
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozó… 24… 25… 
 
Megkésett beszámolók a tavalyi országos találkozóról – lapunk egy harmadában.  
Nem íróink késtek, és még csak nem is a szerkesztő, hanem a DPM támogatása. Pontosabban először nulla 

forint támogatást kaptunk. 2015-ben esett meg velünk ez első alkalommal. És mint kiderült, nem utoljára… 
Működési támogatás nélküli civil szervezet a kiadó: nem volt miből, ezért nem is jelentettünk meg egyetlen 

számot sem. 
Aztán a 2015-ös év végén mégiscsak jött értesítés, lesz támogatás az adott naptári évre: a harmada annak, 

amit kértünk. Ez az összeg egyben annak is a harmada, amiből meg lehetne jelentetni a folyóiratot úgy, hogy 

nem kéne azt kérnünk szerzőtől, szerkesztőtől, grafikustól, hogy dolgozzon nekünk kitartóan ingyen (mert 
legalább kapna valamit – ha nem is a munkája árát, de valamit). Kapunk annyi támogatást, ami három szám-

nál a nyomda- és postaköltségre elég (igaz, addig négy számunk volt évente). A pénz, persze, még később 

érkezett, valamikor tavaly év végén, az utolsó utalási nap környékén –, de megjött. (Ez is eredmény, mond-
hatják a pesszimisták, avagy a rutinos pályázók.) 

Szubjektív jegyzet: van pénz, tudjuk, mindenki tudja. Hazudik, aki azt mondja, hogy azért nem jut kultúrára 

és oktatásra (jelen esetben folyóirat-kiadásra) több, mert nincs. Minden hatalom felelős a döntéseiért: mire 

fordítja azt a pénzt, ami nem az övé.  

Kértünk halasztást. Kaptunk is. 2016. június 30-ig kell megjelentetnünk a Drámapedagógiai Magazin tava-

lyi három számát. Csak a szokásos módszerrel van esélyünk arra, hogy valóban létrejöjjenek ezek a számok: 

a publikáció dicsőség tárgya, és ha lehet, akkor minél több kedves szerző elégedjen meg ezzel… 
Mint említettük, 2015-ös beszámolókkal nyitunk – miközben már sikerrel, és amennyire a gyermekszínját-

szás, ráadásul egy felmenő rendszerű találkozó (olyan eseménysorozat, ahol továbbjutás és tovább nem jutás 

is van) esetében egyáltalán lehetséges, közmegelégedésre túl vagyunk a 2016-os országos fesztiválon is. 

Kedves Olvasóink! Közöttük kedves csoportvezető-rendezők, szervezők, „játszó személyek”! Magazinunk 
évente jelentetett meg egy-egy „színjátszó számot”, régebben különszámot. Most pedig két esztendő orszá-

gos fesztiváljához, annak kb. 60 fesztiválnapjához van 36 oldalunk. 2015-ben nem minden megyei vagy 
regionális találkozóról kaptunk beszámolót. De amit megkaptunk, annak is csak töredékét tudjuk közölni. 

Néhány munkatársunknak már biztos elege lehet abból, hogy elmegy zsűrizni, és utána, évek óta, ingyen ír 

lapunknak arról, amit látott. Nem feljegyzést, nem belső iratot, hanem publikációt. De ezt nem mondják! 
Nem szólnak érte, hanem teszik a dolgukat. Most pedig kénytelenek vagyunk válogatni írásaik között, és 

kihagyni sok olyant, amiért szívünk vérzik. Minden érintett kollégától elnézést kérünk!  
2016-ban a publikálható (mert eleve arra készült) írásos visszajelzésből még többet kaptunk zsűritagjainktól, 
mint az előző évben. (És mellette érkezett több, belső célokat szolgáló feljegyzés is.) A közlésre szánt írások 
a XXV. országos találkozó első két lépcsőjéről készültek. Mint látható, itt a záró esemény, a debreceni 

országos fesztivál értékelése hiányzik még. 
Vállaljuk: töredékeket kap az olvasó – ez van. Teljes kép nem, legfeljebb a kép egyes fontos részletei állnak 

össze a fragmentumokból. Ezzel együtt várhatóan kordokumentum lesz belőle: mert majd lesznek olyanok, 
akik a gyermekszínjátszást, és annak történetét is fontosnak tartják… Nekik segíthet ez a szám, és ez is 
valami. És mint visszajelzés, bármily későn, de jól jöhet a csoportoknak, csoportvezetőknek is. (A szerk.) 
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Golden Dániel 

Az eredetileg kétnaposra tervezett „megyei szintű” fesztivál (szokás szerint április végén kerül megrende-

zésre a budapesti regionális bemutató: ezen az utazás könnyebbsége miatt is sok vidéki csoport előszeretet-

tel vesz részt) végül egyetlen vasárnapot vett igénybe, jóllehet – amint azt Szakall Judit zsűrielnöki zársza-

vában is felidézte –, korábban akár négy napig is zajlottak a Marczin a bemutatók. A fellépő csoportok 


