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D r 6ma jdtt € kvez e t 6 - k€ pzds
Ez 6v febru6rj6ban megjelent a

mtivel6d6si 6s k<izoktat6si miniszter
rendelete

a Mtivel6d6si Kdzliinv 4. sz6m6ban

a/ A dr6maj6Jekvezet6-k6pz€s kiizdp- 6s felsdfokr( szakkdpzds lehet. A k0z€pfokti szakkdpz€s kiizdpiskolai
fakultfci6 keretdben is folyhat.

bl Aza,lpont alattl oktatds tanfolyaml kdpzds, egydni felkdsziildsre nlncs lehet6s€g.

c/ Aza,/pont szerinti k6pzdsben az vehet rdszt, aki - kiizdpfokti kdpzds esetdn a k0z€piskola IV. 6vfolyamdt
elvEgezte,

- felsdfokrl kdpz€s esetdn felsdoktat{si int6zm€nyben szerzett oklev6llel vagy kiizdpfokf dr6majdt6kve-
zetdi szakkdpesft€ssel rendelkezik.

dl Az al pont szerinti kdpzds keretdben a rdsztvevd reformpedag6giai alapismereteket, drfmajdtdk-mdd-
szertant €s drdma6ra-vezet6i ismereteket tanul.

e/ A tanulmdnyokat zdr6vizsg6n a d/ pontban felsorolt ismeretekbdl kell a rdsztvevdnek szdmot adnia tud6-
s6r6l.

f / Ktizdpfokri szakkdpesftdst tanrtsft6 bizorryftv6nyt az kaphat, aki 6rettsdgivel, il let6leg €retts€gi-kdpesftd
blzonyftv6nnyal rendelkezik.

g/ A drdma j6t€kvezet6i szakkdpesft€s drdma6ra-vezet6i, driirnapedag6giai-gyakorlal vezetiii munkakOr
betiiltdsdre kdpesft.

h/ A drfmaj6t6kvezetfi-kdpz€s vizsgabizottsdgdt miikddtet6 szerv a Magyar Dr6mapedag6giai Tfrsasfg.

A Magyar Dr6mapedag6giai Tilrsasig 1992. novembcr 28.-i kiizgyril6s6n megv6lasztot ta azi az oktatr{si bizotts6got,
amelynek feladata a rendclct alapji4n a k6pz6sek 6s vizsg6ztatdsok szakszerii biztosit6sa. A bizotts6g mindazoknak, akik
vizsgdra jelentkeznek, pontos tijlkottat6t ktild a vizsg6k hogyan.irir6l, idej6rcil, a finomit6s alatt l6vii ternatik6r6l, stb.

Azoktatdsi bizottsdg v6lasztott tagjai (6b6c6szerint): DebrecTeniTibor, El6d N6ra,Gabnai Katalin (elndk), Kapo-
si hiszl6, Kinszki J udit, Kovdcs Andrdsni, Szikely I stvtin, Rudolf Ottdni,Tolnai Mdriu.

A,,Bcmutatjuk magunkat" rovattran pf lyaisnrcrtct6s olr,ashat6 a l'cntiek tobbs6g6t(il.

\

REFOR M P E DAGOG IAI OLVASOKON YV

A rcformpedag6giai alapismeretek cimii tant6rgy n6lkiiliizhetetlcn scg6<lk6nyvc. TRENCSENYI LASZLO kdriiltekin-
t6 6s gondos v6logat6sa ercdm6nyek6nt egv kiitetben olvashat6 mindcn olyan ir6s, mely markinsan rcprczent6lja a XX.
szdzad reformpedag6giai irrinyzatait, kicmelkc<l(j alkot6it, Dervc;'t6l Kar6.csony Si4ndorig, Claparede-tfil N6meth L6sz-
l6ig, Montessorit6l Domokos Liiszl6n6ig. A rcfornrpedag6giai olvas6konyvet haszonnal forgathatja mindcn pedag6gus
6s fciiskolai hallgat6, aki tanulni 6hajt a pedag6gia trirt6rrct6b(il. A kirtctct Dcrne Tamls 6s Mih6ly Ott6 lektorelh. Kiad-
ta aMagyar Drilmapedag6giai Tilrsasiig. A 220 oldalas kdnyv iira 48) forint. Mcgr,6sdrolhat6 6smegrendelhetcia Magyar
Miivelcjd6silntlzetszakkonyvtd16tran,valanrintaMagyarDrlmapedag6giaiTirsasiign6l.(Budapcst 1922Corvint6r8.
P f . l 5 . )



Rapsz6d i a Hdkuszpdkuszokra ds gyerekekre
- Besz6lget6s Petk6 Jendvel -

Petkj Jend a70-es dvek gyermekszinjdtsz6 mozgalmdnak kiemelkedd alkot6 szemdlyisd-
ge. A drdmapedug6gia improvizricirjs technikdjrit alkalmazva, f riss, ,,jelzdses" szini jd-
tdkokat rendezds hangulatos szerepjdtdkokat ir. Mlivei pdlydzatoktndijakat nyernek. Al-
kotci kdpessdgeteljibenirineg a60.dvet. Ezzel aTrencsdnyi Imredltalkdszitett beszdl-
getissel kdsTdntjilk a hajdani sel lyei s a mai pdcsi taruir-nipmtivel6-rendez6-drdmapeda-
g6gus kolligdnkat.

- No, qsak nincs velem valami baj, amirril nem tu-
dok?!... - riadozott korn6di6zva, arnikor fiilhivtanr p6csi
munkahcly6n, hogy a DPM r6sz6re szerctn6k afl'6lc p6-
lyak6p-interjf it k6szitcni vclc. Amikor sikcri-i l t mcg-
nyuStatnom, hogy nem,,nekrol6gr6l" r,an szil,,,lcg6nyla-
k{s6ra': invit i i l t, amit 6r<immel vcttem, mcrt rnindannyi-
an j6l tudjuk, hogy cgy mcgyci (vagy bdrrnilycn hatfsktr-
rii) mrivelcid6si kozpontban ncm lchctnyugodtan k6t sztlt
sem v6ltani. Ez egyfel<il jfr dolog, mert azt jelcnti, hog,v
zajlik m6g az 6lct emc int6zm6nyekbcn, milslclcil az,{rt ir
mindcnnapi iigyint6z6s tudvalo'cjleg ncm 6ppcn melcg-
6gya azclm6lyii l t munk6nak. Mi pedigmost vitathatatla-
nul ilyenre k6sziiltiink, hisz.n6h:arry 6ra alatt kellett n6gy
evtizednyi pcdag6gusi-nepmiivcli i i  p6lya eml6kcibcil
<isszegyiijteni (6s n6hi4ny t>ldalba sriritcni) azokat a moti-
vuurokai, amclyck scgithetik a dri{mapcdag<igrrsok il'-
jablr ncnrzcd6k6nck szakmai 6s cmbcri t6.i6k<v6<lisirt.

A vasfit6llomlst6l a lakdsig cl6gg6 l'cszcmgtiink; n6-
hi4ny sz6t v6l krttunk vcnd6gl6trln aktu[l is n6pm iivclcii
gond.iairol, nrlmcly Ki rnit tu<l'l-os gycrck sziilcinck 16-
menciss6g6rcil mcg cffcl6kr<jl. Ercztiik kdz<isen viillalt
dolgunk felclciss6g6t is,Jcncildthat6m6rlon a,,nckrol69"
gondolatft scm tudta eg6szcn elhessscnteni, .jfimagam
pedig ncnr tal6ltam m6g meg a kulcsot besz6lgctripartne-
rcmhez.

Viszonylag k6srin,,,hivatalnok" korfban ismertem
meg, amikor m6r a hazai gvcrnrekszinjitszhs ,,klassziku-
s6nak" sz6mitott: amikor m6r ncm ci szcrcpelt hires
scllyci csapatfval a gyerckszinj6tsz6-fesztivdlokon, ha-
nern az orsz/tg rnds tdjain 6lii szinpadvczctijk vitt6k szin-
rc nyomtat6sban tcrjcdciszovcgktinyr,'cit. O szer6ny szcr-
vezrik6nt rakosgatta zscbre a szcrzrijiiktril 169' fiiggctle-
ncdett produkci6k kri t ik6it.

Nanrfrmost, hogy kinck van nagyobtr r6sze cgy gye-
reklbsztiviil-produkciirban: annak, aki kital6lt egy hcly-
zctet 6s csoport.idnak krea t iv kiizremiikod6s6vel ki bon-
totla az abban rejlci jdt6klehetcis6gckct, r,agy annak, aki
a lcr<igzitctt sziivcgkonyvct fr.ira 6letre kelti - ez igen-
csak l'ogas k6rd6s. Nincs is 16 6ltal6nos v6lasz. Tal6n csak
effclc paradox 6s cscli: eg,v Petk6-darabot akkor,,rendc-
ziink mcg" a lcghiis6gcscbbcn, ha menn6l jobban clt6-
riink tlilc.

Eff6lc clvont dolgokon.i6rt az eszcm, nrig bc nem l6p-
tiink a lcg6nylakisba. Lehctctt ott valami iilcial kalrraros-
s6g is, mert ncm ernlckszern, hogy iillva vagy hasonl6 k6-
nyelnr ctlen hcl.yzct bcn besz6lget tiink volna. Cscrc Jrck,
bfbok 6s kiiny.vck t6lt6tt6k rneg zs(rfolfsig a szobdt. Az
cgyik polcon cls6rgult papirkdtcg ragadl.a nrag6ra azon-
nal a figyclmcmct. Az ,,iireglc" cgy rn(rltszizadtrcli gaz-
dacmber gy<inyorii bctiikkel r6tt mindcncs napl6ja volt,
konyvcl6si adatokkal 6s irodalmi id6zetckkel, c kincs
alatt 1rcdig I'oszladoz6 rijsdglapok szcrdnykctltek. A Pcso
ti Napl6nak egy I 938-as sz6ma 6s annak k6pcs mell6kle-
te. M6ricz Zsigmond komor riportja az orntdnysdgi cg1,-
keriil (M6ricz is n,v-nycl irta, akdr n6hai Kiss G6za, kiiki-

csi tiszteletes fr, az Orm6nys6g cimii kdnlv sz.crzoje,
mcrt hisz az ottani n6pnyclv igy c.iti a szomorfi hini tij-
egys6g nev6t).

- Ezitt 6n vagyok- legyintJcncia fot6z6shozf6lvo-
nultatott pcrrdelycs,,egyk6k" egyik6re. - Szcg6ny M6-
ricz egy kiss6 clnagyoll'n e7.t a riportot, ncm is 6llt rncg
t<ibbe1 a kf kicsiak elcjtt. Kiss G6za k6nytelen volt kiiga-
zitani, mcrt ci meg ott 6lt vcliink a lalutran, il.t van a v6la-
sza is egy rnisik lapszf mban. Igazal irlM6ricz.- altal6-
nossigban -, tlea konkr6tumai nem mindig voltak meg-
alapozottak.

- Es ateesetedben?
- En csak a l'6nyk6pen szcrepelek.
-Tefuit az igaz, hogy ormdnsdgi egyke vagy?
- Azigaz,6s tal6n ncm is lcnn6k a vil6gon, ha k6t b6-

tyiim meg ncnr hal elcjttem. No de hogy M6riczhoz.visz.-
szat6rjiink, a klkicsiak soha ncm txrcsftottik mcg neki,
hogy ,,hazudott r6luk", meg ,,kiirta cjket", dc a sellyei
gycrckck, mrir pedag6gus-koronrban, amikor Mtlriczot
olvastam nekik, orrimmel fedczt6k fol teiri{saiban az is-
mercis tijakat, meg a lcinyl'alui eml6kh6zban is mcg vol-
tak hatva, hogy cgy igazi M6ricz-li{nnyal talilkozhattak.

- ill i lyen n es sze van S e l lye Kdkicst 6l ?
- Fahrv6gtcil l'aluv6gig h6rorn kilom6ter.
- Es dletitban mirve?
- Kikics nagyon kis falu volt, Sellye j6val nagyobb

k6z;;6g. Ott mer iparosok, ,,urak" is 6ltek. Amikor az ele-
mi ut6n odakeriiltem, m6r6ltal6nos iskol6tra, f6ltem, ho-
gyan tudom majd mcgi{llni a helyem azok kozt,akikbizo-
ny6ra okosabbak. A rajz6r6kon 6ltem igaziin. Amikor a
perspektiva tanul6sakor vasriti sinpi{rt ketle tt rajzoln i,
mcgkCrdeztcm, rajzolhatok-c 16 vonatot is. A tanittinci
sem volt szakos, oriilt minden igyekezetnek, rrink hagyott
mirrdent. A sinek nem 6rtek <issze, a l6nyegrcil sz6 sem
volt, dc j<itt a vonat. Amikor himcstoj6st kellett festeni,
megk6rdcztem, festhctek-c nyulat  is .  Fcsthet tcm.
Apr6cska toj6sok sikcrctltek, de mcgtelt a papir nyulak-
kal. Tele volt a fejem k6pekkel.

Vol t azt6n egy osztdlyfcinokiim. Fiatal embcr. Mindig
be6llt k<iz6nk focizni. A j6kat nem engedte j6.tszani, csak
a magamfajta top6kat. Nckiink kotelezcj volt. Ha azt6n
v6letlentil hozz,ltm kcriilt a labda, es belc tudtam volna
r(rgni, ellokiitt, nckinyomott a tcrnplom I'al6nak,6s rohci-
g<itt. Amikor azt6n hetedikben n,vilatkozni kcllett, hogy
ki uri szcretne lenni. az cgyikgycrck azt tali i l ta mondani,
hogy tanfr. Errc clmondta mindcnf6lc hiily6nck. Eg6-
szen bclelovalta mag6t a diih<ing6sbe, hogy az is b<llond,
aki tanirnak 6ll Mag_yarorszdgon... Arnikor rim kcriilt a
sor, hirtclcn clhat6roztam, hogy bosszf t 6llok ra.ita:6n is
azl mondtam, hogy tanfr akarok lenni. Erre mdr csak le-
gyintett.

Pedig akkor val6j6ban m6g cukr6sz szerettem volna
lenni. Igaz, otthon azt mondtik, nem j6 cukr6sz lenne be-
lcilcm, mert megcnn6m a hasznot. Olyan pdlydl viilasz-
szak, am ivcl rneEgazdagszom. Hd t c'z at.lint si kcriil t !...
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De, tr6f6n kiviil, kezdtem komolyan bcle6lni maga-

mat, hogy tan6r leszek. Nem mertem a tanit6k6pzcibe je-

lentkezni, mert botfiilem volt. J<ittiink Selly6rcil hfrman

is P6csre, a Nagy Lajos Gimn6ziumba. A kapun megpil-

lantottunk tribi6t, plakiltot, vagy mit: R6kosi elvtfrs azt

mondta, hogy sok ezer fij pedag6gusra van sziiksrlge most

azorsz6gnik.. Nah6t, ha Rdkosi elvtfrs mondja' akkor

ir6ny m6gis a tanit6k1pzci. Mind a hdrrnan megfordul-

tunk azonnal.
A k6pzciben aztinklrdezem, nem baj-e, hogy botfii-

lem van. R6mn6z ott egy komoly tan6rf6le, hogy akkor

m6gis mi szeretn6k lenni. Azt vdlaszoltam, hogy rajzta-

n6{. nzasszonyok meg, akik elkis6rtek minket' bizony-

gattAk, hogy ,,l6tnri csak, tan6r fir, hogy tud ez a gyerek

iajiizolnil" Amikor azt6n megl6ttam' hogyr0ppen eza ta-

n6r jdn beaz els'6 taiz6r6tta. azonnal visszat6ncoltam: ho-

gyan is mern6k m6r 6n rajztan6r lenni!
Aztilnelvr6geztem ak6pz6t. Ut6na meg a f6iskolln a

magyar szakot-. Aki j6l vlgzett, v6logathatott a helyek-

ben-. Term6szetesen a kiizelben akartam maradni, meg is

volt a biztos helycm a szomsz6d faluban, Cs6nyoszr6n,

ahol egy n6pi egyiittest is kellett volna vczetnem, mivel

mar a iSist otin ii foglalkoztam a n6pra z'zal. Aztinhivat-

nak, hogy m6gsem mehetek oda'
Az volt akkoriban a szok6s, ha egy szak6retts6gis'

vagy b6rki rosszul vizsg6zott, szaladt a pilrthoz' hogy "te-
gyinek igazs6got!" H6t egy ilyennekkellett mindenk6p-

[-en Baranyiban maradnia. Valakinek meg el kellett

mennie m6sik megy6be. Misvonalon is riigton el6rt hoz-

z6m a dolog.Volt egyrokonom' aki j6pozici6kat j6rt meg

oktat6si t6ren, a tan6csn6l, m6g a pfrtn6l is. Azonnal

iizent, hogy ekkor mcg ckkor menjek be ehhez 6s ehhez a

p6rtbizotiidgra. Odamentem azon a bizonyos csiitdrtiik

ieggelen, megfogtam a kilincset, azt6n elengedtem: s6t6-

tot<hOg elcib-b egyet. S6t61tam, s6t6ltam' azLin a vtg6n

fgy gondoltam, nem megyek 6n be oda.-' 
Az Alfoldon kaptam v6giil 6ll6st, Akaszt6n, Kecskc-

m6t kilrny6k6n. 86r cirok 6letemre ott maradtarn volna!

F;zvolt 6letem legjobb nyolc esztendeje!
Eleinte csak jiirki{ltam est6nkr6nt a nagy alf6ldi desz-

kakerit6sek eltitt 6svr4gyakoztam, hogy behivjon valaki.

Azt6n kideriilt, hogy az ottani emberek sokkal nyitottab-

bak, melegebb szivtiek, mi nt az 6n zfurk6zott orm6nysigi
fajt6m. Oit igazi kiizoss6gi 6letvolt. Tiizolt6kndl, szinj6t-

sz6ntel, irttarrikn6l, n6pfrontn6l, akirh ov'a t€t err azem-

ber. A tiizolt6s6g volt a falu kr6mje. Az iparosok!
-No ds a szinjdtsztis...?
- Nem tudom, honnan szorult bel6m adramatiz6l6-

szenved6ly, tal6n m6g eg6szcn kicsi koromban l6ttam b6-

boz6,,cirkuszosokat", ahogy miflel6nk neveztek minden

viindorl6 miiv6szt. Vagy any6m liitott a vdrosban szinh6-

zat, ci mes6lte el a darabokat, l6nycg az, hogy mfr a kep-

z6ben is dramatizdltam, el is jitszottuk a t6rsaimmal' Er-

dekes, hogy olvasni m6r egr6szen kicsi koromt6l olvastam,
mert amikor R6kosi6k ftiloszlattdk az olvas6egyletet'
sz6thordtuk a konyveket, de ott csak felncjtt-olvasm6-
nyok voltak. A k6pzciben jutottam elcisziir ifjitsigi mti-

vekhez, ott keriilt kezembe A P6l utcai firik is. Riigt<in el-

kezdtem dramatizdlni. Amikor meghallottam' hogy va-

lamelyik szinhilzban m6r megcsindltdk' rcigton tisszetep-
tem. Akaszt6n azt6n mcgrendcztem az elsci tanitvenya-
immal. Ott tanultam meg, hogy a szinpadra 6llit6s na-
gyon nagy rugalmass6got kiv6n6 ntestersrlg. Hi6ba pro-

biiltam 6n a figyelmeta nagy monol6gra terelni, amikora
kiizons6ga csata fizikai cselekv6seirefigyel 6s majd kire-
piil a hely6rril a nagy biztati4st6l...

-Emberileg is,szakmailag is megtaldltsd hfu ahe'

lyed Akaszt6n. Midrt idttdl el onnan?
- Csalidi okokb6l. Nagyvesszcjfut6svolt. Onnan en-

sedni nem akartak, itt, Baranyiiban meg megal6z6 mun-

Iafelt6telckkel fogadtakengem is, a feles6gemet is' Egy-

szer egy6rtekezleten kem6nyebben sz6ltam, akkor elhiv-

tak Biremendre m iivel cid 6sih6z-igazgat6n ak' h ogy

,,ilyen ember kcll nekiink!" Hamar kideriilt' hogy nem

aniryira a munklban szimitanak r6m, hanem inkibb a

szem6lyi in trikiikban. A zl6n - igy mondha tom - haza -

keriiltem Selly6re. 86r ne keriiltem volna! Nem sok tird-

mem telt benne, biir itt 6rtem el szakmai sikereim tfrlnyo-

m6r6sz6t. Csak 6ppen helybennem akartik a munk6mat

tudomisul venni. Amikor orsz6gos fesztivllokon szere-

peltiink, kiilf6ldre is eljutottunk, az is csak ,,h6kuszp6--kusz"volt, 
mint minden k6pszerti 6s 6letszerii pedag6giai

eszkdz, ami tirlment a katedr6r6l koztilhetci 6s sz6ban

szimonk6rhet6,,tananYagon 
".

Ez volt teh6t az 6n ,,sikeres", sellyei korszakom. Ami-

kor a p6csi Nevel6si Kiizpontba hivtak n6pmiivelcinek,

bevett-em k6t nyugtat6t 6s igent mondtam.ltt v6gered-

m6nyben minden segits6get megkaptam a munk6mhoz'

6s idtivel m6g 6ni4ll6an is dolgozhatt csak 6ppen

nem els6sorbin azt csin6ltam, amit szerettem volna' Un-

nepi nagyrendezv6nyeket kellett tel'6 al6 hoznom a

hosszt t6von hasznos 6s 6rv6nycs miiv6szet-pedag6giai

munka helyett. igy azt6n nem 6llitott nagy dilemma el6 a

Megyei Mrivelcid6si K6zpont hiv6sa. Innen megyek

mostmdr nyugdijba nemsokira.
ttogy siinl6tsz6-szakkiirt csin6lok-e m6g ut6na is?

Az- att6l fiigg. Ha aztk6rdezik'.,,Jencik6m' akarod-e to-

v6bb csinilni?", csak azt felelhetem, amit az el6bbi mun-

kahelyemen is: ,,Ha akarj6tok, hogy csin6ljam, ha sziik-

s6getek van r6m, azaz ha sziiks6ge van a munkimra vala-

kinckl..." Van 6nnekem k6t gyiinyiirii unok6m, el tudok

6n jiltszadoz.ni azokkal is. Megmondom 6n neked ciszin-

t6n, a jit6kra mindig nekem volt sziiks6gem elscisorban'

hogy ne legyek mag6nYos.- 
- IJ gy e, ezt mo st az or md.ns d g i e gyke mondi a, nem a

mindenki dltat f dradhatatlannak ismert neipmlivel6-ta-
ruir-drdmapedag6gus?

- Pcrsze ! Ne gondold azir t, h ogy f 6rad t vagyok. Tu -

lajdonk6ppen ostobas6g is, hogy most kell abbahagyni'

arniko. aiimber m6r kezdcne megtanulni cgyet-mist a

szakm6r6l, dehft nem magunk mond.iuk meg, sziiks6g

van-e rink meg a munk6nkra...
- Nem arr6l szdlnak a hirek, hogy fdradt lenndl.

Nyomddban van mdr az a kdtet, amelyben a Drdmape-

dag 69 iai Kdzpont pdlydzat dn d tj azott gyer ekdar abok

rdv idesen napv i I dgot I dt nak.
- Ez is igaz, de lesz m6g a kcitetben cgy olyan dara-

bom is, amit nent dijaztak.Illetcilcg ennek az a dija' hogy

r6gcbbi csoportom 6lm6nyci alapj6n irtam' 6s liz' 6wel

k&itbbi csoportom sz6 szerint a saj6t 6lm6nyeire ismert

benne. Ez m6r nem mesekom6dia, hanem a kiskamaszok
vilA96t tiikrozri szinjIt6k.

V6gUt is kaphat-e az ember a mi p6ly6nkon nagyobb

dijat, mint ha a gyerekek ,,visszaigazolj6k"' hogy j6l is-

merjiik ciket, igazat mondunk, 6s ne adj'isten, olykor

irunk 16luk?...
- Hadd legyenezakirddsed avdgsz6,ami utdn nem

lehet mtis rlol gom, mint hogy megkdszoniem a beszll ge-

ttist ds tovdbbi jri munkdt-ititikot kivdnjak- ne csupdn
sajdt kdt szdp unokdd tir'mire' 

Trencs.nvi Imre
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RENDSZEREZES+ ELMELET

GAVIN BOLTON:

Az oktatiisi driima 6s a TIE tisszehasonlitdsa

Eredeti cim: Drama'in cducation and TIE - a comparisrxr. Megjclent: Sclcctcd writings of Gavin Bolton (Eds.: Davis, D.
- Lawrence, C.). Kiad6 6s kiaddsi 6v: Longman, 1986. Ercdeti oldalszdnr: pp. I 80- I tt9.

Ebben az irdsban egy clm6lcti kcrctct 6s terminol6giaialapot kir'6nok nyirjtani az,,oktat6si drimilhoz" (DIE)*, majd
ugyanezt akeretct alkalmazom a,,szinhdza ncvel6sben" (TlE;** tn"*kozclit6src is, abban a rem6nyben, hogy meg tudom
ragadni a k6t fogalom kiilonbs6geit 6s azonossigait.

Hivat6sszcriicn soha ncm dolgoztam a TIE-ban, de m6gis, szintc annak l6trej<itt6tiil fogva r6szt vcttem kialakit6si4-
ban. Meg6rt6s6t k6t okb6l tartottam fontosnak. Az cgyik, nyilv6nval6 indok az, hogy a TIE jelentcis oktat6si-ncvcl6si 6r-
t6kkcl bir. A misik, j(rval kev6sb6 cgy6rtclmii ok ad magyar6.zatot e sikkcrn mcgiris6ra is. Mindig nagy hat6st tcttek r6m
a TIE titt6r6i mint nevcl6sr<il gondolktxl6 szakcmtrcrek. Egy ol-yan idciszakban, amikor mi, dr6matan6rok kinosan ligyel-
tiink arra, hogy iskolai tcv6kcnys6giinkriil hom6lyos megfogalmazdsokat adjunk - ha mcgktirdcztek minkct (ami, nagy
szerencs6nkre, ritk6n fordult clii!), <llyan hangzatosr,6laszokkal szolgiltunk, mint a,,szem6lyis6gfe.ileszt6s",,,dnbizalom
er6sit6se", ,,6rz6kenys6g-fejleszt6s" -, cgyszcrrc volt tiditci 6s lcnycgct6 l6tni, hogy az iskoliikba 6rkezoszin|,szcsopor-
tok nem csupdn fcltctt6k - az oktat6st 6s lrcnnc a szittltit.szercpl,t 6rintci - alapk6rd6seket, de k6sz v6laszokkal is szol-
gilltakazokra. Abba a helyzetbe keriiltem tch6t, hogy sajit szaktcriilctemrcil a drfmatandrok kor6tcil fiiggetlen, kiviilrcil
6rkezd emberektcil kezdhcttcm tanulni. U ttorciknck ncvcztcm cjkct ,6.saz.el6zomondatban mflt idrjben fogalmaztam, va-
l6j6ban azonban a TIE keret6n be liil tort6nci cscm6nyekct folyamatosan 6rdcmes nyomon kiivctniink, mcrt lontosgon-
dolataik vannak a DIE-vel kapcsolatban is.

ATIE-I 6rint6kiti in66s hasznosclcmz6s6benJon O'Tool0(l) szdmosolyan teri i lctct 6rint, mely a TIE-ben is, a DIE-
ben is megjelcnik. Ezcket a kapcsol6d6si pontokat kiviinom a tov6bbiakban elcmczni. Gondolatmcnetcmben a TIE mun-
kiii6nak azon elcmcirc szoritkozom, mclyck a tanul6k rtsm6tel6,reLpitenck. Tcrm6szctesen nem foglalkozom a k6t meg-
kiizelit6sm6d krizti olyan kiilsiidlcgcs kiil<inbdztis6gekkel, mint a srcrvezeti jcllernzcik vagy a munkavilllaliisi, 6raterv-
szerkeszt6si 6s szem6lyi felt6tclek. Magit az 6lm6ny tcrmtsz.et6.Ivit.sgiiln6m. A I'cntiekszem el6tt tart6s6vata DIE-t a kd-
vctkczci szempontok szerint clcmzcm: ( I ) M6d, (2) Szerkczet, (3) C6l 6s (4) Tartalom.

l .Mod

Az iskolai dr6maform6k vizsg6lata azt mutatja, hogy alapvet6en hdrom tipus l6tezik: (a) folyamat-orientillt, mely a
,,gyermcki j6t6kb6l" eredcztethctij;(b) el6arl{s-ccrrtrikus,mcly a szinh6zon alapszik; (c) k6szs6g-orient6.lt.Azetscit az6l-
m6ny spont6n, cgzisztenci6lis min6s6gc .jcllernzi; a m6sodikat annak kommunikdlhat6sfga, megismrltelhetcis6ge, illetve
a tev6kenys6g demonstrativ jcllcge hat|rozz.a meg. A harmadik iittaliban olyan rrivid ideig tart6 tev6kcnys6gckkel dol-
gozik, melyek vagy szinhiizi tapasztalattal szolgflnak (pl. a szinj6t6kos gyakorlatok), vagy a val6 6lethez kiv6nnak kap-
csol6dni (pl. a trizalomgyakorlatok).

EgvTIE csoportszf mf rascnr a rndsodikban mcg.jelcnciclliarlfsk<izJxrntfs6gnak, sema harmadikban megl6vcic6l-ori-
cnttlt k6szs6gfejleszt6snck nincs.jelcrrtiis6gc. A TlE, ncrn azt viir.ja a tanul6kt6l, hogy begyakorol.janak vagy elciadjanak
valamit. (A g1'akorli{s16l, nrint iinmag6lnn val6c6lr(rl bcszclek, ncnr azokr6l a rrividgyakorlatok16l,melyekazonnalivisz-
szajelz6st nycrneka drdmai 6hn6nytrcn; ilycn volt p6ld6rrl a,,szov6s" gyakorl6saa,,Szeg6nys6g" folyamatiiban/TIE prog-
ram felsci tagozatos gycrckckkcV). Azt k6ri t<iliik. hog; ,,Lcgyenck". A r6s;zv6tel el<iscgit6sckor tch6t egy TIE csoport sz6-
miraazcgyetlen alkalrnazhatir DIE-cszkiiz azelsij lchct;az, nrelyberr a hangs6ly az.llmilnyrekeriil. A tovibbiakban r6sz-
letesen a DIE folyamat6nak czcn tcrm6szct6t kiv6nom elcmezni.

Amikor a gyerekek cg,r' rnintha-.i6t6kon bcliil cgycdiil jitszanak, akkor_ lcgnagyobbr6szt ebben az ,,6t616s" m6dban
csclckszcnck.T(.tclezz.iktel, hogy,,corvboyokat cs indiiinokat" jiitszanak. Elm6nybcrr van r6sziik, amely azonban elt6r a
val6 6lett6l, hiszen megcgycznek cgy tiktiv szitudci6ltl{llit6sdban. Az 6lm6nynck tehilt 16trehoz6i,il6l6iis cgyben. Azt
mondhat.i6k: ,,iiltalunk tiirt6nik rnindcz, tchdt meg tud tiirt6nniveliink". A megtrirt6nriv6 t6tel sor6n lltrchoztik6self o-
gadjak az adott kontcxttts szabirlyait is. A dramatikus ji4t6knak igy' hiirom irsszctevcij6t ktiliinithctjiik cl cgym6st6l: an-
nak l6trchozirjdt, befogad6.j6t, valamin t a szab6lyrcndszcrt.

A gyermek sz6mdra a corvbo_yok 6s indi6nok rncgjclcnit6sckor a lehctij legnagyobb fokfi auton6mia v6lik el6rhetcjv6:
cia ftrlyamat 16trchoz6ja 6s bcfol,l'lsolo.ia, cnrcllctt ri maga a szab6l,r'ok rncgalkot6ja is. Amennyibcn j6t6k6ba egy mfso-
dik gycrrnck is bckapcsolirdik, mcg kcll cgyczniiik a szabdlyokban, 6s et,korl:at<tzza az egy6ni szabadsdgot. Mindketten
l6trehoz6v6 vdlnak tchilt, de csak addig a pontig, mig mindketten alivetik magukat a szab6lyoknak 6s reagillnak partne-
rtik cselekvrlseire. A l6trci6vii 6lm6ny tch6t czcknck az osszetctt elcmeknck az cgyensf ly6b6l keletkezik. Sz6mos dr6ma-
tanfr v6li figy, hogya dramatikusjit6kczcn viszonylagosszabarls6ga 6nmagdban isl6nyeges oktat6si tapasztalatot nyfjt
a tanul6knak. Kozponti jellernzcije lcsz teh6t drf rna6r6iknak;olyan kiilonlcges6s6rinthetetlen elemk6nt tartjilk sziimon,
melyet min<ienk6ppcn mcg kcll 6uri a tandri ,,bcavatkoz6st6l".

*- l)ranra irr liducatiorr
'*- -llteatrc 

itt lldttcatiort; a k6t fogalonr magyar nregfelel6j6re jetenfeg is keressiik a legmegfelel6blrct. a fordit,lsban ez6rt lehet6s6g szeflDt ̂ z
eredetibcn is igy szerepl6 rovi<lit6seket alkalnraztanl. (A ford.)
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Egy olyan dramatikus tev6kenys6ggel allunk itt szemben, mely a zllmlnysz'erzti m6d el6r6se 6rdek6ben magas szintii

auton6mi6t teszsziiks6gess6. A TlEugyanakkor - mikozben 16tsz6lag megvonja az auton6mia ielentcis 16sz'6t -aztvfr-

ja a tanul6ktol, hogy ,,itOf er"n" kerelztiil u"gt"n"k iC, zt az 6lm1.,y6"n (u''ui ucsoport soha nem k6ri a rrlsztvevciktcil'

hosy i6tssz6k el az elm6nyt!). A TIE n6zcipontjl enn6lfogv,a n-gm.ileg paradtx' Ennek i paradoxonnak azonban felold6siit

;#;;;;gtik dr6matanit6si m6d nyujtja: a tan6r szerepbe l6p6se'

2. Szerkezel - a tan6r szerepbe l6p6se2
Amikor a tan6r azosztfily driima-munk6janak r6szek6nt szerepbe l6p, a fiktiv cselekv6.s,szintj6n csatlakozik hozz6'-

juk, pszichol6giai vagy orctltrigi szinren ugyunutr.ui *"gelcizi 6ket. Ahogy arra Geoff Gillham r6mutatott3' olyan ez'

mintha k6t j6t6k futnaegyi<tejiileg:agy9l*-ek j6r6ka es aiandr.jrireka. AkZt j6t6k elt6r egymrist6l minrl (a) stfuid'kiftan'

mind (b) szerkez,et{ben.L srana6-tot-ftiittinuoioieget az aliibtriikkal illusztralhatjuk co*boyokat 6s indiiinokat j6tszva

a gyerekek szrindeka mondluk az, rrogy egy kalando"s tort6netben ilr6miiket lelj6k; a tan6r c6lja ugyanakkor p6ld6ul lchet

az, hogy a felelcissegrcil, az engedelmess6grdl, ; ffii;ii;ogot<r6l' a torv6nyekrcil, az elcjit6letckrcil, vagy a kisebbs6gekrcil

besz6ljenek. M6s szavaikat tJn6t: u tunaie, ulurrut6r< a lcrent6s m6s 6s m6s szintjein gondolkodnak' A tan6r gondja az'

hogy ezek kozott megilleiii "ty"nrnryt tuliljon. Ha a jrit6k csak.a gyerckek c6ljaitizolgfl ja, atfr ki is maradhatott volna

belcile. Ha azonban ci ercjlteti a ranul6kra ,";al"ilutianlfsait,6l)ok6rt felai<lozza a-z 6i6ket, akkor kiz-lt(tlag ci fog 6l-

m6nyhezjutni.Atan6-rszcr"pu"iepereu"t-iltua8o.6maennrllfogvaatan6r6satanulirknrint 
at6lm'6nyl6trehoz6ikoz-

ti partneri viszonyt ig;nyli; a'tan6rnak sajrit c6l.iait ,,be kell csomagolnia" a tanul6k elk6pzel6seibe'

A szerkezeti clemek 6rdekes k6ztcs iillapot6t laiiratjuk itt. A gyerekek, magukra hagyva a ttirt6net folyamata' a "mi

t6rt6nik azut6n"6rdek6ben alakitjak a j6teloi; a tan6ia szitu6c]"6k 6rrtck6bcn szerkesiti az cscm6nyeket' A tarlrl6k a

kontextushoz (pl. a corvboyokhoz 6s inoi6nothoz) "r"r.itjat a szatdlyokat, rigy, hogl azok megl'elcljcnck ig6nycikne k; a

tan6r olyan m6don arakirja a szabiilyokat, trogy ;"1 u _"iuport 6ltali elgo.d6lt ig6iiyeinck, sziikscgletcinck kiclcgit6s6t

szolgriljak.Atanulokaiif,tivtereteihasznalj?kreraz(irm.Zny.n"grr"ri6r6.";*tuu6t 
az6ltal6k:zi6sm6lyitiaz6lm6ny-

,r"r|.i -odnt, hogy a fiktiv kontextust a szinhAzi forma irfnyiiba tercli.

Szinh6zi forma alatt a z.okatazalapvetSst-inhirziclcmekct 6rtem, melycket egy clrimatr6 alkahnaz' 6s amelyekre egy

rendez16pit1lyen a r6kusz,a fesziilts3g, utonirurrt eraszimboliz6ci6. A szerepfiel6pci tan6rlchilt spcci6lis m6don szin-

h;zsz.eruendolgozik. Ahogy egy szinmiiir6 vagy rendezci tudatosan.alakitja a fesziilts6get stb' annak 6rdck6lrcn' hogy a

kozons6g 6lm6nyhcz jusson, (rgy alakirja a sz-c'rlptrc lary; trl{fs 1zt a r6sitvev<ik 6lm6nvhcz .iuttatrisa 6rdckcbett' A ta-

n6r 6s az]oszt6lykirztiviszotryi"tt6t megegyezik a zir6 6sakiiziins6g viszony6val'

A TlEcsoport munkam6dszer6t nyugodtan tckinthctjiika szcrcpben doigoz(r tanirkiterjesztett valtozatanak'Acso-

port nem csup6n "gy riinAu.ubot aj6nl f-cl agyerekcknek". arnint az-ra hagyom6ny.sgyermckst''.'j1tsz'irs tcszi: egy olyan

,,gyermekeknek szol6 j6t6kor" terveznek,."h;i;.;""vcit sajdt 6rtelnilz.6si t<cieteii<cn beliil' az akci6n bcliil' dinami-

kdjuk megcirz6semellett juthatnakelafell'edez6sekig. Ahola t6ma jelentcis t6rgyi ismeretct ig6nyel, mint p6ldiiul a "Sz'e-

g6nys6g,,eset6ben, t'enniil azavesztly,hrgy;;;;"?ek a bonyoluit folyamaton beliilcsak passziv ,,utaz6k" lesznek' Ez

elkeriilhetci, ha a csoport m6dot tal6l u.ru, noffi.Lljerenitor vagy.at.Lrz.lmi bevon6s r6v6n 6rdekessr6 tegye a tanul6k

sz1mfraa folyamatot. Ebben a programban firOau1i,,gy,iri mlnfisok" olyan helyzetbe keriiltek' hogy ki kellett v6lni-

uk a nagy munk6ssz<ivets6gbcil 6s m9g r."il.liurur.ituniit< sai6t charta-biiotts6gutat; ak6z'isz6vdket visszavonulasra

k6nyszeritett 6k at.z.al,hogy a sz6vet6rt mi.o-dtir" or rttittinget aj6nlottak; v6laszlhattak, hogy Eleanor vagy Jack mclli

6llnak; megtervezt6k saj6tchartalobog6ltat, slU.e csoportichaiolyanm6don haszn6lta ki a szerepeket, ho{' '''a'r'r'it'ls'tirt'

h6zi struktirr6t alakitottak ki, amcly czaltaler<isitette 6s kiterjesztettc a ,,gyerekeknek sz6l6 j6t6kot"' Azt hiszem' hogy

* amennyiben a r6sirv6tel mincis6ge, intcnzitasa 6s c6lja nem azonos a dr6ma"i6lm6ny6vel, akkor az ilycn clem a k6z6ns6g-

t6lirkezo,r69im6<ti, ,,Fijjuk cl egytirt u ,aru,iyf rjettcgri l6rsz6lagos jelcnl6tt6 v6lik, ahol ar6srrvrltel csup6n ,,disziti" a

val66i akci6t. Egy TIE proram elej6n a, ity"n iittitetcs j"elenl6t gyu-t.un elkeriilhetetlcn. A ,,szeg6nys6g" kezdeti szaka-

szrin egy gycrekcsoport scgitcik6szen 6s nagy lelkesed6ssel mimeiheti a sztiv6st an6lkiil' hogy val6ban hinn6nck szerepe-

ikben. A foryamar erc<im6nyess 6g6t at biz.oiyiil; il; k6sribbickbcn a sz<iv6s imitaci6ji{nak mincis6ge azilltal v6ltozik

meg, hogy a j6t6kot maguk6nak 6rzik. Erdckc's, hogy cnnck_a f6zisnak a mcgiclen6se szirrte clkeriilhctetlcn a DIE-ben is:

aaiig n;; siiinik meg,irig a tan6r 6s a tanul6k j6t6ka kozti egycnsfrly l6tre ncm jon'

3. C6l
Ahogy arr6l m6r a fcntiekben is sz6ttam, a DIE-n beliil tiibbnyirc dntelt m6don k<id6sitci c6lmeghatilrozisokat 6lli.

tottunk fel, mintha - azon okb6l, hogy cgy miiv6szi formdn belii-l dolgozunk - a tev6kenys6g hagyom6nyos 6rt6kel6si

mtrdjai itt nem lcnnr6nek alkalmazhat6ak'
A dr6ma tanit6s6n bcliil sz6mtalanc6ltlehcr kiriizni,6sezekaz adotr koriilm6nyekt6l tiigS6en cltr3r6forrtoss6.gfak le-

hetnek. Azt gon6olom azonban, hog.yvan cgv olyanc6l is, meyncka tobbihezk6pest j6val6llantl6sultabbhelye kell lcgyen

a tan6ri tcrvez6s totyamat6trarr. Aiicnnyitiln u d.en,o az islolai tantcrv r6szcl6nt-szcrepcl, elscidlcges c6l.ia a meg6rt6s

mcgv6ltoztatfsa kcll leg-ycn. Minck a.meg6rt6s6bcn lcgycn v.6ltoz6s?Av/alast'crrcez'.,,annak, amircil driimit i6tszrrnk"'

azaz a rJr;.ntrtartalm6nak rncg6rtriscbc n - e71 ir6soii z(16 st.akaszilban 6rintem. A drimatanit6sban minden mis c6l

csak ez ut6n kovetkezik. A tanir c6lkitiiz6scit a kiivctkczij tdbliban foglalhatjuk iissze:

Dr6matan itdsi c6lkitii z6sck
A/ A mcg6rt6s megviltozasa
B/  EgYcb  , , '  . - - ' ! ^  t . . ^ . . . . a ^A l

l. Szoci6lis k6szs6gek, bcle6rtve az 6rz6kenys€get. empatiat 6s a figyelni-tudas kesz^s6get'

2. Nyelvi k6szs6gei, bclc6rtvc a bcsz6<lct, gondott<<xlast. az iris- 6s olvas6sk6szs6get.

3. Mozg6sos k6szs6gck.
4. A dr6m6ban val6miikod6shez sziiks€gesk6szs6gek. belc6rtvea t6mav6laszt6si k6szs6gct, agazdas6gosan cseleked-

ni tudlst 6s a forma ir6nti 6rzckenyseS,ct.
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Annak ellen6re, hogy a ,,meg6rt6s megv6ltozfsa" mint c6l elscidleges szerephez jut, a gyakorlatban, egyes dr6ma6r5.-
kon bcliil miis k6szs6gck is elcjt6rbe keriilhetnck. K6ts6gtelen, hogy a driimilnak van egy-k6t olyan ekifclt6tele, mint a bi-
zalom 6s a megfelelci viselked6sm6d, 6s amennyiben ezek hi6nyoznak, abban az esetben ezek l6pnek elci elscidleges c6lok-
k6, a ,,meg6rt6s megvdltoz6sa" pedig k6s(ibbrc marad. Itt most azt tartom a legfontosabbnak, hogy lesziigezziik a TIE 6s
a DIE c6ljai azonosak. Azt gondolom tovibbi{, hogy a TIE szilmiira nincs is mds c6l. Nem lehet feladata egy TIE csoport-
nak sem, hogy a k6szs6gek sz6les k<ir6nck tanitrisdval foglalkozzon. Ha teh6t a DIE 6s a TIE oktat6si-nevel6si c6ljai meg-
cgycznek, krivetkezik-eebbril, hogy az 6ltaluk kczelt anyag ismegegyezo?Ez j6val6sszetettebbk6rd6s ann6l, mint ahogy
elscj pillantilsra tiirrik.

4. Tartalom
V6laszoljukmegelcisz6r a k6rd6sk6nnycbbikr6sz6t. Egy6rtelmii, hogyegydrimatanfrnakviszonylag kiinnyii azosz-

tdly szintj6nek megfelelci dr6mdt tcrveznie. Egy kisiskolisokat tanit6 dr6matan6r kdnnyed6n tervezhet olyan toglalko-
z6st, melynek azac6lja,hogy rnegtanitsa a gyerekeknck: idcgcncktcil nem szabad 6dess6get ellogadni. A t6mavillaszt6st
az adott oszt6ly sziiks6glete 6s az a tudati k6szenl6t indokolhatja, hogy a dr6mai anyagb6l tanulni tudnak. A TIE csopor-
tok ugyanakkor nincscnek abbarr a hclyzctbcn, hogy ilyen it6letcket alkothassanak, cnn6lfogva tehAt javar6szt feltev6se-
ikre kell hagyatkozzanak a sziiks6gletekct 6s a k6szcnl6tet illetcjen, illctve sziiks6gszeriien el kell keriilnitik a szem6ly-
relcsoportra szatntt t6m6kat. A TIE csolxrrt cz6rt nern tud olyan m6don gyermekcsoportra tervezni, ahogy arra egy dr6.-
matan6rnak lehetcis6ge van.

Amennyiben teh6t a TIE csoportnak a szerepbc legi tandr kiterjesztett vfultoz.ataktnt kell dolgomia (ahol tehAt ah-
hoz kell alkalrnazkodnia, amit cgy,,potencii l is jdt6kon" beli i l  meg kell tanitania),6ri6si hdtr6nyt jelent szlmukra, hogy
szern6lyesen nem ismerik a gyerckcke t. Csak elgondol6saikra hagyatkozhatnak, melyeket belolylsolhatnak azon tapasz-
talataik, hogy a tan6rok mit tartanak 6ltaliban megfclel6nek, mondjuk, bizonyos 6letkori csoportokn6l.

A TIE 6s a DIE 6ltal kezelt anyag azonoss6g6ra./kiildnbozci volt6ra vonatkoz6 k6rd6sre adand6 viilasz m6sodik r6sze
igen <isszetett, mivcl a jclent6sszintckkcl 6ll kapcsolatban. A ,,meg6rtr6s megvdltoz6sa" mint c6l arra utal, hogy itt vala-
mineka m6dosit6sa (vagy tudatossdga,6rz6kcl6sc,|tgondolts6ga vagy tud6sa) jclentkezik. Ecrllt ugyanakkor az iskol6k-
ban k6tf6le m6don intcrprctiil.iiik. Az elsd, el6gg6 egy6rtelmiialkalmazfsa lehet a drimdnak az, amikor megid6znek va-
lamilycn jelen nem l6vij krizegct annak r6rdek6bcn, hogy abb6l a gyerekek tanulhassanak. A drfma ilyen tipusf alkalma-
z.{salehctaz.,mikor a ji4t6k,,egy farmergazda egy napj6r6l" sz6l,6s agazdiilkod6s t6makor6nek felt6r6s6t c6lozza;ilyen
az is, ha a j6t6kon bcliil interjf kat k6szitiink, hogya gycrkekgyakorlatot szerezzenekebben a munkaform6ban. M6sk6p-
pen kifeje;zve:a dr6ma il1'en alkalmazfsa funkcion6lis,azaz.az.objektivvileg t6nyeinek tanitis6hoz szolg6l hat6kony esz-
kiizk6nt. Jelcnt6sc pcdig kontcxtushoz kdt6d6.

A mi4sik megkozelit6s miiv6szi;c6lja nem valamely jclen nem l6vcj kontextus megid6z6se, hanem egy 6ltal6nos€rv6-
nyii n6zcipont kivilaszt6sa az obicktiv kontextuson bcliil, majd ennek szem6lyes, szubjektiv 6s objektiv szempontri vizs-
g6lata. A dr6ma tehiit sz(rlhat (a) szilmrizottckrdl kontcxtu6lisan, de az 6lm6ny jelent6se, vagy pontosabban: az 6lm6ny
szdmos jelent6sszintjc ahhoz kapcsol6dik, hogy (b) milycn 6.rz.ts az, ha nem t6rhetiink haza (univerz6lis jclent6s, amely
megjelenik a biin<izci szituriciirjfn beliil 6s azon tril is), valamint (c) mindazokkal a szem6lyes, szubjektiv 6s objektiv tar-
talmakhoz, melyeket a 16st.tvcvokaz.6lm6nybril maguk6nak tekintenek. A dr6ma ilyen, miiv6szi alkalmazis6niil a jelen-
t6sszintck komplexitdsa a (b) 6s (c) pontok, valamint az (a) kozti ambivalens kapcsolatb6l ered:azok egyidejiileg fiiggnek
is az (a)-t61, de fi iggetlenck is att6l.

A h6rom jclcnt6sszintct tal6n a krivetkez6k6pp lehet tdblizatba lioglalni:

. \

(a) konkr6t,,,felszini"
jelent6sszint

(b) a jelent6s 6ltal6nos
szintje, rnclyct az
oszt6ly kiiz<isen
jel6ltmcg

(c) minden rr6sztvev6
egy6ni jelent6sszintje

Objektiv tr6nyck a sz6miizdttekr6l:
pl. olyan emberek;cjk, akiket egy biin elkovet6se
miatt t i l tottak ki.

' olyan illtaliinosithat6 tartalmak, melyek trlll6p-
nek a sz6mrizottek t6mijen, 6s sz6mos mfs hely-
zetrc is alkalmazhat6ak, pl.: a hazat6r6stcil val6
val6 f6lelem; folytonos vdndorl6s;.folytonos

' visszatekint6s;
minden egyesgyermek mi4s mfltb6li
6lm6nyt fog felid6zni p6ld6ul a

Szakszervezet

tev6kcnys69c

Aszimiizdttek

tev6kenys6ge

r 3

r \
Akontexruilisrtri{miibanma8,aa,,fctszini,, jelenr6sadr6ma ."^riix{;i':::::i:;:lfit"rt"l;#il8Jr.di3llr'i"*"-

zet miikod6sr6t mcgmutassdk, a szakszervezet tcv6kcnys6g6t inritil6 szimul6ci6t jitsz.atnak. Ebben az esetben a rr6sztve-
vcik 6s a fikt(v (szakszervez.cti) hclyzet k6zott mindossze jelz6sszerii_a kapcsolat. A tev6kenys6g c6lja ann6l ink6bb telje-
stil, min6l jobban inrit6lja a gyermck a szakszcn'ezetiek munkijr4t. Abrdban ez a krivetkezrik6ppen mutathat6 be:
A r6sztvevrik

tev6kenys6ge

A r6sztvev6k

tev6kenys6ge

jclz6s

A miiv6szi c6lf d16rni4ban azonban (visszat6rve a szdmiizdttek peldfj6hoz) a kapcsolat bonyolultabb, mert itt minden
esetben legal6bb h6rom.jclcnt6sszint szcrcpel. Abr6ban ez.akovetkezci[6pp festhet:

jelz6s



Szem6lyes
azonosul6s az 6ttal6nos
jelentEssel ,,

Altal6nos
clvonatkoztatott
,,f6lclcm a hazatir6stcil"

T.bbszintri / | 

gondolata

jelent6s

A fenti 6bra egyidejiileg kiv6nja bemutarni a hdrom egym6st6l is fiiggri szint kirrk<irds 6s k6tir6nyfi kapcsolatait; egy

olyanviszonyt, melysokkaiinreuuaiat"ktikus, semmint jiiz6sszcrii.A k6rd6s eztkiivetcien az, hogyaz iskolaid16mafor-

,nir. " r.et.iOi"ir.ilonittt"tO tipus6hoz k6pest hol6ll a TIE1 Azt gondolom, hogy az a csoport, amely kizilr6lag a kontcxtu-

6lis jelent6sre szoritkozik, feiesleges_ m6it6kben megkdti sajat"k6pcss6gcit 6s tehets6g6t. Ennek cllen6re talillkozhatunk

oiyu'n "ropnrtokkal, amelyek l6ny"eg6ben ncm tesznJk m6st, mint szinrut6ci6s gyakoraltokat jitszanak'

Azt mondtam,trogyaz istcotiktrin miiv6szi tcv6kcnl's6gk6ntalkalmazott drdmaercjeabb6l azambivalcnsm6don tiig-

gci 6s tiiggetlen viszonyb6l fakad, ami a szem,6ryes 6s 6ltai"6nos;elentr0s valamint az objektiv tartalom kdzott fenn6ll' Az

iskolakban jr{tszott dr6m6k n6melyik6n6l a fontos.jelcnt6startilmak ose.tcnk6nt a tcgkcv6sb6 c6lzott kontcxtusokn6l me-

riilnek I'el. Lehet a t<ontexius p6ld6ul a ,,bankrabl6s". de az 6lrn6ny a ,,bizalom a t6rsakban" tirgytroz, 6s cgy6ltalln-nem

a bankrabl6snoz ktitr;Oik. igy'ili csoport szak6rtehnc alapvetciena;r-on a k6pess6gcn nyugszik, hogy trrd-e izgalmas 6s hi-

teles kontextust teremtenl."ri6rmityen riltal6nos 6rv6nyt tirtalmat kivdnnak teh6t feldolgozni, emcllett m6g a kontextus-

ra (mint iinmag6ban is l6nycges c6lra) is f igyclmet keil torditaniuk. Ez az a jclentcis hangsirlyb6li elt6r6s, melyrc n6h6ny

6wel e zelcitt egy et erys;yirruen .cn,tcziir SCypr* konferencian kellettladiibbcnncm' ahol is a megnyit6n egy olyan

dr6ma-munkaformat demonstrSltam, mely a tan6r szcrcpbc l6g-s6t isig6nyclte, 6s mclyne.k mogiittcs, i{ltalanos c6lja az

volt, hogy bemutassa, -ily|" 6rz6s nyilvinval6an rnegol<ihatailan protl6rnr4t<kal szcmbesiilni. T6m6nak cgy ncrn sokkal

azelottkaliforniai nyolc6vesektrit friltott tiirt6nctct v6lasztottam, rnelybcn a k-ir61y parancs6ra I'cl kcllett kutatni az

"r"rl*y"t.ii,t.,q t6.et nurznosnak,lreztcnr, b6rnagyszerepet kapott berinea kir6lyihatalom.'lobban 6tkellett volnagon-

dolnom! Amik.r a dernonstr6ci6nak v6ge volt (sziitszckei t 6rt"rtr arra, hogy csoJrrrtk6nt dolgozzanak), elgrxrd,<llfsaim

a kontextusr6l a megbesz6l6s elscj pillanat6ban szertcl'oszkrttak, rnivcl a i6iiz6knak 6s az 6rdcklcidli megfigyelciknck-az

elscidleges kontextus v6tt fontossa , cz'trL -az <i szcrniikben - r1n n",n u,rltant mis, mint cgy r6gim6di alak, aki a kiraly

iruueno't "ngcdelmeskcdci polg6r eszm6ny6t kiv6nja mcgercisitcni!*- 
tt;;i;ffi, " rre "ri", iouirsrtntti 6tm6nyt is cl6 tu<l i'ivni, amire a drf matan6rnak nincsenek meg a forrf sai' A neve-

l6sben megjelenci sz.inherzcz. A gyerekek sz6m6ra maga a kontextus is lchct jelenttis, illetvc lehctnek gazdag jelcn-

t6startalmai: mindez nem csak a szimul6ci6 esct6ben igiz, hiszen azokat az 6ltalinos 6s szem6lyes tartalmakat is kiizve-

titi, melyek a j6 szinh6zra jellcmzciek.

A ,,Szeg,6nys6g',-hez hasonl6 programok erciss6ge leqcg{ aluan 6ll' hogy a chartista mozgalom szines imit6ci6j6t

adja, hanem abban, hogy minclezt cgy olyan val6di"sz(nhizi 6lm6ny kcretei l-Ozott adja meg, amely szirnos univerzllis

tartalmat is megi6ez. (Annak meg6l6se, hogy ti{rsuk el6rul6si{6rt tiiets6g jdr, illetve a helyiret, mikor Eleanor gy6viln le-

tagadja, hogy a tiintetcik koziitt v6lt, mina tt t u"r;"r"ntcnek, minl magilia chartizmust.) A DIE n6ha cl6rheti ezt a miso-

dik eredm6nyt, de ritka, hogy az elsciben sikcres legye n, arra pedig alig van cs6lye, hogy rnindkclki sikeriiljon'

6sszef oglaliis

Ebben az irasban felvazoltam az iskolai drima-munka azon tipus6nak elm6leti keretr6t, melyberr alapvctci fontossa-

got nyer a tan6r szcrepu"iJper"rnint eszkijz. Ez a rnegkiizelit6smfitl lehe tdv6 tcszi k6t,6ltaliban dsszeegyeztethctetlen-

nekv6lt j6t6kmod Osszet<apcsol6s6t: egy egzisztenci6lls6t6l6s-m6d6t, melvben_a r€st-tvev6kaz'6lm6ny felett bizonyos au-

ton6mi6ra tcsznek szert, 6s egy szinhiii riunt<am6d6t, mcly az,6lm6nytafesziilts6g, a kontcxtus, a f6ktnz 6s a szimboli-

z6ci6 segits6g6vel ercisiti fel, illetvc 6lezi ki'

Azt 6llitom, hogy a TIE munk6ja a tan6r szerepbe l6p6s6nek kiterjeszt6sek6nt6rtelmczhetci, amit ugyanakkor n6'zhc-

tiink irgy is, mint ami egy ercitcljesen struktur6lrrit6l6sl6trn6nyt nyuit (az ir6.sban a TIE munk6j6ilak kizir6lag a r6szv6-

telre 6piilci elcmeit 6rin tcttem).
Azt 6llitom touaUU6, hogy 6ir cgy Arimatandr szimos c6lt - szocidlis biztons6got, bizalmat, k6szs6gfbjleszt6st stb'

- tiizhet ki maga el6, a DIE 6s a TIE megegvezik abban, hogy elscidlege s c6lja a meg6rt6s megvilt oztatisa' A k6t megko-

zelit6s kozott ugyanakkor az a l6nyeges kiil<inbs6g, hogy mi"g-a tlrdn6ban a ianuldsi teriilct a tantrirgyi t6m6hoz kiitridik'

a kontextus pedig minctiisszc a t6ma I'clt6risilt Jelurii,, u ilE cruJr,r.tnak ezt elt6r6 hangsfllyal kell kezclnie' Szin6szi

adotts6gaiklehetcive tcsziksz6mukra, hogy a rtrinraranir munk6j66an riltal{ban megval6sithatatlan gazdagsagir kontcx-

tust teremtsenek, cz6ltal tehrit munkdju[egyitlciiilcg vdlik jclent6ss6 a kontcxtus 6s a trlma szemgrntjAb6l'

Jcgyzetck
I I O'Toolc, J.: Theatre in Education; Hodrlcr-Stought<n, 1967'

2 - Bolton, G.: Towarrls a Thcory of Drama in Education Longman' | 979'

3 - Gillham, G.: Report on Con<lercum School Projcct; kiadatlart

Fordftotta: Szauder Erlk

te. (A for(I.)
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El6szti egy el6sz6hoz

El6d Nrira szerkeszti G. Bolton hamarosan megjelend k\nyvdt. A kiitet eld.szava eld irt
gctndol at ait kdzdlj ilk.

l -

Y6g6hez ktizelednek azok u munk6latok, melyek lc-
hetciv6 tcszik, hogy mcgjclenjen magyarul az elsci 6tlog6
drimapedag6gia-elrn6leti mii, Gavin Bolton konyvc. A
magyaritfs - nenrcsak nyclvi tckintctben, hanem a bol-
toni elm6lctnck 6s a hozzi kapcsol6d6 gyakorlatnak a
mag,yar drdmapedag6giiba valir bccrncl6sc, abban val6
clhclycz6se 6rtclm6lrcn is - komoly gondot okozott a
fordit6nak 6s a vclc cgyiitt rnunk6lknd6 csapatnak. Ezc-
ket a gon<lokat a k<inyv szcrkcsztci.ic - jclcn iris st.ert.ij-
.ic - az ELOSZOban sz6ndckszik mcgosztani az olvasir-
val. Annak, hogy c6lszcriirrck liitja itt rnost cikk lirrnrir.j6-
ban, a meg.jclcn6st mcgcliiz<icn kiil<in is koziilni. a legl'ribb
ind(t6ka az, hogy a magyar dr6mapcdag6gi6ban az ut6b-
bi 6vckben mcgjelent egy fjfajta gyakorlat, cgy viszony-
lag frj dr6rnapcdag6giai irinyz.at - szcml6lcl 6s clj6'rds,
samiezzel tcrm6szctcscn cgyiitt j6r: ktiriiliittc sok a tisz-
ti lzatlans6g, 6rtctlcns6g, r, ita. Aki helek6stolt clnrclct6bc,
mcgpr6b6l kozott I,yakorla tlv al, at cgyl'6lck6ppcn, aki
csak hallom6sb6l ismcri. az m6sl'elerkdppcn: tclc vagyunk
dilemm6kkal, gondolkozn i - 6s meg6rtcnivakikkal. C6l-
ia pedig az clcirchozott krizl6snck az, lrog,y I'clke ltse az cr-
dekkid6st a konyv'irdnt, sazcrrc nyitott tdrsakat cgyiitt-
gondolkodisra scrkentsc. Oriilni'k, ha crrc az iriisra rni-
n6l t i ibb rcflcxi6 6rkcznc: talirn rn6s hasznosithatok lcn-
n6nek az EL6SZO v6glcges I'orm6li6nak rncgsziilet6s6-
bcn.

A kiinyv teh6t, amelyriil st6 r,an, a Magyarorszdgon
megielen<i elsci drrinra-jiit6k clmdleti rnri. A kiitiiiel ncnr
v6letlcn 6s ncm hclycsirdsi hiba, hanem szind6kos szir-
haszndlat, s mint il,r'cn, nragl'ar{zatot ig6n1.cl.

Alrlroz, hogy cz az.ELOSZO - mint ccl.ia - mcgad-
ja a rnagyarizatot scgyfrttal tal6n nregkiirrrryitsc a Bollorr
fclvizolta iskolai dr6rna vildgdba valir bchatolirst, sziik-
s6gcsnck l6tszik cgy rovi<l tortcncti visszatckint6s, ann6l
is inkdbb, mivel i in,cn<lctcscrr sok a <lrirnrapcdagirgiai
munk6ba mostan6ban lrckapcsol6d(r l ' iatal. Tchiit: mi
ti irt6nt cddig Magvarorszlgon a drdnrapcdagfigiiban;
miirta, hol cs hog.y'an honosrxlott rncg, hol lart chr6lctc cs
g-vakorlata?

Mag.yarorsz6gon a drdmalrdagfigia a 70-es 6vck clc-
j6n jclent mcg. Lcgink[bb angol 6s n6nrcl forrisokh6l [a-
karit, reszlrcn csch-szlovik kiizvctitcsscl 6rkczctt, s n6-
hfnv. az6ta klasszikrrssi velt f i ttori i kdzvetit(i r6v6n -

tcgai6t,U Mczci Eva ncv6t cmlitsi ik itt t isztclcttcl - tcr-
jcd cf , clrisziir a gvcrnrcksr.il.iAtst.6 mozgalornban mirrt
annak rdszc, iskoliija, nra.jd attril crlv6lva sa.i[tos Jrctlag6-
giai cszkiizz6'l mr'xlszerr16'/ rcnrlszcrri'l rindll6suh'a h(rdi-
t<lt l, s hixlit nrirrrl a nrai napig, s6t, rig.r ' 6szlclj i ik - nagy
cirtinrrncl -, mostanilran rcncsz/rnszit 6li. Elnt6lctc,
szakir<xlalma alig volt;anri voll (a kiin-1'r, tartalrnazni l irg
cgy crrc vonatkoz6 irrxlalorn.icgvzckct), a Ncpnrfivcl6si
Int6zct trclsci kiarlr,6rryak6nt l i i tott napvil6got, s csak kc-
vcsck sz6mira volt hozzdfcrhct6. A ,,valixl i" kiad6kndl
mcg.jclent, c t0rn:iba v6gir rnrrrrkdkat a keziinkiirr rncg tud-
juk szdmolni, s ozck a kiadr' invok - a sziiks6glctnck
mcgl'clcll icrr - clsiisolban g_rakrlrlatiak v()ltak. l9fi7-
bcn .jclcnt rncg az cls6 s nrirrdrn6ig cg.r'ctlen 61ftg6 rnli,
amcly clnrclcti r isszcl'oglalist 6s gl'akorltt i irtrnutathst
nyfjtott a tcrnfbarr; olvan clr, i-clrnilcti rrregalalxrztisl,
amely <isszcl'oglal la rn indazt, anr i a ll0-as 6l'ck <lerckdig a

mag,yar drimapedag6giiban t6rt6nt, s enn6l m6g j6val
tobbct is tett:,,beoltotta" drirnapedag6gii4val, tovilbb-
gondolkodi{sra oszt<in<izt e az, erre nyitott pedag6guso-
kat, olyan gyakorlati,,6tlapot" nyij tott, m ely a j6 6rz,6kfi
(lcginki{bb kreativnak illcne mondanunk) szak6csot v6g-
telcn szirnri, hasonl6an 6tvdg,vgerjeszt6,,recept" kiotl6-
s6re, kiprirbil6sira sarkallta. E mii Gabnai Katalin Drri-
majdtdkokcimii kiinyvevolt. S itt kell a tort6ncti kitckin-
t6stxil visszat6rniink az ig6,r t mag-yarizatra.

Emlite tt i ik rndr,hogy a Bolton-konyvsz6mtalan 6ti i l-
tct6si probl6ma el6 iillitotta a fordit6t 6s a vele cgyiittmri-
kodci dr6mapcdag<igrr s mu nkacsoportot. E8_y kiil toldrcil
ind1116 tj ir|nyzat, [ j clm6let mcghonosit6sa ugyanis
egyfittalfrj, a magyarban cdrlig m6g ncm haszndlt termi-
nol(rgia tpvezet6s6t jelenti. Egy ilycn tenninol6gia mcg-
alkot6sa nagy l'clcliiss6g, minthogy k6t alapvctii kovctcl-
m6ny tcl. icsit6s6t kcll felv6llalnia: I / a tcrrninus tcchnicu-
soknak pontosan 6s cgy6rtclmricn azt a fogalmat ke ll fcd-
nii ik, arnit a u.ctz.(i 6rtctt ra.jtuk, s rrgyanilycn cgy6rtcl-
nriinck kcll lcnni[ik az olv'as6, a bclogad6 sr.irntra1.21
ol,yannak kell lenniiik, hogy az illctci t6makorben hoz-
t.llr'ktrket-iik6stibbi miive k lordit6i, illetvc az clm6let -

6s ahotzA tart<lzir g;'akorlat - hazai mijvclcii a jovcibcn
etalonnak tckinthess6k. 6s a bcvczetctt Crtclmcz6sbcn
tr6tran haszn6lhassdk az itt alkalmazott terminol6gi6t.
Mindchhcz c tcrminol6gia rncgalkot6inak (6rtsd:az i l lc-
tcj clm6let isrncrciinek, hivcinck, rnrivelciinck) maxirn6.l is
egyct6rt6src kcll jutniuk a nri.ibcn szcreplci fogalmak je-
lcnt6s6t, tartalm6t i l lcti ien, arni a fentebtr cmlitett mun-
kacsoportnak nagyjlb6l sikeriilt is, iimbiir - l6v6n elscj
kis6rlct16l sz6 - trizony'd.ra ncm vital.hatatlan crc<lm6ny-
nycl. Mcg kell jcgyezniink - nrintcgy elcire rnentegct6z-
vc - azl is, hr,rgy mint a lcgttibb clm6lctbcn, azangol drd-
ma-.i6t6k irodalmiban-clm6lct6bcn is vannak tcrmino-

. lirgiai zavarok: bizonytalansdgok, 6tl'cd6sek, rniisk6pp-
6s l '6lrer6rt6sek. Amit Gabnai Katalin drimaji lt6knak ne-
vcz, mintegy lclbglalva a l 'ogalmata,,hagyominyos" ma-
g-yar drdrnapcdag6gia szdnrhra - annak fclel meg, amit
Bolton a kiinyv clscil'cjczct6trcn az iskol6tran alkalrnazott
drtlma "A" 6s "8" tipus6nak ncvcz (,,Gyakorlatok" 6s
,,Drarnatikus j6t6k");6sa "C" tipus-a bemutatfsra k6-
sziil6 drrima - l6nyeg6ben ugyancsak rokon a mi inrpro-
vizfci6s jrit6kainkkal (bir ct a mcgfogalmazis crcjsen lc-
cgyszcriisit; a "C" tipus alkalnraz6s6val kap,csolatllan
m('g alapvc t<i d ilemrndkon kel I rna.jd clgondol korln rrnk).
Etti j l  a h6romt6l kii l i inbiiztcti mcg Bolton az 6ltala "D"

tipusnak nevczctt komplexf <>rm6t, a "teaching {lrama"-
t - nraradjurrk cgyclcircazangol kifejcz6sn6l, sc n6gy te-
v6kcn.ys6gl'aj tf t cg.vii t tcsen ncvez i dr6mirna k, tlrf rna-
nrrrnk6nak vlgy drdmu-jdtiknuk. Ezt a kiildnbs6gct ki-
vdntrrk tehIt. jclczni - jobb nrridjit cgyclcirc ncm talir lva
- a hclycsiriisi rncgkiililnboztet6sscl: a kottjieles ir6s-
mfxldal.

B<rlton kiinyvc lch6t at.6ltala "D" tipusnak nevczett
- meg rnindig rnegtarl. juk az angol kil 'cjcz6st: "teaching

drirnra"-rirl s t.61. Akil'c.ietds rnag.var(tis/at at6rt halogat-
.iuk, rncrt szoretn6nk, ha az olvas6 r6szcs6v6 vdlna ternri-
nusalkoti isi r, iv6<l6sainkrrak, Et. at f i j iskolai d16ma-tipus
cls(isorlra n Dorot h,v H eut ltc ot e nev6hcz f riz<i<l ik; tdrsai -
k i ivct i j i .  tcore l ikusai  (Bol t< ln,  Nie lands 6s rn6sok)  is

o



nrindegyrc 616, az 6 gyakorlatira hivatkoznak' Anriirta ez

a:t. ir itiytatDavid Divis profcsszor' a.Birnringham Poly-

i".ft i , i . t lr6 ma ta ns z6k6 nck'r 'czctri j  c kiizvc ti t6s6vel

( 1990. Szcntcs; 199 I . F6t; 1992' Birminglram) "bctctte a

iauai; Ntogyututttagra, riragadt a nc.nr tfl szcrencs6s

,,uncuf drdinapctiagogia 
" nrcgkii liinbiiztet6s' szcmtrcn'

ri*"ii.tir, ^,,tt ugy.i*7nyut niagyot" rlr6mapcdag6gi6-

"i i. l i  " i""""tcJitt, i . csak az6rt scnr lckintltcti i  tal6lir-

nat,.".t a ,,hagyom6nyos ma8)-ar" drfma.i616k forrls-

vicl6kc is clsijsoitran Rngtliban-licrcsentlii' 6mlltir k6ts6g-

teien t6ny, hogy - mini mir szir volt r6la - mintcgy tiz-

tizcnrit 6v 6taliialakult cgy hazai gy akorlat' tiibb6-kcves-

b" knrkin".t6 vllt cgyfalia rlrantati kus .i i i  t6kkincs' isko-

l6t tercmtctt, s i ly m6drln vilathatatlanttl hagYonrIrlvos-

sd vilt. Szcrcncs-6tlcn a I'crrti szilhasznzilat azcrt is' mert

rnugu u, angliai drlnrapcrlagirgiai 91'akorlat scrr) egy'sc-

n*riP"t", SL,t" "t Viola Spolin 6ppirgy.iclcn van benne

?uf.irati.un, u maigyakorlatban is)' nrint Brian Way' (aki

az elsrjk kiizt helycitc ilt a hangsflyt a dramatiktts tev6-

kenvs6s ercdm6nycr<il annak lolvamatfra) vagy- a He-

aifriote", Bolton 6i mlsok iltal k6pviselt "fj" irfnyzat'

Ncm v6letlcn, hogy Boltorr k6t cg6sz fc.iczetet szcntcl a

dramatikus tev6kcnyscg kiilonbi'rzii formdinak: az cgyik-

ben ,"n,t.r"rczi 6s.icttcnlzi c lcvikcnyscgl'ajrilkat' a ln6-

sitt an az6ttala k6pviselt ir6nyzat pcdag6giai clrjnycit'il-

i"tu" u, egy6b torm6kat prefcri{16 eljirdsok pcdag6giai

ve.sz,elyei t"elem z i. Leginkibb azon ban az6r t sze re ncsc t -

len az ,,angol" - ,.magyar" nrcgkii lt intri iztctcs' mcrt

reitvc vaci nyiltan szcinlrcdtl it ja, siit szirrte kijf tssza

egym6s "illn i kitfcle iskollt, rnintegY azt sugalmazza'

higy a ,,hagyom6nyos magyar- elavulu a korszcrti' a mo-

dein, az,,igizi" - az,'angol 
". S ami a legkf rosabb: azt su-

salmazza, hogyvagy-vag,v. Holott: is-i 's/ Nem aza dilcm-

ira teh6t, hogy mclyiket v6lasszam a kcttci kirziil' hancm

hogy lehctcileg optimdlisan 6rtve mindcgyikhcz hogyan

iitiozrem, ilgyait.am bc cgvikct a m6sikba' hasznfljam

fel a dramaiikus tcv6keny.s6g valamcnny'i pedag6giailag

iRazolt, hasznos elem6t, eljdriis6t cgy kohcrcns' ktivetke-

,?ics szcmlelctm6d szeriirt, cg1' tudatos pcdag(rgiai cel

ment6n rentleznre cikct egys6gcs cg6sztrc' A Heathcotc-

f6le (most igy nevezztik) iit<ota cgy olyan orszhgban vll-

hatott dom"in6ns dr6mapedag6giai irfnyzatt6' ahol a

,dr6rna" t ant erv i t eg kilon tantirgy (volt'trkkor m69)' 6s
'6ia.rentl iteg 

bcdll i ibtt rcndszeres, 60-90 perces 6ra

ny(rjtott hozziketetet' hogy ahazaihoz' k6pest idcalis

*!yet, tOttit-6nyckrcil (tercm, anyagi 6s szem6lyi cllii-

tiitsrig stU.) m6r ne is bcsz6ljiink. A magyar.dr6mapeda-

s6eusdk pedi gtiz-tizcniil 6vc, v6ltoz6 cncrgiival 6s cred -

itJnny"faOnletik a kozoktat6s kaprrit (anrcllek mosta-

n6ban minthi egyre t6bb helyen nyiladoznfnak)' s cgye-

lcire azokhoz a iorm6khoz 6s kerctckhcz kcll alkalmaz-

kodniuk, amelyek rendelkcz6siikre 6llnak: oszt6lyukban

tan6r6n, illetve 6r6n kiviili foglalkoz6sok formijdban

(napktizi, klub, szakkiir) 6s m6shol (kir6ndul6s, t6bor) el-

csipett pcrcekben-6r6kban m6rhctik sz6t fclhalmozott

kincseiket, (s m6g igy sem biztos' hogy k<iszonomot kap-

nak 6rte). MinCeir Jgy otyan t6rsadalmi kiizegben' ahol a

drfmapedag6giivaliziiks6gk6ppen egyli-tt j6r6 dcmok-

ratikus, u pJ.Jtrot iskola szellem6t tagad6' (rjl'ajta tani-

t6-tanitvdny viszony gyakran konfl iktusokat hordoz6 ki -

hiv6s. Senki sem vonja k6ts6gbe a ,,hagyom6nyos ma-

gyar" drdmajdt6kok giiratlanrrl pozitiv hatis6t a szem6-

iyit6gf"lt"tti6tb"n. Eppigy senki, aki clolvassa Bolton

f.Onyi6t, et fogalmat nyer az 6.ltipusfiangol oktat6si dr6-

maia\nem vdnja k6ts6gbe' hogy a n6lunk ismert-alkal-

mazott dr6majdt6k - nagyj6bol teh6t a boltoni "A" es

"B" 1ipus, illetvc r6szbcn a "C" is - sziiks6gk6ppcn be-

epiit ai 'O;' t ipusf tanitdsi dri im6ba, s annak kontcxtus6-

bin - errcil a konyv clolvas6sa bizony6rasokakat nteg-

iit;r, - sokr6tiibti intcnzivebb 6lm6nyt k6pes nyirjtani'

iovctkcz('sk6pp hat6konyabb' Nyilr i{nvalo' hogy a tdbb

fir6n kcrcszti i i  i l tsztratO. a gycrckck i i l tal kivelasztott

ptiit,retnatu 6piiici, a Bolton-l6le clm6let osszes bclc6l6si
'recctlt 

icivcl Incgtdmogatott ' trtdatosan szcrkcsztctt 6s

i"lr i i i i , tt , u tt i i i t '6triforma Altal mcgcmclt komplcx

ar:a,ka-jatOX (s c b6vitett nton<latot tckintsc az olvas6

ccv 6ssicfoslal6 dcfinici6 kis6rlet6nck) gazdagabb' ma-

tirarrrr szinii i a rutzui kszerii kdszsd gf ei I eszt6 dr dmai d'

TAfomat (s cz lcnnc a <lcfinici6 cllcnp6rja)' Ez ut6bbiak

kiiztrrtl<tttan ugyancsak rendkiviil <isszctettek 6s hat6ko-

nyak - l6tiuki gyakorlatban. Riad6sul k<izclcbb 6llnak

a lehctris6gckhci, a nragyarorsz6gi - objektiv 6s szub-

icktiv - rrcrlau6eiai kiiriilm6nyekhez, idecrtvc a Sycre-
lck ncvcl isc'giizin r j6t '  <lcviancia-ar6nyiit '  mentii l is i i l la-

piua, it. M inllezcn icl iil m cggy<i z|i'Jfyry szeri n t ct' a i6'

i6tfor^u n6lkiiliizhctctlcn clciiskoliiia 6s kicg6szit<ije a

kirmplcx tanitdsi drim6nak - gondoljunk p6ld6ul a kap-

csolattercmt6, cSyiittm iikiid6i-tejlcszt<i, csoportkoh6-

iifrt cr*iti, stu.lii6tcot<ra, nem trcsz6lve cgy sor jirt6kti-

rnrsrol, tnclvnck pcllagrigiai cc'l j f t a krtmplcx tanitdsitl16-

iou,t.,n ri izi maga clc' ir lvan kit i intctci fon tossdggal' olyan

clirckt intenzitl isal, mint a dr6nrajdt6kok' Koziisviszont

a k6f6lc rtr6maiskoldban' hogy mindkett<i intenziven al-

kalmaztaa drarnatikus technil6kat, eli6r6sokat a tanit6

min<lennapi munkij6ban, a tan6rrin, a kiiltinbozci tant6r-

gyak tanit6s6ban.

S most idcjevisszat6rniink a terminol6gia kr6rd6seire'

A tig,velmcs dlvas6,6szrcvchctte, hogy a fenti feiteget6s

sorili lassan elmaradt a ,,mag,yar" megnza "angol" jel-

iri, r6t6rtiinl a dr6maj6t6k kontra rlrtima-jit6k megkii-

liinbijztet6s kiivetkezetes alaklmaz6sira, viszont mcgle-

hctcjs kiive tkezetlens6ggcl bcsz6l tiink fclv6l tva "isko-

lai", ,,tanit6si", ' ,oktat6si" dr6m616l' Az is fclt i inhctett '

hogy rnegegyszerscm emlitettiik a kiinyv cim6t'Eztehit

a itivett<"ez'cl terminol6giai k6rd6s, amellyel foglalkoz-

nr tnk kc l l .

Az irj angol iskola hol "teaching drama"-nak' hol
"cducationaidranla"-nak nevezi mag6t, s m6s mcgkdze-

lit6sm6dok mellett cgyik vonulat6t k6pviscli a D'I'E' -

atitz."Dramaln E<lucition" - proSramnak' Amely kil'e-

icr6r rnaga is fclacl.ia a lcckr1t. Az angol "cdtrcation" sz6-

nak ugyair is k6t magyar mcgfelclcijc van, s az angol sz6 je-

lent6sc minrikettcit egyfornta s(rllyal lartalmazza: ncvc-

l6st is, oktatlst is jclcirt. Tchit: dr6ma a ncvel6strcn? az

oktat6sban? a tanitilsban? Hogyan forditsttk a "tcaching

clrama"-t'/ S rnindezek ismerct6bcn hogyan forditsuk a

kiinyv c(rn6t: "T<llards the Thcory of Drama in Educati-

on" - tzaz:. ,,Anevel6si/oktat6siltanitrisi (?) drirna el-

tn6letc." ltt m6r alighancm csak nyelvhasznilati szokis

6s izl6s igazithat el lpnniinket. Mindcnl'aita pcdag6giai

tev6ken/s6g tartalmazza mindk6t mozzanatot' Minden

ncvcl6s ianit6s is egyrttal. Amikor Bolton a "D" tipusfi

drdrn6ra azt monrtii, hogy ,'dr6ma a dolgok meg6rt6sc

6rdck6ben", akkor ezen 6ppfgy 6rti konkr6t ismorotek

megszerz6s6t, mint 6rzelmi tapas:4talatok.meg6l6s6t' er-

kiilisi norm6k meg6rtct6s6t 6s cl f ogad tat6sirt'

V6lasztanunk kell m6ga,'tanit6s" 6s az "oktat6s"sz6
kiizdtt. Itt stil isztika i Jrangula ti t'6ny ezok kcriil hctnek a

m6rlegre. A,,tanit6" -, ' tanit6mestcr" -,,besz6lni' j6r-

l 0
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ni tanit" kifejez6sek tal6n l6gyabb, meghittebb k6pz-et-
tirsitiisokat sugalmaznak, mint a ridegebbcn hangz6
,,oktat" - ,,oktat6" - ,,kioktat" sz6csal6d. Igy diintiit-
tiink v6giil a ,,Drima a tanit6sban", ,,tanitfsi dr6ma" ki-
fejez6s mellett, amclyeket azonban tov6bbra sem hasz-

MOKAJANOS

ndlunk teljes kdvetkezetess6ggel 6s kiz6r6lagoss6ggal, s a
fentiek f6ny6ben az olvasil ezt meg is fogja r6rteni.

El6d N6ra

, t ;

I
ill
l l

il

A pedagdgiai ,,mintha"

A szerzd sajdt drdmapedagigiui tevdkenysdgdt vizsgrilva jut el elmdleti jellegtl megfi-
gyeldsekhez. Errdl szimolt be Kaposvrirott a HOL-M I tavaszi taldlkoz6jdn. Elijaddsdt
kozdljilk.

Tiibb minl l0 6ve alkalmazom a drrirnapedag6gi6t oktat6-nevclci munkimban. Szcrencs6s helyzetben vagyok, mert
l2 6vig lehettcm tagia egy zalaegerszegi amatcir szinj6tsz6 csoportnak. Az ott meg6lt 6lm6nyeim is er6sen befolydsolj6k
dr6matan6ri gondolkoddsomat. Term6szetesen az angol peld6t s azttl6r6 magyar dr6ma-tanfr koll6g6k munkdj6t is
szem elcitt tartom, amikor a magam dr6mapedag6giai m6dszer6rril sz6lok. Sok megtermlkenyito gondolatot taldltam s
talilok m6g ma is a kiilonb6zcj szinhilziemberek szinlszL ncvcl<j tr6ningjeiben. Nagy izgalommal olvasom fjra.,Sztanyi-
sdavszkijt, Brookotsm6sokat is, a magyarokkriziilpedigRusztJ6zsef mcgsz6laliisait6l hasznositok lcgtiibbet. Okaszin-
h{nr6l, a szin6sznevcl6srcil gondolkodva olyan 6rvekct sorakoztatnak fel a maguk elk6pzel6s6nek igazol6s6ra, amelyck
6pitcileg hatnak, hathatnak drfmatan6ri gondolkod6somra. Mint gy6gypcdag6gus dr6matan6r sokat kosz6nhetek a
gy6gypcdag6gia tudom6nydnak, amely alanyainak sajiitos helyzct6bcil fakad6an az 6ltal6nos pedag6gia, a szociol6gia, a
pszichol6gia 6saz orvostudominyrissze<ilelkez6s6vel sziilctett,s igydrfmapedag6giai munk6m sor6n folyton biztat, hogy
az e folyamatban megnyilvdnulfi gycrmckek cselekedeteit ne csak funkcionflisan, hanem az clcjbb felsorolt tudo-
miinyteriilctek aspektusaitxil is vizsgfljam. Legtdbbet azonban m6gis a gyermekjit6k, kiil<indsen sajf t gyermekeim j6-
t6k6nak megfigyel6sc, valamint gyermekkorom j6t6k6lm6nyeinck eml6ke s a tanitvenyaimmal val6 egyiitt jitsz6s 616-
me adott driimapcdag6giai,,eszt6tik6m" kialakiti{siihoz.

A dri4mapedag6gia viszonyrcndszer6rcil: Eszt6tikilt emlitettem - igazidilziSjellel elliitva -, mivel meggydz6d6sem,
hogy a driimapeadg6gia miiv6szet, a pedag6gia miiv6szctc. Bdtran illithatom, hogy a miiv6szeteknek is van pedag6giai
vonatkoz6sa az alkot6k 6s a befogad6k sz6mira. S tcrrnr6szetesen lche t b6rmcly pedag6gi6nak miiv6szeti vonatkozdsa is.
De azt m69hatdrozottabban jelcnthetem ki, hogra driirnapedag6giai tev6kenys6g 6lla legk<izelebb a miiv6szetekhez, kii-
lirnosen az elciad6-miiv6szctekhcz.

Az izl6s mint kirekesztrj, megkiildnbdztetci fogalom a tlr6matan6rok kiir6ben is miikiidik. A nagyviligba kitekintve, s
a magyarorszdgi helyzetet is figyclembe v6ve, irgy l6tom, a dr6mapedagirgia igen megosztott. Egym6snak ellentmond6
ir6nyzatokat is tartalmaz, melyek sok esetben egymds ellen6rc keletkeztek, s m6gis egymdst segitve er<isitik. Bizonyos
asetekben egym6st6l teljescn fiiggctleniil lbjlcidnck. Ncm v6tetlcniil irja John Allen az angol dr6ma-tan6rok sokdig cgyik
legilletdkesebb fclkent ellencire, hogy nem egy6rtelmii ki mit 6rt a dr6m6n, s azezzelval6revel6scn.

Ennck ok6t abtran v6lem felfedezni, hogy a drima-tanitis, magyarul: dr6mapedag6gia - az angolban nincs ilyen sz6
- szem6lyre szabott, s ebbcil k<ivetkez6cn dil'fercnciiiltan egy6nis6g centrikus. A drdmapedag6gi6ra jellemzci a mozgal-
mi jellegii szcrveziid6s. Azangol drdma-nevcl6s, -oktatds isegy tdrsarlalmivilltozist kovetci ig6ny mcnt6n alulr6l szcrve-
zckltitt, mint az ma n6lunk is tijrt6nik. Int6zm6nycsiil6scnek m6rt6k6vcl egyenes ar6nyban n<ivckcdctt vesz6lyeztetetts6-
ge, mclyrtil az angol koll6gi4kt6l lchct hallani. A magvar drimapedag6gia az, amat6r szinj6tsz6s lchetris6gcin bcliil fe.ilci-
ddtt ki. Ma keresi hcly6t pedag6giai rcndszcriinktrcn, igyckszik terjeszkcdni. A hagyomi4nyos pcdag6gia kcrcteit fesze-
geti, m6gscm tdrekszik hegem6ni6ra, inkibb szcivetkezik velc igen hasznosan. Mondhatn6m azt is, e k6t minden porcik6-
jriban kiilonb<izci pedag6gia scgit6 kezet nyfjt cgymdsnak a gyermekek 6rdck6ben. Egymdsra utaltsAguk elt6rd 6rdeke-
ikben is kifejeziidik: a hagyominyos pcdag6gia elavult. sokszor hat6stalan cszkiizrendszer6t kivinja megfjitani, s igy je-
lentcis6g6t megtartani, mig a driimapedag6gia a hagyomf nyos pcdag6giai szcrvczet kereteibe,,beszivdrogva" akar toret
biztositani a rcformpcdag6giaiclk6pzel6scknek. Tcrrn6szetesen ez a l'olyamat konlliktusok lehetris6g6t is rnag6tnn hor-
doz,za. Ennck ellen6re a reforrnpetlag6gidk kiiztil, amelyckkel sokban azonos 6rt6krendet vall, a drdmapedag6gia tud a
leghatiisosabban bcl'6rkcizni iskol6inkba, ncvclcsi in t6zm6nycinkbc.

Ezzcl kompcnzrilhatia azt a sa.i6tossdgaib6l ad6dir hi6nyoss6ght, hogy ncm rendelkczik olyan beszabLlyoz,ott tanit6-
si-nevcl6si, szervez6si modcllcl, amcly egy eg6sz iskola 6let6t k6pes iitfogni, a szeml6lctm6dot tudja mcgv6ltoztatni, mely
a tan6r-di6k kapcsolat f i j  dimenzi6it mutathatja lcl.

M6dszcrrcil van sz6, pcdag6giai tevckcnys6gi form6r6l, cbbcjl k<ivctkezcien hiba lenne tfilzott elvdrrisokat fogalmazni
a dr6mapedag6gii{val szembcn, mert ez felgyorsithatn6 tflm6retezclt int6zm6nycsiil6s6t, vagy k<innycn pozitiv tulajdon-
s6gait vcszithctn6, azokat, rnelyek a rntiv6szethez., at alkot6 tev6kcnys6ghez kapcsoljiik. A trilzott int6zm6nycsiil6ssel
egriitt jd16,,frintrcil" val(r irdnyitfs 6rtana a drimapcdag6gia rugalmassiigiinak.

Ma Magyarorszdgon k6t tdrekv6s l6,Iczik. Az cgyik az integr6ci6 fcl6 halad, a rnisik a dil'ferencill6diist segiti. Ami-
kor egy egys6ges vizsgarendszernek kivi{njuk rnegl'elelteni, akkor cgy tudatos uniformiz6l6 t<irekv6s 6rv6nyesiil. Emel-
lett 6l egy sgrnt6n szem6lyck no'6vel f6mjelzett irinyzat, itt a kiikinkizcis6gck fejezcidnek ki. Anglidban sem az egy6ni-
s6gck buktak, hanem az intl,nn6nyesii I t drima-tan i tis vcszi tct t terct.

Azvolna a leghelyesebb, ha az intcgr6l6d6s6s diflcrenciiil6di4s helyesartany6,r az6lct sziiks6gszeriis6geinck figyelem-
be v6tel6vel alakitan6nk ki.
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Jirruatzorszigotsokpedag6gus-kiiziiss6gbenazttapasztaltam:hggyadr6mapedag6gi6tvasv 
aszir|hf,7'zal'szinj6-

r6kkal vagy a pszichol6gii egyes metodus"i""l.O;;;;;6ma,szocioat?;"t;;;;;tit;ai'"ttyentoi 
6rtem azokat' akik a

szakmais'got szem elcjti tariva egys6gesiteni "d;;;k,;et eilen.re nem iuoot< egyet6rteni veliik' Az 6n javaslatom in-

k6bb egy dr6mapedag6giJ ku,,'u?u *?gdakit6sa lenne az orsz'g legnugyoUU tupu#alattal rendelkezci dr6mapedag6gu-

sainak r6szv6rel6vel, ar<iknek legels<i t6,nyked6s;;il;;ffiGiui%til.ui kodex megalkot6sa lehetne' M6sodsorban

pediga m6r l6tezci dr6mapedggggrli,Tyh"]yetre6[itve, egy-egy reg.ionati'tStpontot l6t"rehozva' orsz6gosszakmai segi-

16, n6pszeriirito natorui't iatiti-tis't tartin6rn ilntornit. tii rrit iroJuto* te.ieszt6s6vel, szakmai tov6bbk6pz6sek'

konsresszusok srerveres6u"i tn.tOnt "tn" ,. r"'i;;;;;;;"t.i*i^f,"161-fia*t t"at"tOnhatfs6nak f iqvelembev6tel6vel'

Az elribbiekben emrirerrcm a dr6mapedag6giii-nak azatiariaz.6.tr#;lyi:4g;jdl fiigss.diffct"nJalttegdt' Meg kell

emrirenem azr is, hogy a pedag6giai ,rituaciotof r"iiJaiioiliieg*" is m6shov6 ri'elyezcidnekaJranssflvok:,,ranulni cse-

rekv6ssel,,@dmond Holmes),,,fcjlcidcsiora-uiiii.t".ocli"fryr,,,.iatcr.-aorr".i 
(cnr,r*"t Coo[),"nyelv-dr6ma" (El-

sieFogarty),,,gy6gyitodi6ma;;1c"rtrud s"t uttn"-ro nl"hard c'ourtnyl,,oii"r-otatna" (PeterSlade)"'nevel6si szinh6z"

6s ..kreativ dr6ma,, (Brian way) srb. A mes.""#il j;i; Jpiriiteuii,;;i;;vire elt6rci gondolkod6s kovetkezt6-

*'iTf"IlxHXI}1il::fiJ:lK"J:"varamervikangorperd-6tkiive5:^"::5:T::ff::llllYl*:xT:l::1!:lTl$?,
szeriien alkalmai.va aolg.zik. Engem, mint gyogypcda-g6gus-dnimup",rlgpgutf e mcgkozelitesi rn(rd nem cl6git ki' Ugy

6reztcm,a modszerr, melyer sajiiros hclyzcru t.6r{#ffi"i,n"al"rt.rilut8r.,'^u*in'eliian birtokol.om kell' Ennck 6r<lc-

k6ben meghar6roztam a magam ?1a\?r?,*it 
il;;li;r6mapetlag6gian' Orama;at6kon' s hogy ezek miben t6rnek el a

,rinnar*fiu6szet, ualamint ipszichol6gia 6rintcileges l:ti1t"l:lfl'-: ^- ^-:r^r A,6menortao6sisN6rviLliktev6kenys6giik
Az angol dr6matan;;;r< munk6ss6g-6r viz-sgalviazt kurarram, mi az, amit6l dr6mapedag6gi6vi vilik tev6kenys6giik'

s mi az, aminek az elhagyris6val errcil merne,r, frr6tnetiink. Gondoltam a folyamatjeliegrc' azebben mindv6gig jelenl6-

vci cselekv6sre, ennek frin,ir6g6.", az aktivitasri, u ipontun"itar.u. o -otiuiJiOs uizisra] a talal6konysigra' a szem6lyi-

s6g fejlcid6s6re. oe -inJi!aiitapasztartu-, r,oiyiil1"iylt1","ti t'6nyez,6r,,vonom is ki a forgalomb6l" (m6sok ezt meg

is tett6k), m.g minoB ,;riiOJO .?tr".t tal'lof'a redukci6s folyamat ;6g6;' Teh6t nem ezekben kell keresncm a kiilon-

b6z6irinyzatokkozosnevez6j6t, hanem *6ry;,iljilgoifouuu'n u r.or"gii;, ur"ryben az ercibtr telsorolr r6nyez6k meg-

ny'v6nurharnaL. E tdzcg r.onire run vagy ud;;;;in"qcu iin,t n.csctbcilclen vana rlr6maperrae6s.iai munkiiban' Mcg-

nevez6s6r a pszichol6gia-rerminol6gi6jeb6l k6i;;n6z.te.: ,,mintha"-siitu6ci6. (Sztanyiszlavszkij 'lm'gikus minth6r(rl"

besz6l, Brookp"aig"gyrr"itien csak-,,h-a"-""k;"ttdl;-;itipzct6scmben6na "mintha;'-szit'6ci6 fogalm6t6ltal6nos pe-

dae6giai szempontbol ".-rii",n. irut6n clcja6fsomuan'ilycn'6rtclcmbcn fopom haszlt6lni'
-Mi 

is ez a ni ntha? Kett6sl6,tctbs.e., amit or a trenne l6tezci atuny u-uuirkg 6s val6tlansdg jft6k6nak' dinamiki{j6nak

6lm6ny6t 6li m"g ory.o,lnn, hogy kdzbcn o"T;;;i;;;ti"Iryavdllo;ik v;;ies?g n6lkiil' lehJcis6geinek s kornvczetc ig6-

nyeinck megr"rero"n. en-,rrrit a-iat< van tu.tut,ni, ,n"gdt6si torm6;a, iuaiteto, ;Jrent6se, funkci6ja 6s t6mdja' s nem utol-

s6 sorban hatdsa.

Tartalmin a ktivetkezriket 6rtem:

|. Aprimer-vat8stigot,amcly allhat a z'6|66sl|ettelen vil6g azon konkr6t, k6zzel foghat6 elemeibril, melyek a ,,mint-

h6,,-t meg6lci utanyon t?utiiuunnuk, ur.uf<U6f amcfyctet a mirltbin megtapasztalva eml6[ezet6ben elrakt6rozott' valamint

; ryri;;:I:;;:iT,',i:;It*T?'flffJ,Xf3,l*0,'**yf6.,iqy9l:rytf*:,l:l-"i::utT::#f,'lii{ll"il1,',1*
form6j6ban, ,"ryn"r .oohi !s iel crier" uunl'i;[;;il;'r"4g,61 i'gg,t on*ug6il: :r:Tr 

jotrct l6tre' csak vele egviitt s

egy idciben az.z.at. A,,-i"ina" t.ireg6*i alany mffi'1'gti1t it 'iguko?fiutja' oe"megrctetcj szdmf 6s minris.gii talSlkot'6-

si pontok 6s konszenzuriu tor"r.uer-"set6n r<brietiiven is r6tre jii["t.,tfiirii"t val6sig a sze.k'ndcr val6sig stimulhl6 ele-

me, mig a szekundcr val6sig vissza hathat, uirriu i, ttut a primcr-val6se'gtu' t af atitja"azt' Ebben a kiilcsonhatisban rcjlik

",,*ititt"" pedag6giai felh"aszn6l6s6nak lehetcis6ge 6s jelentcis6ge'

A ,,minth6"-t iit f6lc formdban 6lhetjiik meg'

|. K,pzeleti-,,mintha,,:Nem egyezik meg a pszichol6gidb6l ismert k6pze|et foga|miival. Enn6l annyival ttjbb'

amennyiben "gy tr"fJ, ukurutf ugotZt.6lir6ny"os tudati szintti cselckv6st is felt6telez'

'jiflJ{Ji;:;#i"!f!'::jo^.r, 
ur,ur,6uapot, amik or azegy6neg6sz resr6t arlja kirlcson a ,,mintha" meg6l6s6hez' illta-

la jiin l6tre r6ro r"uarurrit uiattanut u^i; rilag;.a;.-it.Y*ii"iTtoprlt"ti ,,miuttt,i;'-t eg6sz szem6lyis6g6re' tcst6re vetiti az

alanY.
-Ttirgyi-,,mintha,, ,mclytrcn a kqlzeleti-,,minth6,,-t az iinmag6n kiviili vi|6gra vetiti ki a meg6lci szcnr6ly. P|.: A fa-

darabb6l vonat lesz a homokoz6ban. De u ru;roie.r, tarxrzas istra.sdnto rintttu nicg6l6si I'orma' Ilycnk.r ncm a gycrmck

ia*it, ttu."nr a t6rgy, amire k6pzeletbeli-"minthii"-jet kivetitctte'

- Kibesz,tt-mtitha, arnikor a kepr"reti+ninit o u"Lo.,nunik6ci6 eszkiiztarara, akusztikus -verb6lis - mctakom-

munik6ci6s szintre vetitcidik ki'
_ Atmeneti ,,^riiol"u,^elybcn az alany cgy tesrr6szcrc vetiti a kcpzeleti ,,minthii-'-t"

Ezen ,,minr.ha,.mcg6l6si tbrm6k kdriil J";;,16- l'r"i"ilt"r " t<6pzcteti-,,mintha" gttre1,.a t6bbi csak egymassal kar-

tiltve tu6 r6tettri.pl.: A szcrcpjiit6k cscr6n u r."pr"r"ri-,,mintha",.a.rireg6lt-,,mintha" 6s a kibcsz6lt-,'mintha" miikiidik'

,,b6boz6s" kozbcn p"Aig " ftei""leti-' a targyi- is az itmcneti-"mintha" is'
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A ,,minth6"-k spontin meg6l6s6nek okdt egy felt6tclez6sbdl tudom levezetni. Azegy6n kett6s kapcsolatban dll ter-
mrlszeti r6s tirsadalmi k6rnyezet6vcl, az alkalmazkod6s 6s az ezzel egy idciben jelentkez6 alakitds viszonylatilban. Mivel
ezek 6letiink sorin mindig egytitt mutatkoznak, csak elm6leti sikon v6laszthatjuk el ciket. Az alkalmazkod6.s - alakitils
ar6nya alkalmank6nt 6s egy6nenk6nt v6ltozhat. Ha e k6t viszonyul6si m6d egys6g6t 1007o-nakvessziik, kdnnyen kifejez-
hetjiik ez,l az ar:anyL egy szdmpiir ral. Ez,t a szimpirt nevezz.iik az alakitris-alkalmazkod6s arinyszirminak (pl. 20l80Vo),
amelyet az egyszenis6g kedv66rt ASZ-k6nt emlitek ezek ut6n. Az ASZ folyamatos v6ltoz6sban van az 6letkor, a fizikai 6s
mentdlis illapot, tehit az egy6n aktu6lis adottsdgai, a t6rsadalmi-term6szeti kdrnyezete alakul6s6nak filggv6ny6ben.

Hipotr6zisem szerint az ASZ ingadoz6s6nak m6rt6k6bcn van egy egy6nenk6nt meghat6.rozott tiir6s-kiiszdb mindk6t
ir6nyban, amely a szem6lyis6gre jellemzrj. A tiir6s-kiiszobok k<izritti mezciben helyezkednek el az egy6nre jellemzci ideii-
lis ar6nyszdmok. Minden cbbcjl az ide6lis mez6brjl val6 kit6r6s azegy6nszilmiira vesz6lyt jelent, ami egy spont6n jelent-
kez,iviclekezci mechanizmust indit el a tudatban. Ennek kiivetkezmdnye a spontiin meg6lt ,,mintha", amelynek nyeres6-
gea szem6lyis6g sz6m6ra, hogy tudati sikon biztositja az ide6lisASZmezcjbeval6visszat6r6st. Ez a folyamat automatiz-
musk6nt mfikodik, 6s az emlcisokn6l genetikailag k6doltan kiiliinbiizci m6rt6kben jelentkezik. Az ember eset6ben bonyo-
lult intelligencia folyamatokkal j6r egyiitt. Kutat6sok szerint (Jonathan Winson) az emlcisiik evolfici6s fejlcid6se sordn
alakult ki. Szdmomra irgy tiinik, hogy a,,mintha" egy alapvetci mem6riafolyamat spontdn, nappali megjelen6si form6ja.
Ebben a folyamatban a szenrilyis6g v6ltozhal nrcg kedvezcicn, 6s igy ism6t alkalmassi vdlhat a val6s6gban is a 16 jellem-
z<i iderilis ASZnet.6trcn val6 l6tez6sre

Ezt az clcjbb f elviz<>lt lblyamatot, aminck kovetkezmtnye a,,mintha" spont6n meg6l6sc, majd az ennek hat6s6ra ki-
alakult eg6szs6gesetrb szem6lyis6g-k6p, direkt m6don is ekiid6zhetjiik. A drfmapedag6gus nem tesz m6st, mint hogy a
primer val6si{g elemcinek felhaszn6l6siival tudatosan s tcrvszeriicn a ,,mintha" meg6l6s6re 6szt6nzi tanitv6ny6t, s a fo-
lyamatban c6l irdnyosan irdnyitja.

Az eddigiekbcil kovetkezcien sz6rnomra a drrimajr4t6k olyan k6pl6keny, jdt6kos egy6ni 6Vvagy kiiziiss6gi folyamat jel-
legii tev6kenys6g, amely a ,,minth6"-ban val6sul meg. Azokat a tev6kenys6geket is ide sorolom, amelyek c6lzottan a
,,mintha" trefogadls6ra 6s az abban val6 megnyilvfnul6sra k6sz(tenek fel. Tovribb6 6gy 16tom, elengedhetetlen tartoz6-
ka arlriimai6t6kon kivtil a szinj6t6knak 6s az clciad6miiv6szetnek is.

En teh6t driimapcdag6gi6n nem csak dr6maj6t6kok m6dszeres alkalmaz6s6t 6rtem, hanem a szinjdt6kot is, ameny-
nyiben az a tanul6k szilmiranevel6si c6llal jiin l6tre.

Az egy6n r6s a term6szeti-t6rsadalmi villtozi{sok kiilcsiinhatfsiit tovdbbgondolva meriil fel, hogy k6rnyezetiink nem
sz6l m6sr6l:rnimilycnek, kik isvagyunk. Olyan rnintegy ti ikor,dc ncrncsak16ttat, hanem sejtet is,lehet<is6geinket ismeg-
mutatja, b6r ezck ncm mindig kedvcz.oekr6nkn6.me. Ennek kedvezcjtlen hat6sdtkompcnz6lhatja a drdmaj6t6k, ami eb-
bcil a szemszogbol n6.me ncm m6s, mint az egy6n kaJrcsolatteremt6si kis6rletc az adott 6s a lehets6ges term6szeti-t6rsa-
dalmi k6rnyez,eI6vel, fclt6tclcs m{rdban. Mcgjclcnik bcnne a kiizdelem, a tenniakards 6s a cselekv6s maga, vagyis a dr6-
ma. Mozgat6 crcj6t cncrgirij6t pedig a j6t6koss6g adja. A jit6koss6gon pedig <ink6ntess6get, oromm6mort 6s szerzlst6r-
tek.Azadott kdrnyczcttelval6kapcsolatteremt6si kis6rletek tartalm azzilkazokata jdt6kokat, amelyeketa,,mintha" tir-
gyaliis6n6l a ,,minth6"-ra felk6szitrj tev6kcnys6gk6nt emlitcttem (pl. k6pcss6gfejlesztci j6t6kok).
A lehets6ges kdrnyezcttel kapcsolatos kis6rletekpediga,,minth6"-ban zajlti, dramatikuselemeket is tartalma z6 j6t6kok.

A drilmai6t6kban val6 r6szv6tel jutalma m6s-m6s a gyermekn6l 6s a pedag6gusnril. A pedag6gus c6lja a gyermekben,
a gyermek szcm6lyis6g6benvan, az adotts6gainak megfelelcik6pess6gniivel6sben, akir tr6ningeztet6ssel, akdraz ismere-
tek gazdagit6sdval, mig a gycrmck6 6nmag6n kiviil, a felt6telcs m6dban megtort6nt kapcsolatteremt6si kis6rletben, a j6-
t6kban rejlik. A ,,minth6"-banszerzett ismcret saj6tossdgaindl fogva minden esetben be6piil azalany szem6lyis6g6be, s
nem marad azon kiviil. A gycrmek ugyanis csak a pcdag6gus c6ljainak megval6sit6siin keresztiil tudja c6lji{t el6rni.

A ,,minl.ha" rneg6l6s6nek ideie lehet tcljes, hi6nyos 6s megszakitottsfgdban befejezetlen. Ha a ,,mintha" meg6l6s6-
nek folyamata teljes, akkor van clejc, kiizcpe 6s v6gc. Ilyen teljes folyamatokat csak a direkten 6szttinziitt ,,minth6"-ban
6lhet meg a gyermek. A spontdn ,,mintha" rneg6l6sc mindig hi6nyos, befejezetlen, a folytatiishoz rljabb 6s fjabb stimu-
1616 cszkdz<ikre van sziiks6g.

Kiilscj 6s bels<j okok kovctkezt6ben ki lehet l6pni a ,,minth6"-b6l s vissza is lehet t6rni, de ehhez mindig sziiks6gesek
stimul6l6 t6nyez-,6k. Ezck lchctnek trirgyak, hiv6szavak vagy konkr6t helyzetek. A drimapedag6gus val6j6ban ezekkel a
stimuliil6 t6nyezcikkel gazdillkodva olyan helyzetet teremt, amiben a gyermek indirekt m6don tapasztalja meg kornye-
z,et6,t6s <inmagrlt, a pedag6gus tudatos c6lja rejtve marad clcjttc. A pedagogus a ,,minth6"-hoz, valamint az ebben meg-
nyilvi4nu16gycrmckhez va16viszony6ban kiiliinbozci szerepeket t<ilthet be a pedag6giai folyamat sor6n. Lehet ,,dikt6tor",
aki direkt m6don hat6, agressziv stimulfl6 eszkozoket haszn6l;,,demokrata", aki d6nt6si helyzetbe hozza agyermeket;
aki ,,egyenrangrl" stiltuszb6l kiindulva j6tssza szerep6t, szerepen beliili szerepben van;a ,,figyel6",,mintha" iiveg m<igiil
n6,zn6, az. escm6nyeket. Lehct ,,provok6tor", aki vit6s helyz-etetid6,z,el6, ilyenkor a k6pzeleti-,,mintha" kibesz6lt-,,mint-
h6"-ba vetitcidik ki, a tan6r fogalmi 6s hclyzct lrttkii stirnu1616 eszkoz<iket haszniil. S v6giil lehet ,,idegen", aki a meg6lt-
,,mintha" formrijdban hoz fij informilci6t. Term6szetcscn ezek a szcrepk6riik a pedag6giai c6lnak megfelelcien v6ltakoz-
hatnak.

V6giil a dr6mapedag6gia, a pszichol6gia, a szin6szncvelci tr6ning 6s a sz.injitlkkdzdtti kiilonbs6g616lszeretnlk sz6l-
ni. Szerintem c6ljukban, s ncm pedig eszkozcikbcn t6rnek cl egymist6l. A dr6mapedag6gia pcdag6giai c6lt, a pszichol6-
gia (pszichodr6ma, szociodr6ma) teriipiris c6lt, a szini tcv6kenys6g pedig eszt6tikait kivin megval6sitani.
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A j6t6kos nyelvtanuldsr6l

A jdt6kot 6ltal6nos.ielent6s6ben 6rtchnezcm, mint az

llethet vaf 6 f esz ii l tsdgrncn tes lxvz Litllirsr, amclybcn a

kiv6ncsisiig 6s elragadtatotts6g irj 6s ir.i 6lm6nyckhez' ta-

pasztalatokh 07,ve7,el. Mikozbon ait6kat t6runk fcl es l'i-

btut ut hrizunk ki, sosem Litott hclyekre mitszrrrrk I'cl cs

ugrunk le, 6s mindczzel ti k6szs6gr:kre tcsziink szert'

6Jszef ii gg6sckct I'e<leziink I'c l. Ekozben on tr i za lrn un k

oK.fhTAS',

Playful Learning and Teaching
(J6t6kos tanul6s 6s tanit6s)

STerzdnkegy olyan nyelvalapoz6 rendszer kif ejtesztdsdn dotgozi.k,amely a jdtdkradyit' A

fenti cim ki)nyvdnek arii", Eniu, trt eq(1lbifuzetuen m,agyardz1 sziiveget' Hozzdidru-

tdsdvatebb(itkiizlitnf r)iizitn*"t.(.lSiaiEva-cfme:t026Budapest,Paserdtitu 114/A')

szirnyra kel,6s azdnmagunkr6l alkotott magabiztos' po-

zitiv Ii6p (riabb felfedez6sekre osztiintiz.
A szervezett j6t6kok' amelyck a r6sztvcvcik egyiitt-

mtikiid6s6n alapirlnak, szint6n az elmc j6t6koss6g6ra

hatnak. Ezek alatetot tudatunk minden szintj6n mii-

kiitlnek,6sintellcktusuttkkiiliinbiizciteriileteittiikr6zik'
A j[t6kban a fizikai mozg6s, a tr6r 6s a vizu6lis k6pzc-

tek feihaszn6l6sa, valamint az auditiv cncrgi6k aktivizi-

l6sa fclszabatlit6 hat6ssal van cg6sz szem6lyis6giinkre 6s

intellektusunk minden szintj6rc a zajokon, ritmuson 6s

dallamon keresztiil. A f igyelem k<iz6ppontj6nak 6thclye-

,OOet"i 6s eltol6d6sa fejlesztik intellektusunk kreativ'

probl6mamcgold6 k6Pess6g6t.' 
A j6t6k rdsztvcvrii kozirtti kapcsolatok kiilcinbozrick:

- vizudlis (pl.szcrnkontaktus)
- auditiv, zcnci (pl. k6rusban egyiitt 6nekelvc' k6nt6l-

va)
verb6lis, nyelvi (pl. tcstr6szek mcgnevez6se)

fizikai, kincsztetiktts (pl. egymf st meg6rintve)
- 6rzclmi (pl.6rz6sck kifcjcz6se, megoszt6sa a t6bbi-

ekkel).
Amit ezekcn a szinteken 6szleliink' az interpcrszon6-

lis, m6sokkal kapcsolatokat 6pitci intell igcnci6nknak

kiikl iizenctckct, megcrcisiti 6n-tud atunkat, a tiibbiekkel

val6 kapcsolatunkatl6s arra <isztonoz minkct, hogy jf t6-

kainkai 6s fclatlatainkat m6sokkal tnegosszuk'

Ugyanakkor tisztclc:tbcn tartjuk az irltraperszon6lis'

tretsci"vitfgunkat ir6nyit6 intclligenci6nk auton6mi6.i6t

azzal, hog"y minden jii6kos saj6t iitcme 6s igr6nye szerint

vchet r6szt a j6t6kban.
A j6t6k sorfn intellcktusunk 6rzelmi 6s szcllemi as-

pektuiai t olyan 6letad 6, 6rt'6keny lenyct 6k tdplili6k'

mint a biztonslig6rzet' a bizalom, a rn6sokhoz val6 tarto-

z6s, a jirkcdv, a-hu.,rt stb.' amclyckct tudatttnk mlts te-

riileteirljl kapott iizenetek hat6roznak meg'

A verbdlis 6s logikai szintck szervcs r6szc i at'eglst ifr-
t6knak. A hagyomfnyos.i6t6kok takar6kosan b6nnak a

szavakkal. Et-it 6r r t' an,mcrt a szavakkal tdrt6llci ki I'cjc-

z6s csak cgy a le hcts6gcs 6s egvrniist kieg6szitcj mcgfogal-

mazlsi rn6dok kiizi i l .
Amikor egv.i6t6kot holisztikus rn6don, tcljcscg6sze-

trcn alkalrnaziink a nyclvtanul6sban' akkor a tudat min-

dcn szilrt j6nck egycnsil lyl lan kcll rnaradnia' Ncrn szabad'

hogy a veit 16 I is 6-*rlogi ka i szcm pon tok ti t.i 6 t 6l l j 6 k a j 6 t 6k -

bai"l i fc;cz(;<lij sok i6lc iiromnck. Ahcl.vett, h ogv kiiliin-

6116 rrycivi clenrekrc konccntr6lnink, c6lunk az' hogy a

tanulis tcljcs folyamatdban triztositsttk a r6sn'6tclt a be-

lc6l6st 6s f tev6k-enys6gck 6lvczct6t. A.i6tdkon kercsztiil

tcirl6nij tanul6s igazi credrn6nye ajit6k tcljcs6t6lcsc' va-

lanrint az elm6nyckb6l fakad6 irrijrn 6s szeretct '6'rt'6se'

A jetek a nreiaforik vil6grib6l sz6rmazik'.A gyergke.k

irrtuitivcn isrncrik fel a I'it.ikai,vitt{tl is, t6rbe li, auditir' 6s

ritm ikai szilnb6lunrokat' A nvclvi szinrtrt i lumok elsaj6ti-

EI6sz6

Harminc 6vc foglalkozom az angol nyelwcl' kezdet-

ben di6kk6nt, k6scjbb tan6rk6nt' Nemr6giben ismertcm

fel, hogy min daz.av irlloz6s6s fejl<id6s' amcly azangol-ta-

nul6s Zs -tanit6s ter6n vildgszcrte v6gtremegy' nemcsak

tiikriizcidik az 6letcmben, hanem befolydsolja is az elet-

hez v al6 hoz.z.66l | 6soma t.
Tan6rk6n t betiiltiitt szerepem fokozatosan megvfl-

tozott az 6vek folyam6n. Egyrc crcisebben 6rcztem annak

sziiks6gess6g6t. trogy a nyclvtanulds 6s tanit6.s kereteit a

verb6li"s 6s ligikai ilcghitdrozr4sokon tul is kilcrjessziik'

Kapcsolatba"keriiltcm a drimapcdag6giAval, a kreativ

mo)gissal 6s a pantomimmal' 6s a sajdt kifcjeziik6szs6-

n".it f"i l"rztvc kercstcm a kapcsolatot a koordin6lt

iiozcfs 6i a vcrb6lis kifcjcztik6szs6g fc.ilii<l6sc kirziitt' A

hangiejlcszt6sr6l tanulva megtapasztal tam' hogy a hang-

gul iuf6 kifcjcz6s fclszatradit6sa 6rzcllni gitakat k6pes

ieloldani, 6s energiacsatorn6kat nyit mcg tcstiinkben'

A di6kokkal vil6 kapcsottttomtran az igazi iitalakul6s

m6lycn elrcjtett f6lclmbk clenged6s6hez kapcsol6dik'

amjyct a csoportdinamikiihoz, a csoport energiiijhnak

iranyitatannz, a motiv6ci6hoz 6s a fcgyclcmhcz kotrjd-

net."Tanutmiinyairn a kommunikiciirs 6s fizikai tcr6pi-

6khoz vczettek. Felismertem, hogy taniri nrunkimban

legfontosabb felaclatom az, hogy 6u Tl-gltl errit ad6 cs

gy?gyir6 kapcsolatokat alakitsak ki di6kjaimmal' 6s se-

litrIl ily"n t apcsolatok kialakulds6ban a tanul6 kiiz<is-

36gt "n, uaturniirt az, hogy kiizoscn v6l jrrnk sajht tanuli{-

sunk mcgteremtciiv6.
Gverekekkcl val6 munkfm mcgmutatta szamomra'

nogy az igazi mr:rtiv6ci6 a jA t6k iironr6biil ta.kad' A i6t6k

*eiafotiLts nyelv6t t6rbcli, vizu6lis 6s artditiv kil'cjcz6-

sek, ritmus, mlz-gi{s ris hulnor szijvi 6t.6s cz utat nyit ta-

nul6si k6pess6geink lcgm6lycbb forrdsaihoz' -A 
jrit6kok

sor6rr kapcsolalba t<criiltinklcstiinkkel 6s crzclmcinkkel'

6s megtanuljuk felszabaditani 6s kifejczni azokat' Egyre

tudat6sabb6 villunk vcrlr6lis 6s l'izikai kornmunik6cionk-

ban, 6s k6pcss6 lcsziink arra, hogY iisszef<lgjunk a t<ibbi-

ekkel timbgat6, hat6kony csoportot alkotva' A .iritckok
megtan(tanik minkct a val&li, i in magunk 6ltal vilasztott

feglelemrc 6s elkiitclczct ts6grc. A j6t6knn kcrcszti i l  m6-

so-Lkat cpvii t t rniikii(lvc 6lctiink al kot6iv6 vilunk'
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tdsa fj eszktizt ad a non -verb6lis iizenetek m eghatirozf-
silhoz 6s 6r z6kelh e t cis6g6h ez.

A szavak ereje hatalmas. Amikor <isszhangban van-
naka j6t6kmozdulataival, k6peivel, ritmusival 6s iitem6-
vel, akkor megsokszorozzirk annakeredeti kifejezci ere-
j6t. Osszhangba hozzilk iizeneteit, 6rtelmezik a m inden-
napi kommunik6ci6 sz6m6ra, 6s lehetciv6 teszik, hogy
rajtuk keresztiil a j6t6k 6lm6nye tudatunkban frj megis-
merr6s forr6sa legyen. A szavak fj t6vlatot nyitnak meg
6lm6nyeink feldolgozds6ban, valamint 6rzelmi, szel-
lemi 6s kapcsolatteremtri intclligenci6nk tudatoss6g6-
ban. A szavak haszn6lata fizikai szinten f okot-z-a.azaudi-
tiv 6s ordlis-kinesztetikus 6rz6kel6s iirom6t.

A j6t6kok haszn6lata a nyelvtanuldstnn 6lvezetess6
teszi az ismrltl6st. A gyerekek a teljes fizikai,6rzelmi, in-
tellektuiilis 6s szellemi 6lm6ny miatt ciszinte 6lvezettel
j6tssz6k 6jra 6s fjra j6t6kaikat. Minden egycs ism6tl6s
rijabb lehctcis6g arra, hogy az ismercjs jit6k kiil6nboz6,
6ppen odaillci v6ltozatait hozzuk l6tre.

A legtobb j6t6k term6szctes nyelvi bris6get kin6l ahe-
lyett, hogy szintezett sz6kinccsel 6s nyelvtani szerkezc-
tekkel szolgi{lna. A jit6kok sor6n a sz6kincs jelcntcjs 16-
sze vil6goss6 viilik a fizikai, auditiv 6s vizu6lis jelz6sck-
kil. M6gakkor is,ha n6ha lc kell forditanunkn6hiinydol-
got a kdnnyebb befogadds kedv66rt, a szavak 6s a jrit6k
kdzdtt asszoci6ci6s kapcsolat alakul ki, ami 6rz6kletesje-
lent6st hoz l6tre az agyban. A gycrekck ncm mindig van-
nak tudat6ban a szavak pontos jelent6s6nck, mikrizben a
nyelv alapjai tudatuk kiildnb<jzci r6tcgeibe v6scjdnek be.
A szavakat helyescn haszniljdk a jrit6k kcretci kdzritt, de
verbflis tud6suk ncm azonnal integr6l6dik frgy, hogy ra-
cion6lis nyelvi transzformdci6kat tudjanak alkalmazni.
Ezen a szinten a jdt6kok kiilonbozcj v6ltozatain keresztiil
az azonos kifejez6sek ism6tl6s6vel fej lcszthetjiik racio-
n6lis nyelvi k6pess6geiket. Az elme sa.jlt iitcm6bcn I'ogja
felismcrni a nyelvi anal6giiikat.

A hagyom6nyos kommunikativ nyelvtanitils a drille-
ket teszi jft6koss6. A versengr6s, a siker 6s a tcljcsitm6-
ny6rt val6 kiizdelem kalandot,6lm6nyt jclcnt. Ami hi-
6nyz.ik, az.a mindcnkit egyar6nt elfogad6 biztons6g6rzct,
amely alapvet6 sziiks6glctiink. A vcrseng6s n6lkiili jrit6-
kok kicl6gitik ezt a sziiks6gletct, 6s hatalmas cncrgiilkat
szabaditanak I'el.Ez. az. az encrgia, amely a tanuliis cliitt
vcgtelen tdvlatokat nyit meg.

Ritmus-jitdkok

A kiiziis moz-g6s 6s ritmikus sziivegmond6s iiriim6tdl
6s energi6i6ttll veszik lendiiletiiket, 6s olyan k6szs6gcket

- feilcsztenek, mint az improvizilci6, spontaneitds, I'oly6-
kony besz6d, ritmus 6s hangsrily. Sok ri trnus-jit6kban ta-
16lunk hangut6nz6 6s testmozg6st kil 'ejcz<i szavakat.
Ezcknek a szavaknak az elsaj6titrisa sz6csoJxlrl,okban,
egyeni krcativ moz-g6son kercsztiil t<irt6nik.

K6z-jit6k

A,,kivetitett j6t6k" egy fajtija, amelyben ak6z. moz-
gfs4ra vagy keziinkben levci trlrgyakra iisszpontositunk,
mik<izbcn a test tobbi r6sze viszonylag nyrgalomban van.
Mint ,,brib-mesternck", keziink vagy a t6rgyak mozg6sa
f6l6lt uralrnunk van. A b6bok m<ig<itt triztons6gba n6,rez-
ziik magunkat, mikdzben bel6jiik vctitjiik 6rz6seinket 6s
elk6pzel6seinket a viliigr6l. Ahogy a keziinkre vagy a ke-

ziinkben levci,,megelevenedett" t6rgyakra figyeliink,
fejkidik megfigyel6si 6s rendszerezci k6szs6giink, vala-
mint olyan tulajdonsiigaink, mint a tiirelem, 6,rz6keny-
s6g, bele6rzri k6pess6g 6s a fant6zia. A kezek alkot6 k6sz-
#ge is fejlcidik, 6s koordinilci6juk kifinomul, ami fej-
lesztiaz agy koordin6ci6s k6pess6g6,t.Ezek a j6t6kok ki-
alakitjf k a csoportban az egyiittmtik<id6st 6s a szem6lyes
kapcsolatokat. Nyelvalapoz6 rendszeriinknck egyik
alapvetci m6dszere az, hogy ak6z-jit6kot alkalmazzuk
tartalmi,6rzclnri 6s fizikai bevezetdk6nt a teljes test be-
von6s6t ig6nyki gyakorlatokhoz 6s j6t6kokhoz. Ak1z
mozg6sa lckoti a gyerckeket, miktizben a j6t6k kerett<ir-
t6nct6t egyiitt mondjuk 6s k6nt6ljuk. Ezekak6z.-j6t6kok
lendilletet visznek a csoportba azzal,hogy gyorsan fel-
oldjik a gyerekekben a gi{tliisokat, mikozben <isszponto-
sitj6k figyelmi-iket 6s cncrgi6j uka t.

J6tekok teljes testre kiterjedd mozgdssal

A k|z mozg{s6r6l dtlend it i k a f i gyelmet 6s energi 6 t a
teljes testi 6s szem6lyes r6szv,6telre. Ez a teljes r6siqt6.tel
iinbizalmat igdnyel, 6s uralmat a test mozgdsa 6s a hang-
k6pz6s fiil<itt. Mialatt rnindenki egyiitt mozog, 6s mond-
ja a jf t6kszoveg6t, az intim csoportl6gkorben a koziis tel-
jesitm6ny 6rdme fcloldja a nyelvi korl6tokat. A hagyo-
mdnyos krizoss6gi 6s drfmajdt6kok metaforikus iizene-
teket hordoznak, amelyek segitenek a gyerekeknek meg-
6rteni iinmagukat 6s m6sokhoz fiizrjdrj kapcsolataikat.

Dalokdsmond6k6k

A dalok 6s gyermekversek a nyelvtanul6s leghat6ko-
nyabb eszkrizei. Ezck a nyclv kul turillis hagyat6k6t cirzik,
6s a szavaknak dallammal 6s ritmussal val6 tf rsit6s6n ke-
resztiil scrkentik 6s <isszehangolt mrikird6sbc hozzilk az
agv kiildnbozci teriileteit. K<inyviinkben a dalokat 6s
mond6kdkat sokf6le tev6kenys6gen keresztiil 6rtelmez-
ziik, pl. mesemond6s, mim, rajzol6s, k6zimunka, t6rgyak
anirn6ci6ja 6s teljes fizikai moz-g6s, amelyek a gyerekek
kdzotti kapcsol6di{sokat 6s a munk6.ban val6 tutlati 6s6r-
zelmi jelenl6tet scgitik elci.

L6gz6s 6s j6ga

Ezek a gyakorlatok fejlesztik az q6szs6ges l6gz6st, a
ritmus- 6s egyensfily6rz6ket, a bels616tAst, a fizikai tuda-
tot 6s j6 kriz6rzetet. Mindezek j6t6konyan hatnak szemrl-
lyis6giink 6s kommunik6ci6nk fejkid6s6re. A kiinyviink-
trcn szcrcplri k6t j6gagyakorlat p6ldLz:za, hogyan alkal-
mazhalunk ilycn gyakorlatokat munk6nkban a csofx)rt
6s az egy6n energiiiji4nak n6vel6s6re 6s <isszpontosit6s6-
ra. Gyakorlatunkban a j6ga-konyvbcn taliilhat6 instruk-
ci6kat alkalmaztuk a mozgiist 6s a f izika i 6rz6stleir6, rit -
mikusan ism6telhetci szavakra. Ezek kriz<is sz<ivegmon-
d6ssal 6s p6rban v6gzett gyakorl6ssal fejlesztik a fizikai
6s verbiilis kifejez,6ktszs6get (pl. az inton6ci6t),6s nove-
lik a gyerekek kdzdtti 6rz6kenys6get, empitiit 6s intimi-
t6st. Minthogy a j6ga 6s l6gz6gyakorlatok igazi 6rtelrrre a
befel6 f igyel6s, a sz6veges bevezet6 ut6n csendes gyakor-
l6ssal tolytatjuk ciket. Ilyenkor a p6roknak alkalmuk van
arra, hogy egymf s fel6 forduljanak, 6s nyrgodt, de 6l6nk,
it6lkez-€stcjl mentes figyelemmel et6lik, mit jelent szaba-
don megnyilv6nulni, illetve ezt a mi45ikt6l elfogadni.
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Rel ax 6ci 6, k1Pzelet'i 6t6k

A teljes testrc kiterjedri jr{t6kok abban segitenek a

sverekelinek, hogy feilessz,6k szavakon 6s mozg6son ke-

iesztiili kifejezci-li6szi6gtit et. A relaxici6s 6s k6pzelct-

jdt6kok tov6bb bdvitik ezt a k6szs6get a tcst belsci 6rzeke-

i6s6nek 6s az elme ellazult 6sszpontositdsdnak fcjleszt6-

s6vel. Ezek a gyakorlatok a belsci nyugalom' vil6goss6g 6s

a k6pzelet v6[ielen szabads6ginak6lm6ny6t adjrik a gye-

rekeknck. Aielaxirci6s gyakorlatok cgy r6szc rendkiviil

WALKERZSUZSA

alkalmas pilr perces kikapcsol6disra: megnyugtat6 hat6-

sf , 6s egyben energi6val ttilt el' Mdsok egy-egy 6ra vagy

gyakoriitsor v6g6n alkalmazhat6k, 6s a gyakorlatb6l me-

iitett 6tm6nyek vagy az eg6sz tanul6si folyarnat belsci 6t-

tekint6s6t segitik. N6ha ezeket a belsci utaz6sokat a gye-

rekek a csoport kor6ben megosztjak egym6ssal' Elm6-

nyiiket igazAn akkor 6pitik be magukba, amikor l6tjek.

mennyire egy6ni 6s m6gis milyen harmonikusan iisszc-

cr"ng.i, amii 6t6ttet . Fzck a gyakorlatok harm6ni6t 6s

nyugalmat hoznak a csoport dinamik6j6ba.

Kisiskoliisok itthon 6s Angl iiiban
Hogyan l6tja a sziil6

Ott n6gy6ves korban kezdik. En is szirrnyiilkiidtcm'

mikor megiudtam. R6ad6sul augusztus v6g6n sziiletett

kisl6nyom m6g6vhalasztdsra scmvolt jogosult,s igy mirrt

ar- osrtirly legkiscbbj6nck, rcngetcg ol;-an fcladattal kel-

lett megiiizdlnie, amibcn a t<lbbick miir rutinosakvoltak
(kab6t:cipz,lrr beakaszt6sa, cipti bel'iiz6sc, ruha gombol6-

sa stb.). Sierencs6re, gondoltam, a l2l6sc>szLtalyllan lesz

ideje a tanit6 n6ninck odafigyclni. Dc a g19Tk ncm na-

gyon kapott scgits6get. Az ncm jir.ia ott. Kiizd.iiin csak

mcg a probl6m6val, nc r'6rjon mindig misra, tanulja meg

mag6t6l!
Vietcitt az alacsony l6tsz6mon b6rki is cs<xl6lkozna,

hadd jegyezzem meg, hogy koziins6gcs 6llami iskol6r6l

van si6, iot< gycrekkcl, nagy l6tszimfr oszt6lyokkal, vi-

szont mdr az ejsri 6vbcn az a c6l, hogy az 6vodfb6l j<ivcik

(m6r akivolt olyan szercncs6s,6sbcjutott a mcgyc4 6vo-

dij6nakvalamctyit<6Uc1 t<is csoportokban kczdjcnck' Ha

soi a kczdri, frg-v idciglcnescn is szcrziidlctnck tanit6t

(van cl6g rnunkanOlkiili tanilrl. hogy a lctszfnt alacsotly

lcgycn.
Hogyan oldj6k rncg? Ott sincs ttitrb oszt6lylrclyis6g,

mint i i i  si jt!Hirhcdtck az angol iskolfk otcsfi an.vagb6l

g,yorsan elk6szitctt f'akunvh6s tantcrttrei,amclyck a fcic-

fiilet mellett 6sszevissza hclyczkctlnck sl. Viszorrt cl[o-

gatlott az osztatlan iskola, amit nti nritr csak hirbii l  isrnc-

iiint nogyupdink idcj6lxSl, ntiszcrirtt c8y osztiilyban k6t'

h6rom 6vfolyam tanul cgy tan6rt6l' Tanul? Ebbcn

elcisz6r 6n is k6tclkcdtem. Hogyan? Ellent6tbcn a mi

mcgkiitiitt, szigorfi tantcn'iinkkel, az angolokndl csak

irfnyelveket adnak, 6s nrcghat6rort{tk a minirnumot.

amit a gyereknck produkilni kcll a hfronr szcmcsllcir

alatt (a tanitls j ir l ius v6g6ig tart, de mindcn szcmcsztcr

alatt van cgy-eg)'h6t vakfci6, mai<|2-2ht't a srcrncsztc-

rck kiizirtt).
Az elcjirt min itnttmot tcsztckkcl' irhsos vizsga l'orln[-

jiiban cllencjrzik rnegyci tesztlappal 6r'cntc kctszcr' dc

ennek ereclm6ny6t m6ga sziil(ivcl scm ktizlik.Sent sz6trc-

li ,,felclet", sem oszt6.lyoz6s, sem 6visrn6tl6si rcttdszer

nincs, dc ez nem jelcnti azt, trogy a g-Ycreket sose kcrdc-

zik. Csak arr6l van sz6, hogy azhlvctt t6mit kcitctlcn rn6-

don sajdtitjik el, min<len belsci stressz 6s szcrepl6si lfm-

pal6z ri6tt<iit. Megeriisit6st is kapnak, dc nrindig konst-

iuktiv m6clon, egyarAnt kcriilvc a korai krrtlarc6rz6s ki-

alakul6s6t a gyeng6bbckn6l, illctve a str6tlcrs6gct azoko-
sakn6l. Nincs, ami elrettentse' vagy 6ppcn iisztonozzc a

gycrekct, 6s m6gis, ennck ellen6re mcgtanulj ik' arnit

kell. Igaz, nem annyit, mint itthoni tf i l tcrhelt Sycrrne-

keink! Nem fektetnek hangsfilyt semmif6le lexik6lis tu-

dis-gyarapitdsra (cle kezdettcil tanulnak konyvtilrat 6s

lexik-ont hiszn6l ni l), kiviilrcjl se kell scmm i t bev6gn i a I 2-

es szorz6tiblfn kiviil (de 6vente k6tszer-h6romszor min-

dcn oszt6ly bcmutat egy r<ivid szindarabot, mes6t a tirb-

binck a reggeli "assembly"; <isszgyiilekezet alkalm6b6l)'

Hagycm6nyos nyelvtan6ra sincs, a hib6tlan helyesi-

rdst a t6isadalorn is csak nyelv6sztcil, ir6t6l v6rja el az an-

gol nyclv bonyolult irism6dja 6s kiejt6se k6z<itti kiil<inb-

169rriiatt. van ellenben teljcscn lcegyszeriisitett fizika 6s

t<6mia a lcgals6bb {'okon is, kis6rletek form6j6ban' Van

tort6nelcm, amit agyerekck "project" form6tnn dolgoz-

nak fel; nem I ine6risarr, hanem irgy' hogy a tanir kiv6laszt

egy-egy kort, 6s mindcn m6s t6rgyat is cbbe kapcsolnak

t,tr t-Jtict, hogy az 6vsz6mokat nem fogja kenni-viggni a

gycrek, de heiyettc kap egy korba val(r belc6rz6st, bclel6-

iist, aminek ietla a gycrurck tcljes-l6t6ktrrii fcilcid6se'

Mert Anglidban sern lchet az 6ra unaltnas rutinmunka'

Kcv6sb6 lijtott a tanir is:ak6r aszatladban,vagy a mf ze-

umban is tarthat 6rdt, aminek meghatdrozott idcje sincs'

mindig addig tart, mig a gyerckck tobbs6ge lc van kiitvc.

bir.ia f ig,.vclcrnmel. Nincs k6t cg1'forma nap.'Magvarorszdgon 
az iskol6ban nyolc6ves kisl6nyom

szinrira az clsci probl6ma az eg6sznaJxrs padbaniil6s volt'

Mcg scnr tu(lta 6rtcni, hogy mi6rt nem ilkj k6nyelembc

tcnni rnagit, 6s tiiriikiil6sbcn iihri, ha elf6radt. Sem azt,

hogy mi6rt kcll betiiit vonalak koz6 beszorftania, sem azt'

hogy mi6rt nem hcgyezheti a ceruz6jit 6ra alatt, ha an-

na[-6ppen kitijrt a hcgye. (Angli6ban akkor sz6ltak volna

16, ha nem int6zkcdik azonnal on6ll6an!) Azt meg v6g-

k,1pp nern 6rtcttc, hogY rni6rt kell az cg6sz oszt6lynak ve-

z6nysz6ra kirrustran versct mondan i, amikor a vcrs az egy

lirai rlolog... Annll mrlr okosabb 6s I'iiggctlenebb jellcm'

hog)'azt vhlaszol.iam:az6rt' mcrt czt itt igy szokt6k.-igcn, 
6n is ig-t' szoktarn nrcg gycrekkoromtlatt. De mi-

drt igy?'? .
Ii-cnr akarom at. angolszlst. iskolam6clszcrekc t f el t6 -

tcl n6lktil clicsciitcni a mi6nkkel sz-emben. Pcdagirgus 16-

v6n l6tom, 6s magant is tapasztaltam, hogy mcnnyivel

tobbid6t kell egy rnagyarpcdag6gusnak olyanfajta mun-

kival cltiiltcnie, ami ncm sajdt krcativit6s6t szolg6lja'

hanctn - ha az angot koll6g6k6val osszchasonlitjuk -

csak ,,robot". De val6llan sziiks6g van errc? H6la a mun-

kati izcteknck6sa tcsztlapoknak' tal6n rnhr itt sc kellany.
nyi l'iizetct .iavitani, rnint r6gen. Es Angli6n kiviil is van-

uot t'".1t"tt irrsz6gok, ahol ezt egyiiltal6n nem csinill.i6k.
Nckik sokkal l'ontosatrb, hogy a gyerckct gondolkodni,

N t
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m6gpdig <in6ll6an gondolkodni, m6rlegelni, ddnteni 6s
csclekedni tanitsilk meg. A tan6r ,,krcativ hiitt6rk6nt"
csak ir6nyit 6s persze fcgyelmez.

Fcgyelcm. Enn6l 6rdcmcs megillrri egy kicsit. Kint a
driiga mag6niskoldknak kiilon torv6n_yeik, szokisuk, ri-
turil6iuk virn erre, dc 6llanri iskoldban ugyanfrgy tilos a
testi fenyit6s, rnint itt. Viszont iskolakczd6skor mindcn
iskolfs kap egy h6zirendet, ami leirja, hogy nrit lchet 6s
mit nem lehct csin6.lni. Ha czt elfele.jti, erre figyelrnezte-
tik. Sohascm drdmai rn6don, nem r6rzelcgvc, hanem az 6r-
telemre hatnak. A t<ibbs6gn6l czel6,g is. Az otthon elha-
nyagolt vagy 6ppen tcstileg-lelkileg b6ntalmazott, s6riilt
gyerekn6l persrc cz ott sem hatisos, az viszon t igen, hogy
a rendszercscn ncm koopcr6lcl gycrcket kiz.ilrltatji,k az.
iskoli{b61. Ott a legkiizelebbi iskola sokkal rncsszebb es-
hel, mint mondjuk cgy magvar nagyvfrosban,6s a k<izle-
ked6s is sokkal dr6gdbb, trirmcnnyire is pr6b6lkozik or-
sz6gunk cbben is a nyugathoz [clz6,rk6tni. (Sok helyrc
nincs is tiimegkozlcked6s, a sziilcik 90o/o-a kocsiv'al I'uva-
rozza cscnlctcit iskoliiba, a szcg6n.ycknck pctlig taxit I'i-
zet erre a c6lra a hclyi tan6cs.)

Az angol iskoldkban tehilt zaj van az 6r6kon, rnozgds
van, a folyos6n {lland6 jtjvcs-mcn6s - m6gsincs tirz.a-
var. Egycdiil vagy'kis csopxrrtokban mindcn gyerck a 16-
bizott dolgot tirrgyalja 6s v6gzi, vagy, ha ahhoz v6gk6pp
nincs kedve (megvan rii a joga, hisz ott senki nem k6ny-
szerithet akarata al6 mist, s czt nen) is lennc i l lcielt i jrnil),
akkor a kertbcn scgit, vagv a konptdrban olvasgat, ese t-
lcg iitmehet egy miisik oszt6lyba, aholcjt 6rdekl6 dolgok-
kal l'oglalkoznak. Ez ut6bbit mcllcslcg hat6korryan hasz-
n6lj6k fcg"vclmez6si nr6dk6nt is! (Hdt igen, cz rn6r tchct-
s6g, ahogy a vili4g legindividrrilisabb n61lc 6rt a kftrsz si-
m6n mcnci mcgszcn,ez6s6hez! De ha szcrcncs6tlen l.6rt6-
nelmi mfl tunkkal m6g ncm is 1 udjuk ezt a liitf snr&lot i{t-
venni 6s ell'ogadni, clgon<lolkod ni a ftr t t r demes raj ta !)

Az ott is egyre novckv6 szociiilis probl6m6kat persze
nem egyszerii rnegoldani, dc valahol az iskolarenrlszer-
bcn kell lcfcktetni cnnck alapjait.

Egy-k6t gyakorlati tcnr6ra visszat6rvc: vegyiik az
iriist 6s az olvasiist. A helyesir6sr6l besz6ltcm. dc ehhez
hozz.6,tcnn6,m m6g, hogy nrinclen gycrck rcndszeresen
haszn6l hclycsiriisi sz.6t6rt", ha ncnr biztos a dolgiban,
vagy ha erre sztiks6ge van, rigy, mint itthon is. Sz6piri{s,
mint fogalom sem l6tszik. Mindnydjan egyedick va-
gyunk, egycdi ir6ssal. A l6nycg csak az olvashat6sf,gorr 6s
az elfogadhat6 ktilalakon van.

C)lvasni korin tanulnak a gyerckek, de hangos olvasis
nincs. Ezt 6sszcriitlerrnek tartja az angol, nrivcl mindcn
emtrcr 6ltal6ban mag6ban olvas. Viszon t <lramatiz6l t t<ir-
t6neteket adnak elcj, hogy tanul.jdk a rnegl'elelci artiku16-
ci6t.

Zeneoktat6sukr6l nem sok j(rt tudok mondani, kiv6-
ve Sussex megy6t, ahol v6gre lrcvezett6k a szolf6zst. (A
tobbi angol gyerck, hacsak ncln zenci zseni, sokat ki.isz-
kridik, 6s dilcttiins zenc6lvez,(t marad. Ettcil I'iiggctlcniil
sokan jitszanak hangszeren halli4s utdn, de a diiikok l'cle
scm ismeri a kottiit.)

Az. 6v v6,gi z6r6jelent6st (nincs trizony,itvi4ny) - anr it
a tanfr a sziilriknck kiild t6jCkoztat6ul lev6l lbnndbarr -
elciszor a gycrekkcl bcsz6lik nreg. Az 6rt6kcrl6sn6l tiz Ib-

{xlrrr-@i

kozat van ot helyett, ami r6szletesebb k6pet ad,6s fcileg
nem pillanatnyi tuddst, hanem a tanul6k egy6v alatti fej-
lcjd6s6t veszi alapul. Az 6ltal6nos m6rce figysem az, hogy
mit, hanem hogy mit ne tanitsanak - mi az, ami csak fe-
leslegesen terheln6 a gyerekct, 6s amirgy is el6rhetci in-
l'<lrm6ciir. Kimondatlanul is fontosabb a demokratikus
kozciss6gbe egycnjogri emberk6nt val6 beilleszked6s el-
cik6szit6se, az'6letre tanit6s - olyannyira, hogy a gyere-
keknek egymi{s kozti konfliktusaikat is maguknak kell
megoldaniuk. Sokkal tobb is ott a sziineti osszekap6s, ve-
reked6s, csfrfol6d6s, mint itthon,6s ezekbe csak draszti-
kus esetekben avatkozik be a tan5.r, mert. minden gyerek-
nek joga van magf t megv6denie, ha megt6madj6k, 6s ezt
is fontos megtanulnia!

Lehet azon isgondolkodni, mi tt jrt6nik, ha valaki fgy
nci f'el, hogy maga sem tudja, mit akar, hacsak valaki nem
mond ja ncki? Es hol a garancia, hogy a ,,valaki 

" nem lesz
egy [j generalisszimusz, Fiihrer vagy Ayatollah?!

Mindent osszevetve k6ts6gtclen, hogy magyar gyer-
mekcink sokkal ttibb trrdiissal rendelkeznek, mint angol
kortirsaik. K6ts6gtelen, hogy iskol6ink csendesebbek, a
gycrekck j6l viselkednek, kisl6nyom m6gis alig v6rja,
hogy visszamcnjiink. Mi6rt? - k6rdeztcm csod6lkozva,
hisz tanit6it szereti,6s j6l ki jon a gyerekckkcl, kint pedig
sokszor kicsirfolt6k, mert konnyen sir,6s mert hisza tiin-
<lcrekben. (Az angolok azibrfnd<>z6nak mrlg megbocs6-
tanak, de a tehetetlen, misra szoru16, sirfnkoz6 embert,
aki ncrn tud rnagdn uralkodni, megvetik.)Ezse nem prak-
tikus, se ncm racion6lis viselked6saz 6 mentalit6suksze-
rint, pedig az angol Eur6pa egyik lcgpraktikusabb, legra-
ciondlisabb n6pc. Nem hidcgv6rtiek, mint mondjdk 16-
luk, csak az angol ernber nern csik pfnikba, mert gycrek-
kora 6ta azt tanulja, hogy ura lcgycrr nrinden helyzetnck.
Ha protrl6m6ja van, a megold6st kercsi. Tud.ja, h<tgy az
6lettt 6irinyitja, ci a I'ci-l'clekjs. M6rlcgel, drinl., eg.yczke-
dik - egysz6val szabad.

"l want to bc lrce again!" (Megint szabad akarok len-
ni!) kaptam nyolc6vesgyerekern viiasz.6,t6n is. De a sza-
badsiig is tanult dolog. Ugyanirgy, mint azazzal jhr6ma-
gamert valtl felckiss6gvillali{s. Ha kiskorornt6l kezdvc,
scrdiilcjkorolnon 6t, katonak6nt, rnunkahelyemen min-
dig mls monrlja nckem, hogy mit 6s hogyan kell csin6lni,
ha kiveszik kczembljl a sokszor fil.idalmas, de tan it6 meg-
tapasztal6s 6s dont6s jo96t, rigy lehetek kiv6l6 szaktud6s=
sal is cilrmaganrban k6telkedci, mhsokra g.yanakvti, zakla-
tott idegrendszerii egy6n - csak szabad, tercmtci egy6ni-
s€g nem!

Mint sziil6, szdmomra t<ibbet 6r az, hogy l6nyom m6r
hat 6ves korlra rnegtanult siitni, sz6get beverni, gombot
varrni, szcini, tehenet fejni, szi4mit6g6pct kezelni, pal6n-
t6lni, egyiptomi hieroglifikat irni-olvasni, a maga igaz6t
ertelmes m6don rnegvitatni - mindezt iskolai 6rakere-
tcn trcliil (ott 9-kor kezdenek 6s 3-kor v6geznek az itterri
tt-4-ig hclyctt,6s hiizi feladat sincs), rnint az, hogy egye-
nesen, cscndben v6gig tud.ion iilni hdrorn cgymist krive-
t(i rnagyar(rrit nrindcn d6elcjtt az,6rt, hogy mcgtanulja a
kiilonbs6gct a l'rjn6v 6s mell6kn6v kozott...
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KIT.EKINTESI:

GABNAI KATALIN

A dramatikus nevelds ndhriny intdzm6nye
- Angliai besz6mol6 1981-bdl -

A"COCKPIT''

London 6szaknyugati r6sz6n, tagadhatatlanut kiilv6rosi kdrnyezetben keressiik f6'l azt az-inl6zm6nyt, mely a sziget-

orsz6gidramatikusnevel6s t6rgyiasiilt szimb6lumalchet. Aneve,,kakasiil6"-t jelent. Mtik<id-6-s6t, t'unkci6i6t tekintvcpe-

oig"!]it" unnak a kb.200 miiv"6szcti-ifjfis6gicentmnrnak Nagy-Britanni6ban, amelyekbcilkb.20 6piil cls6sorban a dra-

rnitifurtev6kenys6gre,seT.aT-cgyc,tlen,rnclynck 6pilctcezzelac6llal-is6piilt.
A Cockpit tcv6kcnys6gc tegiilaUU egy olyan itjirsrigi h6z6ra hasonlit, amely egy megyei miivelcid6si kiizpont m6re te-

iben 6s st6trrszaival iizcmi. Hiszonn6g!-sza'k*uniat,i".s, els<jsortran miivrlsztanirrok, drdmatatriirok, n6gy adminiszt16-

tor, 5 technikus (!) plusz a takarit6szem6lyzet alkotja azt a g6rd6t, lrmiJ az iga4al6ueze'Eg6szen 
n6vleges tags6gi rlii6rt (l8 6vatatt 6viegy font]utfna 6vi tit 6s f6l font) lchet valaki a kiiliinb<jzci am atdr mti-

vds zet i mfi he I y e k tagia'
ltt A drdma,tdnc es beszdd. szekcitibamriktidik aCockpit If jristigi Szinhtiz,anely lfitylegesen szinhizszeriien iize-

mel, tev6kenys6ge sziivegre 6piil.
A drdmai miihelyklrcro'portja l I - l4 6vesek r6sz6re, drdmaj616kok, improviz6ci6k, csoport-technik6k alkalmaz'ilsilval.

Az f n. szombati szekcirj sz.(riunkra kiil6niiscn fontos, minti6g6ta 6rcj kezdcm6nyez6s: nyitott mrihcly 
'7 -t'til l4 6vesek

sz6m6ra szombat d6lelcitttink6nt, aff6le dr6maj6t6k-matin6'

Atdnc6sdrdma-".oportuugyinkilbbdrd*iiata*csoport akezd6kszimhral6tesiilt,innenkeriiltov6bbki-kik6pes-

s6ge szerint.
i'k;ltAi *ilhety if jipo6tr4k fejkidds6hez arl segits6get, kiil6n<is tekintcttel a szinhlzi miifajokra.

V i zudl i s d s s zfnhdzmiiv d s zet i s ze kc i5

Video-dokumentdci1s csoport l5-18 6vesek sz6m6ra szervozett tanfolyam, mely a k6pmagn6s programok elk6szit6s6t

oktatja.
S zinp adt erv ezds ds szervezd s
Itt lehet kcz46 fokon megtanulni a belsci szintr6z-csin6l6st, a 16tv6ny tervez6se 6s a kosztiimiik kivitclcz6se, a diszletkrl-

szit6s tartozik ide, az el6ad6s iizemszerii megszervez€se.

A szinpadivildgittis
Tanioiyam6n t<itOntrtrzci egytittesek amatcir vil6gosit6i tanulhatj6k meg a szakma alapjait.

O kt at dsi tev€keny s d g, t erill et i munka
A dr6ma 6s minden egy6tr alkalmazott miiv6szct segits 6g6velk6srezlandrokat hagyominyos j6t6kokra, szerepjet6kokra'

szimulilci6s helyzctefie, improviz6ci6kra 6s el<iadisokia 6pii16 kis6rletek sor6n. Mindez a szociillis fejlcil6s mcggyorsi-

t6sa 6smegkiinriyit6sc6rdek'6ben tort6nik. HosszatrbriivideLb tanfolyamok, rendszeres 6salkalmimiihelyeksor6n igyek-

szik segitciri a krirny6kbeli iskol6kat 6s a korny6k ifjti lakoit'

M e g r end e I het 6 f o g I al kozris ok, dr dmaj dt dk- szo I g d I at

Egy"atlofi iskoliadou o sztliyaadott taniir6vat egyiiu atfr egy teljes napot tdlthet a.Coc!ni!{La11-rlll*:*il-":.F,"'

ta?ianyagluthoz, 6rdcklcid6si tirrtittroz igazitott programmal, amit a Cockpit vczetci tanlrai iranyitanak. (I8,y keszult a

n6lunk is 16that6 Macbeth-foglalkoz6st ticmutatO ritm is!) A gyerekck te hiit tan6rukkal egyiitt jonnek vend6gs6gbc.

Szinhdz a nevelisben (TIE)
Az c fedcin6ven miik<id6 tanari team re.iti ki a legszorosabb 6rtelemben vett taneri tovilbbk6pz6st, b6r munk6jukat nem

akarj6k a tan6rok helyett clvegczni. E)|ek aszinEszek 6s drdmatan6rok, akik itt miikodnek, sz.irth|zat csin6lnak, illetve

sz,inia,i6lm6nyt ny(rjt6 lbglaftozilsokat aclnak a tananyaghoz,igaz,itva.klasszikus dr6m6k 6s kort6rsszetz'6k miivei se-

gits6g6vcl.
b ocipn II usic - 'ftwel t<ibb szekci6tnn miik<xlnck zenci szakkiirok

Amiviszeti 6sztdly f6ktnt k6pzcinriiv6szcti, mtiv6szcttiirtencti foglalkozisokalszervet tsvezel.

Estinyilv6no ssziniel6addsok,nytiri miihelyek (alkalrnilag sziilet6ekiaddsok l6trchozis6ra, fjonnanverbuvilt r6616t6r-

sulattal),elrjcsarlok kidltitdsok,kiartvdnyokgazdagit.i!fuarendkiviilsz6leskoriitev6kenys6get.
Min6ezckct az igazgat<i szavaib6l 6s a praktikus prospiktustl6l szctlem tissze. Egy programot sikeriil megl6togatnom,.az

aznap esti szinie]6aitrist. Nyglcan iiliink a hipci-szupcr-modcrn, ido-o<la forgathat6 irigyl6sre m6lt6an flexibilis szin-

h6zi i6rbcn. Clivc Barkcr: pe.ne,otsE sTREET c. darabj6t j6tsszf k a Dog Company tagjai. Tehcts6gesek, crcisek' jfrl. A

darab scm 6r6ektelen. Liverpool utcfira, a mai fiatalokkoil. egyv.er csak l'iilt6mad Erzs6bet, az elscj, 6s Essex, az' oke-

;t;il.1;trul6lk,rr.rm el(;s),or azir-probl6rnirval. K6r, hogy olyintevesen vagytnk a n'62'6Leren lgen mives am at'5r el(t-

irrast ratii. A plak6r hir6et6sc szerint cz a produkci6 egyi'ke az 198 I -es cclinburgh-i fesztiv6l tizenk6t nyertes produk-

ci6j6nak.
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A "Cockpit" tehit vallott c6ljai 6s t6nyleges miikird6se szerint is:
- atanrirok, nevel6k centruma, ahol 6lland6 miihelyek 6s tanfolyamok szervezcjdnek pedag6gusok 6s ifjirs6gi vezetcik

sz,ftmira,biztositva nekik a leg(tjabb gondolatokat 6s anyagokat;
- azifiisdgcentruma,aholsz6mtalankis6rletezri-felfedez6mtiv6szeticsoportmiik<idikl5-236veseknek,kezdrjknek

6s halad6knak;
- az iskola i nevel6st kiegiszit6 mfihely, gyakorlati megold6sokat 6s inspirativ iitleteket advaazosztillyban foly6 mun-

kirhoz, a tanterv fejleszt6s6hez;
- animdtorimtihely,aholakiiltinb<iz6miiv6szetektcriilet6r6lj6v6szakembereketk6pess6teszikazifjfsignevekiire;

nyilvtinos szinhdz, aholelciadilsokat, fesztivilokat 6s konferenciikat rendeznek, melyek az ifjirs6gnak sz6l6 6s az if-
jfis6g 6l tal miivelt mriv6szetekkel kapcsolatosak;

- s v6giil ,,ugr6deszkak6nt szolg6l" a kozoss6gbe, hiszen sok ember 6s csoportszimilra kin6l fj mrjv6szeti 6s szoci6lis
tev6kenys6gct, amivcl megkonnyitik a szoci6lis beilleszked6st a helybeli fiataloknak.

'

AzILEA DRAMA AND TAPE CENTER

Ez a krizpont is a Bels6 Londoni Nevel6si Hat6s6g inttzmlnye, innen van az ILEA rovidit6s. Miss Cecily O'Neill fo-
gad, illetvekicsit k6sve, nagyon nehezen l6legezvemondjael a legl'ontosabbakat,miszerint 25 ehhezhasonl6ktizpontvan,
s ebbcil l0 az riltaliinos iskol6kat szolg6lja ki. Szerepiik az inform6ci6 minden elk6pzelhetci m6don val6 terjeszt6se, s eh-
hez itt p6ld6rrl hdrrnan vannak.

Aznap este m6g visszamentiink a d6lclcjtti besz6lget6s szinter6re, s igy m6domban volt l6tni, hogy azokapedag6gu-
sok, akik dr6mitakarnak tanulni, ugyanfrgy ncik, mint itthon. Ugyhfrsz6s harmincktiziitt, azelscigyerek megsziil6se ut6n,
vagy negyvenen tfil, a csal6d legszorosabb kotel6keitril szabadultan. Csizmiban, bev6silrl6t6sk6kkal 6rkeznek, s pihegve
iilnek be a korbe - mint itthon.
A foglalkozilst Sally Hodgson vezeti, egyszeriien 6s mintaszeriien. Csup6n n6h6ny dolgot jegyzek fel.
A bemelegitci besz6lget6s t6m6ib6l - p6ronk6nt leiilve:
- Kflrdezz. a m6sikt6l, ami 6pp j6lesik.
- Besz6lj6tek meg, mitril f6l az embcr iiltaldban. Mondjiitok el mindketten a saj6t v6lem6nyeteket!

Maid kdzos besz6lgct6s kdvetkczik a tdk6letes drimatan6rr6l, aki nincs. Koncentr6ci6s j6t6kok, kommunik6ci6s j6-

I6kokz.6r j6ka foglalkozi4st 6s az clolvasand6 szakanyagok aj6nl6sa. Megnytgtat6, kellemes este.

c SOTO RTo K DE LE frTT A " S H A P E- -N E L

A "Shape" egy j6t6konysi4giegycsiilet iltal miik6dtetett informici6s hil6zat, amelynek nyolc irodiija koziil6n a londo-
nit kereshettem fel. Kiilonf6le tiimogatiisokb6l tartja l'enn maght,szemllyesadom6nyokb6l6sint6zm6nyektcilkapott<isz-
szegekbcil.

A "SHAPE" az.6rtvan, hogy kapcsolatot tcremtsen az embcrck k6t csoportja koztitt. Az elsci csoportot azok alkotji4k,
akivalamelyokn6l logva rnegfosztattakazalkotds<iriimeitcil;a nyomor6kok, <iregek, betegek, otthontalanok, a h6tr6nyos
helyzetriek. A m6sik csoport pedig a muzsikusok6, fest<ik6, tincosok6 6s szirrrlszekrl, akik maguk 6s m6sok orom6re v6g-
zik munk6jukat. A Shape ossz.ehoz.z.aczt a kettcit. Egy k<izpontnak pl. kb. l0 miiv6sz-munkat6rsa van, akikkel hosszabb-
rdvidebb idcjre szerz6dik. Ezekct a miiv6szeket egy-e8y k6rhilznak, int6zetnek elcjsztir ingyen ,,odaadja", heti k6t 6r6ra.
Ekkor a fogadtl int6zrn6ny nem fizet semmmit. Dc miut6n a nyugdijasotthon vagy ak6rhtazvezel1i l6tj6k, hogy a bete-
gekre milyen clcmentlris ercivel hat egy-egy l'oglalkozds, a legtobb csctben szivesen f izctnek a tobbi alkalom6rt, igy min-
dcnki j r i l j6r .
A tev6kcnys6g ttibbfajta lehet, att6l fiiggcicn, milycn tipus(r miiv6sz milyen k<irnyezetbe keriil.

Varrnak tehilt a l2 h6tig tarl6 miihelyek, amelyek dr6ma vagy tilncfoglalkoz6s-sorozatot .ielentenek, vagy manu6lis
tev6kenys6get akdr.

Vannak alkahnank6nti el6addsok, ahol a rntiv6sz produkci6ja a fontos, nem a foglalkoz6s vezet6se. ''

LttezJk inf ormtici6s 6s tandcsad1 szolgdlat, amely p6ld6ul az adott foldrajzi telcptil6sen segit a sziil6knek tdj6ko-
z6dni, hol 6s milyen formf ban tehetik gyermekeik szim6ra elviselhctcibb6. at.Abtet.

Sv6giil vannak spcciiilis egycdi kisdrletek, pl. fali fcst6s, kert6pit6s a rokkantakkal, vagy a murrkantjlkiiliekkel t<irt6-
nd idcjsicakos foglalkoz6s stb.

Az illlancl6an foglalkoztatott miir,6szek mellett nagyon sok csoporttal tartj6k a kapcsolatot. Lfssunk n6hi{ny p6ld6t,
mif6lefoglalkoz6sokat 6salkalrnakat szcrvcztekcddig:zcnc nyugdijasoknak, szinhilzi elcjadiis otthontalanoknak, n6pda-
lok idegbetegeknck, boh6cprrxlukci6 elmcbctegeknck, biibpro<lukci6 sliket gyermekeknck, tiizevci fogyat6kosoknak, af-
rikai dob6s t6nc idciscknck, t6nc vietnarni nrcnekiilteknek - 6s igy tovibb. Ottl6tem ide.j6n egyctlen foglalkoz6st tudtam
megn6zni, egy krcativ-t6nc d6lut6nt.

Ehhcz pcrsze sziiks6gcs volt n6hdny engcd6ly. De m6snap d6lut6n kimegyilnk Wimbledonba, ahol azAtkinson Mor-
ley Hospital6piilctci ktizott bolyongva v6giil folf edez.zikattabarakkszeriinek tiinci,6m remek fiit6ssel, zrild szcinyegpad-
l6val elliitott teremk<xrplcxust, mclynck cg;'ik rrlsz6ben k6pek, megformilt agyagdarabok, fest6kek, ecsetek utalnak a
manu6lis foglalkozdsokra, m6sik r6sz6bcn gyiilekeznek a betegek. s leiilnek a szonyegre. A gyakorlatokat Miss Naomr
Milne vezcti, ci k6r enge<l6l;'t szdmornra a bctcgcktcil is, hogy megn6zhesscm 6kct. Amint f<ilfe<lczcm, nem igazi kreativ
t6ncr6l, hanem ink6bb gondosan mcgvdlasztott zentre torttnolar.it6-mozgisgyakorlatokr6l van sz6. P6ldamutat6an fi-
nom hangv6tcl az instrukci<ikn6l, mcgn-yugtat6 6s biztonslgot adir, rcmek, logikus lbglalkoz6s6pit6s. Ut6na te6zunk, a be-
tegekkcl eg,vii tt. Besz6lgetii rrk. M in t ha partyn lcnn6n k.

L,

I

---..--
I ^ -

l 9



A BESZED ES DRAMA KOZPONTI ISKOI-/{.IA

P6ntekend6lelcittv6rMrs.AudrcyLaski,atcjiskola tunS,rk6pz.6szak6nakvezetdije.Csupaideg,csupavil l6ml6s,csu-
pa szeretetteljes 6rz6kenys6g.Szemiivcgo nrirgiitt val6sziniitleniil fcketeszemek, j6magdn rrividderekir,616nkzold kabit-
ka, puha brirbcjl, s ugyanilycn bcirbcil val6 sziirkc nadrirg. Pillanatok alatt megtudom a legl'ontosabbakat:

Szindszkdpzds
Hfrom 6vct ig6nyel, s ez idcialatt k6szitik fela hallgat6kat a viirhat6szinh6zi munk6k legvfltozatosabb fajt6ira, vala-

mint a I'ilmcs. r6ditls. tclcvizi6s technik6kra.
Az alaptanulm6nyoksemmiben sem kiil<inboznek missziniiskol6k s'tin6s'r,k6,pt,oprogram.jf t6l. Azelsci k6t 6v tr6ning-

jei so16n ktil<inbiizci j6t6kstilusokat ismernek meg, figy keriilnck koziins6g ch6. Tanulrrak hangk6pz6st, besz6tlet, mozg6st
6s t6ncot, akrobatikiit, zcn6t 6s 6ncket.

A gycl\kipzds
Ez inkiibb szinpadnrcsteri alapk6pzetts6gct biztosit k6t 6ven kcresztiil, s elv6gz6se ut6n ki-ki k6pess6geinek megfele-

lcien k6pczheti tovdbb mag6t rcndczijnek, szin6szrrek, tervcz6rrek.
Moz96st, bcsz6dct, szf n6szvczct6st, elciad6s-szcrvez6st tanulnak, kcllikek k6szit6s6t 6s kczcl6s6t sa.i6tit.i6k el, vil69o-

sitdsi trrdnivalokat kirnck szdrnrxr ra.itrrk.

Tandrkipzds
A fcjiskol6n toly6 taniirk6pz6s alapvctci c6lja az, hogV I'elk6szitse hallgat6it a kdz6piskolilk be.rzdd-, drdnn- 6sangol-

tandri munkdira. Ottl6temkor rn6g hlrom 6ves k6pz6s volt, most szind6koznak n6gy 6vcsrc cmclni. Ennck rncgfelcl<ien
- rengeteg gvakorlat sordn - kapnak bcsz6dtechnikai isrncretckct, cllik6szitik cik<lt a drf majit6kok iriny,itisfra, s az
angol nyelv6s irodalom tanitdsfra. A vil i igitrissal, a hanggal 6sa szinpadtcchnikai tudnival6kkal kapcsolatosalapmiivclL-
s6get is itt szcrzik rncg.

Igen sok iriisbcli munkiijuk is van. s szin6szk6nl is szcreznek n6mi gyakorlatot. Ktitelezri r6szt venniiik a tanitdsi gya-
korlatban 6s a prrxlukci6t elcjk6szitij munka mindcn I'iizisiiban 6s posztjin.

Kezdettiil fogva gyakorolnak az iskol6kban!

Kiegdszitt kdpzds
Ez. a mfr vtgzctr tan6rok sz6nr6ra ad dr6matan6ri k6pesit6st, vagy cgy teljcs 6ven 6t, vagy r6szidcivel - cst6nk6nt,

h6tv6gekcn 6s ny6ron - k6t 6ven aL st.ercthelii meg a k6pesit6s.

Logopdduskipzds
N6gy6ves k6pz6s. A trcsz6diavitir munkfra kb. ugyanazzal a tantervvel k6szitik fcl a hallgat6kat. mint a rnigyirgype-

dag6giai iskol6ink tanArait, de a drfma hangsfilyozottabb szcrepct kap.
Meg kell cmlitencm, hog)' ha a sz(n6sz akar lcnni drfrnatan6.r - nem logop6rltrs! - v6gig kell jf rnia a hdrom 6vet!!!
A hallgat6k a nappali szakokon igenjclcntcis tandijat fizetnek. trimcsztercnk6nt 310 fontot, vagy 6vente 900-at.

BRISTOL

Elindulrrnkaz If jfrsdgiMiir '6szcl.iCcntrumlu, hogy talalkozzrrnkAll istair Moir-ral,akiazittcni BUSH TELEGRAPH
(Cscitclefon) elnevoz6sii stinh'at.i egyiittcst vezcti, amel,v a szitthdzanevelisben (TIE) program keretr1n bcliil miikodik, s
elciadisai mcllctt kiilonbiizij foglalkozi4sokat tart cg6szcrr kicsi 6s nagyobb gycrekeknck, s ha kell, egy I 20 fcjs tomeget is
j6t6kra triztat a nyiri rnirikulumjit6k sorf n a trriskrl i r<urtcnrplom t<iv6ben.

Most fcilvezetnek az cmeletre, ahol zold, lila, sdrga hajfi gycrekck extravagdnsnak 6hitott, de inki4bb igen cs6r6 szere-
l6sben v6rnak valakirc. Meg is j<in hamarosan Alistaire Moir 6s 6tveszi a sz6t Margo Gunn-t61, s megtudjuk, hogy ezek a
fiatalok munkan6lkiilick. Veliik prfrbriltak rneg szinh[zat csin 6lni,sez az. ittl6vci csoport rihangol6dott a j6t6kra, s meg,-
maradt. Egy r6sziik 6lland6 renddri l'eliigyelct alatt 6ll, a miisikn6l otthon varrnakgondok - mindegy, amig itt van vcliik,
nincs ba.j.

RIFF-RAFF (Csricsel6k) a j6t6k cime. A darab r6luk sz6l. Irinytalan, t6tova 6letiikrdl, erciszakos pillanatokr,6l, bal-
esetrril, romantikus szcrclemrcjl, bolti lop6sr6l, kescriis6grcil. Nem mondom, hogy kifejezctt szin.jiitsz6 lchets6g rnind-
cgyikiik, dc a kiss6 sz6tsz6rt prtibr{b6l is nrcg6llapithatir, hogyszerencs6s esctberr I'or16 elciad6skerekedhet a j6t6kb6l. Ta-
liin sikeriil D6ni6ba kivinniiik, ahol hasorr16 ifjirsdgi kornyczetben tobbsz<-rr elriadhati6k. Addig is tclik az idcj,6s h6tha
egy f6l 6v vagy p6r h6nap mrilva akad munka valakinek. Akkor szercplot kell cscr6lni, vagy l'olbomlik a tirrsas6g.

A g.ycrckek Mag.yarorszfgr6l 6rdckl<ic.lnck, gyanakv6an, roh<igvc, kiss6 gorombiln. Kis6rcirn k6ts6gbeesetten n6z, de
6n v6grc hitelcs cmberi k<izcgct 6rzck, s rnrrsz6.i tohndcs n6lkiil megvitatnrrnk, mi6rt is hagy.ia el p6ld6ul az ember a sziile-
it. Nern sz6pitik az.6lcrer. Cinikusak 6s <irorn telcnck. Szem6rmcs ragaszkod6suk a vezetokhot-m6gis6tftitia szobit.Jitsz,-
szulrk!-. iavasolj ik. N6h6ny konccntrlci irsgvakorlat rrt6n ncm akirrnilyen 6lm6nyben van r6szem" Liitom, hogy figyel-
nek a szcrniik sark6b6l, miker crgy rdgtonzritt jdt6k sorin mcgr6reztetik velem, milycn is az cj 6letiik. Rf mosztott szerepem
szerint munkanelkii l i t j i i tszom, aki megy ablakt6l ablakig. Elfelejtcm a szdmom, letolnak. Erzem, hogy elbizonytalano-
dom, hogy hiily6nck n6z a hivatalnok, irjra urcgyck azclsciablakhoz, kidobnak valanriscrnmi iiriiggyel, cs<lrog 16lam a ve-
ritek - h6t i lycn?

A liinyok tcnycrc zdld vagy lila, att6l I'iigg<icn, hogy mennyit babrril.i6k olcs6 fcst6kkelszinezetl6tmeneti szinti haju-
kat. A n6ger fifi visszahriz&l6bb, 6s l6tom, hogy a sztir cgy aranyra tcstctt hajri sr6c. Elbficsrizunk, s vezetcjikkel bcsz6l-
ge tiink sok6ig. Szcrctctrc mclt6. tchets6gcs, nagyon nelr6z mrrnk6t r,6gz<i emtlcreket ismerteur meg szcnr6h.iiktrcn.
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,",yfl'"?l;:l$:x1ffi-;lilH;ffi,,l?T,:?"HTli,i;j#ii"?f:i:,ffi:?llliJ''li;u'6)*[$;g:;:f:?f*l'J,.#:
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.
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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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letlen megiegyz6seket tesznek egym6sr6l egy taner je-

lenl6t6ben. Korilbban, mikor a szinielciad6svolt az egyet-
len eszk<iz mely megtanitotta ciket arra, hogy tekintettel
kell lenniiik m6sokra, kiilonosen az idrisebbekre, ezek a
gyerekek elsz6gyelt6k volna magukat, ha rajtakapj6k
<iket ilyen verbdlis kifejez6sek haszndlat6n. Itt l6tszik,
hogy milyen 6ri6si 6rt6k nyerhetd a dr6m6b6l, a k6zdss6-
gi elciad6sb6l, a t6rsas egyiittj6tsz6sb6l. Mivel mindenki,
fiatal 6sdreg egyardnt r6sztvesz a t6rt6net elj6tsz6s6ban,
iizenet6t mindny6jan k6nnyen megragadj6k 6s feldol-
gozzik.

igy a dr6ma mindig is a g6nai 6let r6sze volt. Ez a t6p-
1616 ereje az ottani kultur6lis 6letnek. Aki csak egy kicsit
is ismeri a hagyom6nyos gdnai sz,inh6tJ tev6kenys6get,
joggal k6rdezhetn6, mi6rt talAl.iuk bonyolultnak, hogy a
dr6ma szerep6t kellcien 6rt6keljiik a g6nai gyermekokta-
t6sban.

A MESEMONDo oSSZET OVETEL MENETE:
A kdzoss6g a falu ter6n gyiilekezik. Mindenki 6nekel

6s tapsol. N6h6nyan feszteleniil tdncolnak a dobok, git6-
rok, furuly6k 6s iitcihangszerek zen6j6re. Birki kezdhet
dalt, ha indittatiisa van166sazel6z.6nekm6r v6ge. A j6-
kedv riltal6nos 6s a l6gkiir a lehetri legoldottabb. A fontos
az,hogy mindenki r d s zt ves z a j dt 6 kban.

Egyszer csak egy hangos kiiltis hallhat6, igy: Agoo!
Agoo! (4), olykor ak6r f6l6r6nyi elcjzctes j6t6kot 6s tin-
cot ktivetcjen. Mindenki letelepszik egy kcire vagy egy ott-
honr6l hozott szr6kre, vagy megill a vastag korgyiiriibcn.
A mesemond6 a kiir kozep6re keriil. Mindenki tudja,
hogy megkezdcidiitt a val6di osszej6vetel. Igy valaki bele-
kezd a j6l ismert kar6nekek valamclyik6be, mondjuk:

"Mafu doo, m'afu dontwo!
Madidi madidi m'afu dontwo!"
K6rus: "Mafu doo, m'a[u dontwo!"

kb: Hasam nagy, pocim j6nagy,
De tele, de tele'pocim j6 nagy!

Miut6n ez.n6h6nyszor elhangzott, az elbcsz6lci a kd-
vetkez6 dial6gusban kapcsol6d ik a ktiz6ns6ghez:
Narr: "Yesesa sesa oo!" (Gyiliinkmrir!)
K6z6ns6g: "Yesesa soa wo ara!" (ldegyriltiink, hogy vfl-
lald el!)

Azaz egy 6rdemleges este tartdsinak felel6ss6ge a
narrdtort terhcli. Es elkezdcjdik maga a t6rt6net -
"Alanse ne ne yere ne ne mma na etraa akuraa be ase."
6gymint: ,,R6ges r6gcn Ananse egy faluban 6lt a gyereke-
ivel 6s a feles6g6vel" stb. stb.

A mesemond6 humorral, bolcsess6ggcl, kcizmond6-
sokkal, jellegzetes nyelven ad elci. Ezalatt kapcsol6dik be
teljesen a kozrins6g, egycsek mcgjclenitik a karaktere-
ket, miga tobbiek tapsolj6k vagy bdtoritj6k az elciad6kat,
vagy ha m6r kezdenck unatkozni, elcttclibb j lt6kot su-
gallnak, effaj ta k6russal:

"Anansesem ye asisi,
To no yic"
(Tfrl hosszfrra nytjtj6tok, mon<tj6tok mdr)
A frj elbesz6l6st gyakran megszakitja a k<iziins6g da-

la, melyhez dobol6s, t6nc 6s taps ji{rul. Ekkor a szin9,szek
felfiiggesztik j6t6kukat, esetleg csatlakoznak is a kdzj6-
t'61<hoz,6s csak akkor veszik fel frjra saji{t karaktereikct,
ha a j6t6knak v6ge, 6s a mesemond6 mintegy cnged6lyt
kapott ttjrt6nctc folytatiisrira. A dalok i{ltalfban a mcse
n6hiiny aspektus6.t komment6ljdk, kieg6szitik annak va-
lamely dr6mai elem6t, vagy aki{r magilt a t6m6t is.

Mikor a tdrt6netnek v6ge, az, elbesz6kj |tvezer egy
misik szem6l yhez 6s azeglsz folyamat ism6t elkezdddik.
Igy a mes6lci:

"M'anansesem a metoo yi, se eye de o, se enye de o,
medesoa..."
(,,Mes6m vagy tetszett vagy sem, mostm6r megkapja
tisztem...")

De h6rom-n6gy tiirt6net ut6n az utols6 mes6lSezzel
zir ja az 6.jszakai <isszejovetelt:
"M'anansesem a metoo yi, se eye de o, se enye de o, ebi
nko na ebi mra!"

(Mes6nk egy r6sz6t feled jiik imm6r, de a t6bbi, az ma-
radjon veliink!)

Felhangzanak a dobok, egy vagy k6t zenesz6mot m6g
el6adnak 6s elt6ncolnak, sv6giil 6jszakai nyrgov6ra t6r a
k<iziiss6g.

Az idegenek 6rkez6s6vel azonban, - mint annyi
egy6b dolognak G6nf ban - a hagyomiinyos szinh6znak,
(azazaz,elJcr.sz6lo-,mozgis-szinhf ,z:nak,adobzen6nek6s
a,,vad" t6ncnak is) el kellett stillyednie a kiilf<ildiek,,kii-
l6niis" sz6rakoztatisa 6rdek6ben. Azok a kisebb na-
gyobb grinai falvak 6s v6rosok voltak a legszercncs6tle-
nebb dldozatai a hagyom6nyos szinhiz ily m6don val6
megfojt6s6nak, ahol misszi6s tev6kcnys6g l'olyt. Scit, m6g
a 40-es 50-es 6vek fordul6j6n is hevesen tombolt a ha-
gyomdnyos 6letm6d cltapos6sa a vdrosokban, szemindri-
umokkal, Lan6rk|pz6 fcjiskolikkal 6s misszi6s fifr- vagy
l6ny- kdz6piskol6kkal - a salemckkel (5) 6s kristornok-
kal (Q. 1949-ben mint az Akropongi Gyakorl6Iskola (7)
egyik harmadik elemi oszt6lyos (hatodik osztSly) tanu16-
j6t, legut6bbi tisztelendciaty6m, aki k6scibb az Akropon-
gi Ifjrisr[gi Iskola (8) iga4at6ja lett, megvert engem. Mi
volt a brindm'/ Kirohantam a hdzb6l, hogy lilthassak 6s
hallhassak egy Akosua Tuntum T6rsulatot. (9)
Vissza kell cml,6kcznic az embernek Dr. Ephraim Amu a
hircs ginai zenetud6s t6rt6net6re, akit elbrrcs6totlakaz
Akropong Presbiterk6pzri F<jiskol6b6l, mert hagyom6-
nyosg6nai ruh6ban 6s bensziil<itt szand6lban jelent meg,
hogy elmondja besz6d6t a fcjiskolai istentiszteleten.

De t6r.jiink vissza ahhoz a t6nyhez, hogy a hagyom6-
nyos szinhizi tev6kenys6g, mely val6ban tanitott, utat
kcllett hogy engedjen a ,,hivatalos oktat6snak", noha j6l
megfr6rtek volna egymiis mcllett. igy "gy szizad vagy va-
lamivcl tdbb idcj alatt a hagyominyos mesemondiis pan-
tomim clcmckkel, p6rbesz6des jrit6kkal, dobol6ssal,
t6nccal egyiitt az orsz.6.g t6voli r6szeire szorult, ahol a
misszi6 avagy cifels6ge htis6ges civil szolg6l6i ncm 6rhet-
t6k ttl konnyen 6s tfrlgyakran utol.Amegndvekedett ke-
reskcdclem, t6rsu lva a kor miny zat novekv6 bef olyris6-
val, a vallfssal 6s a hivatalos oktat6ssal, a gyarmati k6z-
igazgat6st6l a v6rosokig vezetct t. Az emberek lemond tak
erkcjlcsi ideiiik n6pszenisit6s6rril, ahogy az pedig valaha
t6k6letescn megtdrt6nt a mescmond6 estcken a faluk j6-
t6ktc16n. Ehclyett,,civiliz6l6dtak", hivatali f6nokeik is-
kolfzott kiilcsdnciltiiny6v6. v{iltak. Eldobt6k hagyom6-
nyos ruhdikat 6s hosszfiuij ir ingben, nyakkendcjben,
eziistgombos gyapjrinadriigban, frakktran jrirtak, "His

Master's Voicc" cimk6s gramofonlemezcket ji4tszottak
dob 6s gitdrzenc hclyctt. bii l termi t6ncokat tanultak
"Adowa" ( I 0) 6s "Agbadza" ( I I ) helyctt, te6t 6s kiiv6t it-
tak cs6sz6bcil 6s rumot pohf rb6l tiigas kast6lyok 6s veran-
dris hizaik udvardn, ahelyett, hogy lop6t<ikbcil kortyolt6k
volna a pllmabort 6s a "pito"-t ( l2) a l'alu fcjtercn.
l. Arr;rrrse = A P6k A f6 karakter, akirdl a leg,tobb lragyomiirryos nrese
sz6l. Mirr<len e16ny 6s brhn,hii{nyoss6g foglalata egyszerre, de lcginki{bb
l$lcsess6g6161 6s ravaszsiig6r6l isnreretes.I
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2. Augusto Boal, Theatre of the Opressed, spanyolb6l anS,olra forditot-
ta Charles a.6s Maria-Odillia Leal McBride, (London 1979), p.ix.
3. Anansesem - Ananse tttrtenet, melyekben 6 szerepel, de cisszefog-
lal6 neve mindazon tdrt6Deteklek, melyeka mesemond6 esteken hang-
zanak el, mondjuk ak6r t6rt6nelnri esenr6nyekr6l.
4. Agoo - Figyelemfelhivds, kb.: Egy kis figyelmet!vagy Csendet k€-
rek!
5. Salem - wfjci v6ros. A missziondriusok 6ltal alapitott 6s elnevezett
fi(riskol6k.
6. Kristom - Kcreszt6ny negyeclek. A nrissziottdrittsok aT.okon a tele-
peken ahot megt6ritettjeikkel 6ltek, kisebb tiivolsiigra a faltt vagy a v6-
ros k6zpontj6t6l templomot emeltek.
7. Gyakorl6iskola - AzAkropongi Presbiterk6pz6Iskola gyakorl6 ta-
nilrai sz6m6ra l6tesitett elenri iskola.
8. Akrol>ongi lfj(rs6gi lskola - egy mhsik elenri iskola Akropottgban,
ahova k€pzett tan6rokat ki.ikltek.

9. Akosua Tuntunr (tam-tam? - a ford.) T6rsulat - Egy GSna keleti

r6sz6n 16v6, Twi nyelvtertiletnek a zen6j6tjdtsz6 (irttenerant) nepzenei

t6rsulat.
10. Adowa (adua, speciSlisan nreghaterozott dobzenekari felSllSs -

ford.) - Egy (kiil6n6sen ashantik 6ltal besz6lt) akan nyelvterulet ha-

gyom6nyos tirrsas t6nca.
t l.Agbadza - hagyomfnyos t6rsas t6nc az Ewe (Volta vid6k) ter(ilet-

16l. (Az ewe itt nem anyajuhot jelent. Egy afrikai nyelv €s n6p rlev6nek,

angol lrangz.dsnak rnegfelel6 6tirdsa. Merriam Webster:A Kwai langu-

age of Ghaua and Togo. - a forcl.)
1 2. Pito * alkoholos ital (s<ir - a ford.), hagyomdnyosan k6lesb6l k6-

sziil.

(Fordftotta: Mann Gytirgy)
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Az idcirrk6nt ncvctv6lt6Corvin t6ri int6zm6ny (elcn-
leg Magyar Miivekid6si Int6zet) kiadiisi{tnn 169 nem je-

len t meg sz.inh6z,i, driimapedag6giai von a tko t is6 sz.ak'
konyv,Az int 6z.elpir lvelemondott az orszigos, rcgion6-
lis fesztiv6lok szervez6s6rcil (ezek 6tkeriiltek az orszdgos
egyesiiletekhez), az alapfoki tanfolyamokat m6r hosszf
ideje ncm ott szervezik. Amit vdrtunkvolna t<iltik: a ko-
z6pfokf k6pz6s szervez6se r6s szakirodalom megielente-
t6se (sajnos, nem v6lctlen a felt6teles m6d, mindkettciben
ins6ges idriket 6ltiink).

Nos, v6gre itt egy k6nyv, 6rdmiinkre, 6piil6siinkre,
gondolhatn6nk...

Sajnos, olvasva a miivet, az iiriimb6l kcv6s maradt.
K6rd6s, hogy errc a k<inyvre volt-e sziiks6giink, avagy
egyiltal6n sziiks6g volt-e erre a konyvre.

500 peldriny, A"/S-<is m6retben 99 st-imoz.olt oldal
(ebben az egyben cfm- 6s vakcim oldalt6l az iroda-
lomjegyz6kig minden bcnnc van; egy6bk6n t, az iires lapo-
kat lesz6mitva nincs 80 oldal), el6g drdgf n, 223Ft-6rt.

Sokf6le cim vagyon feltiintetvc a borit6n: Dramati-
kus technikdl< 1. sorozatcim, de bef6rt al6 ez a kotct),
SZ i N - e s f iizelEK (kiss6 modoros,,,kital6l t ", t ipogr6fli -

6val is jitsz6 elnevez6s) 6s a fejl6cben minden oldalon
megism6telt C selekv6 Drdmatanittis (igy,a drdmrit nagy
D-vcl kezdve; taliln a naSy-nagy tisztclel., esctleg n6mi
angolsz6sz beiit6s miatt, vagy cgyszcrticn sa.it6hiba...). A
k6sribbiekben azt6n 16rtesiiliink 16la: a cirnad6s gondot je-
lentett a szerzcjnck ( 15. old.).

A fejezetcimek: Bcvczct6s, Az alapok, Dramaturgia,
Az iskoladrilma, Pedodr6ma A,,Szcm6lyk<izpontf rncg-
k<izelit6s", Egy m6dszer kijrvonalai, ,,A kurzus" stb. -

sokat sejtetnek, hclyenk6nt ig6rnek is.
Pici gyanakv6s az elcj6n: tali n sok iscz cgyv6kony fii-

zethcz...
Miclcitt rr6szlctckbe brrcsdtkozn6k, k6t ai6nl6ssal 6s

6lta16nos meg6llapitdsokkal 6lck. Rcm6nycim szcrint az
ut6bbiakat - szerz6nk idiink6nti gyakorlatAtd clt6r6cn
- sem hagyom kitejte tlcniil.

Elciszrir is: nyugodt sziwel ajdnlom czt a kdnyvet
min<lazoknak, akik dr6m6t, vag,l'is at irodalom harma-
dik miinemdhez tarloT6 alkotrisokat akarltak tanitani:
mcgismerkcdhctnck belcjlc a sz.crzcj, a t6ma irfnt 6rdek-
lcidrj, abban utat kercslj koll6grijuk tapasztalataival. Ncm

,,Az igazsdg jdl el rendezett,
j6l elhatiirolt birodalma kicsi..."

(Krist6f Pdter: Cselekvci Drdmatanit6s cimii kiinyv6rdl)
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kcll valami kiiltinoset v6rni: m6dszer6ben, eszkdzeiben
nem tiinik revelativnak a krjtet. Az adott teriileten dolgo-
z6k, a drilmirkat is tanit6k (sajnos, jelenlcg j6formi{n

csak nyolcadik oszt6lyt6l folfcl6 tal6lkozunk veliik) el-
ddntik, cld6nthetik majd, nekik mekkora segits6get je-

lent Krist6tP6ter konyve. (Hasonl6 pr6b6lkoziisvolt Tol-
nai Kata munkrlja, pir 6wel ezel'6ttjelent meg, Drdma-
tanitds az dltaldnos iskola nyolcadik osztdlydbancim-
mel.)

Nem aji{nlom ezt a kdnyvet mindazoknak ,tkika drd-
mapedagrigia ir6nt 6rdcklcidnek, av6gbtil, mert nem ne-
kik k6sziilt. N6h6ny t<imiir - hol igaz, hol nem -, tdbb-
nyire bizonyitatlan megjegyz6sen vagy meg6llapitdson
kiviil mds, a driimapedag6gi6ra vonatkoz6 r6szt nem tar-
talmaz eza kiadv6ny. Ami, persze, nem baj, haaszerzo-
nek m6s a c6lja...

Hogy mi a c6lja, els6-mdsodik olvasatban nem deriilt
ki szfmomra egy6rtclmiien, de tal6n a konyv ar6nyai se-
gitenek v6laszolni e k6rd6sre. A l 5-34. oldalakon kiv6n-
ja a szerzci saj6t m6dszer6nek alapjait lerakni, ismertet-
ni, majd a 37-80. oldalakon6lm6nybesz6mo16t kiiz<il egy
6ltala vezetett kurzusr6l, 83-91. kozott osszegz6st ad,
foglalkozik a tov6bbl6p6si, fejlcid6si lehetris6gekkel. Te-
hiit az6rdemi r6sz ( l5-91. old.) kozel 6OVo-aA drdmairds
alapjai cirnii kurzusr6l sz6l. (Lehet, hogy e tanfolyam
munki4iiinak ismertet6se volt Krist6f c6lja?!)

Haz6nkban sok int6zm6nyben (fcik6nt fcjiskol6kon
vagy eg,yetcmeken) folyt 6veken keresztiil az cgyre is-
mertebb 6s eltogadottabb dr6mapedag6gia kifejez6s,
minl f eddndv hasznilata alatt voltak6ppen dr6mat6rt6-
net, drdmaelm6let (idrink6nt keverve szinh6ztiirt6nettel
6s -elm6lettel) oktat6sa. Fontos, hogy az emlitett t6ma-
k6rokkel megismerkedhessenek akik 6ppen akarnak, de
ettcil m6g k6retik nem risszekeverni, egybcmosni szoro-
san 6ssze ncm tartoz6 dolgokat. A drilmapedag6girit n6-
lunk reformpedag6gidrrak tcki ntik, pill--vilzatokon p6nzt
lehctett -lehet szcrezni fedrin6vk6nt tort6nci hasznlilal|-
val, tett6k is ezt nem kevcscn. Es ez m6r nem puszt6n
szakrnai. hancm etikai k6r<16s is.

Foglalkozzunk el6bb a,,kurzussal". A k6t 6vre tcrve-
z,et t, koz.6,piskol6 sokn ak me gh irde te t t ta nf ol ya mra
ncg),vcnen jclentkeztek, felv6tcli ut6n tizenhatan irat-
kozta k trc. A ktinyv ll 4. ol<lalln az irll, hogy a z.ir 6 v izsg6n
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csak egyikdjiiknek sikeriilt megfelelnie (a t6bbi halasz-

tott), 6; m6g 6 sem k6sziilt el a z6r'6 feladattal (ami nem

kis munka, Ggyiikhozz6: egy tel jesenondll6anmegiran-

d6 darabr6l van sz6). Nem kiv6nn6k a mennyis6gi muta-

t6knak tfil nagy jelcntcis6get tulajdonitani, de "besz6des-

nek" tiinneki fbnti, a konyv tartalm6ra 6s a tanfolyami

lemorzosl6df sra vonatkoz6 sz6mok.
Mik6nt dolgoztak Kirst6[ vezet6s6vel a k6z6piskol4-s

ifjak, annak ily:en hosszf bcsz6mol6b6l (44 oldal) ki kell

deriilnie. Minden r6szletcsen ismertctett toglalkozilst

gyakorlatok vezettek be, a Magyarorsz6gon- megszokott

Jieml6letet kiivetve: veszek n6h6ny gyakorlatot ,,eml6-
keim l6rh6n6b6l" vagy egy ,,receptkdnyvb<i1", valami-

lyen szempont szerint sorrcndbe szedem cikct, s m6ris

klsz a foglalkoz6s egy r6sze, a bcmclcgit6s, fclvezet6s

stb...
Nem 6rt turlnunk, hogy ezck a szabilyjft6kok csak

eszkozdk a pedag6gus sz6mdra. Alkalmazhatja <iket bir-

ki (an6lkiil, hogy tdzc lenne a dr6mapcdag6gi6hoz)' Te-

szik is ezt tcripiils csoportokt6l kezdvc a szabadidcis
programokat szerveziikig' sokan. Jtl lenne, ha tudomdsul

vennOnt v6gre, hogy n6hfny szab6lyjdt6k bevetisemtg

nem jelent nevel6si lolyamatban val6 gondolkodiist '

gyakran m6g gondolkod6st sem. Kozkincsnek sziimit6

Iszkiizt6r allialmaz6sa, ennyi, s nem ttibb, Sernmik6ppen

nem unikum.P6ldr4ul egy driimatiirt6ncti kurzus n6h6ny

gyakorlattal szincsitve m6g az marad' ami.
A gyakorlatok utdn jonnek asz-etz6k6s miivck, idci-

rendbeh, ahogy illik, ahogy szokiis. Az rcndre nem dcriil

ki, mi6rt 6ppen azt a miivet vilasztotta a tanfolyam veze -

tcije, amit; milyen elemz6si m6<lszerrel dolgot-z{kfel az

6ppcn soron l6vci miiveket; s a dr6m6k mcgkiizelitcsi
siempontjai is csak ritkln keriilnek ismertet6sre..' Vi-

szonlel6g sokat megtudhatunk olyan lontos dolgokr6l'

hogy hol mityen teremben volt a foglalkozis' a tanfo-

lyamvezetci j6l 6rezte-mag6t vagy sem, teiztak avagy

nem, ki mi6rl hagyta abba a kurzust, hovi utazott stb...

Ami l6nyeges, 6s ki is deriil az 6lm6nybesz6mol6b6l: nem

csak elm6leti volt a k6pz6s, a r6sztvcvcjk bcis6gcscn kap-

tak lehet6s6get dnmaguk kipr6b6l6s6ra, irhattak, cle-
mezhettek. A di6kok munk6ib6l szdmos sz(nvonalas p6l-

d6t hoz a szer 26. A clrimi-Jxon keresztiil az eg6sz vil6gr6l'

a benne elfoglalt helyiinkrcil, onrnagunkr6l6s a m6sikr6l

lehet besz6lni - olvashatunk crrcil is. Akinek ez m6g fij,

a ricsodilkoz6s orom6vcl teheti...
Aszcrz.o a l5-34. oldal koztitt m6dszer6nek alapjai-

val foglalkozik, majd a 84. oldalon k<izli: ,,Ugy 6rzem, si-

keriilt <itv6zndm azokat az alapclemcket, amelyck a kiin-

duldskor m6g mint kiilon6ll6 r6szck voltak jelcn a gya-

korlatomban )'Ezekaz.alapelemek (33-34. old.): "a tanu-

l6k<izpont(r megkozelit6s" (Rogcrs ut6n), a,,dramatikus
technik6k pedag6giai orientici6jii alkalmaz6sa",,'az is-

koladr6md k sok6.v s  t  izados t t i r t6n e t6nck tanul  -

milnyozdsa" 6s a ,,szakmai ismerctek" (sic!).
A dramatikus technik6k pc<lag6giai oricnt6ci6.iit al-

krlmazi,sil{rl val6szinri leg a 21 -28. ol dalon eml i tet t pe-

dodr dmdr a gondol. Errcil kissr6 r6szlctescbben.
Szerzcjnk M6rei Feremcet id6zi: ,,A pszichodr6ma

minden v6ltoz.ata (Ieripi6rs, tinismereti, pedag6giai) cso-
portos eljririis." Maga M6reiscm fcjti ki schol (irja Kris-
i6f;, mit is 6rt pedag6giaivilltozat alatt. A szerzci tillete:

,,...mi lenne, ha egy huszdrv6gissal kimctszen6nk a pszi-

chodr6ma testeb6l ezr a (val6i6tban mcg nem fogalma-
zott) pedag6giai v6ltozatot, 6s on6llfi 6letre segiten6nk
pedodrfrn'a n6vcn." Ezt a logikai minimumot mellciz6
mon<latot fjabbak kiivetik: sz-erzonk p6r sorral fcljcbb

m6g a magrar pedagogusok pszichol6giai tij6kozatlan-

s6gi miat i agg &ik (25. old. : ..,,aggodal ommal tekin tek a

rigyut pedig6gusot c6lzottan pszichol6giai tev6keny-

s6gEie"), el akarja v6lasztani a dramatikus technikilk pe-

AalgOglai Os psziinot6giai alkalmaz6s6t, maid ezt k6vetcj-

en "gy (tobbnyire) terdpi6s cllzart elj6r.isb6l akar egy

meg-n"tn fogalmazott pedag6giai mddszert kreillni

lgon<lolonr, az ismertet6ssel javasolni is)' Na 6s e7'a meg

iem hatdrozott m6dszer (hol m6dszert' hol eszkiizt ir)

,,eszkozc..." lennc,,...a szcm6lyis6g fcjleszt6s6nek, azon-

ismeretnek". 0jabb logitai bakugrils, meglep<i ki jelent6s

kdvetkezik: ,,a pedodr6ma teh6t nem lennc azonos a dr6-

maoktatdssal". Drfmaoktatdsr6l, mint c6lr6l eddig sz6

sem vof t, hogy keriil ez idc?Magyarinat nincs.

A kdnyv 23. oldal6n a Pcdodrima cimii fejezetben az

elsci alcim: Dr6mapedag6gia. Krist6f id6zctci el6g r6giek'

egy r6sztik olyan megkoi"elil6st ad, illetve olyan k6rd6-

sJi<kel foglalkozik, amelyeken keletkez6siik 6ta m6r tril-
j u t o t t  i  d r A m a p e d a g 6 g i a .  A k 6 r m e l y i k  t r r d o -

m6nytcriilcten minimumszintnek tekinthetci az az elv 6-

r6s, irogy ha valaki ir6sban fc.itegct clm6lcti k6rd6seket'

ismerjeiegaldbb a szakirodalmat. Ugy gondolom, ezal6l

a drdmapertag6gia sem tckinthetci kiv6tclnek. IGist6f

produkci6r6l 6s odavezetci frtr6l besz6l, vagyis m6g min-

dig a gy"t."kszinjiltsz6sr6l kiv6nja levAlasztani a dr6-

rnit -I-ne* itt tartunk... Annyira kiizhely, hogy eln6z6st

k6rek 6r te: a d r6ma nem i6r k6z a klzben a gyermekszin -

j6tsz6ssal, az csak az egyik - viszonylag sziik r3s nem is a

iegfontosabb - alkalmazirsi lehetris6giink'
Foglalkozik Krist6t a driimival kapcsolatos me8,ne-

vez6sek pontatlans6gdval. K int, az,,cishaz6ban " ez tobb-

nyire nem gond, s n6lunk is kezd kialakulni valamif6le

egyezm6ny. Ugyanis egyre inkdbb haszndlato_s itthon is

az-angol elnevez6s, 1nmag,dban a drdma sz6. V6giilis le-

het aliirmi a nevct6si c6l, az 6letkor, ahol alkalmazzik,a,

szervez6d6si forma stb., ha,,cselekvci emberek ilinz|-

sin" keresziil tiirt6nci nevel6srcil van sz6, nyugodtan

hasznillhatju k a d r d ma sz6t. Amennyiben pontos, n6lunk

is 6rv6nyes megfelelcit talillhatnrlnk az alkalmazils cgyik

lcgfontosabb teriilct6nek megad6s6ra az educat ionvagTt
etlucational helyctt (ncvel6si?, oktatrisi?, tanit6si)' e 1e-

riileten ncnr maradna sok gondunk. Igaz, igy fjabb jelen-

t6st adunk cgy a kiiznyelvbcn is haszn6lt szavunknak, de

hrirmclyil ti<tomf nyieriilet ne m teszi meg ezt... Iis v6gill

is otl van a jelenleg clfogadott, haszn 6lhat6 drdmapeda-
g6gia clnevez6s,.

Ncm kcllene annak alapj6n sem 6iabb 6s (riabb elne-
vez6sckct kital6lnunk a cselekvr6sen keresztiil tort6ncine-
vclrlsre, hogy mi a c6lja. Ha a drdma cdlia a megdrtds

megvdltoztisdnak etdsegitdse (Gavin Bolton), akkor a

mcg6rt6s teriilete lehct 6ppcn a kiirtildttiink l6vri vil6g

bdrmclyik mctszcte 6ppfgy' mint 6nmagunk, saj6t sze-
m6lyis6giink stb.

A kiinyv 86. oldaliin, a K6rdrjjelck cimii rovid fejezet-
ben a szerz.o mcgosztja vcliink abb6li rem6ny6t' hogy

,,egyszer tal6n lesz cgyolyan szinhdzi iskolilm, ahol a leg-

kiiliinf6l6bb kurzusok r6sztvcvcii' piirhuzarnosan dolgoz-
va ismcrketJhetnck mcg a sz,inhiz.z.al kapcsolatos szak-

mai togisokkal..."
Rcrnenykededl (8y a kritikus), hogy egyszer v6gre

(itthon is) olyanok fognak dr6mapedag6gi6r6l irni' akik

6rtcj-miivelcj emberci annak, s egyszer tal6n lesz egy
olyan iskola, ahol a legkiilonf6l6bb kurzusok r6sztvcvcii,
p6rhuzamosan dolgozva ismerkedhetnek meg a tlr6m6-
val kapcsolatos szakmai fogi{sokkal.
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Nem uz a kdtelessigam, hogy meggy(izzem,
csak az, hogy nemet nnndjak.

(J. Anouilh: Becket, IV. felv.)

Ha kivii l6ll6k6nt sz6ntam volna 16 rnagam, hogy
elemz6st irjak azokr6l a - hazai sai t6ban az clmftl t 6v so-
r6n megjelent - cikkekrcjl, tanulrnfnyokrol, melyck ci-
miinkben vagy sz6haszntil atukban a drrimapedag6giilt
hordozz6k, val6szinrilcg gfrnyosvagy megbocs6jt6an saj-
n6lkoz6 mosollyal iiltcm volna la az. ir6gtp cl6. A mi
,,nagy kdz<is iigviink" azontran sokkal lontosabb sz6-
momra ann6l, hogyscm czt mcgtehctnem. Indrrlataim
ez6rt sokkal inkdbb abb6l a f6lclcmtril I'akadnak, hogy
azok elcjtt szirljak, akik kivijlrijl.jovc olvashatj6k fejiink-
re t6ved6scinkct.

A dramatikus tev6kenys6gr 6l ir 6 sz.erz6k (hadd alkal-
mazzameTl a kifejez6st az 6rintctt irdsok tcljes k6rtt6t-
fog6 6rtelernben) leggyakrabban az al6bbi h6ronr hib6ba
esnek (a) rrcm de[ini6lnak, illctvc nern tiszta katcg6ri6k-
ban fogalmaznak, enn6lfogva gyakran cisszemosnak bi-
zonyos fogalmakat, (b) szil6rd bcls6 rcndszcr hi6nydban
innen-onnan ellesett, dc valixl i metodikdv6 iissze6llni
nem tud6 clcmekkcl dolgoznak, vaSy - arni cbben a te-
v6kenys6gbcn tal6n a lcgveszcdelmesebb - (c) munkd-
jukat az rissze fogla l6a n,,h agyom6nyos " d idakt i kak6n t
6rt6kelhe t6 tanulds- 6s iskol aszcrv ez6s st olg6l at h ba ril-
titj'k.

Az alibbiakban, az egycs ir6sok iittckint6sc sor6n
nem kiv6nok czekrc a tr6vcd6stillusokra folyamatosan
visszautalni: itt mindiissze a tcndenci6kra szcrettcm vol-
na fclhivni a figyclmct.

Az elscj - 6s taliln cgy kiilsii szeml6lcj sz6m6ra is
azonnal 6rz6kclhctcj - probl6ma az iindefinicifi, a tcv6-
kenys6g pcdag6giai mcghatdrozlsa koriil jelcntkczik.
Ncrn csup6n arra gondolok, hogy a tcrrninol6giainch6z-
s6gck kovetkezt6trcn cgyidcjiileg t<ibb clncvez6s is jckil
eg,yazon tev6kcnys6gl'orrn[1, illetve ugyantz a kifc.iez6s
szdmos clt6rri megkozclit6snr6dot is takar. Alapvetci
probl6miinak at.l'6rzem,hctgy - 6s cz kiil6rrriscn a lcgsz6-
lesebb korben elter.icdt,,dr6rnapcdag6gia" tcnninusra
igaz - az clncvez6s 6s az atl krivctii kil'cjt6s, dcl'inici6
egyszeriien m6s pedag6giai szintct ccloz meg 6svdllal fel.

A sort az a dokumentrrrn nyitja, mclvnck tal6n rnind
k<iziil a legnagyobb clvi jclcntcis6gct kcll tulaj<lonita-
nunk: a Magyar Drdmapedag6giai Tdrsasfg alapit6leve-
le igy fogalmaz*:

Angolszf sz nyclvtcriileten "crcativc drarna", n6lunk
alkot6 dramaturgia, drimapcdag6gia, dranratikus nevc-
l6s elncvez6sekkel illctett nr 6dszeregyiltte.s (...) A d16ma-
pcdag6gia a ref orm ped ag 6 g i tik cgyike... I
Hason16 szintez6si probl6rnik.jclcntkcznck a kiivctkczci
szdvegekbcn is:

A tlr6mapcdag6gia'a szcmr6lyis6g fejleszt6s6nek
olya n nr <idszerc, a mel-yn ck (...) eszkiize a dr ftmajittk. 2

A driimapedag6gia olyan szcm6lyis6grc l'igyclci (rc-
form) pedag(rgiai mctodika ... A dr6rnapcdag6gia a XX.
sz,6t.adi szem6lyis6gkiizpon tfi rcformpedagtigi6k egyike.
3

An6lkiil, hogy hosszas r6s felesleges elcmzr6sckbe bo-
nyol6dn6k, r1 gy 6,r zcm, at tmindcnk6ppen kijelenthetcm,
hogy a pedag6gia 6s a m6dszcr semmik6ppcn scm tckint-

het<ik nevel6studomfnyi 6s szcrkczcti szcmponttxll azo-
nosnak, minthogy a rn(rdszcr cgy adott pedag6gia c6l-
rendszcr6trcn mcghatdrozott didaktikai c6l cl6r6s6t biz-
tosit6 cl. jdri4s. Amcnnyibcn tchdt pcdag6giakcnt hat6-
rozt.uk nreg mindazt, melynck r6szcsei r6s l6trch<lz6i va-
gyunk, sziiks6ges, hogy igy is gondolkodjunk fcl6le. Ez
nenr pusztin iinn<in ercink kite l6 val6 bizonyitiisdt scgite-
n6, dc nagybanhoz.z.irjilrilna ahhoz is, hogy munk6nkat
c,6ltudatosan, cgy rncghatdrozott gyermck- 6s kultfrk6p
mcnt6n, saj6t tcv6kcnys6giink 6s szcrepiink folyamatos
rijragondolIsa nrellett (azaz eg-v pcdagirgiiihoz m6lto m6-
don) tudjrrk tervczni 6s alakitani.

A rnfsik lehetcis6g pcrsze az.,hogy tovibbra is m6d-
szcr-szintcn gondolkodunk, mrrnkink keretck6nt pcclig
clfogadjuk atl aki\t.egel (iskoliit, I'iloz6f i6t, oktatisszer-
kczetel stb.), melyben 6ppcn miikijdiink. Ebbcn az cset-
ben azonban mihi6ba rnondjuk magunkat rokondnak a
,,Zsolnai, Waldorf, Frcinct ncv6vcl jolzctt clkcpzclcsck-
nek is". ezt mdsok, lcgkir'6lter.en id6zett rends tcrckk6,p-
viselcii soha nem fogj6k igy gondolni.

Mindannyian tisztiban vagyunk azzal, hogy a drama-
tikus tcv6kenys6g iskolai (t6gabban: oktatdsi-nevel6si)
alkalrnaz6sa egyidcj iileg kct tiis - m iiv6szi/cszt6tikai 6s
pcdag6giai - c6lnak kiv6n eleget tenni, 6s mint i lyen,
tcrrn6szet6t 6s forrnanyclv6t tckintve a szinszerii miiv6-
szcti dgakal 6s at, az-<lk |tadirsirt c6lz-6 <lJl.tatisi folyama-
tokkal dll szoros kapcsolatban. Tudjuk tov6bbf, hogy a
drarnatikus tcv6kenys6ghazai tijrt6rrete (a nyugati t6rsa-
dalrnakban mcgjelenci 6s hasonl6 elgondoli{sokat hirdetci
mcgkiizclit6sm6dokhoz hasonl6an) kezdetben szinte el-
vAlaszt h a t a t I a n u | <isszel'on6d o t t a sz.in.i!alsz,!as, clsljsor-
ban a gycrmekszinjiltszfs fejllid6s6vcl. Ez a hagyom6ny
(valamint az. a ttny, hogy a koriibbi 6vtizcdcktrcn nemi-
gen nyilt lehctcis6g az oktatdsi-nevcl6si folyamat val6s
megrijitds6ra, ez,6rl az ilyen tiirekv6sckkel fell6piiknek
,,kcriil6utakat" kcllett vllasztaniok) azt eredrn6nye't.te,
hogy a pedagirgiai haldsrendszer eg6sz6nck rijragondol6-
sa helyett egy olyan met6dus vert gy<ikerct, mcly eleme-
it javar6szt u sz.in6stk6pt6s kiilonf6lc iskoliiinak fclhal-
r)ozott ismcretanyagdb6l, kifejcz6seit pcdig a nlugati
szabadelvri pcdag6gi6k sz6haszn6lat6b6l meritette. E
megkrizelit6sm6d alapt6tclc, hogya gyermek fejleszt6s6t
cgy olyan tervszerii 6s a tanir iiltal ir6nyitott folyamat-
ban koll mcgvaltisitani, rnelynek kezdcip<xrtjiin a z6.rz6kc-
l6st-6szlel6st fejlesztci gyakorlatok 6llnak, melyek moz-
g6sos 6s koncentr6ci6s ,,j6t6kok" formiijiiban jclennek
meg, rls melyekct az improviz6ci6s j6t6kok (illetve a be-
lciliik l6trcj<ivrj, egy kiilsri k<izons6g n6zcipont.i6b6l is 6r-
t6kclhctrj szinjf t6kosctiidiik) tcljesitenek ki. Eza gondo-
latnrcnct j6l nyornonkovethet6 az aliibbi id6zetlrcn:

A n6rnajit6k kihagyhatatlan el6iskola. De m6r ehhez
is sziiks6ges, hogy a ji4t6kos tudja, merre van kcze-l6ba,
hrryy pontos testtudata legycn. Ezt szolgrili6k a j6l ismert
ellktszitd gyakorlatok, a ritmusjilt6kok 6s a t6nc is. (...)
Oriimct 6s biztonsdgot jelenthet egy meghat6rozott pon-
tos mozdrrlat visszaadisa, ism6telgct6se vagy 6pp felis-
mcr6sc. (...) Az utfnz6ssal bemutatott cselckv6sek, t6r-
gyak, fllatok stb. felismerr6se ut6n hamarosan sor keriil-
het cselekvcssorok bcmutat6s6ra, r<jvid t<irt6netek eljiit-
sz{sira.4
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Az 6l taluk v 6gz,ett tcv6kenys6gct drd maped ag6g i a -

k6nt rtefini6l6k krjziil t<ibbcn kis6relt6k rneg tiszt6zni az

elnevez6s etimolirgiai gvokcrcit, a tcv6kcnvs6g dramati-
kus jclleg6t. Gondolatmenetiikben mcgkis6rcltck fclol-
dani trizonyos, a hagyom6nyos szin.i6t6kos alapozisfi
szeml6letm6dhoz ktitcjdci cllcn tmond6soka t, il lctvc meg,- .
pr6biltrik enyhitcni a dramatikus tevr6kenys6g rls a ,,ka-
tedracentrikus" (az oktat6s,,komoly" volt6t hangsfilyo-
z6) megk<izelit6sm6d kozti ellent6tet. Ez azonban - 6p-
pen az emlitett szinszerii szeml6let dominanci6i a 6s az
ettcil val6 elszakadiis neh,izs6gc k<ivctkczt6bcn - ritkiin
vezctett val6di 6rt6kkel birfr mcghat6roz6sokra. P6lda-
k6ntnlzz.fikaz aldbbi (a maga nem6ben kordntscm cgyc-
di) id6zctct:

A ,,drima" sz6 a giir i ig,,tcnni", ,,csclckedni" ig6b6l
szirmazik, teh6t nem szinhdzclm6lcti I'ogalorn. Ig,v a d16-
mapcdag6gia scm cgyszcriictt sr.inh{v.pcdag6gia hiszcrt a
tcv6kenys6giink ncm sziiks6gszcrticn prcxlrrktiv. (sic!) Dc

nem is .i6t6kpedag6gia, mcrt alapvctricn a dramatikus
motivumok vez6rlik. A dramatikus folyarnat kil 'cjcz6si
forrndja a mcgjclenit6s 6s az ut6nz6s, cszkilzc pedig az
cmbcri 6s zcnci hang, nyelv, tcst. t6r 6s idri. Dc igazibfil
az6rt ncm a jlt6kjellcgc domin6l, mcrt tartr6szcrkczcte a
szervezctt enrbcri csclekv6s (csctiinktrcn a pcdag6giai fo-
lvarnat)..5

Az ut6bbi idiitrcn napvil6got liilott iriisok kozcitt tal-
l6zrua egyedtil M6ka J6nos alAbbi rncghatdrozdsAt tckin-
tem a sz6 val6di 6rtclm6bcn dcfinicit inak (arnivcl ugyatt-
akkor ncm 6ll itom, hogy mindcnlrcn cgyct is 6rtcnck vc-
le):

Dr6maj6t6knak nevezck minden ol.yan k6pl6keny j6-

t6kos embcri tcv6kenys6gct, amcly a,,mintha"-szi luici-
6ban val6sul meg, ill. azokat is, amik c6lzottan cnnck bc-
fogadiisdra, meg6l6s6re 6s az cbbcn val6 mcgnyih'iinul{s-
ra k6szitcnck fel. Driimapcdag6gifn pedig a dr6rnajht6-
kok rcndszcres, cr6ltudatos 6s tcrvszcri.i alkalmaz6sf t 6r-
tcm, olym6don adaptdlva, hogy at.ai6tsr.6k 6letkor6nak'
intcllcktusdnak, szem6lyis6g.icgvcinek, ill. a csoportsa-
j6toss6goknak rnegfelcl jcnck. 6

M6ka tchi4t ,,mintha"-szitui4ci6krtil bcsz6l, a tovfb-
biaktran ugyanakkor (mfs szerzcikh<iz k6pcst taliin m6g
sarkitottabban) egy otyan mcgkiizclit6sm6dr6l sziimol
bc, melyben a folyamat<lt tula.idonk6ppen a rcndczo/ta-
n6r 6s a szinjiit6kos/tanul6 stinhit.i tipusf cgf iittl6te
szervezi, 6s m elynek t6rgyi -t 6 rlrc I i kcrc I c i is ezl c6l<>zt.itk
crcisiteni.** M6ka ir6sa cmcllctt szfmomra gyitgypcda-
g6gusk6nt is probl6m6s, hiszcn cgy v6llaltan rn6s jellcgii
pedagtigiai megkozelit6sm6dot a szcrkezctcbcn cs tar-
talm6ban egyarint konzcrvativ,,kiscgitci iskola" 6s az itt
m6g mindig 6rv6nytrcn l6vrj l97tt-as tantcrv c6liainak
szolgdlat6ba 6ll i t, clfogadva annak dcficitoricnt6lt sz6-
haszn6latiit 6s szegregdci6pi rti gondolatmcnct6t. (Err6l
itt most brivcbben Ircm kiv{nn6k szirlni, rtgYanakkor fon-
tosnak tartaninr, hogy az innov6citlra ha.il6 - csctlegcp-
pen dr6m6val foglalkozir - gy6gylrcdag6gusok kiiziitt
(is) egy lolyanratos pdrlx {zr;tl jiijjih 16trc.+)

Az cgyes cikkekben tor,6bbi 6rtclrncz6si gottdot jc-
lent, amik<lr val6s c6lmeghat6rozfs vagy tcv6kenys6ge-
lemz6s hclyctt megalaJxrzatlan (dc legaldbbis kifc.itet-
len) ,  nchezen r6r te lmezhctr i  k i je lcnt6sckkcl  ta l6 l juk
szemben magunkat. N6zziik p6ld6ul az al6bbiakat:

Ha a gyerekck a drilma6rdkon sikcr6lm6nyhez jutot-
tak, nem vdgja majd tiildhtiz ijket a t<itrtri irra valamclyi-
k6n szerzctt kudarc, s kcvescbbcn is fog.ir{k kudarck6nt
meg6lni ezekct az esem6nyekct. 7

A drdmapedag6gia nem egy hosszabb-riividebb fog-
lalkoz6s, ncm is cgy sikercs teladat-j6t6k. Lassan fel6pit-
hetci 6s csiszolhat6 var6zslat. 8

A t cir t inet qlul5.n sz.erz.odlskiit6sscl z6rul, ami t a gye-
rekck a v6rszerzcjdr6s anal6gi6j6ra el is jdtszanak (...) Az
fij fifi cttcil kezdvc... Tagja a kdzoss6gnek. Az osztdlyl'te-
fogadta.9

...a prog,ram nem tiiri a tervez6s direkt formrij6t. | 0
Alkalmasak a tagol6s 6szrcv6tcl6s6re a ,'kis drim6k",

szitu6cifis gyakorlatok, mclyckbcn figyelnic kell besz616
t6rs6ra, mcg kcll 6llnia, vrirnia - hiszcn villaszl ad, k6r-
dcz. I I

M6g egyszer hangsti lyoz.om : a f cn t i 6s az ezckhaz ha-
sonl6 kijclcn l6sck t6bbs6g6vel clscisorba n k i I'cj tetlens6-
giik, nem tartalmuk tckintet6ben van gondom. Fontos-
nak v6lem ugyanis, hogy a pcdag6gusok (kiikinosen a

,,rnAst 6s nriisk6pJr" kiviin6k) val6ban mcgalapozott, el-
m6lctileg 6s m6dszcrtanilag cgyarlnt kidolgoz<ltt prog-
ranrnral v 6gezz,6k munkd.i uka t. L6nyegesnek gondolom

crncllctt azt is, hogy kdz<is gondolatmcnetiinkbc azokat
az ismcrcteket, clm6leti vitakat is bcemcljiik, melyck a
kordbbi idriszakban (minrlannyiunk 6ltal ismcrt polit i-
kai-oktatdsszcrvezeti okokbill, illetve nem cgy csettrcn
tal6n cgyszcrii tunyas6gbtrl) javar6szt kiviil cstck g:da-
g6giai l6tk6rtinkiin. Az elmflt 6vbcn rneg.iclent ir6sok
st.crr.6i kiiziil <irvcntlctcscn sokan villaltiik vagl' lcg-

alibbis .jclezt6k a rnis irinyzatokkal (clscisorban a dr6-
nratanitlts angolsz6sz gy<ikereivcl 6s az abb6l cred6 cl-
gontlolirsokkal) val6 rokonszenviikct, illetvc azt, ha [or-
r6sk6n t cz,ckltez. nyfr I nak vissza. Ismcrtct6seik azonban
sajnos ncm cgy csetbctl tftlzottan srjritettck, cz pedig
gyakran at i<ltleLL szerzt gondolatmenct6nek szilnd6k-
talan cs<ln k i t6sil t, l  eegyszcrijsit6s6t cred tn6nyez tc.
Ilyenn6 sikcredctt az eg)'es iskoldk ismcrtct6sc p6ldriul
Kristf if P6tern6l l2,kii l i in<tscn a Brian Wayrc vonatkoz6
r6sz. Ugyanczcn irdsnak - mclyttck a dr6matanit6s.ic-
lcn helyzet6re vonatkoz(r sorai igen elgondolkodtatoak
- f6j6 fog)'atdkoss6ga a sz6mtalan meg scln cnrlitctt
megk<izelit6sm6d hirinya. Hason16 Jrrotrl6rn6t, 6 l6rcgY-
szcriisit6s vcsz6ly6t rcjtik magrrkban az al6bbi ki.iclcn t6-
sek is:

Dorothy Heatchote (sic!) elcve mcgajirrd6kozza a
gyermckcsop<trtot azt.al a I'elt6tclcz6sscl, hogy cik vala-
miben szak6rt6k. I3

Pctcr Sladc koncepci6ja az eliibb crnlitcttck ellen6-
ben jcitt l6trc, s a kiil6nbs6g addig l'ajult, hogy mdr-m6r
c s e I ekv<i scllanes lct t:,,0, c s e I e kmi ny ncrn bemu ta t6sra
va l6 " . l 4

6sszefoglalva a fentiekct aztkcll mondanom, hogyaz
elmf lt 6v pedag6giai szaksa.it(r.i6ban nrcg.icle nt i16sok ol-
vast6n k6t ureghatdroz6 tcnrlcncia lxtrttakozott ki a sze-
mcm el6tt:

a/ a pcdag6giai tcrrninol6gia pontos alkalmazfsartak
ig6nye a szcrzijk nagy h6nyad6n6l szinte alig 6rz6kclhc-
t6,

b/ nevel6sl'iloz6l'iai oldalr(ll vizsg6lva az irlsokat azt
lIthatjuk, hogy a szcrzcik k<iziil igcn kcvcscn r'oltak kcpc-
sck szakitani a hagyomilnyos iskolaszcrkczct mcghat6-
rozotts6g{val 6s az ,,6n tanitok, rj tanul" szclnl6lctmi,xl-
dal.

Amennyiben czek a mcgillap(t6sok igazak, tigy scm a
pedag6giai 6s oktat6sirdnyitrisi cl ittcl val6 p6rbcsz6d
nem lcsz kcinnyii azelk<ivctkczend6kbcn (mint ahogyed-
dig scm tudtunk a magtrnk szf nr6ra rncgfelelonck nr<lnd-
hat(r (cUisrncrts6gct kivivni), sem az a folyarnat. mclynck
crcd rn6nyck6 ppen v a I 6b ar d crnokratikus, a gyerrnck -
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eVtanul6t partnernek tekintrj (6s az adott helyzetben

diint6seiket prolesszion6lis tudi4sok ment6n hoz6) peda-

g6gusok kcriilnek ki az iskolikba.
Hiszen, hogy egy mag6t reformpedag6gi6nak l6tni ki-

v6n6 mozgalom kizdr6lag felk6sziilt, elm(:lctileg 6s gya-

korlati szempontb6l is ig6nyes, kritikus 6s onkritikus' tu-

datos tervez6sre 6s spont6n megoldisokra egyar6nt k6-
pes pedag6gusokb6l szcrvezcjdtitt csapatk6nt "rfghat
iabdiba" a hazai kozoktat6s jelenkori 6s jdvribeni foci-
p6tyij6n.-naaig 

ugyanis, mig nem rendelkeziink egy ilyen m6-

don koherens (6s val6s) k6ppel sajiit tev6kenys6giinkrtil'
nem kiv6nhatjuk, hogr reilisan l6tezci alternativak6nt
Jcgyzctek:

I - a MagyarDrrlmalxdag6giaiTirsasigalapit6levcle. I . oltl. (kienre-

l6s t6lenr - Sz. E.)
2 - Maruni{k l;c,renc: Mi is az a tlrdnral>edag6gia?

In: Drinta;rcdag6giai Magazirr I 99 l'l l '. 4.okl.

3 - Debrcczeni 
'l'itlor: 

I)edag6giai nr6rlszer a drdnrapcdag6gia

ln: Driinralrerlag6giai Magazin 199?J 3.' 3. t>kl.

4 - Gabnai Katalin: A rtiglonzolt jilt6kld az 6letj{t6k ktiszdb€ig,ln:

Drdrnapeclag6giai Magazin I 99 I "/ I.. 8. olcl.

5 - Varga Krisztina: Lgy lehcts6gcsvilasz: a tlrinrape<lag6gia. In:Viz-
jelek, Szombathely. N6nleth Lirszl6 Szakkol6giunr. I 99 I .. (szerk.:l;itz-

l'a fJalirzs). 187. old.
6 - l\{6ka Jdrros: Drdnral>edag6gia nrinl szenr6lyis6g,formi16eszk6zaz

enyhc 6rtelnti fogyat6kos gyermekek kor6bcrr, IIr: l:cjlcszt6 I)e<lag6gia

1992.13-4.. (r8. oltl., illelve (kis viiltoztatiissal) DriintaPetlag6gia az

enyhe fokbau 6rtclnri fo8,yat6kos gyermekck kiirdben, Irt: lskolakrrltft-

n. 1992./ | l -l 2.. 8ii. old.
7 - Csik6s 1'6th Judit: Mi6rt vail sziiks6g a (lriinlal)e<lag,6giilra?,ln:'fa-

tartsanak minket sz6mon (ak6r mint pedag6gi6t' akir
mint megk<izelit6sm6dot). Att6l pedig' hogy <inmagun-
kat m6dszer-szinten jelentkeztik6nt defini6ljuk, min-

denkit 6vn6k - r6szben ,,politikai" okokb6l, r6szben,
mert nem igaz!

2116 gordolatk6nt m6g annyit: az elmfilt n6hiny h6-

nap sor6n - tal6n 6ppen a fentiek k6vetkezm6nyek6p-
pen - nem egy olyan ir6s jelent meg a szaksajt6ban' me-
iyeket a gondolatmenet hasonl6s6ga miatt ak6r ,'regiszt-
rilt" dr6matanilrok is irhattak volna, ezzel szemben a ta-

nulm6nyok szoveg6ben m6g a drilma mint kifejez6s sem
jelenikmeg. l5, 16

9 - Pint6r Margit: ,;A. clrdma6ra olyan, mit)t az iirnep", In: Iskolakult6-
n, 1992 J 1 9.,27. olcl. (kiemel€s t6lem - Sz. E.)
l0 - u.o.
I l -JdkiCsab6n6:Gondolatmorzsdk-dr6mapedag6giaiiigyben'In:
Tanit6. I 992. j(urius, I 5. old.
l2 - Ifuist6f P6ter: Dr6ma? Pedag6gia?, In: Fejleszt6 Pedag6gia'
| 992 I 3 - 4., 64 -66. ol<t.
I 3 -Tornyai Magcla:A dr6mape<tag6gia egyiklehets€gesform6ja,In:
fri Pc<taq6s.iai Szcnrle. 1992"/9..95. olcl.
f + - V'O[n JAnos: i. nr. (lrr: lskolakult(rra), 87. okl' (kiemel6s t6lem -

Sz. [,.)
I 5 - Kojanilz L6szl6: T<irt6neti szerepjit6kok 6s a probl6nramegold6
gon<lof kotl6s, In: Iskolakult(rra. 1992./ 4', 42-46. ol<1.
t O - Vitrenyi Mikl6s: Jrit6kos m6rlszerek a t6rt6nelenltanitiisbart, In:
Iskolakrrltfrra. 1992./ 4., 47 -53. ol<1.

Ir

nit6. I 992. tlecenlber. I g. ol(l
8 - Varga Krisztina.i. m., I 88.okl.
* -ezLlapit6lev6l tcrmrlszetesen nem idei keltezlsij,id6z1s1vel minddsszea probl6mamesszire nytt6voltira szeretn6k

utalni.
** - ld. i.m. VI. szakasz
+ - Nem tartalmilag fontos, ugyanakkor meg(t6l6stinket tekintve tal6n felesleges timadfsi feliiletet ad6 hiba az, ha va-

laki - kiiljn6sen Ar6matani4ri'6nt - figyelmetlen egy id6zet helymeghat6roz6s6t illetcien. M6ka Jdnos cikke mott6j6t

Samuel Beckct (sic!) sziivegek6nt.icgyzi,-holottazJeanAnouilh Becketj6nekr6szlete, csakfrgy, mintaz fltalam v6lasztott

id6z.et.A dolog, mondom,"nem f<xrtos. T6vecliink, hib6zunk. A l6nyeg, hogy misok erre figyelmeztetni tudjanak minket.

(A M6ka ilral;alasztott sztivcgct egycbk6nt - ism6t csak gy6gypedag6gusk6nt - konnyen f6lre6rthetrjnek, az 6rintett

gyerekcsoportra vonatkoz6tathat6nak 6rzem,6s mint ilyet, szerencs6tlen v6lasztfsnak tartom.)

*

"Mitisir a hogyishii6k?"

Az Orszdgos K6z-oktatiisi In l6zel - az otszigt 6bb pe-

dag6giai ku tat6si-fcjleszt6si miihelyeinek (beviil is j6lta-
golt) egyike, tagadhatatlanul jclentos egyikc k6t szakfo-
ly6iratot jegycz.. At Ui Pedagdgiai Szcmlinek t6rs-lap-
gaz.dija. E foly6irat 42.'lvfolyam5.t jegyz.i, hosszf 6vek
6ta a Magyar Pedagr5giai T6rsas6ggal (a magyarorsz6gi
pedag6gus szakmai szervezctek cgyik legpatini4sabb, leg-
n6pesebb egyik6vcl). Az,,tj" kicg6szit6 jcl t.6ltiron 6v-
folyam 6ta szerepel a lapon. Ez.persze nem azt jclenti'

hogy kordbbi 6vfolyamaiban is ne lett volna mcghatdro-
z6 clem a pcdag6gia n6vumainak bemutatisa, de tagad-
hatatlanul az l99l .6v t<lrdul6i nyomdn a szcrkcsztcjk e
jelzcivel tett6k vil6goss6 visz<ln;tkat a szakma kontinui-
tds6hoz 6s rliszkontinuit6s6hot egyariln t. Az Uj Pedag6-
giai Szcmlc tagadhatatlanul a szakma ,,regul6ris hadse-
rcgc". 86r Schiittlcr Tam6s f6szerkcsztii igen komoly
ercjtcszit6seket tctt 6s tesz az6rt, hogy cgy szakfolytlirat-
hoz k6pest olvasm6nyos6s mtifajilaggazdag legycn a ha-
vi foly6irat, (t j rovatokat intl i tott. Mclt6n arattak krjzfi-
gyclrnct - mdr a ren<lszcrvirltis clcitt is - altcrnativ6kat
bcmutat6, faggat6 inlcrjri i . (Ha az intcrj itknfl tartunk,

akkor legfrissebb 6lm6nyemre hivnim fel az olvas6k fi-
gyclm6t, el6be vdgva a m6dszeres ismertet6snek, az idei
m6rciusi sz6mt6l megkezdridott,,nagy idtik tan(rjr4nak"'
Majzik L6szl6n6nak 6letin tcrjf -soroza ta.)

Dehiit tagadhatatlan, hogy az Uj Pedag6giai Szemle
ktizlem6nyeinek tribbs6ge els6sorban teoretikus, 6tfog6
jellegii iris. Az oktat6si rendszernck clhfz6d6, csapd6k-
kal is szembckeriilci iitalakitiisa a fut6 6vfolyamokban
mcgniivel tc a z oklat{si na g y r end s zer lssz-efiigS6sei t tag-
lal6 irilsokat, a politol6giai mcgkozelit6siieket' a tor-
v6nyhoz6s, a tantcrvez6s, azoktat6sir6nyit6s, 6llam' iin-
kormfnyzat, pedag6gusok viszony6t ti4rgyal6 tanul-
m6nyok, vi tair6sok sz6m6t. Az elm6lct, az 6tfog6 elm6let
fcl6 billenti azarinytazat6ny is, hogy az Uj Pedag6giai
Szemle komoly r6szt villalt a VII. Nevel6siigyi Kong-
resszus eltik6szii leteiben, a lap folyamatosan k6zli a
Marx Gycirgy vezette tudomdnyos-szakmai bizotts6g 6l-
tal ajinlott kongresszusi vitaindit6 ir6sokat.

A fsnti korb(jl a dr6mapedag6gust ko;lvetlcniil 6rdc-
kclhetik azok at. ir6sok, rnelyek a di6k6let val6s6g6r6l
sz6lnak szoci6lpszichol6giai n6zcipontb6l. Az 1992. 10.
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6s I L sz6mban jelent meg Jdr6 Katalin kutat6si besz6-
mol6ja: Di6kp6lyafutiisok - a gimn6ziumi osztrilyok
szoci6lis struktirriil6dils6nak t6nyez6i cimmel. A politi-
kai szocializ6ci6, a jelenismeret probl6m6ival Szabo Ildi-
k6 6s Sz-ekszr{rdi Ferencn6 ir6sai alapjin tij6koz6dhat az
olvas6. K<iz.vctleniil dr6mapedag6giai irds az elmflt 6v-
folyamban egy jelent meg,: Tornyai Magda <isszcfoglal6
tanulminya a 9. sz6mban.Ugyanebben a sz6mban fontos
recenzi6t olvashatunk egy igen fontos miir6l - tal6n az,

,,6v k6ny6nck" is nevezhctn6rn szakm6nkban: - Kokas
Kl6ra A zene felemeli kezeimet cimti konyvrcil van sz6.
Ha a d r6mapedag6gi6h oz kotcliil(> d iszci pli niikn 6l tar-
tunk, akkor az, 5. szlm emclltctci ki: K6rp6ti Andrea mu -

tatja be a vczct6s6vel miik6dcj Leonardir-programot, s
V6ndormotimmok cimmel itt mutatja be risszefoglal6
recenzi6 a Sipos Lajos szerkeszt6s6bcn kiadott ,,altcrna-
tiv magyar tantervck gyrijtcm6ny6t".

1993. szempontunkb6l kicmelkedrj ,,anyaga" a m6r-
ciusi sz6m, mely a tavalyi oszt6lyfcin6ki konferenciinak
szenteli lapjait. Inform6ci6ink szerint kiadiisra k6sz, dr6-
mapedag6giai dolgozatok is vdrj6k mcgjelen6siiket a
szerkesztcjs6gben. Tov6bbf folyta t6dik N6meth Andris-
nak a reformpedag6girikat bemutat6 tort6neti sorozata.

Az I skol akul tilr a harmadi k 6vtoly'am6t jeg-vzi. A
k6thetcnk6nt ,  h i l roml6le, ,mut6ci6ban" -  t f rsada-
lomtudomf ny; term6szettudom6ny valamint matemati-
ka-informatika-technika - megjelenci foly6irat a szak-
ma,,kiinnyiilovassdga". G6czi J6nos fciszerkesztij sokat
ad arra, hogy a lap gratikai, tipogrdfiai k6pe is tctszetris
,,kultirrhordoz6" legycn, a lap szerzcjg 6r<l6jiba gyakran
csilbilja az.irodalmi 6let jelcseit, egy6ni megsz6lal6it (fi-
gyeljiikcsak Zalin Tibor,,Lapv6g"-6t). Az Iskolakultfra
tanulm6nyrovadt I,azdag szemlerovat kis6ri - bcis6ges
terjcdelem jut kdnyves, sz.inhitzi, tclcvizi6s szeml6z6sre,
BaliizsAttila idei, janu6ri ir6sa n,vomln kibontakozoban
egy rlj vita a gyermckirodalomr6l. S I'ontosnak tartom a
Hirck rovat6t is. A drdmapcdag6gusok gondos informa-
tiv kedve nyom6n k<ivcthetjiik a dr6mapcdag6giai moz-
galom kr6nik6jii t, lbn tosabb fclh ivr{sa it, a DPM ak tutil is
sz6m6nak ismertetcjit, a jelent<isebb megmozdtrldsok
kritikejat (a godiilkii kis6rlctct Niinay lstv6n m6llatta,
Fol t in J ol6n sz.cr zoi cst j6riil 6n irh attam kri tike t stb.).
Az utols6 oldalra szedett m6rges irdsok - Kiirmiis aro-
vat cime! - koziil is kiemelkedik intlulatfval Gabnai ke-
serii irdsa a dr6mapedag6gia ercdmenyeinck koraivct6-
s6t leg6zol6 sil6ny rn6dia 6s kornmcrci aliz.6l6<16 ,,visz.'
szadil lctt6nsod6",,gyermckszin.j6tsz6s" d16mai l i ine-
teircil.

Tanulm6nyjellcgti irfs dr6rnapedag6giai t6rgyban
tdbb is olvashat6 1992-b61. M6ka .l6nos kozolt tanul-
milnyt Dr6mapedag6gia az. enyhc 6rtelnri l'ogyat6kos
gyerckek kdr6ben cimmel a | | -l2.sz.6m ban, Pint6r Mar-
git a 19. szdmban adta k6zrc ,,A dr6rnaora oly'an, mint az
iinnep", cimii irisiit. Az angliai tapasztalatok16l sz,ol6
cikket a DPM is bemutatja.

Dr6mapcdag6gus sz6m6ra fontos adal6k a6-7 .szirm-
ban megjelcnt Zsolnai-program, mely - ha vitathat6
megfllapit6sokkal, s rendszertani mcgkozclitcssel is -

de m6giscsak elciszrir cmeli 6tfog6 oktatdsl'e.jlcszt6si pro-
ramba a dr6mapedag6gi6t. Ugyancsak l'ontosnak tar-

tom, hogy a dr6mapedag6giai 6rdeklcid6sii olvas6 figyel-
je az altcrnativ kczdem6nycz6seket bemutat6 irlsokat,
ezek sziiks6gk6ppen rej tenek drilm aped ag6gia -tipusri

elemeket. Csak n6h6nyat 1992-ffi1:B6nr6ti ZoltAn Kom-
munikr4ci6 ( I 3- I 4.s2.); Giidor Anna: Szem6lykozpontf
szeml6lct (9117-8.): Bir6Irm6n6: Egy kalend6riumi 6v
marg6j6ra (23 -24.s2-.):Csirmaz Mity6s: Tapinthat6 t<ir-
t6nelem (4.s2.); Dom6t6r Adrienne: Irodalomtanities -

m risk6pp (4.s 2.); Eszik Zoltdn : Egy m a m m u t i skol a h um a -

niz,iiilsa (ll-12.s2..): Horv6th Attila: Jena-Plan egy hu-
mdnus altcrnativa (17-l8.sz.); K. T6th Liszl6 - Kari4-
csonyn6 Moln6r Erika: Miihelyek (2 Lsz.); Riznern6 G6s-
p6r Erika: Evczredek, korok, embcrek - tort6nelmi tc-
repasztalon ( l6.sz.) stb.

A gyermck6let, az iskolai 6let val6s6g6t mutatja be
6rz,6kleles tanulm6nyokban, essz6kben az Iskolakultfra
lapjain is Szab6Ildik6 6s Szeksz6rdi Ferencnr6 tdbb szil-
mon kcresztiil.

Ugyancsak az- eg6sz 6vf olyamon y6gightizottik Kar6-
csonyn6 Molndr Erika sorozata. Az Obudai N6pzenei Is-
kola tan6rn6je a n6pszok6sokhoz tit-5<16 dramatikus-
folklorisztikus j i l t6kokat mutatta be, szinte forgat6-
kiinyvszeriien,

A cigf nygyerekek kdr6ben tolytatott,,kultf rantro-
pol6giai" kis6rletr<il a l1-12. szemban olvashattunk
(Forray R. Katalin 6s Hegcdcis T. Andriismunk6ir6l van
sz6, az6letmird-t6bor megannyi,,szoci6lis dr6miija" ta-
nulm6nyozhat6.

A,,tirsdiszciplin6k"? Csaknem minden sz6m tartal-
maz verselemz6st. Kiemelkedik az 6v elej6n tiitrb sz6m-
ban, sorozatk6nt megielcnt iriis, Feny6 D. Gy<irgyn6 az
,,Irodalomtanitds cllentmondi4sai16l". Kamar6s Istv6n
,,Embertana" ti jbbsz<ir visszat6rci t6ma, Szcntirmay
Liszl6 az.6vindit6 szdmban ,,Egy szelet a kultfireb6l"
cirnmel igen fontos tanulmfnyt kiiz<il a bilbj6t6kos ani-
mfci6 k<ir6bril. Kokas Kliira kis6rlet6r6l tdbbszor is sz6
csik. az I . szf mban tudfisit i is, a 21 .6s a 23-24. sz6mban
kritika a kiinyruil. A jiitckkultrir6t a Kiss Aron Jitlktir-
sas6got bcmutat6 ir6sok, V6rnagr Ildik6 visszacml6ke-
z.6se reprez.cntril.i6k (93. I.sz.). A lblklorizmrrssal kapcso-
latos kiizlem6nyck <isszefoglal6ja az 1992. ost,6n l6sz-
f6nyszarun megrcndczett konfcrcncia dokumentuma
(Tiszta [orri4s vize k6l6siivegb6l'/" cimmcl a III. 6vfolyam
6. szilmi4ban). A vizu6lis nevcl6s, k6pzcimiiv6szet ko16bcn
Scbcjk Zoltdnnal tobb sz6m<xr 6t rnegjclcnt szcpar6tuma
kiemelkcclcj: Az rij mriv6szct l'ogalornt6ra cimmcl jclent
meg. De az Iskolakultf r6nak a kreativit i is ir6nti clkotclc-
zctts6g6rc j6l jellcmzci egy m6sik szcparAtum is, a Ter-
vez,zink thrgyakat clncvcz6sii televiziris akci6 6ttekint6-
sc tal6lhat6 gazdagon il lusztr6lva. Dc m6g a tcrm6-
szettudonriny is kin6l rokonithat6 rit letet. Ld. Oppclt J6-
zscfn6 Tan uli ls-l 'el fsdcz6sscl cimii proick t-leiri lsi it
(2.st..).

,,Uj pedag6gia",,,kultur6lt iskola"... bizonyos vagyok
benne, hogy akkor lesz, ha a drfmapedag6gus-szakem-
trcrck rendszerescn tlij6koz6dnak. Es rendszcrcsen taj6-
koztatnak. A szcrkcsztcis6gck nyitottak.
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GABNAI KATALIN
Sziilcttem: I 948. szeptember I 8-6n, Orosh6zdn'
Ap6m aut6szerelcivolt, any6m betanitott munkils. Test-
v6rem nincs, sziileim m6r nem 6lnek.
F6rjem Mann Lajos, a Magyar Szinkron 6s Vide6 V6lla-
lat lektora volt, most nyugdijas. K6t fi6nk van' egyik 20'
a miisik 1.5 rlves.
Lakcimem: Budapest, Leonard6 da Vinci u. 41. fsz. 3.
1082
Telef on sz6m omi | 3 4 -0629
I skoldim:
1967 .gimnizJumi 6retts6gi - Oroshriz6n
1971. vall6st6rt6net -valleskritika-filoz6fia szakosit6
197 2. ripor lerstird i6 - Magyar Rridi6
1911 . magyar-n6prniivel6s szak - ELTE, levelezci tago-
z.al
1985. szinh6zelm6let - dramaturgia szak - Szinh6z 6s
Filmmiiv6szcti F<iiskola
B izony hv dnyt add kil I f 6 I d i kur zu sok:
1976. szociodrima - Finnorsz6g
1984.nlpraiz.i 6s helyt6rt6neti szinh6z - Sv6dorszig 6s
D6nia
M eg hat ti r o zot t munkahe I yem a N 6pmiivel6si In t6zet
volt, ahol l8 6vet tdltottem el. A Drdmai Oszt6lyon v6g-
zett munkdm az orszdgos amatdr rendcz:6k'6pz6st fogta
6ssze. Kutat6si tcriiletem a dr6mapedag6gia 6s az ifjris6-
gi szinh6zvolt.
Ez t  k i i ve t c j en  a  p6cs i  Janus  Pann6n ius  Tudo -
m6nyegyetemrc szerzodtem. Mivel a kiiriilmenyek lehe-
tetlennr6 tett6k terveim megval6sit6s6t, 1989. november
elscj6n szerzcid6st bontottam.
Szinhilzi kri tik6k irdsi4bol 6s szerkeszt6si munk6kb6l 6l-
tem, 6raad6 voltam a Szinmiiv6szetin, az ELTIi-n (:s a
Gy6gypedag6giai Fciiskolin.

EL6DN6RA
raly6mat magyar-orosz szakos egyetemi v6gzcttsfg-

gel kezdtem. Tanitottam 6ltal6nos iskoliban, gimnini-
umban 6s 26 6ve - jelenlcg docensi bcoszt6sban - a
Kiilkereskedelmi Fcjiskol6n. A drdmdval d iiikszinj6tsz6-
k6nt keriil tem kapcsolatba: mind a kdz6piskol6ban, mind
az egyetemi 6vek alatt ihletctt vczetciktril (Kohut Magda'
Tyll Attila) kaptam az clsci szakmai impulzusokat. Ma-
gyartanArk6nt a 60-as 6vckben irodalmi tink6pz6krirt'
versmond6kort 6s di6kszinpadot vezettcm; ut6bbi r6ven
ismerkedtem meg Mczci Ev6val, akin keresztiil szoro-
sabb kapcsolatba kcriiltem az akkori magyar amatcir
szinj6tszdssat. Miikiidtem korrcpetiror-seg6drentlezci-
k6nt felncitt amatcirstridi6 mcllett is, amely a produkci6k
elcjk6szit6s6vcl p6rhuzamosan a szin6sznevel6s 6s szin-
padi rendez6s alapjaib6l elm6leti ktpz.6sl is nyrijtott (ve-
zetcije Paul6 Lajos volt).

Tiz6ves kihagyiis utdn abban az idciszakban kapcso-
l6dtam be fi.jra a ,,mozgalomba", amik<.rr - hilla Mezei
Ev6nak, illctve a N6pmiivcl6si Int6zetbcn 6s kdriilotte
akkoriban szerv ezodo m u n ka t6rsi g6rda iigybu zgulmi -

nak - Magyarorszfgon egyre ismertebb6 vilt a dr6ma-
jit6kelm6lctc, tcrjedt gyakorlata, 6s cgyrc hatdrozot tab-
ban kctt6v6lt a k6t vonal: a szinj6tsz6s 6s a dr6majiit6k.
J 6magam a dr6majit6kot mint szemr6lyis6gfcjlesztci csz-
kiizt prel'cr6l6 irdnyhoz kapcsol6dtam. Ebtrcn az id6-
szakban (6saz6ta is!) r6sztvettem minden lchetsr6ges tan-
f ol yam<rn 6s t ovdbbk6p z6sen (Zalaszen tgr6t, Szentcs,

1990 risz6n kerestek meg a Miivel6d6si 6s Kozoktatisi

Miniszt6riumb6l, s k6t 6vig dolgoztam a Kiizoktat6sfej-
leszt6si Fcioszt6ly frimunkatilrsak6nt' Feladatom a neve-
lcik6pz6s gyakorlati oldal6nak segit6se volt.
l99l -ben dr6matan6ri oszt6lyom indult a Szinmtiv6sze-
ti Fciiskol6n.
1993. janu6r l-tcil a Szinh6z 6s Filmmriv6szeti F6iskola
egyeterni adjunktusa 6s a Zs6mb6ki Tanit6k6pzci Friisko-

la tansz6kvezet6 docense vagYok.
Kitiintet6seim 6s nivodijaim k6ztil a GYERME-
XEfEnf dijat emlitem, melyet alapit6skor az elso tiz
miiv6sz ktizt kaptam meg.
Fiiggetlen 6rtelmis6gik6nt, nem-tartozva semmilyen
pal{nor, tagja vagyo[ a Magyar Ulsagi.Ot Szovets6g6-
nek.
ir6saimr6l, munkiimr6l kiilon sz6lok.
Szerkesztdi munkdmb6l az al6bbi, 6ltalam gondozott ki-

adv6nyokat emlitem:
A szociilpszichol6gia v6zlata (Csepeli Gyorgy)
A szin6sznevel6s brevi6riuma (N6nay Istv6n)
Szervez6si ismeretek szin j6tsz6knak (Bicskey Gibor)
Dramaturgiai olvas6k<inyv (Dur6 Gycizci)
Lyukas6r6im (M6szdly Dezsci)
Ondll6 kdnyveim:
Allnrosol o46ra, 1984)
onAunf AfeKoK (Tankonyvkiad6, I 987., 1989.)
onAunrArr,KTAR (G od oi l6i Mrive I cjd6si Kozpont,
1990.) \
P ed a g 6 g i ai kut at ds o k : taniicsadiisok, kis6rletvezet6sek,
A taniiri magatart6s elcjad6miiv6szi elemei cimmel 6s
dr6mapedag6giai t6m6ban,6s a szoci6lis c6lit rekldm te-
riilet6n CSOKONAI PROGRAM, OSKOLA-REND-
SZER, GESZTUS-AKCIO.

Balatonalm6di, P6cs stb.), s b6r ezek nem adtak v6gzett-
s6get igazol6 hivatalos bizonyitv6nyt, magam is kezdtem
tovribbk6pz6scket vezetni. Elcisz6r a,,Kreativ drimai6-
t6k a nyelvoktat6sban" t6ma v6lt szakteriiletemmr6: en-
nek clm6leti tcrm6ke b6lcs6szdoktori 6rteket6sem, a
nyelv6szeti szaksajt6ban megjelent sz6mos publik6ci-
6m, illetve orsz6gos 6s nemzetkozi nyelvoktatilsi konfe-
renci6kon tartott referdtumaim. Kiilonb<izri szervez|-
sekben (FPI, N6pmiivel6si Int6zet, BMK, Szovjet Kultft-
ra H6za sttr.) v ezeLtemtovibbk6pzci tanfolyamokat 6s til-
borokat orosztan6rok r'6sz6re, kdzben tiibbf6le korosz-
t6llyal 6s form6ban (tan6ra, szakkor, klub, napkdzis fog-
lalkoziis stb.) gyerekekkel is dolgoztam. 1987-ben a Tan-
k6nyvkiad6nil drimajdt6kgyri.i tem6nyem jelen t meg az
6l tal6nos iskola i orosz tani t6sh oz, eloszav 6ban bci elm6-
leti -m 6<lszcr tan i bevczc t6ssel. (A N6pmiivel6s i lnt0zet
n6hfny 6wcl koriibban kiadta a konyv elsci, r6viditett
vdltozatf t). A k<itelezci orosztanitis megsztintet6se 6ta
magyar nyelven tartok foglalkozdsokat kiiliinbozcj ide-
gen nyelveket tanit6 tan6roknak a dramatikus jft6knak

a nyclvoktat6sban lehets6ges alkalmaz6s6r6l, minthogy
errc a tovibbk6pz6si formdra orsz6gosan 6ri6si ig6ny
mutatkozik.

K6sribb specializ6ci6m tdgult 6ltaliitran a verb6lis
kommunik6ci6sk6szs6g-fejleszt6s drama tikus form6i
iriinyiban, kiilriniis tekintcllel az any anyclvi k6pz6sre az
6ltal6nos besz6dk6szs6gtcjleszt6sbcn (als6 tagozat) 6s a
magyartanit6sban (felsci tagozat). Minthogy pedig hall-
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gat<iim rtsz.6r6l egyrc jobban 6rz6keltcm a drrimajritck-
m6dszerrel tcljcs komplcxitiisdban val6 megisnrerkcd6s
ig6ny6t, az u tfibbi 6vckbcn kurzusaimba a kor6btnn elha-
nyagolt nonvcrbdl is tcri i lctckct is [rc6pitcttcm.

Konrplcx dr6maj6t6kv ct cl6 -kt 1tz,6 tan folyam gt k6t
6vc vezctek, a Magyar Drdnrapcdag6giai Tirsas{g irltal a
Miivekid6si 6s Kozoktatiisi M iniszt6rirrmhoz l'eltcrjesz-
tctt vizsgakdvctclmrlny/tcrnatika alapjdn, azt a l 'clk6rci
szerv 6ltal mcgszabott id(ikcrcthcz igazitva. A h.itelcs ta-
pasztalati h6ttcrct a lfk6srncg.ycri Pais Dezsij Altal6nos
Iskof l1ban, hirom kiildnbriz6 korcsoJxlrthoz. tarl<v.6 osz-

TOLNAI MARIA
T anilrk6.1v.6 f <jiskola i n6prn iivel6s-pcdag6gia szakos

diplomim eg6sziilt ki az ELTEn6pmiivcl6s szakos k6pz6-
s6vel, s a jelenlcgi Szinmiiv6szcti Friiskolai k6pz6sscl. Ez
tchdt iskol6kban 6s diplomikban m6rhctci szakmai hft-
terem.

A kozmiivcliid6sbcn - a kiiliinbiiz6 szinterckcn el-
tiiltdtt 6veket - a szorosabban vctt nevclcii-oktat6i mun -

ka kovcttc, I 984-tcil a Kaposvdri Tanitirk6pzti Friiskol6n.
Az int6zm6ny T6rsadalonr tudonr6nyi- 6s Kiiznriivclijd6-
si Tansz6k6n a Kozmiivclcid6s szichol69iai, andrag6giai
alapjai; Szoci6krrlturiilis an imdci6; Szervczct-fc.jleszt6s;
Csoportos pcdag6giai gyakorlat 6s a Drimapedag6gia-
t6rgyakat gondozom.

T<ibb mint tiz 6vcs amatdr szinj|tsz.6i mf ltarn, szak-
mai tdborok, tov6trbk6pz6sck inditottak el a <ir6mapeda-
g6gia fel6 - igy e7.a tant6rgy I 986 6ta iclcn van a l'6isko-
lai k6pz6sbcn mint k6t f6levcs szatradon vdlaszthat6 [a-
kult6ci6s tdrgy; a k<jzmiivclijd6si szakkoll6gium hallga-
t6i sz6milra mint gyakorlati k6pz6s; az 6vodapc<lag6gus
hallgat6k fakultativ specializdci6ja, - r,alamint a f<jis-
kola 6ltal szcrvezctt intcnziv pcdag6guskdpz6sck, diplo-
mairjitfi k6pz6sck vilaszthatri miihclyc a Gord<lrr, Frci-
ne t-mrihcly rnellctt. A k6pz6strcn r6sztvev<ik szakrnai 6r-
deklcjd6s6t, clk6tclczetts6git diplonramurrkdk sora.jclzi.

RUDOLF OTT6Nf
1958-ban ntagyar-tort6nclem szakos diplom6t sze-

reztcm Egcrbcn a Pcdag6giai F6iskol6n. Pcdag6gusi
munk6mat Szcjdtin kezdtcrn - nrajd lakrisgondunk nrcg,
oldatlansriga rniatt - 6rszcntrnikl6son. Vdcrlrrkdn, Vi{-
con tanilottam.

K<iztrcn "B" ka teg(rri6s szin j6tsz6-rcndcziji .iogosit-
v6nyt kaptam,6sclv6gcztcrn azELTE t<irt6nclcrn szakf t.

1973-ban - csal{di okoktxil - isrn6t htzakii lt<iz-
ti ink Brr<lapestrc -, igv a Budakcszi Altalt irros Iskola 6s
Gimndzium tanirak6nt 6ltali irros iskol6ban 6s gimnlzi-
umtran tanitot tam. | 97 4 -16l szak I'cliig-vcliii sti tr rszltan
Pest mcgy6bcn I'oly6 anyanvclvi kis6rlctck gondoziisd-
val, kipr6b6l6s6val l'oglalkoztam (Hat6kon.v anyanyelvi
nevel6s, B6nr6,ti Zolt'an,Zsolnai Jirzsef anyan-yclvtanit6-
si kiscrlctei.) Ezt k6vet6cn Godiillcin irs kiirzct6trcn szak-
feli igyclcik6n t, I 9t16. . jan uir. j i4 t(rl szak I an6csad6k6n t
dolgoztam 199l . . j f  n ius 30- ig.

Elv6geztcnr az Eotv<is Lor6nd Tudom6nycgyetern
tdrt6nclem in tcnzfv tanlblyamit.

Metodikuskent a Kazinczy T anirkfpr.fFriiskola Grj-
d<illcin miikcidci kihclyczctt tagozatdn a ttirt6nclem tan-
sz6k6n d<llgoztam. Itt spec. kr>ll-t is vezcttcm drarnatikus
j6t6kok m6dszertuna cimmcl. Tanriri pi{lya[u t6sonr alat t

t6lyban (1., IV. 6s VI.), 6rarendbe ellitott driimaj6t6k-fog-
lalkozisok keret6ben v6gzett d16matan6ri munkfm adja.

Az ut6bbi 6vck sor6n alkalmarn volt mcgismerkcdni
az angol <lr6maiskola Dorothy Hcathcote ncv6hez kap-
csol<id6 f n.,,tan it6si drdma "-elm6let6vcl 6s gyakorlat6-
val ( 1990: Sze ntcs; I 99 l : F6t;1992: Birmingharn); ennck
feldolgoziisilval, m6lycbb elsaj6 t i tirsiival, a dr6mapcda-
g(rgus-k6pz6sbc val6 bckapcsol6siinak ar6n,v6val, m6d -
jiival I'olyamatosan lbglalkozom, mind clm6lctben (a ki-
adis alatt l6vij Bolton- 6s Niclands-kiinyvck alapj5n),
rnind a gyakorlatbarr: rniikddci kurzusaimon, i l letve a
gvcrckckkel r, (.gt.ctt munk6mban.

A d16manevcl6s sz6lcs lchct6s6geinck megismcrtet6-
s6re Dr6mape<iag6giai Miihely-t miikddtctttink a fciisko-
l6n, amcly a l'cjiskola hallgat6i mcllctt a v6ros, megyc pe-
dag6gusai szimdra is nyitott volt. K6t mcgyei int6z-
m6nnycl kdzdscn ennck rijb6li mcgszervczr6s6t tervez-
ziik.

Friiskolai oktat6tirsaimmal - a vizu6lis nevcl6s
szakcmbcrci - h6rom 6ven kereszti i l  mrikodtetti ink
Gycrmek-miihely-t, arnely sajit magunk tud6s6nak gya-
rapft6sa rnellett a fcjiskolai hallgat6k gyakorl6tcrepe is
lc t t .

A drimapedag6gia szakteriilet6rcil sz6l6 el<jad6sok-
kal Jiiszber6nyben, Gy6rben, Hajdriboszorm6nyben, a
kaposvdri HOL-MI pedag6giai konferenci6in, m6dszer-
trcmu tat6in vettem r6szt. Ovodf kban, 6l tal6nos iskol6k-
ban, ny6ri tovdbbk6pzci tdborokban elcjadist, drrimafog-
lalkozd,sokat vezetck. Aktiv szervcziije vagyok a Csoko-
nai Program, illctvc az Oskola - orszdgos jellegii konfe-
rcncidknak, a Drdmapedag6gia a felscioktatisban - fci-
iskolai oktat6k sz6m lara sz,ervezclt mtihelycknck.

Szaknra i irf sai m, am elyek kirnyv-recen t.i6k, gy er -
mcksz(njdtsz6-bcmutat6k clcmz6sc, illetvc a d16maJrc-
dagfigia tdiskolai k6pz6si lehet(is6geiriil sz(rlnak - me-
gye i 6s orsziigos I'oly6iratokban jclcntck mcg.

a megyci vers-pr6zamond6, szinj6tsz6 bemutat6k szcr-
vez6s6vcl, zsiiriz6s6vel foglalkoztam Pest rncgy6llen. N6-
h6ny irdsom mcg.iclcnt szaklapokban.
(Hat6kony anyanych'i no.cl6s tapasztalatainak iisszcge-
z6sc - Onil l l6 nrunkak6nt Hcl; 'zcttcrcmt6s azanyanycl-
vi irrirr TK. kiatl lsdban).
Szaknrai v6lcnr6nycz6st adtam t<ibbck kiizott Aranyt6l-
Aranyr6l, Hdrsing Laios:.I6t6k vi169 irodalom, valamint
Zsolnai .l (rzscl' munki{j616l.
T<ibb cvcn aI at orsr.lagr.>s anyanyclvi szaktibor szakrnai
vczctiijc voltam.
Az elmfil t 6vbcn az orsz6gos Kar"incz,y -verscny program-
jiit illlitottam iisszc.
Szaktanicsa<lirk6nt a tovdbbk6pz6sek (speciiilis, I'akulta-
tiv) programjait tcrveztcrn, (kiirzeti 6s mcgyci szintcn).
(Fi hneszt6t ikai tanfolyarn, Vall irstort6neti t anfolyam,
Drinrapcdag<igus tanlolyam stb.).
1992 - a Pcst Megyei Szolg6ltat6 lroda drdmapcdag6-
giai szak6rt6.jck6nt dolgozorn, 2 6vc vczeLek alaptanfr>
l,vanrokat tantestfileti koz<iss6gcknck 6s Pest meg-Vei kol-
lcg6knak. Rendszeresek a bemu ta t6J'oglalkozisok, gya-
korlatvczet6sck. (A dr6mapedag6giai szeml6let 6s m6d-
szcr az iskola 6let6ben) H6ziasszonyk6pzci Iskolfban ma-
gatartdskultf rit tanitok.
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KINSZKI JUDIT
B6r mi{r 10- I I 6ves koromt6l lelkes szinhizliltogat6,

szaval6 6sszinj6tsz6 voltam (m69 nyolcoszt6lyos hum6n
gimn6ziumban kezdtem tanulminyaimat), igaz6ndib6l
1962-t6l,amikor a Viirdsmarty G imn6ziumba keriiltem
angol tan6rnak, fon6dott 6ssze tan6ri munk6m 6s -

ahogy most mondanink - a dr6ma, aszinhilz a nevel6s-
ben. M6g abban az 6vben dsszehoztuk az iskola irodalmi
szinpaddt 6s Brechtct, Sigfricd Lenzct, Mrozeket j6t-
szottunk.

I 978 -ban, am ikor Vdrkonyi Zoltfn kezdcm6ny ez6-
s6re megindult a kdz6piskolai irodalmi-dr6mai k6pz6s
k6t vid6ki 6s k6t pesti gimnfziumban, a Szinmiivlszeti
Frjiskoli{n Virkonyi, Mont6gh Imre, Mezei Eva stb. tar-
tottak el6k6szitci foglalkozasokat azoknak, akik majd
ezekben az oszt6lyokban tanitani fognak. A tanmenete-
ket a fciiskola tanSraik6szitett6k (Hegediis G6za, Sz6kcly
Gy6rgy stb.) 6s r6szletes irodalomaj6nlalot is tartalma-
zott, igy az elm6leti felk6sziil6st megkonyitette. A gya-
korlati munkiban viszont az,okt6l tanultam rengeteget,
akiknek foglalkozilsaid ny6ri t6borokban vettem r6szt:
Somogyi Istvdn, Terhes S6ndor, Regris Jinos, L6b6n Ka-
ti, Viriig Csaba, Uray P6ter, Fodor Tamis stb.

1979 6Ia folyamatosan tanitok dri{matrjrt6netet 6s
szinhdzismeretet, tartok kreativ j6t6k foglalkozdsokat.
Tal6n nem tartozik szorosan a t6m6hoz, de ez azt is jelcn-
tettc, hogy pdrhuzamosan k6t szinji{tsz6csoportot is ve-
zettiink, mert az irodalmi-drilmai fakultdci6 megindul6-
sa 6ta oszt6lykeretben miik<idtek a szinjiltsz6 csoportok.
Ez term6szctescn rengcteg fell6pest, vcrscnyt, fcsztiv6lt
is jelcntett 6s jelcnt, 6rmeket bronzt6l aranyig, Gyuliit6l
Csurg6ig, s6t K-rakk6ig (lcngyel szinpadi mrjvek feszti-
v6lj6nak megosztott clsci helyez6se).

Bir egy6ltal6n nem ez a fakult6ci6 c6lkitiiz6se, de
azbrt j6es,6 6rz6s, hogy tanitv6nyaink k<iziil tcibben m6r
ismert szinlszek, vagy 6ppen id6n v6gzik a Fcjiskoliit,
operatciriik, rendezciasszisztensek, sz.inh6z-tor t6nr6szek,
vagy eSyetemi tanulm6nyaikat befejezve visszat6rtek is-
kol6nkba dr6matan6rk6nt. Tali4n m6g nagyobb tir6m,
hogy mennyi vol t,,dr6mais" let t pedag6gus - 6v6n5, ta-
nit6, tan6r - s vezet iskoliij6ban dr6majrit6k csoportot
6s hogy milr azijtanirvS,nyaik is itt vannak iskol6.nkban a
felv6tcliken.

Elm6leti tud6som felfrissit6s6t nagyon megkdnnyiti,
hogy angol szakos l6v6n eredetiben, viszonylag frissiben
olvashatok szakirodalmat, gyakorlati munk6mban pedig
az angol nyelvtanit6sban is alkalmazom a drfrmajit6k
gyakorlatait (errril iskolimban bemutat6kat is tartok
koll6g6imnak). David Davis Magyarorsz6gon tartott 6s
Birminghamben szervezett tanfolyamain elm6leti 6s
gyakorlati gazdagodilsra egyardnt lehetcis6g nyilott. Az
ut6bbi 6vekben a Goddlkin szewezetlCsehov 6s Bcckett
szemin6riumokon vettem r6szt, ahol Acher Tam6s, Acs
Jinos, ArkosiArpdd, Jeles Andrds, Luk6csAndor 6s mil-
sok vezett6k a vitf kat Csehov 6s Becket miivek kiildnbii-
zcj ekiaddsai kapcsdn.

A Szinhdztudomdnyi lnt6zet felk6r6s6re megirtam a
V<irosmarty Gimn6zium irodalmi-drrlmai fakult6ci6ji4-
nak tortr6net6t 6s k6t tanitv6nyommal egyiitt p6lyamiivet
ny{jtottunk be (Csongor 6s Tiinde) a Gabnai Katalin iil-
tal kezdem6nyezettpillyizatra, ami az iskolai tananyag
r6sz6t jclentd drdmdk szinh6zszerii feldolgoz6s6val, a ta-
nul6k aktiv bevon6sdval pr6b6lkozott.
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AMagyarDr6mapedag6giai Trirsas6g tiz foglalkoz6sb6l r{116alapoz6dr6mapedag6giai tanfolyamotszervezett. A ja-
nu6rt6l m6rciusig tcrjedii 30 6r6s kurzuson k6t csoportban zajlottak az elciad6sok. A negyven<it tanfolyamhallgat6
szeptcmbcrben folytatni kivdnja a stf diumokat 120 6ris k6pz6s keret6ben. A Tdrsas6g fij jelentkez<iket is v6r.

A T6rsas6g gvermckszinidtsz6-rcndezcii tanfolyamot is hirdet szeptembertcil budapcsti 6s Budapest korny6ki 6rdek-
l(fi6ksz,6m6ra. R6szlctcsebb tii6koztatds a MDT cim6n.

A Magyar Dr6mapcdag6giai T6rsas6g lcgut6bbi krizgyiil6s6n 7 tag(l elniiks6gct v6lasztott. Elndk Debreczeni Tibor.
Elniikhelyettesck: Gahnai Katalin 6s Szakall Jurlit. A vezetcis6gbe kertlt m6g Kov6cs Andrdsn6, Szauder Erik, 5z6-
kely Istvf n 6sY 6czy Zslt.sa.

A Lakiteleki Alapitvdny.50.000l'orinttal l6mogatja a Dr6maperlag6giaiMagazin megjelen6s6t.

A Weiires Siindor C)rsz6gos Gyermekszinjdtsz6 Tal6lkoz6 teriileti ,,k<iz6pddntci"-it Szombathelyen, Si6fokon, Bu-
dapesten, Giid<in, Debrecenben 6s Kunhegyesen rcndczt6k, ille tve rcndezik meg.

Holl6s J6zset, t6rsasfgurrk tisztelcl.beli eln<ike anyagi kedvezm6nyckkel is segitette t6rsas6gunk egyes tagjainak je-
lenl6tct az osztrf k dr6rnapcdag6gusok linzi kozgyil6s6n 6s az innstrrucki nemzetk<izi konfcrencidn.

Bcny6k Erzs6bettcjl6s Varnyu llon6t6l meghiv6s 6rkezelt. Az6bccsei ffajrlasrlg) miiv6szeti gyermektal6lkoz6 ke-
retein beliil drdmapedag6giai foglalkozdsokra is sor keriilt.

Jfrnius l4-20.a tiszasasi Pitypang h6zban vizsga elitktszitotanfolyamra gyiilnek ossze az 6vodapedag6giai dr6ma-
pedag6gus k6z<iss6g tagjai.
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Jfifius 4- 13. ugyancsak Tiszasasra hirdette meg az Anyanyelvi Konferencia 6s a Tirsasilgaztaz.alapoz6drdmapeda-
g6giai 6s gyermekszinj6tsz6rendez.oi kurzust, amelyre hatiron tf li magyar pedag6gusokat v6r. Tan6rok: Debrecze-
ni Tibor 6sMonz6k P6tcr.

Kapcrsv6rott, a Csokonai Tanit6kfipziiben Tolnai Miriaszewez6s6ben zajlott a HOL-MI m6rciusi renden6nye.

Augusztusban rendezik meg a hazai 6s a hatdron tfli magyar tanit6kipzdkszakmai tal6lkoz6jit. Dr6mapedag6giai
bemutat6kra is sor keriil.

Zajlanak a We<ires S6ndor Gycrmekszinjdtsz6 fesztiv6l mcgyci 6s teriilctibemutat6i.Ismeretes, hogy a T6rsas6gen-
nek finansziroz.6sfra alapitv6nyokt6lncm kapott p6nzl.B{r azid6n is tobb helyenpiiyiztak, biztat6v6laszt m6g sc-
honnan sem kaptak. Ennek ellen6re is megrcndezik a paksi dontcit, jfinius clej6n.

- A szlovdkiai magyar gycrmeksziniitsz6 csoportok eredm6nyesen szerepcltek a hagyomiinyos dunaszerdahelyi ta-
l6lkoz6n m6jts 19-22.

t . .

Megjelent a
REFORM PEDAGOG IA I OLVASOKONYV

A hi6nyp6tl6 k<itctet Trencs6nyi Lriszl6 szerkesztctte, Demc Tam6s 6s Mih6ly Ott6 lckto16lta.
A 220 oldalas konyv 480,- Ft-os 6rban mcgkaphat6 r,ag1'nrcgrendelhe tii a Magyar Dr6nrapcdag6giai Tiirsasignil 6s

az O.rsz6gos Miivekid6si Int6zet szakkcinyvti{rdban.
A fenti helyen rendelhetci m6g mcg:

Debreczeni Tibor: Kreativ jrit6kok (56 oldal, 6ra:75,- Ft)
Debreczeni Tibor: Egy amatcjr eml6kez6se - a drdmapcdag6gia 6s a gyermekszinjitszis tiirt6ncte (178 oldal, r6gi 6ron:
55,*Ft).

SZAKKON YVPTET AJAN LUN K

Du16 Gydz6 - N6nay Istvdn: Dramaturgiai olvas6kiinyv
Aszinhiiz6sa szinjitszils ir6nt 6rdeklridcikk6zikiinyve. Rcndcziiknek, rendcz6st tanul6knak kiiliiniisen aj6nlatos. Ki-

adta a budapesti Dr6mapedag6giai K6zpont l993-ban. Mcgvrls6rolhat6 a Marczib6nyi T6ri Miivcl<id6si Hrizban.

Debreczeni Tibor: Kreatfv j6tdkok
A gyermekek drdmapedag6giai neve l6s6t szolgil6 jit6kgyiijtern6ny, a nagysikerri Szin-kiir-jdt6k utdnnyom6sa. Fon-

tossegits6g a mindennapi rnunk6ban. Otvcnhat oldal,6ra 75 forint. Mcgv6siirolhat6 6s megrcndelhct6a Magyar Drima-
pedag6giai Tfrsasiigndl 6s a Magyar Miivclciddsi Int6zet szakkdnyvtdriiban. (Budapcst, 1922 Corvh t6r 8. Pf. 1.5.)

Debreczen l Tlbor: Egy amatdr emldkezdse
A magyar gyermekszinj6tsz6s 6s a drdrnapedag6gia irint 6rdckl6dcik n6lkiil<izhctctlcn forrdsmunk6ja. Szcm6lyes

hangv6tele 6s t6rgyszeriis6ge 6lvczctcs olvasnrf rrnyi testi. A 178 oldalas kiinlv a 169i 6ron kaphato. .55 forint6rt. Meg-
rendelhetci 6s megv6s6rolhat6 a I'enti cirnen.
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OLVASD ES TERJESZD!

A Drdmapedag6giai Magazina mostani \tiidik szdmt6l kezddddenbdvebbterjedelemben jelenik meg.lvlelldkletiben
egy-egy szinjdtdk forgat6kdnyve is olvashat6.P6tolni kivinjuk a hi6nyt; hadd jusson pedag6gusaink, rendez.oinkkez.6-
be eggycl t<ibb gyermekeknek val6 szinj6t6k.

Egr-egy sz6m 6ra: 100,- Ft, elcjfizet6si dij:6vi 200,- Ft. A Tdrsas6g tagjait az Sremcl6s ncm 6rinti. Az 6vi 500,- Ft-os
tagdij fej6ben folyamatosan megkapjdk a lapot.
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A Budapesti Driimapedag6giai Ktizpont hfrei
lO22 Budapest, Marczib6nyi t6r 5/a.

DRAMA A TANiTASBAN
dr6mapcdag6giai tanfolyamok EILEEN PENNINGTON (Anglia) vezet6s6vel
A tavalyi nagysikerii kurzusok folrtatiisa az ismert angol drdmapedag6gussal.
I .  POSZTGRADUALIS KEPZES
19 9 3.jrinius 2 | -2 6. ktiziitt. Rdszvdtel i dfj: (r 000,- Ft/f 6.
Z. BEV EZETES A DRA MAPEDACOG I A BA
19 I 3..itirtius 28-3 O. kiiziitt.
R€szvdteli dfj: 3OOO,- Ft/f6.
A r6srv6tcli diiakr6l (az ig6nyck jelz6sc) csct6n szlml6t adunk.

ORSZAGOS GYERMEKSZTNJATSZc TABOR
1993.  j0 l ius l  f i - t6 l  24- ig.
Helyszfn: Bakonylszlop
A ldborba I 0- l 4 6vcs gyerckckct vdrunk.
Csoportvezetd rendezdk: Baranyai Gizella, Fodor Mih6ly, Luk6cs L6szl6, Szakall.Iudit, T6th Zolt6n.
Toviibbi informici6 kaphatfi Ncrncth Katalint6l vagy Szakall Juditt6l.
R6szv6teli dfj: 6000,- Ft/f6, mely dsszcg az esctleges p6ly6zati t6mogat6sok j6volti4b6l csokkenhet.

,,JArszdHAzI" TAnoR
-szfnhdzi jdtdkok gyerekekkel -

19 9 3. jf nius 2 | -2 6. kiizi itt
Egy hdt a Kerckasztal Szinh6zi Nevel6si K<izpont tagjaival.
Aszabadidcis foglalkoztat6 tf bor Jrrograrn ja: ismcrked6s aviliiggial - ehhez eszkdz lcsz a tdbor rr6sztvcvcji szdm 6raaszfn'
h6z'tsa dr6ma.
A tdbor helye:
Budagyiin gye Kiiziiss6gi Hdz
Budapest II., H0viisvii lgyi (tt 12.
Elsrisorban 6ltal6nos iskola 3-4-5. osztflyosok jclentkez6s6t v6rjuk.

DR-,{MAPEDAG6GUSoK ES GYERMEKSZfNJATSZ6 RENDBZdK TABORA
Gildi i l ldn, 1993. j t i l ius 12-17. kOzt i t t
A Budapesti Dr6mapedag6giai Kozpontk6,t 1992-ben inditott tanfolyamilt zir6tibor programja:
l. Drama in Education, Theatre in Education - elm6let 6s gyakorlat
2. Rcndez6si gyakorlat, valamint
felk6sziil6s a ),ir 6 v iz,sg/kr a
A tib<lr munkiidban a tanl'olyamok hallgat6i mellett r6szt vesznek a Kerekasztal Szinhrlzi nevel6si K<izpont munkatfr-
sai.
A t6bor vezetdje: Kaposi Lfszl6
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Ara: l0O,-Ft
TARTALOM

Rapsz6dia h6kuszp6kuszokra 6s gyerekekre
Besz6lget6s Petkci Jencivcl (Trcncs6nyi Imre)........

Gavin Bolton: Az oktat6si dr6ma 6s a TIE osszehasonlitfsa
(Forditotta: Szauder Erik)..............
Elcisz6 cgy ekisz6hoz (Elcid N6ra).............
M6ka Jiinos: A pedag6giai ,,mintha"...

2. okl.

3. old.

5. old.
9. old.
l  1 .  o ld.
14. old.J6nai Eva: Playful Learning and Teaching (r6szlet)..........

Wafker Zsuz.sai Kisiskol6sok itthon 6s Ansli6ban

Gabnai Katalin: A dramatikus nevcl6s n6h6ny int6zm6nyc..
Kaposi Liszl6:. TIE - Angliiiban
Mary E. Yirenkyi: G6nai drimaj6t6kok

I ' E

l ' [ Kaposi Liszl6: Krist6f P6ter Cselckvci dr6matanit6s cimri kdnp6rcil

Szauder Erik: Foly6iratszemle.......

,,Mitisir a hogyishijj6k"? (Trencs6nyi L6szl,6)
Bemutatjuk magunkat: Gabnai Katalin, Elcjd N6ra, Tolnai Miiria,

. DPM
DRAMAPEDAGOGIAI MAGAZIN

A szerkesztcjs6g cimc:
1922Burlapest, Corvin t6r 8. Pf. 15.

T el.: 20 | -4207 v agy 20 l -7 324
Megjelenik 6vente k6tszer,
ml iusban 6s novembcrben

A Magyir Drimapcclag6giai Tdrsasdg
lapja

Megjclenik a Kozmfivclcjd6si Alap
t6mogatiisilval

K6sziilt a DIAPRINT Kft. nyomdfjfban
F. r '.: Wcrdcrits Tarnis

Csekkszimlaszimunk, amelyre az 6vcs tagdijat, 6s a DPM mcgrendel6si dsszcg6t befizethcti:
OTP l.ker. Fi(rk Budapcst, Alagfrt u. 3. MNB 501-6594-2 Sz6mlasz6m: 218-98017

A KOVE TKEZ6 SZAM TA RTAT, UAN6I

A drilmapedagogia a tanit6kipzo f<iiskol6kon 6s a Szinnriir'6szcti Fcjiskoldn: kiirk6p.
Besz6mol6 az els6 dr6mapedag6giai vizsg6kr6l. Mcgkczdjiik a vizsgadolgozatok kiizl6s6t.
A drdmapedag6gia Magyarorsz6gon, c6lok, programok, elm6lctck; mostani szimunk n6h6ny sz.erzrij6nek (Szattdcr, El-
cid, Kaposi, M6ka) ir6sa lehetcjs6get nyf.jt tovfbtrgondolkod6sra 6s vitfra. Vlrjuk a rcagirl6sokat.
Ismertet<jk Spolin jdt6kai16l 6s Fustier kreativitIs-lejlcsztci gyakorlatai16l.
R6szletek az angol nemzeti tantervvitaanyagf b6l.
Besz6lget6s Prilffy M6ririval 6s Nyisztor D. Agnessel. A driimapedag6giai munkak<irben dolgoz6 6ltal6nos iskolai tan6-
rokat tapasztalataikr6l taggatjuk.
Dolgozatok a II. Wcores 56nrlor Orszigos Gycrmekszinjitsz.6Tal6lkoz,6r(tl.
A kiiv et kezd s zdm me I I 6k I et e : me s ef e I d o I g ozti s o k.

16. old.
18. old.
21. okl

23. ol<1.
25. old.
27. old.
29. old.
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