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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

t.
F
t"

i
I " '

24



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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KAPOSILASZLo

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


