
R

nir, helyis6gre, 6rakeretre van sztiks6g. A legJobb ldG
ben l€p s nagy nyllvfnossdg el€ e Magyar Drfme-
pedag6glal TdrsasCg. Tdrekvdselk el6tt nyltott o
kapu.
A fels<ibb szervek ma m6r nem fogj6k akadilyomi a
drimapedagogia iskolai alkalmazis.{t. Nem csak a k6-
sziilcj oktatisi t6rv6ny adja meg ehhez az iskoliknak
a legnagrobb szabads6got, de m6s mellett a Nemze-
ti Alaptanterv is, amely olyan kommunikici6s kultf-
r6t kdvetel meg az oktatisi int6zm6nyektcil, hogy az
maga k6sztethet vezet6ket, pedag6gusokat arra, hogy
m6dszeriiknek v6lassz4k a drimapedagogidt. A kdzok-
tat6s irj szabiiyozAn kisz6lesiti az iskol6k lehetcis6-
geit. Most kell bet6rni az igaziln j6 programokkal, m6d-
szerekkel. Ha a Magyar Dr6mapedagogiai Trirsaslg
szakembereinek van el6g szellemi 6s fizikai ereje ah-
hoz, hogy elfogadtassit magukat, most megtehetik.
Nemr6giben fejeztiik be A magyar kdzoktatrts ml-
ndsdgl megfJftrlslnak szekmal progremJa cimet vi-

A t6rt6net v6g6n kezdem. David Davis Birming-
hamb6l, dr6matan6r, fdiskolai adjunktus, az angliai
dr6mapedag6giai sz6vets6g egyik vezet1je, t6mogat6-
rir6l biztositotta a Magrar Drrimapedagogiai Tirsa-
si{got, folyamatos kapcsolattartdst szorgalmazott, ta-
pasztalatcse16t, szakfoly6iratokat, szakkdnyveket
ig6rt, s mindezt annak a fesziilts6geket nem n6lkiil6-
26, 6rn szellemi kalandban sem sziikcilk<idci 3 napos
ny6ri tov6bbk6pz6snek a v6g6n, Szentesen, amikor is
k6z6s 6rt6kel6sre keriilhetett sor.

Az elej6n azonban 6s k6zben is..., de tartsunk sor-
rendet. Magyarorsz6gra 6rkezik egy angol 6rtelmis6gi,
ery tanfolyamra j6n, magyar pedagogusokhoz, dr6ma-
j6t6kot tanitani 6s olym6don kezd neki a tanitisnak,
mintha hazai pillyfun volna. Azt oktatja 6s fgy, amit
6s ahogran otthon. Kezd6knek. S ebb<il krivetkezik a
baj. Egn6szt, mert a hallgat6i nem kezd6k, mdsr6szt,
mert m6s 6rdekli 6ket, mint amit David nyujtani 6hajt.
David nem 6rz6keli el6g6,, hogy itt a kdriilm6nyek m6-
sok, mint Albionban, s mivel m6sok, egy pedag6giai
m6dszertcjl is mist v6rnak az itteniek, s nem azt, amit
Birminghamban. Gyakorlati segits6get p6ld6ul 6s nem
rendszer-ismertet6st. David a I6bl6hoz ment, kr6t6t
haszn6lt, pontokba szedett mondatokat irt fel arr6l
tcirtr6netesen, mik6nt kell 6pitkezni, a-ikor az impro-
vizativ dr6.maj6t6kot tanitjuk. David a drimapedag6-
gi6t fry oktatja, mint egy tantirgrat; mik6nt lehet el-
jutni egy vizlatt6l a kompozici6ig, a r<igt6nz6ses szi-
tu6ci6t6l a szinj6t6kos kidolgozotts"igig.

Angli6ban l92O 6ta miivelik ezt a m6dszert, iin6l-
16 tant6rgyk6nt tanitjek az iskola als6 fokoza6t6l
kezdve az eg;retemig. Nevel6si eszkdz is, de a szinh6-
zfirtlst segit6 6s a dr6maj6tszist oktat6 szaktrrdom6ny
is. David idejdv6n az ut6bbit akarta cselekedni. Nem
gondolhatta, mivel nem t6j6koz6dott el6gg6, s nem t6-
j6toztatt6k azok, akiknek ez dolga lett volna, hogy a
Magyarorsz6gon munk6lkod6 pedagogusok elxisorban
nem a szaktudom6nyra kivincsiak, hanem arra a pe-
dagogiai m6dszerre, amely a nevel6sben hasmositha-
t6, hogy 6k azt vinjik a nagyon y{1t nngol mestertcil,
hogy a metodika fog6sait ismerteti meg veliik, a m6d-
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sel6 6tfog6 munkinkat, - mutat a fdiga4at6 tz asz-
taliln egy vaskos dosszi6ra. - Az els6n, a miniszt6ri-
umi megm6rettet6sen m6r tril vag;runk, s ott igen j6
volt a koncepci6nk fogadtat6sa. Ndzze csak, ltt ven
benne a dr6mapedag6gla ls. Amikor a humin mii-
velts6g szeret't, jelentcis6g6t elemeztiik, alternativa-
k6nt felsorakoztattuk a drimajiltfik tanit6st is, legk6-
s<ibb a gyermekek 10-12 6ves kor6ig terjed6en. Ebben
a munkiban azt is megfogalmaztuk, hogr e dr6mepe
dagdgldnak be kell dplllnle a felsdoktatrlsbe, e pe-
dagdguskdpzfsbe, a feJlesztd Intdzetek munkdJ6-
ba, a program kdszftdsdbe ls.
Litja, engem m6r nem kell meggr6mi. Kiviinom, hog1r
min6l el<jbb legren a kdtelez6 vagy a szabadon v6laszt-
hat6 tantervi programok koz6tt a dri{mapedagogia is.
Sziikseg van 16.
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szert, a meg6lhet6t 6s megtapasztalhat6t, melyet isko-
lai g;rakorlatukban alkalmazhatnak.

Egyik6jtik nem is birta sok6ig, sz6t k6rt, s etnond-
ta: nekik az6rt van sziiks6gtik a dr6mapedag6gi6ra,
hogy megtanithass.ik a gyerekeket a demokratikus 16-
tez6s j6t6kszab6lyaka, a mell6rendel6sre, a partneri
kapcsolatteremt6sre, a magabiztossigra, a sziiks6ges
dnbecstil6sre, a kisebbrendiis6gi 6rz6s kikiiszdhtl6s6-
re. Majd hozziltette, ne felejtse David, Magyarorsz6-
gon az emberek csak most kezdenek szabadulni 40 6v
diktatfr6j6bol, alivetett#g6kil.

David Davis fog6konynak bizonyult 6s nyitottnak
Scit 6rvendezcinek. H6t persze - mondta - ha vala-
mivel, ezzel az improvizilci6ra 6ptil6 m6dszerrel igen-
csak lehet gyakorolni a demokr6ci6t. Es v6ltott.

Improviaici6s j6t6k kezdciddtt, melyben David a
jit6kmester, aki iddnk6nt verepekbe is b(rjik. A r6szt-
vevcik - kiv6ns.{gira - csalidokki form6l6dnak. A
csal6dban apa, anya, a politikailag ellenz6ki l8 6ves
grermek, valamint egy 14 6v k<iriili kisebb, aki feln6z
a biltyjfura. (7 csal6d sziiletik) Indul a jit6k. Teritett
asztalt iilnek k6riil a kisk6z<iss6gek tagiai, a sziilcik -
ez megintcsak jit6kmesteri ig6ny - megpr6b6ljik le-
besz6tni nagyobbik gyermekiiket arr6l, hogy tiintessen,
m6s v6lem6nyt harsogjon stb. (I4egjegrzztik, hogy min-
den csalid maga dontdtte el a t<irt6nelmi id<it 6s hely-
szint, a konfliktus ok4t 6s a csalddon beliili 6rzelmi
kapcsol6d6sokat.) David, a j6t6kmester egyszercsak
k6di, hogy elmrilt egy esztendci, a diktat6rikus hata-
lom lecsap, az ellenz6ki fiirt elviszik 6s elmegy6gyin-
tflzetllr�, z6rrj6rk.A val6s6gban a nagyobbik fifr etir6-
nyitj6k egy m6sik terembe, amelyik maga a bolondok-
h6za. A csal6dnak 6vi egyszeri l6togat6st enged6lyez-
nek, s erre most keriil sor. Az rntlzet messze van. Eg;r
napig is zdtyk6lciJnek a vonaton. Van id6 a csal6dta-
goknak megbesz6lni6,k, ki mit mondjon,-ki mit adjon
6t, mik6nt biztass4k a fi6t kitart6sra. Am a helyszi-
nen, a 'kiildfdldrcil hozott tgazgat6 ismerteti a rend-
szab.ilyokat. A csal6dtagok csak egyenk6nt mehetnek
az 6pltho4 levelet nem adhatnak 6t, a csomagot is
le kell tenni a vdr6szob6ban. Ervekre 6s k6r6sekre el-

bi



utasit6 v6laszt kapnak t hozzAtartoz6k. Minden kato-
n6s, minden rideg, mondhatn6nk embertelen. A
f6lelem rirak6dik a j6t6kosokra. Val6sigosan is. S ami
ezut6n k6vetkezik; i naaO nagyfirikat az elmeoszti-
lyon elektrosokkos kezel6sben r6szesitett6k, s narko-
i;rillt(fu., a hozzAtartoz6k teh6t megrendiilten tapasz-
taljAk, hogr a gyerek immir semmit nem fog fel a kiil-
viligb6l, nem 6rz6keli a hozziltartoz6k jelenl6t6t sem'
s oiiodeo el6zetes emgbesz6l6s 6rtelmetlenn6 vAlt' A
k6ts6gbeesett hozzfitartoz6k sorra felrugiak a szab6-
lyokal, sirnak 6s panaszkodnak, mire n iga4at6 -

David alakitja - berekeszti a l6togat6st, s a hozzA'
tartoz6kat elvezetteti.

Tal6n a t6ma is okozza, hory mindenki azonosul a
szerep6vel. A jit6kosok val6sigoson is sirnak 6s kibo-
dnak. A l6tv.iny megrendit6. Az angol mesternek is
az. F';ne ilyen fokf 6t6l6ste' meg6l6sre nem sz6mitott.

S amikor folytatni akarja a j6t6kot' a hallgat6k'
imm6r m6sodszor is felt6zadnak. K6ptelenek tov6bb
j6tszani - mondj6k - mir az eddigiektcil is kime-
riiltek.

S Davidnak megint szembesiilnie kell valamivel'
amire nem gondolt. Itt, Kelet-Eur6piban' ahol kozvet-
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leniil vagy ktizvetve majdnem mindenki meg6lte a, ki-
szokeltaiotts6gnak, a meglyomoritott$gnak az 6lla-
pot61, a j6t6k, ha ilyen t6m6jri' v6rre megy, pontosab-
ban az idegekre. Errcil Magyarorsz6gon nem lehet
Brecht modjTra improvizilni, mint szerette volna Da-
vid, itt csak teljes 6t6l6ssel, azonosul6ssal, Sztanyi-
szlavszkij modj6n lehet riigtiin6zni.

fu David rijra v6ltott. Ertcjen 6s j6l. Sikeresen ele-
gyitette az elm6letet, a pedag6giai vonzatfi grakorla-
i6t Cs a nekiink val6 t6m6t. Figyelt a hallgat6ira' s
azok is 16. Elkezdtlk tanulni egrm6st. Es meg6rteni
egym6s missigit, amely ez alkalommal nem m6sb6l,
dint tcinet-kinek a tirsadalmi, politikai 6s csal6di
mfiltjibol eredezetl, abbol, hogy mi csak most tanul-
juk izt, amibe David m6r belesztletett, a demokr6ci-
it, s abb6l, hogy mi m6g mindig f6liink a visszarende-
zcjd6s lehet6s6g6t6l.

Nos, h6t ezek ut6n keriilt sor arra a cikk elej6n
emlegetett k6z- 6s segits6gny(rjt6sra.

Debreczeni Tibor
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MI IS AZ A DRAMAPEDAGoGIA?

Szerzynk tandr Monoron. Ez alkalommal szakdolgozatdnak egy rdszdt kdzdliiik. Irdsdt a hazai

ds kiitf,ldi szakirodalom tdrgyszer{i felhaszndldsdval kdszftette, s ez mintegy summd.zata is a

, drd.mapedag1gidnak; mifdle ievel4si cdl drdekdben alkalmazhat1, hol ds hogyan? A m6dszer -

rel most iinterked1k di a m6dszer kiitrinb1zd dsszefilggdseit buvdrlani szinddkozdk egyardnt

hasznos ismeretek birtokdba iuthatnak, olvasvdn a dolgozatot'

A fogalom tisztfzfrsa az6rt liltsztk fontosnak, mert pedag6gusokkal besz6lgew.e !<]t!szf-r tapasztaltamt log hl

a drimatikus nevel6s keriilt sz6ba, tzt egsrlrtelmiien a magyar szakos nevel6k eltal alkalmazhat6 m6dszernek

6s feladatnak v6lt6k. Osszekeverve, egybemosva ilyenkor a dramatikus nevellssel a kdvetkezci fogalmakat:

l. Dr6ma (mint irodalmi mrialkotis, mely dial6gusban megirt sz6veg, 6s melyben a dialogusok a jelen id5-

ben v6ltoz6 k6lcs<iniis viszonyokat hordomak.)
Z.Dr6ma (mint szinjdtek'- szerepl6k 6ltal eldadott szinpadi mii-, mely a metakommunik6ci6s 6s nem ver-

Mlis jelekre 6pil6 utfunz6sokon, kozl6seken, jelent6seken alapul)
3. Dramatizitlas (mely alatt irodalmi mriv& - ebrisorban epikus miialkot"4sok - olyan atalakitilsilt 6rtjiik'

hogr az szerepl6k 6ltal megielenithet6 legyen).

Pedig mindezeknek a dramatikus nevel6shez csak annyi kdziik van, amennyiben
- e"fogatmak is magukban 6rzik az og6r<ig ,,dr6n" ig6t, mely azt jelenti: tenni, _cselekedni valamit:
- a dr-amatikus nevel6s sorin felhas^at;ut a dranaiikus folyamat jellegzetes elemeit, amelyekkel a szinhfn-

miiv6szet is 6l;
- a dramatikus nevel6s sorin spont{nul is l6trejdhetnek olyan eszt6tikailag is 6rt6kes, szinj6t6kszerii ,,miial-
kotisok", melyek kdz6ns6g el6tt bemutathat6ak lenn6nek, de nem ez a dramatikus nevel6s c6lja;.
- a dramatikus nevel6st 1 szinh6zrriiv6szet is (6s igy a gyermekszinj6tsz6s is) felhasm6lja a szin6szi k6pes-

s6gek fejlesztdseben."A 
drimapedagogia kifejez6s a hetvenes 6vekt<il terjedt el a hazai szakirodalomban. Maga a kifejez6s az an-

gol nyelwertiletr5l i<eriilt iozzAnk - 6s mint arra a hazai szerzok is utalnak -, ott is tobb elnevez6st hasz-

iaf"oi ugranannak a nevel6si folyamatnak a megjeldl6sere; legs/akrabban azonban "creativ drama"-k6nt em-

legetik. nZ tenet az oka annak, hogy hazai elnevei6s6ben is kiiliinb<iz6 fogalmakkal tal6lkozhatunk kreativ dr6-

mi; improvizativ drfrma; nevel6si drima; alkot6 dramaturgia.
A dr6mapeOagogia teh6t a szem6lyis6g fejleszt6s6nek olyan m6dszere, amelynek sor6n a cselekvci ember

(grermek) ismereieil k6pess6gei 6s t6rsas tiapcsotatai a nevelci 6,Jtal ir6ny.ito-tt 6s a t6rsakkal v6gzett k6z6s dra-

i"utitus jat6tot sor6n lejl6dnek. A drimapedagogia eszk6ze: a dr6maj6t6k.
,,Drnriaj6t6knak neveziink minden otyan iitetos emberi megnyilv6nul6st, amelyben a dramatikus folyamat

jellegzetes elemei lelhetcik fel'


