, az elciad6st k<ivetri vit6val 6s a jelen-
l6vrik (angol 6s magyar dr6mapedag6gusok) kiscsoportos
feldolgoz6 j6t6kaival egyiltt is nem vagy csak alig volt kti-
ze a TIEJroz.

A Coventryben 16tott elcjadiist az egyik nagymfrltri 6s
jelenleg is a legiobbak kot6. sorolt t6rsulat, a Belgrade
T heatr e tarlotta. Nem teljcs TIE programot kaptunk (an-
nak id6tartarna m6sf6l nap!), hanem egy jclcntcisen rdvi-
ditett, bemutat6 jellegii vdltozatot. Dc m6r cnnyi, vala-
mint a (magyar vend6gekkedv66rt tartott) bcmutat6t ko-
vetci besz6lgct6s is igazolta, hogy a t6rsulat j6l {tgondolt
programot 6pitett fel, s azt a benne dolgoz6k foglalkozis-
v ez-etijk6,n t sz.in6.sz.k6n t cgyard n t nl aSas sz in vona lon
..hoz-2,6k".

Az. 6rkeziiket k6 t,,m r r n kahely " f ogad ta : m i ndkct trj-
n6l k6pekkel dolgozhattunk; az cgyik csetbcn sorrcndbe
rakhattunk meseillusztrdcifikat, mig a rndsikndl cgy k6p
jelent6sr6tcgci t fejtcgethctttik.

A foglalkoz6st j6l szolghl6 trcvczct6, ,,[elrnclegitd"
r6sz utin a szin6szck rnin t,,A T<irt6netek Mf zcrrmdnak"
munkatirsai kiisz<int<ittck bcnniinkct. Megmutattik a
mfzcum f6ltett kincs6t, egy rajzot, vagy t6rk6pdaratnt
(nem tudhattuk biztosan, s er" a bizltny lalarrsig, a,,lcbcg-
tet6s" is j6 volt). K6rt6k, hogy scgitsiink rrckik ,,1'6ltctt
kincsiik" 6rtclmez6s6ben - szakirt6i szcreltbe l6phct-
ti ink. Koz<isen pr6b6ltuk kita16lni, hog,ymit.iclcnthetnck
az ilveglappal eltakart (mcrt hi{t nagvon 6rt6kcs, r,6deni
kell!) rajzon l6vrj 6trrfk, kiiz<isen kcrcsttik azt a tirrt6-
netct, amcf yc I'd r ajz r ogz.ilctt. Eg,)' id<i u t6n (ant in t sziik -
s6gess6v6lt iijabb informilci6k trc6pit6sea jit6kba) a mri-
zeum egyik munkatiirsa, a ,,1'cll'cdczij" ritra indult; l6t-
hattuk is azt a .iclcnetet, anrelybcn egy barlangban talill
egy tarisznydt. A tarisznyibau pedig (ttibbck kdzt) a rajz
hi6nyz6r6sztt. Most nr6r a teljcs rajz alap.iiln folytathat-
tuk a munki t . . .

A foglalkozris elsii r6sz6ben a szin6szck 6s a gycrekek
k<iz<iscn keresik atiirtelnetet. A m6sodik r6szben a t6rsu-
lat tagjai, a mrizeum munkat6rsai ,,rekonstru6l .ifrk" azt,
vagyis bemutatj6k a gyerekeknck saj6t vdltozatukat (el-
ciad6s).

Az eb6dsziinet ut6n a gyerekek, mint egy,,manu6lis
fogl alkozison ", 6br izol jik a tiirt6net egyik szerepl<ij6t,
majd a t<irt6net valamelyik r6sz6nek kiscsoportos, im-
provizilci6s feldolgoz6s6ra kertl sor...

A foglalkoz*4s miisf6l napja alatt sokf6le munkafor-
miiban dolgoznak a szin6sz-drimatanirok a gyerekekkel
(a megjelenit6stiil a rajzos torm6ig). Egy6bk6nt tanrend-
bc illcsztett foglalkoz6sokr6l van sz6. A gyerckeket az is-
koliiktpl viszik a Belgrade-hez. A milsf6l nap is belef6r az
angol iskol6k 6let6be...

Sz6momra a legnagyobb meglepet6st az jelentette,
hogy a Belgrade ezt a foglalkoz6st - formanyelvi m6do-
sit6sokkal - sz6les koroszt6lyi tartominynak j6tssza.
(Emlitettem mfr, aTIE t6rsulatok tagjai csakis6ltal6nos
koroszt6lyi jellemzcik alapjdn k6sziilhe tnek fel egy-egy
programjukra, nem 6pithetnek arra, amire a <lr6mata-
n6rnak fclt6tleniil hagyatkoznia kell, hogy szem6lyesen
ismerik az adott gyerekcsopnrtot. Ez6,rl a t6rsulatok
egyes foglalkoz6saikat rendre mcghatdrozott korosz-
tflynak vagy csoportnak, s korl6tozott rr6sztvevcii l6t-
szdmmal tartj{k.,,A kisiskoliisoknak 6s k6z6piskolisok-
nak mds t6mi4k. mdsf6lc feldolgoziis lehet csak 6rdekes"
t6tclt a Belgradc munk6ja fgy m6dositja, hogy ak6r azo-
nos t6maelt6rcifeldolgozilsi m6dja islehets6ges. A t6rsu-
lat tagjait6l hallhattilk: a loglalkoz6s c6lja a rr6sztvev<ik
megl6v<i tuddsiira 6pitvc fejleszteni, s itt a mindcnkori
r6sztvevcik megl6vci tuddsdrol van sz6. Eppcn eztrt eg6.-
szen rn6sr6l sz6lhat a I'oglalkozds id6sebbekkel.

A TIE szinhizi eszkozokkel (is) dolgozik. Or<im volt
sz6monrra, hogy a rendkiviil rokonszenves, mcg6rtci, tii-
relmes, elf'oga tl6, igaz.i tandrk6nt 16t ez,d f oglalkot isv eze-
td szerepben dolgozott,,,h6tkiiznapi" 6nje Gesztusai,
temperamentuma sttl.) eg6szen m6s volt, mint amit a
program sordn 16thattunk. De ez csak a toglalkoz6s utfni
bcsz6lget6sen deriilt ki, s ncm kozben!

A h6rom TIE programMl a leggyeng6bba Lancaster-
ben liitott vol t (Duke T heat r e C ompany). A kb. h6rom 6ra
idcitartamfr,,komplex" foglalkozi{s ism6telten bizo-
nyitotta a 169 ismert t6tclt, miszerint sarlat6nokkez6n
biirmelyik (legyen az egy6bk6nt ak6r kitiincj) m6dszer
t<inkremcgy.

A gyerrnekcknek sz6l6 sz,inhtzi (sz in6szi -ren dezcii)
h agyom iinyok legrossza bb elemci rc 6pii lci h osszfr, zrv a-
ros clriadist j6fornr6n csak legaliz6ln i igyckczct I'dz rzl
megelcizci riivid szcdett-vedett foglalkozirs. A l6d6ba
z6rt, majrl a lddilban felejtett gycrmek liitvdnya sokunk-
tran megmaradt, ncm 6ppen kovctcndri pedagtigiai mirr-
tak6nt.

Ez a t6rsulat egy esztendcirc kb. a huszon<itszorijs6t
kapja annakaz osszcgnek,amelybcil a jclenlcg m6gcgyct-
lcn magyarorszfgi TIE t6rsulat miikixlik (megk6rdcz-
tem: 6vi el<iaddsszdmuk ncm magasabb, mint a Kerek-
asztal Szinhazi Nevcl6si Kcizpont6). Fcladatuk: k6t 6v
alatt a megye valamennyi iskol6i6ban foglalkoz6st kell
tartaniuk. Rendrc kitclepiilnek az iskol6kba, chhez. st/al-
lit6i6rmii, l'6ny- 6s hangtechnikai bercndcz6sek dllnak
rendelkez6siikre, sz6mit6g6piik, f6nymdsol6juk van stb.
Arnit v6geznck (minris6gdtri l eltckintvc): kozoktatdsi
szolgiil ta tiis, tcriilet i cll6 t6 rendszerbcn.

A Duke tagjaival ,,volt szcrcncs6nk" nr6g egy tr6nin-
gen is r6szt venni... Nem ekkor tanultuk a lcgt<ibbet dri-
nr6r6l, szinh6z16l Angliriban...

A TIE nem csak elciad6sok form6j6ban kilpezte -
cgy6bk6nt rcmckiil <issze6llitott - programunk rtlsz6t.
Az angliai kurzus egyik legjobbcl<iad6srit (obb kifejez6s
a tr6ning) Geoff Gilham vezette, aki ir6k6nt, rendezd-
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k6nt 6s igazgat6k6nt is dolgozik TIE tilrsulatban, illctvc
tdrsulatokkal (emellctt - b6r ezt kint m6g ncm tudtam
- sz,akir(>k6nt is gyakran hivatkoznak 16, a lcgnagyob-
bak is!).

Tr6ningj6nek k<iz6ppon tj6ban a TIE foglalkozisok
tervez6sc i l l t. Saj6t tcrvcz6si gyakorlatir6l besz6lt
(,,sokf6lek6ppcn csinr4lj6k"). Szerinte n6gy fci clcme lc-
het a mindenkori TIE programnak. Ezck cgyszcrti ele-
mek, a neh6zs6g a kapcsol6disukban rejlik. Bfrmelyik
k<izpontiv6 v6lhat a tcrvcz6s sorfn, s b6rmclyikb<il el le-
het indulni: 1. a tort6net, 2. a koncepci6 6s a tanul6si te-
riilet, 3. a kdzponti vizi6, 6s 4. a rO,szlvevok bckapcsol6d6-
s6nakm6dja (cz uttibbin6lszind6kosan kertiltcm a bevo-
rui s sz6 hast.n6la tri t).

Gcoff 6s munkat6rsai ncm hatirozzik rncg clrire a
prog,rarn lartalm6t, az a tervcz6s folyam6n alakul ki. Fon-

MARY E.  YIRENKYI:

tos, hogy a szin6szek, a TIE tirsulat ne frgy rilljon ne,ki egy
program tcrvez6s6trck, hogy ,,ezt 6s czt 6t akarjuk adni a
gyerekcknck". Fon tos, hogy a szin6szek saj6t maguk sz6-
miira is fclfed v.t.6kazanyagot, hiszen ehhez kell a k6stib-
bickbcn hozz6scgitcniiik a gyerckcket. A TIE program
tervcz6se mriv6szi alkot6tev6kenys6g, a sajet belsd im-
pulzusainkra kcll figyelniink, ezek majd a tervez6si fo-
lyamat sor6n tudatoss6 v6lhatnak.

Akiknek Eur6pa (foldrajzilag kozepe, egy6bk6nt...)
kelcti fele jutott, gyakran 6lnek pozitiv ckiit6lettel a

,,nyugati", a nyrgatr6l 6rkezcj irdnt.
Bevallom, 6n m6r csak hifrs6gb6l sem hajlok erre. De

az angliaihoz hasonl6 TIE-hil6zat olyan 6rt6k, amelybe
konnyi volt,,bcleszeretni". Oktatisunk, miivclii<l6siink'
miiv6szeti 6letiink nagy haszn6t vehetn6.

Gyermckeink is.
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Giinai drfmajdt€kok

Miekjtt az elscj feh6r cmtrer G6na ftildj6rc tctte a 16-
b6t, l6tczctt ott egy hagyorndny, melylrcn kifejcz6sre jut-

. hattak a giinai ember vfgyai, t6rsadalmi norrnli '  hitei 6s
clvei, visclkcd6si etikcttjc, s tula.idonk6ppcn i 6lctm6d.ia'
A n6p kultrir6ir{nak ct itkif e.ict6<16sc,,szatnd" szinjlt6-
kok form6j6ban nyilr'6nult nrcg a falu jdt6ktcr6n vagy a
csal6d httlnak udvarfn. A Tiirt6nctckct lcgtobbsz<ir
Anansc (l) -161, dc n6ha ti irt6nclmi t6mikr(rl is,,a n6p
jitszotta a n6pnck". Erdcmcs rncgcmlitcni a hasonl6s6-
got - mely bizonyos rn6rt6kig a szinhiz sziiks6gcssdg6-
nek univcrzalitrisrit jelzi - a g6nai st.irtlttaz 6s ak<iz<itt,
amit a szinh6z Arisztotel6sz Gdriigorszdg6nak jclentctt.
(2)

A ginai tirsadalomban a hagyomdnyos mesemond6
iisszejiivetelcknck alapvctcj d idakti kai, pedag6giai 6rt6-
ke volt. Majdncm trizon;-osan dll i thatjuk, hogy nincsen
-Anansescm" (3) - lcgyen az rn6goly cgyszerii is - er-
kii lcsi. t6rsadalrni, etikai, valldsi lcckc n6lkii l . Nincscn
hagyomdnyos szinhdzi el6adis Jrttszlitn a sz6rakoztat[s
kcdv66rt. Mindig van iizcnet, cliiatl6 6s kiizrins6g szrfun6-
ra cgyar6nt.

Ezck at clciadisok zcn6txil, tfncbfil 6s drdmai cle-
mekb<jl tev6dnck iisszc. A k<iztiss6g iisszcjiivetclc a I'altt
j6t6ktcr6n, vagy a nagycsaliid6 a hdz utlvardn a hagyomf-
nyos szinielciad6sokra, mindig cl(inyos alkalonr az cgrisz-
s6gcs sz6rakoz6sra, 6m cn n6l i6r'al l'on tosabtr at" it cnct,
amclyct a jil6k 6nekkcl, tapssal, dobol6ssal 6s tdnccal
kii;rv'e t it. M i nd cz mcsemond6 iisszcjtivc tclck I ormii.i6-
ban valosul mcg.

Van az cllrcsz6lci, narrdtor vagy mescmond6. O 6s a
ktizons6g a szin6szck. Mindcnki r6szt vcsz a jdt6kban. A
tort6netckif)l isrncrtckvag.l' ri.jak, az iizcnctck islncrt lec-
k6k. Dc a gondolatok ft.iszcriiscgc 6s az clliadlts rncgir.iit6-
sa l 'r issess6gct acl czcknck az ismcrt t i irt6ncteknck,
ahdnyszor csak mes6lik iiket. A kiiztins6g kiiztrcvcthet
szellemes nregiegvz6seket, ii j nrondisoka t 6s httrtroros
dial6gusokat, ki6llhatnak 6s csinlt lhatnak egy tcljcscrr f i j
tdncot ugyanarra a r6gi dallamra, 6s u tinozhatjrikvagy el
is j6tszhat.i6k pl. a vadisz mcstcrked6s6t, oly gyors 6s
megfjult mozgdssal, hogy egy tcljesen fri elciad6s kereke-
dikki bclcjle, rnikiizbcn ahajdani tanulsdgot k6iwctiti. Az
unalom isnreretlen czckcn a mesemond6 <isszcjovetele-

ken, mivel egy dal vagy egy szavalat a kiizons6gtxil j6val

azcl6tt figyelnrezteti a mes6lcit, mielcitt bi4rhol utralom
vagy 6rdektelens6g mutatkozn6k. Mindenki sz6rakozik a
nch6z napi munka uti ln, dc ahogy m6r emlitcttem, a lec-
kc mintlcnkihez eljut.

A gdnaiak valaha,6s bizonyos m6rt6kig ez m6g rna is
ig1'van, a szinhlzon, a dr6m6n, azendn, a t6ncon kercsz-
tiil tanitott6k a szi-iks6ges alapvctci cmberi normfkat. Az
itt szcrcplci mes6k dr6mai cselekm6ny6n kercsztiil a 96-
nait j6modorra tanitjik,arra, hogy tisztelje mfsokntze-
tcit, tole16lja a v6lem6nykiil6nbs6get, miikod.iiin kozre a
csalidtran, a kriziiss6gbcn, a tArsadalomban, hogy bizzon
a mlsikban. A hagyomiinyos clciaddsok t6mdja sokszor
cdlzottan a gycrckckrc, s iiltalilban a fiatalokra iriinyrl'
6s gyakorta hallani, amint cgy szii lcj cml6kezteti Sycr-
rnck6t az clciz6 esti szini iisszciovetel iizcnet6rc, hogy az
trctte, i6l kell visclkednie.

Erdcnrcs megjcgyezni, hogy mivcl az eftajta egyiitt-
l6tck nc nr ig6nycl nck anyagi lxtz,z.irj|rul6st, m i ndenki
hasznira lehctnck. J6val fontosabb szempont, hoSy az
cg6sz clciadils jit6kos l'orm6t 6lt,6s az ott uralkcxlo [esz-
tclen,vid6m hangulatnak kdsziinhetcicn a sziilcik oda tud-
j6k csibitani gyerrnekeiket. Ez nem jelenti azt, hogy nc
lcnne fegyelem ezeken az alkalmakon.

Nem jclenti p6ld6ul azt, hogy a gyerekek iilhetnek a
n6h6ny kiivrin vagy zsdmolyon, mig a felncittck k<irben
fllnak. A l6gkor ncm komoly, laza 6s I'csztelcn; de a gye-
rekek tudjdk a hclyiiket, amit a leck6kkel, mclyek a kor
stb. k6rd6scit cllottf.k, m6,r megtantrltak hasonlti mese-
mondir <isszejovctcleken. Igy mind a I'iatalok, mind az
orcgck .i6l 6rz.ik magukat, s kozbcn az egy'6ni 6s kiiztjss6-
gi 6lct sziiks6ges vonatkoziisai16l is szerezrtek ismerete-
ket.

Gilna n6hiiny faluj6ban ez az oktat6si forma ma is to-
rctlen szok6s. A hagy<lmAnyos szinhf zi miiv6szetckcn -

kiiliintisen a drdm6n - keresztiil i tanitils leck6inck hat6-
saazonban sajn6latos rn6<lon meggyenSiilt,6ppcn a hiva-
talos oktatdsnak ktisz<inhet6en, mely hosszir ideig meg-
k6rd6jelczte a tradicion6lis tanit6s 6rt6kcit. Most m6r
p6ld6ul ncm szokatlan l6tviny, hogy a gyerckek elmcn-
nek egy terhet cipclci idijsebb ember mcllctt, an6lkiil,
hogy fclaj6nlandk scgits6giikct; va8,y hogy iskol6sok il-
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