
Otodttepds:
U j jelenet dpill be a drdmajdtdkba.
Az apa a pozitiv f igura. O a gesztus-gyakorl6. De az eddi-
giekbcilnemsejlettki igazin,hogymi6rt?Nem,mertnem
j6tszottik el. - Hogy a fiival gyeng6d, az kideriilt. De
hogy milyen sziwel fordul al6ny fel6, az nem vil6gos. A
kismenyasszony szem6lyis6gjegyei mrir folvillantak ab-
ban a jelenetben, amelyben a fi(wal volt egyiitt. De hog/
ez a n6ies l6ny, hogy b6nik az ap6sjeliilttel, s az mik6nt_vi-
szonyul hozz6, az jelenetben eddignemvoltl6that6. Ugy
ddntottek teh6t, hogybeiktatnakegyirj r6szt, sebbrjlkell
kideriilni, hogy a lanynak 6s a fi(r apj6nak szeretetteli a
kapcsolata. A l6nynak gyermekkor6ban halt meg az apja,
itt most ki6lheti az apa ir6nti vdgyakozdst is. A jelenet-
ben cic6s grdng6ds6ggelh6l6zza kciriil, az apft, aki azt
szivesen fogadja. Oriil, hogy a fia ilyen l6nyt tal6lt mag6-
nak, val6j6ban ilyet szeretett volna ci maga is. Ezt jitsz-

szikel,6s el is jdtsszik, m6gredig acselekm6nynek azon
a pontj6n, a baleset el6tt, amikor azapafelajinlja a fia-
taloknak, hogy lakjanak a h6tv6gi h6zban.
Es most m6r minden vil6eoss6 v6lt.

Avdgdre
A tandr azon szereti mdrni a drdma6ra eredmdnyessd-
g 6t, mennyir e f el dobott ak v agy me gr endill t ek a t anitv ti-
ny ai a f o g I al koztis v d g 6r e. J 6 I tud i a, ho gy a kdzd s al ko-
tdsnak, melyet mtivdszeti indulat inspirdl, s miivdszeti
eszkozdk hoznak ldtre, annak a hatdsa al6l a rdsztvevf
nemi g en tud j a ma g dt kiv onni. I I y enkor md s az a.r c, a t e -

kintet, amozg ds, mdskdnt mennek el az 6r drd l.Tiinddnek
v a gy mo sol y o g nak, I eb e gnek v agy g ondo I kodv a bot I a-
doznak.
Mint most is.
A tan6r oriil. Adott 6s kapott.

dnrAsoK 6s EMBEREK
Hospit6ltam P6lffy

Pilffy Mari ugyanis egy iltalinos iskolai tantestiilet tel-
jes jogfi tagjak6nt dr6mit tanit heti 18 6r6ban. Azon a
keddi napon, amikor megl6togattam, 6t 6r6ja volt n6gy
(als6s 6s fels6s) osztilyban. Amit a h6rom egyes, kiildnii-
sen pedig a negyedik, osszevont 6rilban l6ttam, biirme-
lyik iskolaigazgat6t meggycizt6k volna, hogy erre a ,,tan-
tdrgyra" sziiks6g van. Olyan szerepet t<ilt be a dr6ma6ra
a nevel6si folyamatban, amit az,,oktat6" jellegri tant6r-
gyak alig-alig, a szem6lyis6g- 6s kozdss6gfejlesztci disz-
ciplin6k (oszt6lyfdndki program, testnevel6s, mriv6szeti
t6rgyak, hit- 6s erkdlcstan, szakkdri munka, gyerekmoz-
galmak) is a legjobb esetben r6sdeteiben, nagyon is az
adott nevelcik szem6lyis6g6tcil fiiggci m6rt6kben tudnak
megkozeliteni.

Trilzott egyszeriisit6s volna azt mondani, hogy a dr6-
ma6r6n kommunik6lni tanul agyerek. 86r, ha ezen a fo-
galmon nem csupin,,k6d6s-technikit" 6rtiink, hanem
valami sokkal 6tfog6bb,,kapcsolat-tudom6nyt", mond-
hatjuk ak6r ezt is.

Term6szetesen a dr6ma6ra hat6sfoka is fiigg a peda-
g6gus szem6lyis6g6tcil - felk6sziilts6g6tril 6s kreativiti-
s6t6l. Szerencs6re a dr6mapedag6gia - kiilciniisen ha-
z6nkban - viszonylag fiatal diszciplina, nincs m6g,,le-
iilepedett" m6dszertana. Mrivelcii, ha eredm6nyesen
akarnak dolg ozni - azazha egy6ltal6n munkalehetcis6g-
hez akarnak jutni -, k6nytelenekfolyamatosan fejlesz-
teni, k6pezni, tov6bbk6pezni magukat. Valljukmeg, nem
is olyan nydgvenyelds ,,k6nyszenis,6g" ez sz6mukra, hisz
a magyar dr6mapedag6gus aza saj6tos emberfajta, ame-
lyik ,,6nk6nt 6s dalolva" 6s saj6t p6nz6n j6r tr6ningrril
tr6ningre, t6borr6l t6borra, kurzusr6l kurzusra.

P6lffy Mari is azokkoz6, tartozik, akik a lehetsr6ges
hazai,,grildicsokat" v6gigj6rva megismerkedtek David
Davis iskol6j6val, s a birminghami mesternek 6s munka-
tdrsainak, Eileen Penningtonnak 6s Dorothy Heathcote-
nakhatdsa alatt egybizonyos,,angol m6dszer" honosit6-
s6val kis6rleteznek - nem is sikerteleniil. Az 6 eset6ben
nagyon szerencs6s tal6lkoz6snak mondhat6 immrir k6t-
6ves kapcsolata a Belv6ros-Lip6w6ros De6k Di6k Iskol6-
j6val, melynek igazgat6helyettese, V6rnai Zsuzsa is a
dr6mapedag6giai m6dszerek elkdtelezettje, angol 6s hol-
land szem6lyis6g- 6s csoportfejlesztci iskol6k aktiv isme-

M6ria dr6matan6rn6l

rcije; s maga az iga4at6, Gauland M6tyis sem megy a
szomsz6dba egykis j6t6koss6g6rt, ha valamilyen iskolai
kulturdlis rendezv6nyen kosztiim<is szerepet kell v6llal-
nia. A tantestiilet eg6sz6tcil sem idegen a drimapedag6-
gia, hisz az €vnyit6 lrtekezelelek is tdbbnapos, korszerii
szervezetfejleszt6 tr6ninggel kapcsol6dnak egybe. Igy
azt6n nem meglepci, ha az osztalytafit6k 6s oszt6lyfcin6-
k6k 6ltal6ban ig6nyt tartanak a tanrendbe illesztett dr6-
ma6rira, 6s a j6 kollegi6lis viszonyon tirlmenci, itgondolt
napi munkakapcsolatban 6llnak a dr6matan6rral.

Ha valami6rt m6gsem ,,annyira sz1p a menyasz-
szony", azazvalami6rt m6gsem kell olyan nagyon iri-
gyelniink sok tekintetben igen szerencs6s kollegancinket,
az a 40 per ces(csup6n egyetlen oszt6lyban kettcjs) 6ra; 6s
az, hogy a j6kora iskoldban, amelynek ak6.r minden tanu-
l6csoportjiban lehetne dr6ma6ra, egyediil kell(ene)
minden dr6mapedag6giai ig6nyt kiel6gitenie.

Isten ments, hogy azt 6llitsam: iskolai koriilm6nyek
kdziitt 40 perc alatt nem lehet semeddig sem eljutni, de
hogy meddig lehet val6j6b a\ az igazincsak a dupla 6r6n
6rz6kelhet6. Az egyik W. osztalytV.-t6l kezdve dr6ma-
tagozatos osztillykfinlkezelik: azaznekik heti k6t, egybe-
fiiggci dr6ma6r6jukvan. N6h6ny - az id6csapd6tlesz6-
mitva kellemes - als6s 6s fels6s egyes 6ra ut6n v6gre
ilyent is l6thattam. Pontosabban sz6lva: v6gig6lhettem...
de haladjunk sorj6ban.

Itt is el6bukkant am6r m6s 6r6kon is l6tott,,paszuly-
sz6rmotivum ", mint f ant6zia-6br eszt6 j|tlWeret. Itt
m6r abban a ,,st6diumban" voltunk, amikor az 6ri6spa-
szuly sz5.r6n felm6sz6 emberek - akik az el6z6 j6t6.ksza-
kaszban azt mondt6k el, mit l4tnak a felscjbb r6gi6kban
lakoz6 6ri6sok vil6gdban - imm6.r 6ll6sfoglal6sra k6sz-
tetcj kdriilm6nyt jelentettek - az 6ri6soksz6mira,

A gyerekek teh6t most 6ri6sok voltak, akiknek vala-
milyen m6don ,,kezelniiik" kellett a vil6gukban felbuk-
kan6 apr6 l6nyeket. Az volt a dolguk, hogy falragaszok
form6j6ban nyilv6nitsanak v6lem6nyt a j6vev6nyekrcil,
6s sz6lits6kfel valamif6le magatart6sravagy cselekv6sre
6ri6st6rsaikat.

Sziiks6ges hangsirlyoznom, hogy az instrukci6 min-
den tekintetben szigorrlan a mese szint jr6n f ogalmaz6dott

25

j*s*t*s--.



meg; teh6t semmif6le utal6s vagy jelz6s nem irinyitotta
a jiitsz6k figrelm6t 6sk6pzelet6t a lehets6ges p6rhuza-
mokra-6thall6sokra. Volt is egy k6rd6s:,,Hogyan nevez-
ziik ezeket a fdldi l6nyeket?" A taniri vilasz igy hang-
zotl ,,.{hogy akarod! Eppen ez a feladat."

J6 f6l6rrin 6t lehetett kis csoportokban felhiv6st szer-
keszteni. Az elk6sziilt rryolc-tiz plakit szines k6pet raj-
zolt e ,,mesebeli" 6ri6s-t6rsadalomr6l. Az egyik falra-
gasz,,ny6picirtdst" hirdetett, a m6sik,,old meg!" jelsz6-
val r6s robusztus 6brival igyekezett megf6lemliteni a be-
tolakod6kat, s a honfit6rsaksz6m6ra is volt egy errjsit<j
mondata: ,,Minden pici ember gonosz." A m6sik rajzos
plakdton ez 6llt: ,,Invilzi6l a fogpiszk6l6k megt6madtak
minket. Ez a rabl6 a Fdldrcil jdtt. Sokat lopott."A harma-
dikon nagyit6 alatt egy t6ny6ron apr6 l6nyeknyiizsogtek,
s a sziikszavf szovegvalamif6le,,F6l eb6d!"-re c6lzott.

Voltak azt6t tolerinsabb megnyilatkoz6.sok is. Egy
6lelmes v6llalkoz6,,bolhacirkuszt" rekl {rmozolt, egy m5.-
sik pedig ,,Kisember-boltot", melyben ,,minden fajta
ember" kaphat6 ,,tart6si konlvekkel 6s ritmutat6kkal
egriift". Akadt, aki differencidltan igyekezetl kezelni a
k6rd6st: ,,aki csak a kincs6rt jott, az kapzsi...", (de aki
nem, azt segiteni kell). Az al6bbi jelsz6t azonban nem le-
het m6r teljesen racionilisnak tekinteni: ,,Amelyik bol-
ha nem ugr6l, azt 6letbenmarad6ssal jutalmazzuk." S
igen elgondolkodtat6 a kdvelkezfl, epikai elemeket bcjs6-
gesen alkalmaz6 dokumentum: ,,Szivesen vettem pdt-
tomk6ket a kisgyerekemnek, hisz olyanok, mint mi. De
aztdnr6,j6ttem, hogy mag6nakval6k (sic!), 6s mire felesz-
m6liink, elfoglalj6k a birodaknunkat. (...) K6rlek, az or-
sz6g 6rdek6ben ti is helyesen cselekedjetek!"

Egy6rtelrniien elfogad6 magatart6st csak egy csoport
tanfsitott. Jelszavuk ,,Szeress6tek 6s becsiilj6tek az em-
bert!Nagy tudisa van. Sokat tanulhatunk tcile. Ori6sor-
sz6g 6s a Fdld kozott ci egy biztos kapocs!"...

Es most tetoz6tta dr6ma. A dr6matan6r be6pitette a
vend6get is a j6t6kba. Tekintettel t6nyleges foglalkoz6s6-
ra - itt is fjs 6gir 6 szerepet kapott. Ilyen mincis6gben kel-
lett bekapcsol 6dfia az 6riitsok orsz6gdban rendezett saj-
t6t6j6koztat6ba...

Minthogy ezen a sajt6tdj6koztat6n 6n voltam az
egyetlen fjs6gir6, szabadon k6rdezhettem, amit csak
akartam. Term6szetesen elsrj k6rd6sem igy sz6lt:

-Aki eleinte rokonszenwel fogadta a p6ttdmk6ket,
6s a gyerek6nek is vett belcjliik, mibcil jott 16, hogy ,,ma-
guknakval6k", meg hogy el akarj6k foglalni a birodal-
mat?

A v6.laszt neh6z lenne pontosan id6zrri, tulajdonk6p-
Wnaz egyetlen k1,zzelfoghat6 elem azvolt benne, hogy
,,nem akartak j6tszani"...

Ezen aponton m6sok is bekapcsol6dtak:
-Aki nem akar j6tszani, meg kell d,lni!
S ercisit6siil meqsziiletett a filoz6fia is:
-6ttisebb.endiiet t
De nem volt egys6ges a k6delfogis. Mependiilt a k6-

telyhangja is:
- Lehet, hogynem j6l b6ntatokveliik.Lehet, hogy6k

nem is j6tszani akartak...
A pillanatnyi elbizonytalanodfst azonnal kihasm6l-

t6k a pragmatist6k:
- Sok mindenre lehet 6ket hasznritni!
- 6ri6si iizletvan benniik!
-Hfsnak!
-H6zi6,llatnakl,

- Fontos dolgokat tanulhatunk tdliik!
- J6 b6n6smoddal j6l 6lhetn6nek, kapcsolatot lehet-

ne teremteni veliik!
- N6lunk meg lehet venni a haszn6lati 6tmutat6-

kat!...
- Meg lehet szeliditeni 6ket!
- Eleve szelidek!Nem kell agressziven binni veliik!

Hagyni kell <iket mozogni...
N6hilny csavards ut6n a hasmoss6g-elvtcil ism6t elju-

tottunk a magasabbr6gi6kig, most azonban eg6szen m6s
f iloz6fi6k fogalmaz6dtak meg:

- Nem kell rjket b6ntani. Mi lenne, ha mondjuk, mi
is f6ljebb menn6nk valahova, 6s minket is megdln6nek?
Ok csak kiviincsiak voltak...

- Kis6rletezziink veliik! Gy6gyszerKs6rletekre ki-
v6l6an alkalmasak lenn6nek.-

-Nem!6k is ugyanolyan 6lcil6nyek, mint mi!
- El kellenev6gni a paszulyt, 6s tov6bb 6lhetn6nek a

Fdlddn. Mi se,6k se avatkozmkegymis 6let6be!
- Alik itt vannak m6r, azokat meg kellene tartani, de

a tdbbi m6r ne jdjj6n f6l!
-Nem azeg6sz emberis6grossz, nem lehet6ketmeg-

kiil<inboztetni!
- Meg kell veliik 6llapodni ,hogy az6ri6sok is j6rhas-

sanak le hozziijuk!
- A Frildon sok a probl6ma, a h6borri fdliramolhat.

A v6g6n itt sem 6ri6.sorsz6g lenne, hanem EmberorszS.g!
- Jdrjanak le az 6ri6sok is, mondj6k el az 6lm6ryei-

ket, hogy legyen fogalmunk egym6sr6l!
- El kell vdgni a paszulyt, mert a harc is f6lj6het!
-De azzal6rtunk a j6knak is, mert van, aki 6ppen a

harc elcjl akar ide menekiilni. Elhetn6nkegyiitt, segithet-
n6nk egym6st, t6bbet fejleszthetn6nk egym6son. Ok ne-
kiink nem tudnak 6rtani.

- De egyre tobben lesznek itt!
- Az dsszes 6ri6snak meg k6ne egyeznie. Ha 6ssze-

t6rsulunk, mi is sokan lesziink!
- Mi is lemehetiink!
- A v6g6n sehol sem fogunk elf6rni!
- Ez csapda!
- Segiteniink kell a sflyos 6llapotban lEviikon, ha dk

is 6rtelmes l€nyek! A j6kat segiteniink kell a gonosz f6k-
kel (sic!) szemben, azokat, akik nem p6nz1rI, hanem me-
ned6k6rt j6nnek...

-Az emberek kapzsik!
-Mi is azokvaglunk!
- Nem minden ember kapzsi!
-Nemlehet elviigni apaszulyt,mert a j6kislezuhan-

nak!
- Ez csakugyar a22-escsapdija!
- Akkor kell elv6gni, amikor 6ppen iires!Akik meg

m6r fent vannak, azokkal meg kell egyezni...

A rdgtdnzdtt sajt6konferencia tal6n m6g most is tar-
tana - mint ahogy a hatodik 6rir6lval6 kicsenget6ssel
sem tudott befejezcidni: h6t 6ri6s a huszonvalahdny ko-
ziil annyira elmeriilt az ember-probl6m6ban, hogy tobbi
t6rsuk t6voz6sa sem zdkkentette ki ciket az egyiittgondol-
kod6sb6l -, csup6n a hetedik 6rira val6 becsenget6s tu-
dott Gerom) pontot tenni a dr6mai vita veg6re...
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