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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
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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'
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