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SRQW��KRJ\�D]�HPEHUW�WXGiVWDUWDOPDNDW�IHOKDOPR]y�pV�D]RN�V]HULQW�WHYpNHQ\NHGĘ�OpQ\QHN�WHNLntik.

$�IHQWL�|VV]HKDVRQOtWiV�D�NpW�PĦYpV]UĘO�UHQGHONH]pV�QNUH�iOOy�MHOHQOHJL�LVPHUHWHNHW�YHWWH�DODSXO��(�PHg-
N|]HOtWpVPyG�MHOHQWĘVHQ�HOWpU�2OLYHU�)LDOD�'RURWK\�+HDWKFRWH�WDO�YpJ]HWW�N|]|V�SURJUDPMXNUyO�V]yOy�EHV]�-
PROyMiQDN�pV�HOHP]pVpQHN�Qp]ĘSRQWMiWyO��'UDPD�DV�&RQWH[W��NLDGYD�D]�DQ\DQ\HOYL�WDn�rok sz�vets�ge �ltal,
1980-ban). Az id�zett projektben a dr�m�t tudatosan, a dr�matan�r �s a dr�ma�r� munk�j�nak �sszevet�se
�rdek�ben �gy szerkesztett�k, hogy az p�rhuzamba �ll�that� legyen a Kauk�zusi kr�tak�r egyes jeleneteivel.
$QQDN�HOOHQpUH��KRJ\�H�WDQXOPiQ\�LV�IHOKtYMD�D�ILJ\HOPHW�Ä'RURWK\�+HDWKFRWH�PHJN|]HOtWpVPyGMD�pV�%UHFKW
V]tQKi]L�PXQNiMD�N|]WL� MHOOHJ]HWHV� KDVRQOyViJRNUD�´�Education and Dramatic Art� ������� FtPĦ�N|Q\YpEHQ
David Hornbrook e kapcsolat c�folat�ra t�rekszik. �n magam ehhez a vit�hoz annyit tenn�k hozz�, hogy
DPHQQ\LEHQ��PLQW� OiWWXN�� H� IHOWĦQĘ� KDVRQOyViJRN� NLPXWDWKDWyN� D� NpW� PHJN|]HOtWpV� N|]|WW�� DNNRU� 'RURWK\
+HDWKFRWH�PXQNiVViJD�QHP�FVXSiQ�HJ\�RNWDWiVL�V]HPSRQWEyO�LV�MHOHQWĘV�UDGLNiOLV�V]tQKi]DW�KR]RWW�OpWUH��Ka-
QHP�±�+RUQEURRN�NLIHMH]pVpW�DONDOPD]YD�±�GUDPDWLNXV�PĦYpV]HWHW�teremtett. Tal�n �pp ez a pont lehet egy
ÄDNWtY�GLVNXU]XV´�HOLQG�WyMD��PHO\�ÄHJpV]HQ�~M�Qp]ĘSRQWRNDW´�DGKDW�V]iPXQNUD"

Ford�totta: Szauder Erik

FHE

Ä+D�QLQFV�NRQIOLNWXV��DNNRU�XQDOPDV���
$�GUiPD�QDJ\RQ�ROFVy��HJ\����:�RV�pJĘ��pV�RNp���
$�WDQWHUHP�LV�EĘYHQ�HOpJ����DNL�SDQDV]NRGQD��KRJ\�QLQFV�HOpJ�KHO\��D]�VDMQRV
nem el�gg� tal�OpNRQ\�´

A dr�mapedag�gi�r�l ±�$QGUHZ�&��5RXVH
%XJD�(PĘNH�ULSRUWMD

BE: $QJOLiEDQ� KRJ\DQ�PĦN|GLN� H]� D]� HJpV]�� pV�PHNNRUD
kultusza van? �s te hogyan tanultad?

AR: Angli�ban a dr�m�nak nincs kultusza, mert term�-
V]HWHV� ±�PRVW�PiU��ÒJ\�NH]GĘG|WW�� KRJ\� QDJ\MiEyO� D]
�vsz�zad elej�n a Perse Schoolban, Cambridge-ben
HJ\�DQJOLNiQ� WDQiU�PHJpUWĘ� LJD]JDWyMD�VHJtWVpJpYHO� Ln-
GtWRWW� HJ\� RO\DQ� SURJUDPRW�� KRJ\� D]� yUiNDW� ±� IĘOHJ� D
ODWLQ� yUiNDW� ±� HOMiWV]RWWiN�� PHUW� ~J\� JRQGROWiN�� KRJ\
tJ\� pUGHNHVHEE� OHV]�� eV� KiW� WHUPpV]HWHVHQ� NLGHU�OW�
hogy a sr�cok gyorsabban tanultak, ha elj�tszottak bi-
]RQ\RV�ODWLQ�HUHGHWĦ�GROJRNDW��(OMiWV]RWWDN�SpOGiXO�HJ\
bizonyos t�bornokot, �s elterveztek, annak alapj�n,
DPLW� -XOLXV� &DHVDU� *DOO� KyGtWiV� FtPĦ� N|Q\v�ben ol-
YDVWDN��HJ\�FVDWiW��(POpNH]QL�N�NHOOHWW�PLQGHQUH��PHUW
VDMiW� PDJXNQDN� NHOOHWW� PHJWHUYH]QL�N� D]W� D� FVDWiW�
8J\DQDNNRU� $XV]WULiEDQ� HOĘV]|U�� D]XWiQ� $PHULNiEDQ
ott volt a Jack Moreno, aki ter�piak�nt haszn�lta a
GUiPiW��$]pUW�pUGHNHV�D]�LGĘSRQW��PHUW�MyYDO�NpVĘEE��D
m�sodik vil�gh�bor� ut�n kezdt�k igaz�n sz�les k�r-
ben haszn�lni a dr�m�t az oktat�sban Angli�ban, mint
egy seg�deszk�zt a kev�sb� hagyom�nyosan intellek-
tu�lis r�tegekkel. R�j�ttek, hogy nagyon sz�pen tudj�k
kifejezni magukat, csak nem a le�rt form�ban, ahogy
KDJ\RPiQ\RV� YROW� D]� LVNROiEDQ�� 9ROW� YpOHPpQ\�N�� pV
ki tudt�k fejezni, de a dr�ma kellett hozz�. Nagyon se-
g�tett, mert a dr�ma nagyon olcs�, sok p�nzbe nem ke-
U�O�� HJ\� ��� ZDWWRV� pJĘ� pV� RNp� ±� QDJ\RQ� V]pS�� KD� YDQ
egy st�di� �s ha van egy nagyon gazdag iskol�d, Ang-
li�ban sok iskol�ban van egy teljes dr�ma st�di�, fel-
szerel�ssel, de nem kell. Egy tornaterem is j� egy nagy
FVDSDWQDN�� YDJ\� D� WDQWHUHP� LV� EĘYHQ� HOpJ�� pQ�PiU� NLV

tanteremben is csin�ltam, �gyhogy lehet... Aki panasz-
kodna, hogy nincs el�g hely, az sajnos nem el�gg� ta-
l�l�kony.
ÒJ\KRJ\� HOĘV]|U� D� ���DV� pYHNEHQ� IHOHPHOWpN� D� WDQN�-
teless�g korhat�r�t 15-re, azt�n a 70-es �vek elej�n 16-
UD��ÒJ\KRJ\�D]� LVNROiN� WHOH� YROWDN�RO\DQ�J\HUHNHNNHO�
DNLNQHN�HV]�N�iJiEDQ�VHP�YROW� WDQXOQL�� pV� RO\DQ� WDQ�-
URNNDO�� DNLN� QHP� YROWDN� IHONpV]�OYH�� QHP� UpV]HV�OWHN
VHPPLO\HQ�HOĘ]HWHV�RNWDWiVEDQ�DUUD�YRQDWNR]yDQ��KRJ\
mit kell csin�lni ezekkel a gyerekekkel. Mert eg�szen
addig csak azokkal a gyerekekkel foglalkoztak 14-16
�ves korukig, akik tov�bb akartak tanulni. A dr�ma
ezekkel a gyerekekkel nagyon j�l funkcion�lt, az
egyetlen gond az volt, hogy a dr�ma megkapott egy
RO\DQ�QHYHW��PLV]HULQW�H]�D�ÄK�O\pN�WDQWirJ\D´�

BE: Valamif�le ter�pia, l�sd Moreno. Ez azut�n �gy is
maradt, vagy azt�n �ltal�nosan is elterjedt a dr�ma?

AR: Nem, most m�r teljesen m�s, b�r ez m�g mindig
benne van. Csak most m�r nem t�rt�nik az meg, ami
t�rt�nt annak idej�n, amikor a 70-es �vek k�zep�n �n
IĘLVNROiUD� MiUWDP� GUiPiUD�� PLQW� IĘ� V]DNUD�� pV� QDJ\RQ
rossz jegyet kaptam egy essz�re, mert azt mer�szeltem
�rni, hogy a dr�ma m�dszere nagyon hasznos lenne egy
18 �ves, nagyon okos gyereknek, aki mondjuk brilli�ns
matekb�l, de nem tud t�rsalogni. Komment�rk�nt az
volt �rva a v�g�re, hogy nagyon j�l tudod, hogy nem
ezt v�rtam. Igaza volt, nagyon j�l tudtam, hogy nem
ezt akarta, de �n �gy gondoltam, hogy valami m�st,
valami eredetibbet �rok, �s ez�rt azt�n majdnem ki-
r�gtak. Akkor azt�n n�gy �v ut�n �gy d�nt�ttem, hogy
QHP� NHOO� QHNHP� K�O\pVNHGQHP� D� GUiPiYDO���� $]WiQ
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YLVV]DNHU�OWHP� D� GUiPiED�� DPLNRU� 0DJ\DURUV]iJUD
j�ttem.

BE: Angli�ban a TIE az a dr�ma oldal�gi lesz�rmazottja,
vagy a sz�nh�zhoz kapcsol�dik ink�bb?

AR: Nem tudom.

BE: 0HQQ\LUH�QpSV]HUĦ�D�7,("
AR: 1HP� WXGRP�� 0pJ� HJ\� YDODPLW� ±� YiODV]ROYD� HOĘ]Ę

NpUGpVHGUH�±��KRJ\�PRVW�PiU�D�GUiPD�PyGV]HUpW�KDVz-
n�lj�k az USA-ban p�ld�ul a diplomat�k felv�teli
vizsg�j�n. El kell j�tszani, hogy mondjuk maga a zim-
EDEZHL� N�O�J\PLQLV]WHU�� PDJD� SHGLJ� D� GpO�DIULNDL� Hl-
n�k, �s ha ez vagy az nem t�rt�nik meg, akkor atom-
t�mad�s �ri az orsz�got.

BE: Ez olyan szerepj�t�k-f�le...
AR: ,JHQ�� ÒJ\KRJ\� QHP� FVDN� D� KDJ\RPiQ\RVDQ� YLVV]a-

maradt (disadvantaged) gyerekek�, hanem most m�r az
USA diplomat�knak is kell. Musz�j volt r�h�gn�m
HJ\� SiU� pYYHO� H]HOĘWW�� DPLNRU� D� 'XQiQW~OL� 1DSOyEDQ
megjelent egy cikk, hogy abszol�t �j m�dszerk�nt sze-
repj�t�kot alkalmaznak a JPTE K�zgazdas�gi Kar�n,
DPLNRU� XJ\H� pQ� PiU� 
��� yWD� FVLQiORP�� pV� HUUĘO� VHQNL
sem tud. A saj�t orsz�g�ban senki sem pr�f�ta.
Magyarorsz�g... '82-ben kezdtem, az gyakorlatilag
valamif�le m�zli volt. Akkor lett egyetem a r�gi tan�r-
NpS]Ę�IĘLVNROiEyO��IHKpU�ODSSDO�LQGXOKDWWXQN��pV�D]�Dk-
kori tansz�kYH]HWĘ�� %RJQiU� -y]VHI� D]W� PRQGWD�� KRJ\
Andy, nem akarod csin�lni azt a dr�m�t, most m�r hi-
YDWDORVDQ��PHUW� DGGLJ� LO\HQ�NOXE��PHJ�yUiQ�NtY�OL� IRr-
m�ban csin�ltam, csin�lhattam. K�rdezte, hogy milyen
hossz� legyen, �s kis gondolkod�s ut�n azt mondtam,
hogy egy k�t �ves kurzust lehetne csin�lni az �t �v
DODWW�� 1DJ\RQ� |U�OW�� PHUW� D� IĘLVNROD� �� pYHV� YROW�� D]
egyetem 5, �s gondban voltak, hogy mi a fr�szt lehet
FVLQiOQL� HQQ\L� LGĘ� DODWW�� +D� MyO� HPOpNV]HP�� D]� HQ\pP
volt az egyetlen teljesen �j kurzus. Biztos, hogy m�s-
hol Magyarorsz�gon is csin�lt�k... Azt sajn�lom, hogy
soha nem volt szerencs�m tal�lkozni Mont�gh Imr�-
vel. Amikor ugyanis �n elkezdtem ezzel foglalkozni,
akkor nem foglalkoztam a magyarokkal, �s amikor el-
jutottam a magyar r�szre, vagy a magyarok pr�b�ltak
megkeresni engem, akkor m�r sajnos nem �lt. Az �n
WHU�OHWHP�� pV� LWW� PRVW� Q\LOYiQ� PiVUyO� YDQ� V]y�� PLQW
amit a dr�ma anyanyelvi szinten jelenthet, a nyelv-
oktat�sban bet�lt�tt szerepe. Vannak dolgok, amelyek
D]RQRVDN� ±� DQ\DQ\HOYL� V]LQWHQ� LV� D� Q\HOYL� NpSHVVpJHN
finom�t�s�r�l van sz�.

BE: Csak a nyelvi k�pess�gek finom�t�s�ra j�?
AR: Nem �gy, hogy Kazinczy-d�j... hanem hogy az ember

szebben tudja kifejezni mag�t, tudja azt, hogy amit
mond, az csak egy kis r�sze az eg�sz kommunik�ci�-
QDN�� $WWyO� I�JJĘHQ�� KRJ\� PHO\LN� N|Q\YHW� ROYDVRG�� pV
melyik nyelv�sszel besz�lgetsz 30, illetve 90%-a a
kommunik�ci�nak nem verb�lis. �n mindig azt mon-
dom, hogy 50-50. Szeretem a b�kess�get. Mivel a
hallgat�k egy r�sze sok embernek fog besz�lni tan�r-
k�nt, vagy valami m�s helyzetben, �s v�llalt egy ide-
gen nyelvet, �n �gy �rzem, hogy jogom van azt mon-
GDQL�� KRJ\� PLQGHJ\LN�NQHN� PHJ� NHOO� WDQXOQLXN� D]W�
KRJ\� KRJ\DQ� NHOO� EHV]pOQL�N� HJ\� PiVLN� HPEHU� HOĘWW�
Hacsak nem abb�l fog �lni, hogy csak ford�t�, aki egy

szob�ban dolgozik egy sz�t�rral, akkor tanuljon meg
EHV]pOQL��ÒJ\�pU]HP��KRJ\�MRJRP�YDQ�H]W�FVLQiOQL��EiU
gyakran megk�rdezik, hogy minek ez az eg�sz.

BE: 0 LW�V]yOQDN�D�KDOOJDWyN��DPLNRU�EH�NHOO�PHQQL�N�D�We-
UHPEH��pV�RWW�±�NRPRO\�HJ\HWHPL�KDOOJDWy�OpW�NUH�±�Mit-
szaniuk kell?

AR: Mondtam, hogy abszol�t szabad kezet kaptam, �n
G|QWKHWWHP�HO��KRJ\�D]���pYHQ�EHO�O�PHO\LN�V]DNDV]EDQ
FVLQiOMDP��&ViEtWy�YROW�D]�LV��KRJ\�D�IHOVĘEE�pYHVHNNHO
FVLQiOMDP� ±� LGĘsebb emberek, komplex vil�gk�ppel,
QDJ\REE� Q\HOYL� NRPSHWHQFLD� ±�� YLV]RQW� WXGWDP�� KRJ\
HOHYH� IRUUDGDOPL�� DPLW� NpUQL� IRJRN� WĘO�N�� pV� DPLNRU
bel�pnek az egyetemre elVĘVNpQW�� DNNRU� PpJ� PLQGHQ
�j, akkor nem lesz panasz. Picit fura, de h�t ez van. �n
LV� NH]GĘ� YROWDP�� QHNHP� LV� DNNRU� NHOOHWW� NLGROJR]QRP
egy 2 �ves tervet, saj�t anyagot kellett nekik fel�p�teni.
6DMQRV�H]�V]HSWHPEHUWĘO�V]DEDGRQ�YiODV]WKDWy�HJ\�Ipl-
pYHV�NLV�ÄYDODPLFVNH´�OHWW��$]�OHQQH�D�My��KD�RO\DQ�OHn-
ne, mint a fogorvos, hogy akkor j�, amikor nincs r�
V]�NVpJ��'H�D]W�KLV]HP��KRJ\�PpJ�QHP�MXWRWWXQN�LGiLJ�
$]W� KLV]HP�� KRJ\� QDJ\� V]�NVpJ� YDQ� Ui�� 'H� D]
idegennyelvi alkalmaz�sa, amit �n akarok csin�lni, az
tal�n norm�lisabb, hogy m�dszertan centrikus legyen,
LGĘVHEE�HPEHUHNQHN��1HNHP�LV�PiV� OHV]��$EEDQ��DPLW
pQ� FVLQiORN� ±� H]� QDJ\RQ� IXUFViQ� KDQJ]LN�PDMG� ±� SU�-
b�lom kioltani a pszichol�giai oldalt az eg�sz dr�ma-
kurzuson.

BE: Mi�rt?
AR: Tudni kell, hogy mire haszn�lod a dr�m�t, mi a funk-

ci�ja. Ugyan�gy, mint az idegen nyelv eset�ben, tudni
kell, hogy mi a funkci�ja. Valami�rt tanuljuk az idegen
nyelvet... Sz�val ez nem egy tant�rgy, hanem egy
m�dszer. Nem jelent semmit, ha csak nem haszn�lod
YDODPL� pUGHNpEHQ� ±� ODWLQ� WDQXOiVUD�� YDJ\� KRJ\� YDODNL�
aki nem tudja kifejezni mag�t, az megtanulja azt, vagy
KRJ\�NLGHU�OM|Q��KRJ\�NL�D� My�GLSORPDWD��YDJ\�DPLUH�D
Moreno haszn�lta, hogy meggy�gy�tson beteg embe-
reket. �n az�rt haszn�lom, hogy az idegen nyelvi
NRPSHWHQFLD� Q|YHNHGpVpW� HOĘVHJtWVHP�� 0LQGHQ� HJ\HV
helyzet k�zben, amit kital�lok �s megcsin�ltatok a
KDOOJDWyNNDO�� HUUH� NHOO� KRJ\� HPOpNH]]HP�� ėN� QHP
olyan iskol�ba j�rnak, ahol az ember lelki dolgait job-
ban kezelik, nem akarnak a dr�m�val foglalkozni, a
nyelvi k�pess�geiket akarj�k fejleszteni. �s ha nem
l�tnak r�ci�t ebben az eg�szben, akkor semmi jogom,
KRJ\� HOSD]DUROMDN� HJ\� IpO� pYHW� D]� pOHW�NEĘO� D� GUiPa-
NXU]XVRQ�� (]� QHP� D]W� MHOHQWL�� KRJ\� QLQFV� EHQQH� ÄELo-
OyJLD´��PHUW� KD� NpW� HPEHU� NDSFVRODWED� OpS� HJ\PiVVDO�
DNNRU� HOHYH� YDQ�� (]W� QHP� OHKHW� DQpON�O� FVLQiOQL�� 'H
nem az a c�lom, hogy mindenki jobban szeresse a m�-
sikat, �s hogy ne f�ljenek fizikailag meg�rinteni egy-
PiVW����±�DPLUH�SpOGiXO�DQ\DQ\HOYL�N|]HJEHQ�KDV]QiOQL
lehet.

BE: ÒJ\� JRQGRORG�� KRJ\� HOHYH� LGHJHQNHGQHN� HWWĘO�� HJy-
UpV]W�PHUW� LGĘVHEEHN��PiVUpV]W�PHUW� QHP� V]RNWDN� KRz-
z�?...

AR: 0RVW�PiU� QDJ\RQ� NHYpV� LGĘQN� LV� YDQ�� ��� KpWEĘO� iOO
HJ\� IpOpY�� D]� HOVĘ� KpW� D]� DUUD� PHJ\� HO�� KRJ\� WDOiONo-
]XQN� HJ\PiVVDO�� N|WHOH]Ę� DGPLQLV]WUiFLy����'H�NLKDVz-
n�lom az utols� �r�t is, m�g mindig. Amikor el kellett
kezdeni lefaragni a kurzusr�l, �s d�nteni kellett arr�l,
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hogy mi marad bent, mindig bent hagytam, �s bent ha-
J\RP�±�PpJ�HJ\�IpO�pYLJ��V]HSWHPEHULJ�OHJDOiEE�±�D]W�
hogy a hallgat�k �sszej�nnek, �s maguk gy�rtanak egy
IpO�yUiV�PĦVRUW��YDODPL�FVHOHNPpQ\W��9DODPLNRU�H]�Qa-
gyon v�ltoz� volt, egy csom� mindent csin�ltam, egy
saj�t vil�got kell gy�rtani, �s abban valamilyen szere-
pet elj�tszani. Mostan�ban, ez lehet, hogy az�rt van,
mert Magyarorsz�g is v�ltozott 82 �ta, egy f�l �r�s t�-
YpPĦVRUW� NHOO� HONpV]tWHQL�� 0HJ� NHOO� W|OWHQL� D]W� D� IpO
yUiW�� KLV]HQ� IpO� yUD� D� PĦVRULGĘ�� 7XGQLXN� NHOO�� KRJ\
milyen jeleket, jelz�seket haszn�ljanak, fontos tudni
SpOGiXO��KRJ\�KRJ\DQ�KDV]QiOMiN�D�WHVW�NHW��(]�YDODPL�
amit saj�t maguk is l�thatnak a t�v�ben, nem kell k�-
O|Q� PHJWDQtWDQL� HUUH� ĘNHW�� KD� DNDUMiN�� DNNRU� PHJQpz-
hetik, �s nem csak a magyar t�v�n, hanem az angol t�-
v�n is. Sok kultur�lis tapasztalatot szerezhetnek ez�l-
tal, az angol t�v�s ugyanis m�shogyan jelenik meg,
m�shogyan sz�l, mint egy magyar t�v�s. Keresztneve-
NHW� KDV]QiOQDN�� YLFFHOĘGQHN�� J~Q\ROyGQDN� D� SROLWLNu-
VRNRQ����ÈOWDOiEDQ�DMiQGpNED�DGRP�D]�XWROVy�HOĘWWL �r�t
QHNLN��QHP�LV�PHJ\HN�RGD�±�|QiOOyDQ�NHOO�GROJR]QLXN�
�s van m�g egy nagyon fontos dolog: sokkal nehezebb
most m�r valamif�le csoportdinamik�t kialak�tani,
PLQW� ��� pYYHO� H]HOĘWW�� $QQDN� LGHMpQ� YROW� SO�� Pagyar-
DQJRORV� FVRSRUW�� DNLN� �� pYHQ� NHUHV]W�O� HJ\�WW� YROWDN�
ismert�k egym�st. Most nem ismerik egym�st, �s ha
nem adok egy szabad �r�t aj�nd�kba nekik, akkor nem
is tudnak �sszeM|QQL�� KRJ\� HJ\�WW� GROJR]]DQDN�� (O
tudj�k olvasni az elm�leti anyagot, de aki ezt a m�d-
szert ismeri, az tudja, hogy igaz�b�l csak az elm�let
kev�s ahhoz, hogy ez hat�sos legyen. Az egyetlen
m�dja, ahogyan ez �tadhat�, ha megmutatjuk, illetve
ha r�szt vesznek ezeken a foglalkoz�sokon.

BE: 9DODPHQQ\LUH� YpJ�O� LV� WH� D� N|U�OPpQ\HNKH]� DONDl-
maztad, amit kinn tanult�l. Hogyha meg kellene mon-
GDQL�� KRJ\� PHQQ\LEHQ� N�O|QE|]LN� D]�� DPLW� PRVW� FVi-
n�lsz, att�l, amit tanult�l, akkor mit mondan�l?

AR: M�r kor�bban is m�sk�nt n�ztem a dolgokat, mint
DKRJ\DQ� D]W� RNWDWWiN�� $� QDJ\� HOĘQ\H� HQQHN� D]�� KRJ\
akkor v�glegesen kil�ptem egy �v ut�n a dr�ma tan-
V]pNUĘO�� DPLNRU� LV� G|QWHQL� NHOOHWW�� KRJ\� PDUDGRN� D
GUiPD� WDQV]pNHQ�� YDJ\� HOPHJ\HN� HJ\� N�O|QOHJHV� FVe-
re-programra egy kelet-eur�pai orsz�gba. Ez a tan�ven
EHO�O�YROW��UiDGiVXO�HJ\�KyQDS�±�N�O|Q�HQJHGpO\�NHOOHWW
PLQGHQ�HJ\HV� WDQV]pNWĘO��DPLKH]� WDUWR]WXQN��9iODV]Wa-
nom kellett: vagy a dr�ma, vagy Magyarorsz�g. '75-
ben 19 �ves hallgat�k�nt �rkeztem, �s '82-ben l�m-l�m
PLW� FVLQiORN�� KiW� ÄGUiPiVNRGRP´�� 9DODPLNRU� D� ���DV

�vek k�zep�n �rtam azt a tan�ri k�zik�nyvet a dr�m�-
UyO��SiU�pYYHO�D]XWiQ��KRJ\�D]�HOVĘ�LO\HQ�N|Q\Y�PHJMe-
lent (dr�ma az idegennyelv oktat�s�ban). Ha most �r-
QiP�D]W�D�N|Q\YHW��PiV�OHQQH��eQ�D�GUiPiEyO�NHU�OWHP
az idegen nyelvbe, �s nem ford�tva. Egy csom� ember,
aki idegen nyelv tan�t�s�val foglalkozik, pr�b�l valami
~M�� QpSV]HUĦ� PyGV]HUW� DONDOPD]QL�� pV� PHJ�PHJMHOHQLN
a dr�ma m�dszere... Gyakran elfeledkeznek r�la, pedig
nagyon fontos a dr�m�ban, hogy nem l�tezik, ha nincs
NRQIOLNWXV��OHJDOiEE�NpW�HPEHU�N|]|WWL�NRQIOLNWXV�V]�k-
s�ges hozz�. Ha nincs konfliktus, akkor unalmas. Ha
azt mondom, hogy te leszel a v�s�rl�, �n leszek a bol-
tos, az nem mond semmit. De ha meghat�rozom, hogy
mit akarnak, �s hogyan �rzik magukat aznap, �s adok
HJ\� OLVWiW� D� YiViUOyQDN� ±� LGHJHQQ\HOYL� N|U�OPpQ\HNUH
JRQGRORN�±��pV�DGRN�HJ\�PiVLN�OLVWiW�D�EROWRVQDN��KRJ\
PL�YDQ�D�EROWEDQ��pV�H]� D� NHWWĘ� OLVWD� QHP� VWLPPHO�� Dk-
kor m�r r�gt�n van egy dr�mai helyzet. �s az m�g iz-
JDOPDVDEE��KD����EROWRV�YDQ��pV����YHYĘ��pV�PLQGDny-
nyiuk kez�ben van egy-egy lista, �s hogy hogyan �rzik
PDJXNDW��PLW�PRQGRWW�D�IHOHVpJ�N�D]QDS�UHJJHO��DNNRU
az m�g izgalmasabb, m�g nagyobb a konfliktus, �s
UHQJHWHJHW� NHOO� EHV]pOQL�N�� +D� PRQGMXN� PHJ� DNDURP
WDQtWDQL� D]� DXWy� N�O|QE|]Ę� DONDWUpV]HLW� HJ\� DGRWW� LGe-
gen nyelven, akkor annak �rdekesnek kell lennie. Mert
nem mindenkit �rdekel ez, m�g a saj�t nyelv�n sem.
Ha mondjuk a v�lasztott helyzetben aut�t kell venni,
akkor nem egy Rolls Royce bemutat�szalon lesz a
helysz�n, mert ott biztosan nem fognak az �ksz�jr�l
meg a motorr�l besz�lni, mert term�szetes, hogy ezek
az aut�k mennek. Egy abszol�t lerobbant tragacsot
kell megpr�b�lni eladni, ha lehet egy kicsi �reg em-
bernek, aki �zvegy, �s nem tudja, mire haszn�lni, de
azt gondolja, hogy fantasztikus �rt�ke van mint r�gi-
VpJQHN�� pV� M|Q�PLQW� YHYĘ�� DNLQHN� H]� OHQQH� D]� HOVĘ� No-
FVLMD����%HYH]HWM�N�D]�HPEHUHNHW�HJ\�NLV� |VYpQ\HQ�Ne-
UHV]W�O� D� Ki]KR]�� DPLW� Uy]ViN� IXWQDN� EH�� HOPRQGRP�
hogy itt van egy t�lgyfa ajt�, oroszl�nfejes kopogtat�-
val, �s m�r tudok egy olyan hangulatot teremteni, ami-
EĘO�HO�OHKHW�NH]GHQL�MiWV]DQL��6]iPRPUD�D]�D� OHJIRQWo-
sabb a dr�m�ban, hogy �lj�k bele magukat egy hely-
zetbe, �s felejts�k el, hogy angolul besz�lnek. Ha ez
VLNHU�O�� pV�D� IHODGDW� QDJ\REE��PLQW� D� Q\HOYL� J\DNRUODW�
DNNRU� Q\HUW� �J\�QN� YDQ�� *\DNRUODWLODJ� NLKDV]n�lom
6]WDQ\LV]ODYV]NLMW�� ÄZLOOing susSHQVLRQ� RI� GLVEHOLHI´�
csak alkalmazom a pedag�giai �s idegennyelvi hely-
zetben. Ennyi.


