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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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