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Nagyon 6rdekess6 tenn6 a d6lut6nt, ha az 6t felsz6la-
16 6t kiilontxizd szeml6lctm6dot k6pviselne a dr6mai 6s
szinhizi k6pz6ssel kapcsolatban. Igen unalmas lenne, ha
mind ugyanazt mondanenk. Mindenkinek 20 perce van
v6lem6nye kifejt6s6re. Szerecs6mnek tartom, hogy 6n
kezdhetem meg <isszej<iveteliinket - 6s tal6n 6n6k is sze-
rencs6jiiknek tartjik majd, hogy elmondhatj6k: ,,Nos a
legunalmasabban m6r az elej6n 6testiink." A hfsz perc
melyen beliil 6t kell adjam filoz6fi6mat 6s gyakorlato-
mat, egyenes kihiv6s - nincs m6s h6tra, el6re! Megk<ize-
lit6semnek az egyensfilyoz6szim nevetadtam, a cirkusz-
b6lv6v6n a metaf6r6t, smint ahogra cirkusznakaz isko-
l6ban a dr6m6nak is ki kell v6ltania azt a bizonyos
,,66h!"-t!

Amiben tal6n kiildntxiziink, az a kiviilt6sm6dja. Sta-
l6n az, hogymi6rt is akarjuk ezt az,,66h!"-t kiv6ltani. Hi-
szek a dr6m6ban, mint az oktat6s r6sz6ben, mert hatha-
t6san r6ir6nyitja tanul6ink figyelm6t a rohamosan v6lto-
z6vililgra.A dr6ma segiti ciket annak meglilt6siban, mi
rejlik a v6ltozdsok mrigott, s a v6ltozisok ekiid6z6s6vel
6s/vagy kezel6s6vel j6r6 felekiss6g villal6s6ban.Ez -

szerintem - nem jelenti azt, hogy minden t6m6nak, vagy
hogy ak6r csak tdbbs6giiknek aktu6lis politikai probl6-
m6kat kellene felvetnie. Egy mfltbeli t6rt6nelmi ese-
m6nyt v6ve, egy elk6pzelt j6v<ibeni tdrsadalmat teremt-
ve, fjjialkotva egy irodalmi esem6nyt, vagy jit6kosan
belemertilve a k6pzeletbe, gondoskodhatunk arr6l a kel-
16 tivols6gtart6sr6l 6s k6zvetetts6gr6l, melym6dot ad ta-
nul6inknak arra, hogy a rohamosan v6ltoz6 vil6ggal kap-
csolatban is fel tudj6k tennik6rd6seiket. Adramatiz6l6s-
ra sz6nt anyag lehet jelent6s, l6nyeges azonban a m6d
kell hogy legyen ahogy az osztiily feldolgozza azt. A k6-
vetkez6kben megpr6b6lom megragadni munkam6dsze-
rem l6nyeg6t,vagyis inkdbbannak al6nyeg6t, amir<jlhin-
ni szeretn6m, hogy igy dolgozom. K6t alapvetci jellegze-
tess6ge varlannak, ahogy 6n a dr6maoktatist megk6zeli-
tem. Egyik, hogy a tan6r 6s a tanul6k t6rsmriv6szek egy
k6zds v6llalkoz6sban, s ki-ki meg kell hogy tal6ljahozz6-
j6rul6s.inak kellcj m6rt6k6t, ezt nev ezemegyensf lysz6m -
nak, a m6sik, hogy eme koz6s v6llalkozis c6lja a mcigiit-
tes tartalom felt6r6sa, a jelent6sad6s.

Eme k6t saj6ts6g nyilv6nval6an 6sszefiigg, de hogr
vil6gosan 6rtsek kiildn t6rgyalom rjket. L6ssuk elciszdr a

jelent6sad6st. Azzal a felt6telez6ssel dolgozom, hogr a
miiv6szi munka egyfajta m6sk6nt ldt6st kiv6n. Ak6r for-
gat6k6nyv alapj6n dolgoznak a tanul6k, akir spont6n ad-
j6k elci (riigtdnzik) sajet fikci6jukat, hiszem, a mriv6szi
folyamat arra ir6nyul, hogy megzavarja a m6r ismertet.
Csak a m6r ismert megzavar6s6nakvan olyan ercis neve-
16 hat6sa, amely magdra a nevel6sre is kihat. Egy m6s
szemsz6g, egy irjabb dimenzi6, egy irjszeni be6llit6s, egy
megddbbentti metaf6ra, egy v6ratlan ellentmond6s meg-
zavarja a status quo-t, r6s valami (rjat 6szleliink, amit nem
biztos hogy felfogunk, amit nem felt6tlen fogalmazunk
meg, amit nem sziiks6gszcrii megtanulnunk, inkiibb csak
6rziink. A dr6mai alkot6 folyamat igy egyfajta felfede-
z6s. Itt nincs sok helye egy ismert t6rt6net ismert cselek-
m6nye (rjraj6tsz6s6nak, a pr6b6nak 6s a sz6vegkonyv
elciad6s6nak, melyekben az6rtelmez'6s m6r el6re eldon-
tiirt.

A miiv6szi megk6zelit6s nem a feli i leti jelen-
t6startalmakkal foglalkozi; egy tortdnet fonala mint egy
aut6, A-b6l B-be visz minket, de a dr6ma szemiink el6 t6r-
ja, mit is jelent(het) A-b6l B-be menni. A Csipker6zsik6-
ban, tudjuk, hogy a Sonosz ttnd6r hivatlanul 6rkezett a
gyermek keresztelcij6re. (Nincs arr6l sz6, hogy eme
szeml6letm6d egy l6tez6, ismert t6rt6netet kiv6n, egy-
szeriien azfirtvillasztottam ezt, mert ezt tal6n mindenki
ismeri.) Szeretn6m, ha tanul6im felfedn6nek p6ld6nak
ok66rt n6h6ny olyan dolgot amelyet a gonosz tiind6rnek
a meghiv6r6l val6 mellciz6se m6r mag6ban jelez. Mik
azok a t6nyek 6s hiresztel6sek, amit a t<irt6neti el6z-
m6nyb'cil fel kell t6rni?Mitcjl f6l a csal6d? Milyen hatis-
sal van a jelenl6te az emberekre? Mefogalmazta valaha
valaki ezeket a f6lelmeket, vagy jobb nem is besz6lni 16-
luk? Miben nyilvinul meg gonoszs6ga? Mi a legrosszabb,
amit tehet? Vannak egy6ltal6n hatalm6nak korl6tai?
Tudja vajon befoly6solni a jdvdt? Lehet vele vitatkozni?
Puszt6n a sors hirn<ike volna? Maga az asszonyd v6l6s
lenne az 6tok, melytcil a ,,gonosz" tiind6r 6vja a gyermek-
et?

A dr6maoktat6s ilym6don val6 megk6zelit6s6nek 16-
nyege a mondand6 felt6rilsa, spontdn j6t6kokkal ink6bb,
ahol a szin6szek egyben dial6gusalkot6k is, mint valami
m6s 6ltal irt szdvegek alkalmaz6s6val; hasonl6k6ppen, itt
a hangsrily ink6bb van a r6sztvevcik<in, akik egym6s k<i-
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'fnffiiiiint egy kiils<i kiiziins6g szimirak6sztilt alko-

t6s esJt6ben. Egy sziivegekhez 6s hivatalos eltiadisokhoz

vat6 attot6i tr olraala"iontoseredm6nye, a munkaval6-

di alapja azonban a jelent6s felt6r6sa, meg nem szdvege- '

zett dial6gusokon 6s tetteken kereszttil.

A tan6r 6s agyerek egyiittmiik6d6se
Egy tdrt6net jelent6startalm6t figy t6rja fel legegr-

szerfi"bben a tan6i hogy elmondja az oszt6lynak, hogy mi

is az, vagy hogy akad6miai vitdt kezdem6nyez' Azilyen

intellekiu6lis megkiizelit6s, a miiv6szi nem igy mtikddik'

A dr6mai miiv6szi forma felriz, elbiivdl, megdiibbent'

csod6lattal tdlt el, vagy felkelti az 6rdeklcid6st, vagym6g

ak6r meg is fenyeget. A tan6rfelelciss6ge, hogy oly m6don
' ,,zavarji.meg"- im6r ismertet, hogy aszinvonalszin-

iiari etOaaaJszintj6re emelkedj6k. Igen alkalmas m6dja

ennek ha a tan6r jzerepet v6llal. A sok 6wel ezel6tt Do-

rothy Heathcote 6ltal bevezetett grakorlat ,,tan6r-sze-

repben" n6ven vilt ismertt6. Sok gyerekcsoport k6ptelen

feir6zni, elbiiviilni, megdiibbenteni, csod6lattal eltijlteni'

pl6ne fenyegetni tb. salet ;6t6t aival, ha nem kap taniiri
-segits6gei. 

A csoportos alkot6j6t6k bonyolult folyamat'

Cs uezei<; n6tkiil csak akkor sikeres, ha olyan tisszetevrik

mint csoportdinamika, 6rz6kenys1g, bizalom, koz<is c6l

6s egy megt eszdlt dr6mai f6kusz mind jelen vannak' Sok-

stoia tpo.*ntdn kreativ j6t6k az ismcrt ism6telgetes€r'r1' a

mir egyszer meg6rteti bemutatdsdv6 redukdl6dik' ahe-

lvett. ttsv 6i taftahakat t6rna fel' A tan6r a lehetsEges
jltent6sJl ;oUUan dtgondolt perspektiv6jeval 6j teriile-

ietet tuO nyitni a r6szlvevcik sz6milra. Ebben a kital6ci6-

ban arra hiszn6lhat egy karaktert, hogy szinhilzi fesziilt-

s6get teremtsen, hogr6lesebbre 6llitsa a f6kuszt, felerci-

sit"se a jelent6s drnyalatait. Nem kell irgy tennie' mintha

maga volna a karakter' ci mindig a csoport tanirja vagy

vez"etciie marad, csak jeleznie kell a karakter jelenl6t6t'

igy egy olyan jelenetn6l, ahol a vend6gek 6ppen aj6n-

aCm'ilait<Osiitili a kisded hercegn6nek, igy besz6lhet:

,,Mivel mindny6jan csak az aj6nd6kk6szit6ssel voltak e[-

ioglalva, nemuett6k 6szre amint beosont 6smeg6llt az aj-

t65an" Sziasztok unokatestv6rem - mondta' L6tom'

nagy munkiban vagytok... Csinos- dolgok k6sziilnek?"'

Valami kiildnleges alkalomra, netiin kiildnleges valaki-

nek?... stb. Es a ian6r s6t6lgat k<iziittilk 6s az elbesz6l6s-

bril a k<jzvetlen besz6dbe viltva megpr6b6lja kihfzni be-

kiliik a csal6di titkot. A tandr nem r6sze a driim6nak oly

m6don, ahogy a tiibbi r6sztvevci. Mikozben a gonosz tiin-

d6rnek v6laszolnak' tudatosul benniik tan6ruk felhiv6sa,

hogy ebben a nyomoz6sdiban titkolj6k elazigazs6got.a

UeiotatoaO ekiI.Ez az, ami ebben a j6t6k-szerkezetben irj

jelent6seket tud feltilrni. Akiiz6tt, amit a v ezetol ranir,il-

ietvea csoport ad bele a j6t6kba egyensflynakkell lennie'

Sok 6wel ezelcitt Geof f Gilham alkotta a mond6st:,,J 6t6k

a gyereknek, i6t6katan6rnak." Ha ilyen szellemben k<i-

,"titii.rt a didmaoktat6shoz, megtal6ljuk az emlitett

egyensirlyt, melysokszor a munka sikeress6g6nekkulcsa'
SZt a ,,tin6r sierepben" technika alkalmaz6sa n6lkiil

m6g egy az anyaghoz j6l idomul6 megkozelit6s is term6-

ketlen-iehet. Nagyon isvisszaktisz6n ez a probl6mahaegy

one-off feln6ttmtihellyel dolgozom. Az ilyen vesz6lyek

megsokszoroz6dnak a,,tan6r szerepben" technika alkal-

mazisakor, mely n6ha sorvaszt6bb is mint felszabadit6'

Es m6gis v6llalni kell ezt arizik6t,mivel hat6kony alkal-

maz6s7val irodalmi, tiirt6nelmi 6s tilrsadalmi probl6m6k

szinhirziel6ad6ssi vqlhatnak - 6s ezek azok a korai szin-

h6zi tapasztalatok, amelyek megalapozzdk a Dr6mai

Miiv6szet mint 6n6ll6 tant6rgy oktat6sit 6sgyakorlat6t'

A helyes egyensfrly el6r6se nem felt6tleniil jelenti

egyben ait, hogy a csoportnakkell t6mftv6lasztania, ha-

bii ez segittrei. ltogy a tan6r v6laszt-evagy a gyerek' az

kev6sbe Fontos, mint az, hogy a r6sztvev'6k maguk6nak

6rzik-e azanyagot, tudnak-evele azonosulni' igy a,,tan6r

szerepben" m6-dszer idcjzit6se kritikus is lehet' Ha olyan

dr6mit akarunk csin6lni, melyben bdrtontdltel6kek

megl6togat6s6ra keriil sor, dsszerii felt6telezni, hogy m6r

oro-trorultuk a t6m6val, de ha a Csipker6zsikit akarn6nk

megcsin6lni, bolondsig volna ezt triryri. O9 -t9;ls<i 
bel€-

p6siit< a tort6netbe az volt, hogy taliljanat< ti 9s 
kis cso-

portokban j6tsszanak el egymdsnak n6h6ny felt6telezett

incidenst u gonost tiind6r mirtlj6b6l, amik miatt annak

csalidi nyoiettu -"nekiilnie kellett, akkor a maguk6v6

tev6s /azonosul6s, (ownership/ folyamata' amely azzal

kczdciik, hogy kiv6lasztj6k s azt6n elj6tsszfrk az inci-

denst, megeicisit6st kap a tan6r 6ltal, aki most l6that6

m6don felies ziazogonosztiind6riik szerep6t mikor k6r-

dcire vonja ciket a csinos csomagokkal kapcsolatban' Az

ilr en kiiloniis illuszt1616s (gyakorlata) melyben a beveze-

tci g-r akorlat hagyominyos performance -m6dszereket
naslrrat ,,a tan6i szerep-ben" forma elcik6szit6se, csak

egvik ftja a tervez6snek 6s nem tekintend6 modellnek'

$Uet" modla uan a megkiizelit6snek, bele6rtve a szove-

gek, jdr6kok. k on' etlen 6rz6kel6si tapasztalatol. a refl ec-

iion-det ises. a kamaraszinhin, a ,,szak6rtci kopenyben"

technika, a rajzol6s, a t6nc 6sa hangkoll6zsk6szit6s alkal-

maz6s6t mel, ek koziil b6rmelyik megfelelcien iiszt<iniiz-

heti a jelentesaddst th az elsajitit6st.
Hi a resztr er cik elegcndcim6rt6kben maguk6nak 6r-

zika t6m6t, (Carol Malczer,r'ski - Victoria E'gretem, Brit

Kolumbia - rdszleteztc egl tanulm6nl'6ban a dr6mai el-

saj6titds koncepci6jit) aklor r an esel-v a szinh6zi i6t6k-
.al6s atta, hogy' a tapasrtalat mind mtir 6szi, mind okta-

tiisi szemsziigbcil, mind pedig a szem6ll'es fejlcid6st te-

kintve kiel6gitci lesz. De valodi sikeressege fjabb probl6-

m6t vet fel, ir t.ghozzAa tanirtol val6 fiigg6s probl6mhi6l

igykiil6nbsege-t kell tenniink riivid 6s hosszft6vu elsaj6-

tiias tOzOtt, mivel eg1 idci muha a tanul6k maguk kell

hogy meg6rts6k 6s ."Pttet.'ezt6k saj6t szinh6zukat'

miii miiv?szek feleliir. -ct r'illaljanak saj6t produkci6-

juk6rt, mint tanul6k rij felfedez6seket tegyenek' mint

Lsoporttagok auton6mi6t kapjanak. A tan6rmindig ke-

resia leheici#get az irdnl it6sra. K6pesnek kell lennie ar-

ra, hogy annyit fektesscn bele a darabra, hogy az arra, il-

letve ii oszthlyra n6ne a legmegfelelcibb legyen, s hogy

kiizben iigyesen keresse az alkalrnat a visszavonul6sra' A

dr6mataiirnak egy kiit6lt6ncos biztons6g6ra van sziik-

s6ge ebben az egyensrilyoz6szimban!
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