
I'{
.,1

{

{
I
q

{
I
1
.t
I{
i

I
j

{

I
I
I

t -

-tts :

Akis6rlet tapasztalatainak 6sszegz6se.
- A bemutat6kon ldtottak, hallottak, az azokat el<ik6-

szit6munkilkod6sok-v6lem6nyem szerint -aki-

s6rlet hipot6zis6t igazolt6k a puszta szdveg dnmag6-
ban 6lettelen. Dr6mai energi6t a szavak akkor nyer-
nek, ha azok valamely re6lszitu6ci6 kifejez6s6nek
szolg6lat6ba 6llanak. A szinte tetsz6s szerint vdlasz-
tott re6lszitu 6ci6 s az igy l6trejott cselekm6ny akir
tragikus, akdr komikus hangv6telii sztorit is produ-
k6lhat egyazon sz6veggel. Ekdppen - hogy figy
mondjam - saj6t bririik<in tapasztalt6k meg a ren-
dezrji felk6sziil6s 6s a tov6bbi munka alapvetS fon-
tossigfi mozzanatil: a szoveg mdg<itt gyakorta rej-
tetten megbirv6 sz6nd6kok, t6rekv6sek, szdvegm6-
lyek f6lt6r6s6nak fontossi{giit a cselekvci elemz6ssel
6ppen e felismer6shezvezeto rit forditott bej6r6s6-
val, hiszen a megadott eS/azon szdveg m6ly6t meg-
hatdroz6 k6t ellent6tes re6lszitu6ci6t, az igy megha-
t6rozott cselekm6nyt 6s sztorit cik maguk taldlt6k ki
s teremtett6k elcjad6ss6. A szoveg m6ly6nek ismere-
te viszont nagybanhozzirjfrult a fals hagsitlyok elke-
riil6s6hez, a szinpadi besz6d elevenen 6l<j term6-
szetess6g6hez.

- Egy-egy k6szitend6 ,,mti" egym6st meghat6rozott
sorrendben kdvet6, eleve megadott szavai kiiztjtt
,,szabad iiress6g" tAtongott. Ezek az iirtik ,,k6ny-
szeritett6k" a miihelyek alkot6 fanriziiljit arra,
hogy tiiltse ki azokat a csoportok k6pzelci ereje egy-
szer tragikus-drdmai-m6sszor komikus-vid6m,,k6-
t6anyaggal", igy lpitvef elamaguk ,,trag6diejet", il-
letve ,,kom6di6iat".A bemutat6k szdmomra azt bi-
zonyitottilk, hogy <isszetett feladatuknak ez a dra-
maturgiai 6rz6ket kiv6n6 eleme a csapatokfantini6.-
j6t eredm6nyesen lendiiletbe hozta.

- J6l miikddiitt a miihelyeken beliil a szereposzt6sn6l
a tagok kiils<i-bels<j adotts6gainak szimbav6tele.
Feltehet6, hogy ez ir6nyba kedvezSen hatott a mii-
helyek megalakul6s6n6l-alakit6s6n6l az inform6lis
kapcsolatok kor6bbi megl6te. M6sr6szrcjl az is felte-
hetci, hogy a sztori,s ezzel egriitt szoros 6sszefiigg6s-
ben a szerepek teremt6s6t, kitalllisrit a csoport tag-
jainak szem6lyi adotts6gai is befoly6solt6k. Az alkat
6s elgondol6s szerencs6s tal6lkoz6sa gyakran 6tsegi
tette a j6t6kost a szin6szmesters6gbeli hi6nyosrigo-
kon.

DR.L6RINCZJEN6

A rendelkez6stinkre 6116, korfbbiakban is ismerte-
tett 6s felhaszn 6lt szinhlzi rekvizitumok szeg6nyes-
s6ge - tapasztalatom szerint - hasznira volt a t6r-
sasdgnak. A rendez6i-szin&zi lelem6nyre, dtletes-
s6gre, iigyess6grevirt teh6t a feladat, hogy az adott
teret, a megl6vci bfitort, a n6hilny jelmezdarabot,
egy-k6t innen-onnan 6sszeszedett kell6ket, hangef-
fektust produk6l6 eszkozt iigyesen, a produktumot
j6l szolgdl6an kiv6lassza 6s felhasznilja. Az a felte-
v6sem, hogy egy-egy rekvizitum a dr6materemt6sre
is hathatott. Ily m6don teh6t sok bizatott a j6tsz6

,yarizserejflre" - peldriul akk6nt -hogy a magya-
ros, hosszfnyelii r6zfokost szakr6lis 6rt6kii kardnak
ldssam, egy azstal 6s k6t sz6k iigyes elrendezflslvel
messzi nyfil6 hegy-v6lgy t6j jelenjen meg, a nyakba
vetett st6hk m6lt6sigot, rangot jelentsenek, a mici-
sapka, afekete poszt6, nagysz6lii magaskalap kiil6n-
bdz6 haszniilata - minden izlilszavartelkeriilve f6r-
fiv6, vagy kisfifv6, avagy f6ln6t6s leg6nny6 avassa a
ncii j6t6kost avagy a zord anya vads6g6t, felfokozott
indulat6t egy h6ziasan elcil megktit<itt vtircis fejken-
dd alithfnza, hogy a terem k6 t a j ta j a j 6l kih asznill t le -
gyen, akir tragikus, ak6r komikus helyzeteket szol-
gill, hogyaz cgyetlen, zsin6ron fiiggd cint6nyr6r rcnd-
k(viil sokoldalf an kerillj6n hasznosit6sra (gongiit6s,
akci6kat hangsrilyoz6 csattan6sok, lEpesek iinnep6-
lyes, tompa hangz6sri ritmusos kdvetel6se, pisztoly-
l6vr6s csattan6sa, vill6mcsap6s 6s mennydiirg6s.) A
rekvizi tumok szeg6nys6ge r6v6n bebizonyosodott 6s
a lanfolyam tagsiga ezt felismerte, megertette,616l-
te, gyakorolta: a szinjiit6k legfontosabb alkot6, va-
rdzsl6 ereje a szin6szi j6t6k! Term6szetesen nem
egyenlci szin tri produktumok sziilettek. Majdminde-
niitt voltak szin6szi iigyetlens6gek, j6t6kbeli pontat-
lansigok, rct az egyik miihelygyakorlatniil tompiln
,,hasraesetl", az elrontott csattan6. Mindezek elle-
n6re (rgy v6lem, hogy ez a kis6rleti forma lehet6s6get
nyrijtott - elk6pesztcien rrivid idci alatt - a rende-
z6s rendkivtil komplex munk6j6nak 6lm6nyszerii,
sokoldal0 it6lesere, a teremt6 fanti4zia fellobbant6-
sira, a,,boszork6ny konyhdba" val6 bekukkan tisra.
Ugy gondolom, hogy e m6dszerben m6g sok m6s le-
hetrisg benne rejlik, tovdbbfejleszt6sre, tdk6letesi
t6sre, gazdagitisra virva.

Sziildsre kdsziilve
- Drdmajdtdk a csal6dalapit6s el6tt -

ARTHIJR MILLER ,,,4, modern drilmai forma es a
csal6d" cimri tanulm6nydbanl azt fejtegeti, hogy min-
den dr6ma a csal6di 6s a t6rsadalmi kapcsolatokat 6llitja
a kiiz6ppontba: ,,v6gs6 soron egyetlen k6rd6s valamely
aspektus6val foglalkozik: hogyan 6lhetiink iisszhangban
a vil6ggal... hogy a mi6nk maradjon mindaz, amit mind-
annyian a csalilddal kapcsolunk 6ssze eml6kezetiink-
ben". Hogyan lel otthonra az ember a vil6gban - ez a
nagy driimrik, kiv6lt a modern dr6m6k belsci vil6g6nak a
kulcsa. ,,A vigyvillamos6"-nak Blanche Dubois-ja az6rt

pusztul el, mert az otthon mened6k6b6l kikerfilt azem-
bertelen kiilvil6gba. A csal6d orokk6val6, elpusztithatat-
lan, a gondok, bajok idcilegesek - interpretilja,,Ami kis
v6rosunk"-at. Mi az oka ennek a m6ly kapcsolatnak dr6-
mavil6g 6s csal6d kiiziitt? MILLER v6lasza: az,,apa" 6s
az,,anya" m6gaz6ntudat kialakul6sa elcitt alakulki ben-
niink, minden m6s tdrsadalmi viszonyt megel6zve. ,,Eb-
bril kiivetkezik, hogy szimunkra nincs val6s6gosabb do-
log, mint a csal6d, mert sziiks6gszeriien adott 6s 6r6k 6r-
v6nyii, mig a t6rsaadlmi viszonylatok ehhez k6pest v6lto-
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z6konyak 6s esetlegesek... neh6z kialakitani azt a drdmai
formdt, melyben a kettcjval6s6ghii modon egyestil..." Ma
is id<jszeni a kihiv6s: a szemben6z6s iinmagunkkal, a je-

lennel, az otthonossiig megteremtrlse csalddi 6letiinkben,
a vil6gban, a kietlens6gben. A jelen feltdrisa csak a meg-
felelci dr6mai forma birtokrlban lehets6ges. Olyan dr6-
mai forma ez, amely,,megtal6lja az iisszefiigg6st legrej-
tettebb v6gyaink, belsri probl6milink, magdn6letiink 6s a
kdziiss6g 6let e, azaz atirsadalom, a vil6g kozdtt."

Ennek az elm6leti ig6nyk6nt megfogalmazott dr6mai
formdnak a meglel6se, a sziil6ssel kapcsolatos anyai, a
csal6dteremt6ssel kapcsolatos mindk6t sztilcii magatar-
t6s elemeinek a ki6pit6se <isztonziitt a dramatiz6l6 i6t6.-
kokon keresztiil megval6sithat6 lehetcis6gek szilmbav6-
tel6re. Hiszen a,,dr6m6"-naknemcsakeszt6tikai tunkci-
6ja van! Nemcsak az irodalom ir6nti 6rz6kenysr6gre ne-
vel, hanem a szem6lyis6g eg6sz6re hat fejlesztcien, snem-
csak irodalmi alkot6sk6nt, vagy szinhiizban l6tott, vagy
6ppen 6ltalunk elciadott, rendcz6miiv6szcttel csiszolt
produktumk6nt, hanem saj6t, spont6n, ji4t6kosan siiri-
tett, konfliktusos cselekv6sk6nt is, az liinlkif ejez6s kiil6-
niisen hat6sos m6djak6nt is.

A n6pi hagyom6nyban nagyon is eleven a sziil6s, szii-
let6s. a csal6d 6s a dr6ma <isszetartozilsa. A dramatiz6l6s
keret6t gyakran a n6pszokds adja. Az emberi 6let nagy
fordul6it, mint a sziilet6st, a h6zass6got, szerepjftsz6ssal
tett6k eml6kezetess6. A kifejez6si m6d tradiciondlis,
el6re k6szen l6vci sz6veg, viselked6sm6d kapcsol6dik a
szitl|ci5hoz.2

A,,b6baasszony jelenete" (p6ld6ul a hajdfs4gi fal-
vakban) a sziil6si f6jdalmakat, a sziil6s levezet6s6t imi-
t6lja, mulats6gos form6ban.3 Igen gyakoriak az erotikus
6s fallikus megnyilvi4nuldsok a dramatikus j6t6kokban.4
A kar6csonyi (betlehemes) j6t6kok, alakoskod6sok gaz-
dagok mitikus elemekben, a sziilet6s itt is kiil6nds sitlyt
kap. A legarchaikusabb magyar n6pszok6s, a regol6s 6l-
land6 osszetev6je a term6kenys6gvarizsl6 r6sz, 6s egy
pilrosit6 r6sz: egy leg6ny 6s egy le6ny iisszereg6l6se. A re-
gds6nekben szereplci csodaszarvas is mitol6giai t6vlato-
katid6,z.

Apa, anya, gyermek az egyes korok dr6m6j6ban mint
,dramaturgiai archetipus" jelenik meg. Kornyezetiik is
nag/on gyakran az,,otthon", mint az ismcrts6g, a meg-
szokotts6g, a biztonsdg jelk6pe. ,,Hazamenni" azt jelen-
ti, hogy a t6rben olyan szil6rd pont fel6 tartunk, ahol
dsszetartoz6s v6r, ahonnan erediink. Az,,apa " a hatalom
megtestesitcije, a hierarchia csfcsa. Elet-hal6l ura pl. a
le6nyAt feleldoz6 Agamemnon. Komikus, megcsalt apa a
commedia dell'arte-ban Pantalone. Az apa-figura dra-
maturgiai hat6rai: a legnagyobb b6lcsess6g 6s a legkem6-
nyebb zsarnoksi{g. A driimai cselekm6ny szempontjib6l
fontosviszony azapa-fifi kapcsolat. Ezgyakran a nemze-
d6kek harcdt jelenti (pl. Hauptmann: Michael Kramer).
A hcisapa, akinek megindit6 von6sa a gyermekszeretet, a
renesz6nsz kor6 (pl. a Macbeth Macduffje). F6rj 6s fele-
s6g kapcsolat6ban a nemek harca a hegem6niii6rt, a gyer-
mek neveltet6s6ben val6 befolyi6s6rt ismert helyzet
Strindbergn6l, a n5k tdrsadalmi helyzct6nek v6lloz6s6,-
b6l fakad6 forma pl. G.B. Shawn6l igen szeml6letes. Az
anya szorosabb kapcsolatban van a csaldddal. A keresz-
t6nys6gben jellemzci von6sa az aggodalom, fdjdalom,
meg6rt6s. Az anya: j6sig, a gyermek ir6nti szeretet. F6r-
j66rt, gyermekei6rt m6g bosszfit is ell. A nci szolg6l6k6nt,
dajkak6nt a csal6dhoz tartozik, a keritcjncj, fogad6sn6, a
kurtiz6n a csalidon kivtil ell. A naturalista dr6ma alakja
az anyas6gra v6gyakoz6 meddcj asszony (Hauptmann:

DieRatten). Azanya lehetegoista @rnstBarlach: Derto-
te Tag), uralkodni vigy6, scit gonosz. A csal6di kapcsola-
tok viltoziisait tiikrdzcj nrji szerepek a fiatal l6ny szerel-
mi pilrviilaszt6sa, f6rjvad6szat, hizassigtor6s. A XIX.
szipad mdsodik fel6t6l 6rdekes drilmai alak a bukott,
karrierista, az emancip6ci 6j66rtkizd6, amaga l6b6ra 6l-
16nri.

A gyermekszerep teriilete a gy6moltalansSg, az 6rtat-
lans"ig, a kedvess6g. A csal6di koziiss6gben a harm6ni6t,
a denit, a gyermekek adjik meg. ,,Nem f6liink a farkas-
t6l" c.drimirjiiban Albee megmutatja, hogy a legki6leze-
tebb konflikutosk nemcsak f6lre6rt6sbtil, tiirsadalmi
igazs6gtalans6gb6l, perifg5i6s 6lethelyzetbcil szirmaz-
hatnak, hanem a gyermekek hi6ny6bol is.

Az f n. Oidipusz-helyzet dramaturgiai felhaszniilfsa
a freudizmus nyom6n igencsak elterjedt.

A dr6mai szerkeszt6si forma egyike a cselekm6ny
egyetlcn csom6pontba tdm<irit6se. Az <isszeiitk6z6sek
sor6n felt6rul a mirlt, megszabva jelcnt, j6vcit is. Ez a 96-
r<ig trag6dia formiija. A shakespeare-i drima6pit6s nyilt,
sok szerepl6k, a konfliktust is sok oldalr6l kozeliti meg,
azeglszvilfugot ilbr6zolja. Mindk6t forma lehet6v6 teszi
mag6n- 6s k<iz6let,szil1k6sgyermekck, egy6n 6s kdzos-
s6g minden l6nyeges tapasztalat6nak, konfliktus6nak,
kapcsolati probl6mijinak a megjelen(t6s6t.5

A dramatiz6l6s eme v6zlatosan emlitett lehetcis6gei,
motivumai, dramaturqiai elemei azonban v6lem6nyem
szerint a pszichodr6ma illetcilega szociodrdma fel6 ktize-
litett6k volna ttirekv6seimet. C6lkitiiz6semben, mely a
sziil6svezet6s, a sziilci ncivel val6 biiniis tekintet6ben a
szill6s term6szetes folyamat jelleg6nek hangsflyozilsri-
b6l, enn6lfogva a sziilcin6 auton6mi6jdnak, kompetenci-
6jr4nak az elfogad6s6b6l (a paternalista orvosi magatar-
t6s elutasitds6b6l) vezethetci le, a csal6dkoncepci6 tekin-
tet6ben pedig els6sorban az 6rz6kletes viselked6si min-
t6k (trad ic i 6k, izl6sek, ri tu6l6k, konvenci6k stb.) bcivit6-
sere, fejlesztds6re torekszik, a dramatizii6 jit6kokmis
eszkoztir a iglrkezett f el h aszn 6lha t6nak.

Sziil6sre, gyermekv6risra t6bb felk6szit6 met6dus
alakult ki, a hipn6zis alkalmazds6t6l al6gz6si gyakorla-
tokig. Mind a f6lelem-fesziilts6g-frijdalom l6ncolat meg-
szakit6s6t, az ellazul6si k6szs6g gyakorl6s6t, a vajfdist
megkdnnyitri l6gz6,si technik6t, anya 6s apa egyiittes
pszich6s vezet6s6t, egyiiltal6ban: a sziil6s kdriili esem6-
nyek,,elidegeniil6si",,,medikalizrllt" tendencii4i hely6be
azok humanizii6s6t igyekszik megval6sitani. N6mi fi-
gyelmeztet6st ma is 6rezhetiink Diderot 1772-ben, ,4.
nrjkrrjl" irt soraiban: ,,Az 6ldott 6llapot kinos majdnem
minden asszonyn6l. Kinok kozott, €letiik vesz6ly6vel,
sz6ps6giik roml6s6val 6s gyakran eg6szs6giik k6r6ra szii-
lik gyermekciket." Ilyet6n el'6€rzetek1selciit6letek felol-
d6sa ma is feladatunk. Az emlitett m6dszerek egy hosz-
szf folyamat egy-egy r6szteriilet6re iisszpontositanak,
esetleg m6s ig6nyek rov6s6ra. READ p6ld6ul a pszich6s
vezct6st hangsflyozza, szemben a gyakorl6ssal. Az fn.
terhestornft nem tartja fontosnak, ennek kdszdnhetcien
az o iskol|jit kdvet<i orosz 6s francia ir6nyzatok is
hosszf ideig mellcizt6k a gimnasztikdt a terhes ncik szti-
l6sreval6 felk6szit6s6ben. A hipn6zis hat6kony m6dszer
a ,,fdjdalom n6lkiili" sziil6sben, azonban 6ppen nem a
sztlci n<i sajdt aktivit6si4ra 6pit. Mrirpedig ez a saj6t akti-
vit6s igen fontos: a sziil6ssel, sziilet6ssel j6r6 (optim6lis)
stressz tudatos 6t6l6se, ir6nyit6sa, az anya 6ber tudata
gyermeke vil6graj<itt6nek pil lanat6ban. Az rin. aktiv
m6dszerek a tcrhestorn6t 6s azautog6n tr6ninget kombi-
n6lj6k, de a spontdn mozg6soss6gnak 6s spont6n 6rzel-
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mek feldolgozisinak,a sziil6ssel kapcsolatoc',6si 6sztii-

niik" visszih6dit6s6nak kev6s helyet hagynak' LAMA-

ZEava j6dis6sasziil6side:ealattillgzesszab6lyoz{s je-

lentcis6g6t emeli ki, LEBOYER az,,erciszakmentes", po-

zitiv lrlelmil6gkiirt teremti meg.6 86r az apa jelenl6t6t

szinte egydntetrien lehets6gesnek, scit kiv6natosnak tart-
jik a sziil6sn6l, ez ajelenl6t inkibb megmarad egyszeri

aktusnak, kev6sb6 v6tik be6gyazolt6k6t ember itjrafo-
galmazott egyiitt6l6s6be. Pedig mi!91_t_ l6l6an defini6l-

]a PETERBERGER 6s HANSFIED KELLNER a h6zas-

iigtcOtOsttlt az els6 gyermek megsziilet6s6ig tart6, 6ltal6-

ba-n nem istfl hosszf idtit:,,Tirsadalmunkban a h6zassiig

dramatikus aktus, amely$n k6t idegen osszeiill 6s fjra-

fogalmazzaiinmag6t... A h-6zass6g monogdm jellege fel-

ti66v6 teszi a v6llalkoz6s dr6mai 6s k6ts6ges voltiit. A

dr6miinak k6t fciszereplcije van: k6t ember, akik a maguk

6letrajzilag felhalmoz6dott tapasztalat6val rendelkez-

nek... emi i val6s6gr6l 6s saj6t magukr6l alkotott fogal-

mak dr6mai megv6ltoztat6s 6tkiv 6nia ;'7
A dramatiz616 i6tek,a koz6s dramatiz6l6s fiatal p6- .

rok csoportj6ban, v6lem6nyem szerint eleven ktizege a

sziil6st<il val6 f6lelem felold6s6nak, az ellazul6s' a moz-

g6sk6szs6g (bele6rtve a sziil6s alatti testhelyzet-vdlaszt6s
6s -v6ltoitat6s) gyakorli ls6nak' a csecsemcivel val6

,,6rintkez6s", a viselked6s-repertoir gazdagitds6nak' a
jit6kkedve, a spontaneit6s felkelt6s6nek.Az ilyen foglal-

koz6sokt6l idegen a tekint6lyelv' a vet6lked6s, a verseny-

szeriisrlg, hozziltartozik viszonyt az otthonoss6g, intimi-

t6s, oldotts6g, a ,,belsci cs6nd"' a befel6 figyeles meg'te-

remt6se. Ez a befell figyelni tud6s p6rosulva a vildgra

nyitottsiiggal a sziilcii 6retts6gi szintet niiveli. Agyermek-

vilr6s 6s a gyermeknevel6s tekintet6ben nagyobb szocia-
liz4ci6s teljesitm6nyekre osztdndz 6s k6pesit'

Az elmflt 6vekben ttibb kurzuson igyekeztem a szii-

l6sre, sziilcii hivatisra felk6sziil6st v6llal6 fiatal p6rok

csoportj6ban a dramatiz6l6 j6t6kok bevezet6s6vel ta-
pasztalatot szerezni, mintegy abb6l kiindulva' hogy a

csal6dfejleszt6s didaktik6ja a dramatiz6l6 j6t6kok dra-

maturgi6ja.Adidaktikai c6l folytiln nem fj j6t6kok'gya-

korlatok felfedez6s6re, hanem a m6r ismertek kimiivel6-
s6re, adapt6l6s6ra v6llalkoztam' elscisorban GABNAI
KATALIN Dr6maj6t6kok c. mtive alapj6n' Egy l2 fog-

lalkoz6sb6l 6116 kurzus a dr. CZEIZEL ENDRE vezette

Optimilis Csali4dtervez6si Modell keret6ben zajlott

1988 tavasz6n, majd ennek tov6bbfejlesztett v6ltozata a

piliscsabai Gyermekhiizban 1990 cjsz6n, imm6r a csal6d-

segitci szolg6latokban dolgoz6 szakemberek tov6bbk6p-
z6i6nek azig6,ny6vel. A piliscsabai Gyermekkincs Ala-
pitv6ny t6mogat6s6val k6szitett oktat6 videofilmet az-

6taszakmai k6z<ins6gnek tiibbsz<ir is bemutatt6k, smivel

virhat6an mindenki szfumir a hozzif lrhetd lesz, ezfittal
rbviden didaktikai megfontol6saimat foglalom tissze (a
j6t6ktev6kenys6g leiriisa n6lkiil). KezdettSl fontos a kap-

csolatteremt6si k6szs6g fejleszt6se. Ez kezdcilhet r<ig-

t6nz6tt peros intrjfikkal, fin. 6n-kijelent6sek gyiijt6s6vel'
s ez 6tv ezethet a berne-i szem6lyis6gelm6let megismer6-
s6hez. BERNE szerint az ember a kommunikrici6ban h6-

rom szem6lyis6gi pozici6val vesz r6szt, ezek a gyermek-

6n, a sziilci-r1n, a felncitt-6n' E h6rom ,,6n" m6s 6s m6s

arinyban minden megnyilatjoz6sunkban jelen van (va-

lamelyik dominr4l), sviselked6siink alkalmazkodfslt biz-
tositja. A dramatikus j6t6kok alkalmasak a sziilri-6n fel-
kutai6s6ra, az anyai illetcileg az apai szem6lyis6gr6sz
megmozgat6sdra. Tanuls6gos a szavakhoz k<it<itt kifeje-
z6sek mellett a veliik p6rhuzamos, egy6b kifejez6eszkci-
ziik (pl. tekintet, testtart6s) felt6r6sa. Ha a tudatos6s nem

tudatos (dsztiiniisen megnyilvinul6) kiid6sek kiiziitt el-

lentmond6s (azaz: hamiss6g) van, hi6nyos, torz lesz a

meg6rt6s. Rtigtdnzdtt konfliktusok 6ltal teremtett hely-

zetekben a kifejezcieszk6zok teljess6ge megforgathat6.S
Sok sziilci tan6cstalan a gyermek6vel val6 testi kon-

taktus felv6tel6ben, alakit6s6ban, s6t, vannak emberek,

akik eg6sz 6letiikre bizonytalanok maradnak a testi 6rin-

t6sek minden formij6ban (pl. k6zfogris, j6rmiire felsegi-

t6s, karon fog6s stb.). A kiil6nbdzri 6rint6ses, tapint6si 6r-

zlKetet fejlesztci gyakorlatok (pl. VIOLA SPOLIN nyo-

m6n a sz6beli k6zl6st fizikai 6rint6ssel osszek6tcirdgttin-
zi5 jitlk) e teriileten igen hasznosnak bizonltlnak. Ka-

tariikusszinezetii lehet egy-egy 6letf t drimai szembesii-
l6seinek szobork6nt val6 megform6l6sa, majd a szobrok-
16l leolvashat6 dr6mai t6rt6n6s alapjin dial6gusok kez-

dem6nyez6se. Az egyes 6letutak jelenetekk6 fiizhetcjk
6ssze. A,,J6t6kvagyok egy kirakatban" n6ven ismert j6-

t6kafanttzilrt mozgatja meg. Adott jelre mindenki fel-

6led, jit6k mivolt6nak megfelelcien mozogni kezd. E

mozg6sok is jelenett6 form6l6dhatnak. Ezen a fokon v6-

lik fontossi, hogy a j6t6kosok,,f6kuszt" talilljanak, azaz

figyqlmiiket ir6nyitani, koncentr6lni tudjek valamely

t6igyra, szem6lyre, esem6nyre. Ez adia a kontrollt ah-
noi, hogy a kreativit6s ne csapjon 6t destrukci6ba. Fon-

tos a f6luszol6s elm6lyit6snek a k6pess6ge! Ez k6t ember
risszj6t6k6val gyakorolhat6. Pl. abroszt teritenek egy asz-

talra. A f6kusz:a k<iztiik lev<i tirgr. A megfigyel6s szem-
pontja:vajon a megbesz6lt t6rgy mozgatja-e <iket' vagy

itt6l fiiggetleniil cselekszenek? Az anyai magatart6sra
forditva a sz6t: k6pes-e s hogyan,,f6kuszba |llitani" az

anyam6hen beliili magzatjilt, annak mozgSsaib6l felis-

merni.hogyl6t6t s reag6lni 16? (Mai ismereteink szerint
azlreltmagzat m6r rendelkezik a m6hen beliili 6let6ben

is a lelki 6let csir6ival, k6pes,,viselkedni", jelezni j6ll6t6t'

reagdln i az any i6t 6rci stresszre, pl. az any a hangulatviil-
tozisaira, s6t ,akir azapa hi6nyira is...) K6pes-e azanya
csecsemcije sir6s6ra koncentr6lni, annak 6rnyalatai k6-
z6tt velasztani, felismerni csecsemcije kompetenci6j6t' a

csecsemci sajdtos sziiks6gleteinek a kifejez6s6ben? Nem

lehet el6gg6 hangsirlyozni az 6lm6nyszerzo k6pess6gek
fejleszt6s6nek a fontoss6g6t. A feladat: min6l gazdagab-

ban befogadni a val6s6got. Szineket, 6rnyalatokat, folto-

kat, formfkat gyijteni kdrnyezetiinkben. A vakj6t6kok'

a diilirng6lci bizalomjiit6kok, a tiik<irj6t6kok bizonyos
mozgfsos iigyess6g felt6rk6pez6s6n tfilmencien valahol

az emberi l6lek m6ly6n az cisi megkapaszkod6si sziiks6g-
letet is meg6rintik, tudatositj6k, 6s segitenek nyilv6nva-
l6v6 tenni a sziikik elcitt ennek a csecsemoszimira,ak6'
scibbi gyermek 6s felncjtt szociabilit6sa sz6m6ra val6 je-

lent6s%6t.9 Mindent egybevetve, a dram atizal6 i|tekok
csal6di 6letet fejleszt6 vil6ga, rigy tiinik, program lehet

azokszilmira akik a sziilcjk koz<itti nyilt vagy rejtett ve-

t6lked6s helyett, a csal6dban val6 elszem6lytelened6s he-

lyett, a csalild tir6kk6 fesziilt t6gk6r6bcil val6 menekiil6s
helyett, a befel6 fordulils 6s vriltoz6sk6ptelcns6g helyett'

a gyermek6ldds elutasit6sa helyett, a kelletleniil' fruszt-
r6lva vagy szorongva v6rt sziil6s helyett 6r<imteljesebb
mindennapokra tijrekszenek. A sziikjk hivat6sra felk6-

sziilt, egym6st 6s dnmagukat 6it6kelcj 6s ismer6 p6rok k6-

pesek a csal6di 6let bels6 demokratizmus6t megteremte-
tri, s ez nagyobb es6lyt ad a csal6don kiviili viszonyok de-
mokratikus fel6pit6s6re is.

I Miller, Arthur: Dr6mair6, szinhilz, t6rsadalom (szin-

h6zi ir6sok). Korszerii Szinh6z, Bp.6.n.
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2A magrar folkl6r. Szerk. OrtutayGyula. TK Bp. 1979.
393-4n
3U lv 6ry Zolt6n : J6t6k 6s maszk II. Debrecen I 98 3. I 89-
190
4ugyan6, ugyanott IV. kotet, Debrecen I 988. 7 I -8 I
SDletrich, Margaret: Das moderne Drama3. Stuttgart
197 4. Szinilszeti Lexikon I-II. Szerk.: Ndmeth Antal, Bp.
1930.

Ecen vERoNTKA

I 985-ben a Heinrichshofen's Verlag gondozisiiban
kiil6nds cimii kdnyv jelent meg Dagmar Ddrger toll6b6l.
A Mini- 6s mono-dr6mdk fcicim lut6n ez r{ll: Utmutat6
szinhizi kisform6khoz. S hogy val6j6ban milyen - n5.-
lunk m6g irjdons6gszimba menci miifajokra gondol a
szer 26, azt megtu dha t j uk a z El 6sz6b6l 6s a z a zt k6ve t ci -

bizonyos mozzanataiban ism6tlci - Bevezet6skjl.
A mini-mono-dr6mik a gyermek- 6s ifj(rs6giszinhiz

egy form6j6t k6pezik, amelyeket az iskola szilmira -

egyiskolai osztilly r6sz6reds egyvagy k6t tanit6si 6ra tar-
tamdra - dolgoztak ki. Ezeket a kis k6lts6ggel k6szillt,
rdvid darabokat professzionista szin6szek v agy sz.inhiz-
pedag6gusok j6tssz6k, s igy a mini-mono-drim6k egy sa-
j6tos - az iskola 6s a professzionista szinh6zkSzott6116
- form6t szeml6ltetnek. Fontos jellemzrijtik 6s c6ljuk a
nilziik aktivizil6sa, bevonisa, hagyomi6nyos n6zciszere-
p6nek megsziintet6se" A monodr6m6t egy, a mini-dr6-
m6t n6h6ny - kev6s - szerepki jitssza.

Az El6sz6 a mini-mono-dr6.m6k sziilet6si helyek6nt a
hajdani berlini Pedag6giai Fcjiskola "Schulspiel" szakdt
jel<ili meg, ahol egy egyetemista csoport - tagjai kdzdtt
e k6nyv ir6ja is - 1977 6ta dolgozott a mini-mono-dr6-
m6k fejleszt6s6n. E csoport h6rom tagja azutin I 980. ja-
nu6rj6ban megalapitott egy kis6rleti gyermek- 6s ifj0s6-
gi szinh6zat, a ,,Berlin J6t6kmrihelyt".

A k<itet els5, terjedelmesebb 6s alapvetchn iskolai-
pedag6giai n6zcipontf r6sz6bcil v6lasztottunk ki egy mi-
ni-driim6t. R6szletes ismertet6s tal6n idehazais 6rdeklci-
d6st kelthet egy fj - s a tanit6st, nevel6st minden bi-
zonnyal szinesitci, frissitci - forma ir6nt.
A Szerzri-j6t6k cimri darab programc6dulija:
ImproviTticids jdtik kdt f elndtt el6ad6 szdmdra.
Korcsoport : 7. osztilyos tanul6k, esetleg lehetnek fiata-
labbak is. (Ebben azimprovizilci6s j6t6kban messzeme-
n6en a n6z6k halilrozzilkmegaz.ig1nyszintet, igy a prog-
ram kev6ss6 fiigg az 6letkort6l.)
Iddtartam: I iskolai 6ra
Elcifelt6telek J6t6kt6rnek elegend6 az osztilyterem.
Tdma:K6lfelnritt jdt6kos szinjf t6kot improvizill a tanu-
l6k utasitilsainak megfelelcien.
Tartalom:
A tartalom a tanul6k utasit6saib6l fejltitik ki. A gyere-
kek egy kis csoportja egy j6t6kossal az oszt6lyon kiviil ta-
n6cskozik, a tcibbiek a m6sik j6t6kossal pedig az osztily-
ban. A megbesz6l6seknek <it 6llom6sa van.
Minden egyes 6llom6s ut6n a felncitt jiit6kosok a tanul6k
utasit6sainak megfelelcien j6tszanak.

Mini- ds mono-drdmdk
- Dagmar Diirger azonos cimti kiinyvdrdl -

sychosomatic obstetrics and gynaecology. Szerk. Lorrr-
lne Dennerstein 6s Graham D. Burrows. Amsterdam
1983.269-306
TBerger-Kellner: Val6sigfel6pit6s a h6zassdgban: A
fenomenol6gia a t6rsadalomtudominyban. Gondolat,
Bp.1984.
SBerne, Eric:Emberi jdtszmi4k. Gondolat, Bp. 1984.
9Hermann Imre: Az ember 6si oszt6nei. Magvetci, Bp.
t984.

C selekvdsformdk:
A tanul6k utasitdsokat adnak, melyeket a j6t6kosok,,6t-
iiltetnek" (akci6v6 form6lnak).Azegyiittj6tsz6s nem c6l,
de nem is kiz6rt.
I . 6llom6s: A tanul6k megjelolnek a j6t6kosuknak egy 6r-
zelmi illapotot. t
2.6llomis: A gyerekek egy szerepet adnak a jdt6kosuk-
nak 6s leirjdk annak szok6sait, helyzet6t...
3. 6llomis: A tanul6k megta nicskozzik,hogy milyen volt
a jdt6kosuk (a r6osztott szerepben) tiz€wel azel6tt.
4. 6llomfs: A tanul6k megbesz6lik, hogyan talillkozik a
k6t j6t6kos.
5. 6llom6s: A gyerekek tanfcsot adnak a darab zdr6jele-
net6re.
A 4.6s 5.6llom6snril valamennyi tanul6 k6z6sen tan6cs-
kozik.
A k6scjbbi felhasm6l6s 6s tovibbform6liis lehetcis6gei
- Az eljiltszott jelenetekbril egyes tartalmak, probl6-

m6k, t6mik kiemelhetcik 6s toviibb alakithat6k (be-
sz6lget6sben vagy j6t6kban).

- A szinh6z t6mijinak tanit6siban: Mi tartozik egr
szinhizhoz? Hogyan keletkezik egy szindarab? Mi a
szerzd funkci6ja? Milyen mrifajok vannak?

- A tanul6k maguk is megpr6b6lhatnak el6re meg-
adott elj6rr4s szcrint l6trehozni 6s elj6tszani egy da-
rabot.

A darabifoglalkoz6s menete 6s didaktikai kommentir
T drf or md I ds: A tanul6k f6lk6rben iilnek
Szem6lyek:

A j6t6kos
B jr{t6kos

Sz6beli eldzetes
Az iidv<izl6s 6s bemutatkoz6s utin a k6t j6t6kos valame-
lyike rdviden elmagyarS.zza a tanul6knak az elj6r6st,
azaz, hogy m i szinh|zat akarunk csin6l n i, ehhez azonban
egy fontos dolog hi6nyzik, nevezetesen a darab, ez6rt a
tanul6k felad atalesz ezt adarabot l6trehozni.
D.K.: Ennek a sz6beli el<izetesnek relative rovidnek kell
lennie, nehogy a bizonytalans6g 6s a f6lelem 6rz6se ala-
kuljon ki agyerekekben, hogy cik erre a feladatra nem k6-
pesek. Igy jobb azonnal belekezdeni a gyakorlati megbe-
sz6l6sbe.
El6jdtszds
l.6llom6s:
Mlndk6t jit6kosmegkapja afeladat6t a sajit tanul6cso-
portjit6l: egy6rzelmet, amelyet el kell j6tszania. Mihelyt
mindk6t csoport meg6llapodott egy em6ci6ban, a ket j6-
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