
2. Augusto Boal, Theatre of the Opressed, spanyolb6l anS,olra forditot-
ta Charles a.6s Maria-Odillia Leal McBride, (London 1979), p.ix.
3. Anansesem - Ananse tttrtenet, melyekben 6 szerepel, de cisszefog-
lal6 neve mindazon tdrt6Deteklek, melyeka mesemond6 esteken hang-
zanak el, mondjuk ak6r t6rt6nelnri esenr6nyekr6l.
4. Agoo - Figyelemfelhivds, kb.: Egy kis figyelmet!vagy Csendet k€-
rek!
5. Salem - wfjci v6ros. A missziondriusok 6ltal alapitott 6s elnevezett
fi(riskol6k.
6. Kristom - Kcreszt6ny negyeclek. A nrissziottdrittsok aT.okon a tele-
peken ahot megt6ritettjeikkel 6ltek, kisebb tiivolsiigra a faltt vagy a v6-
ros k6zpontj6t6l templomot emeltek.
7. Gyakorl6iskola - AzAkropongi Presbiterk6pz6Iskola gyakorl6 ta-
nilrai sz6m6ra l6tesitett elenri iskola.
8. Akrol>ongi lfj(rs6gi lskola - egy mhsik elenri iskola Akropottgban,
ahova k€pzett tan6rokat ki.ikltek.

9. Akosua Tuntunr (tam-tam? - a ford.) T6rsulat - Egy GSna keleti

r6sz6n 16v6, Twi nyelvtertiletnek a zen6j6tjdtsz6 (irttenerant) nepzenei

t6rsulat.
10. Adowa (adua, speciSlisan nreghaterozott dobzenekari felSllSs -

ford.) - Egy (kiil6n6sen ashantik 6ltal besz6lt) akan nyelvterulet ha-

gyom6nyos tirrsas t6nca.
t l.Agbadza - hagyomfnyos t6rsas t6nc az Ewe (Volta vid6k) ter(ilet-

16l. (Az ewe itt nem anyajuhot jelent. Egy afrikai nyelv €s n6p rlev6nek,

angol lrangz.dsnak rnegfelel6 6tirdsa. Merriam Webster:A Kwai langu-

age of Ghaua and Togo. - a forcl.)
1 2. Pito * alkoholos ital (s<ir - a ford.), hagyomdnyosan k6lesb6l k6-

sziil.

(Fordftotta: Mann Gytirgy)
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KAPOSILASZLo

Az idcirrk6nt ncvctv6lt6Corvin t6ri int6zm6ny (elcn-
leg Magyar Miivekid6si Int6zet) kiadiisi{tnn 169 nem je-

len t meg sz.inh6z,i, driimapedag6giai von a tko t is6 sz.ak'
konyv,Az int 6z.elpir lvelemondott az orszigos, rcgion6-
lis fesztiv6lok szervez6s6rcil (ezek 6tkeriiltek az orszdgos
egyesiiletekhez), az alapfoki tanfolyamokat m6r hosszf
ideje ncm ott szervezik. Amit vdrtunkvolna t<iltik: a ko-
z6pfokf k6pz6s szervez6se r6s szakirodalom megielente-
t6se (sajnos, nem v6lctlen a felt6teles m6d, mindkettciben
ins6ges idriket 6ltiink).

Nos, v6gre itt egy k6nyv, 6rdmiinkre, 6piil6siinkre,
gondolhatn6nk...

Sajnos, olvasva a miivet, az iiriimb6l kcv6s maradt.
K6rd6s, hogy errc a k<inyvre volt-e sziiks6giink, avagy
egyiltal6n sziiks6g volt-e erre a konyvre.

500 peldriny, A"/S-<is m6retben 99 st-imoz.olt oldal
(ebben az egyben cfm- 6s vakcim oldalt6l az iroda-
lomjegyz6kig minden bcnnc van; egy6bk6n t, az iires lapo-
kat lesz6mitva nincs 80 oldal), el6g drdgf n, 223Ft-6rt.

Sokf6le cim vagyon feltiintetvc a borit6n: Dramati-
kus technikdl< 1. sorozatcim, de bef6rt al6 ez a kotct),
SZ i N - e s f iizelEK (kiss6 modoros,,,kital6l t ", t ipogr6fli -

6val is jitsz6 elnevez6s) 6s a fejl6cben minden oldalon
megism6telt C selekv6 Drdmatanittis (igy,a drdmrit nagy
D-vcl kezdve; taliln a naSy-nagy tisztclel., esctleg n6mi
angolsz6sz beiit6s miatt, vagy cgyszcrticn sa.it6hiba...). A
k6sribbiekben azt6n 16rtesiiliink 16la: a cirnad6s gondot je-
lentett a szerzcjnck ( 15. old.).

A fejezetcimek: Bcvczct6s, Az alapok, Dramaturgia,
Az iskoladrilma, Pedodr6ma A,,Szcm6lyk<izpontf rncg-
k<izelit6s", Egy m6dszer kijrvonalai, ,,A kurzus" stb. -

sokat sejtetnek, hclyenk6nt ig6rnek is.
Pici gyanakv6s az elcj6n: tali n sok iscz cgyv6kony fii-

zethcz...
Miclcitt rr6szlctckbe brrcsdtkozn6k, k6t ai6nl6ssal 6s

6lta16nos meg6llapitdsokkal 6lck. Rcm6nycim szcrint az
ut6bbiakat - szerz6nk idiink6nti gyakorlatAtd clt6r6cn
- sem hagyom kitejte tlcniil.

Elciszrir is: nyugodt sziwel ajdnlom czt a kdnyvet
min<lazoknak, akik dr6m6t, vag,l'is at irodalom harma-
dik miinemdhez tarloT6 alkotrisokat akarltak tanitani:
mcgismerkcdhctnck belcjlc a sz.crzcj, a t6ma irfnt 6rdek-
lcidrj, abban utat kercslj koll6grijuk tapasztalataival. Ncm

,,Az igazsdg jdl el rendezett,
j6l elhatiirolt birodalma kicsi..."

(Krist6f Pdter: Cselekvci Drdmatanit6s cimii kiinyv6rdl)
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kcll valami kiiltinoset v6rni: m6dszer6ben, eszkdzeiben
nem tiinik revelativnak a krjtet. Az adott teriileten dolgo-
z6k, a drilmirkat is tanit6k (sajnos, jelenlcg j6formi{n

csak nyolcadik oszt6lyt6l folfcl6 tal6lkozunk veliik) el-
ddntik, cld6nthetik majd, nekik mekkora segits6get je-

lent Krist6tP6ter konyve. (Hasonl6 pr6b6lkoziisvolt Tol-
nai Kata munkrlja, pir 6wel ezel'6ttjelent meg, Drdma-
tanitds az dltaldnos iskola nyolcadik osztdlydbancim-
mel.)

Nem aji{nlom ezt a kdnyvet mindazoknak ,tkika drd-
mapedagrigia ir6nt 6rdcklcidnek, av6gbtil, mert nem ne-
kik k6sziilt. N6h6ny t<imiir - hol igaz, hol nem -, tdbb-
nyire bizonyitatlan megjegyz6sen vagy meg6llapitdson
kiviil mds, a driimapedag6gi6ra vonatkoz6 r6szt nem tar-
talmaz eza kiadv6ny. Ami, persze, nem baj, haaszerzo-
nek m6s a c6lja...

Hogy mi a c6lja, els6-mdsodik olvasatban nem deriilt
ki szfmomra egy6rtclmiien, de tal6n a konyv ar6nyai se-
gitenek v6laszolni e k6rd6sre. A l 5-34. oldalakon kiv6n-
ja a szerzci saj6t m6dszer6nek alapjait lerakni, ismertet-
ni, majd a 37-80. oldalakon6lm6nybesz6mo16t kiiz<il egy
6ltala vezetett kurzusr6l, 83-91. kozott osszegz6st ad,
foglalkozik a tov6bbl6p6si, fejlcid6si lehetris6gekkel. Te-
hiit az6rdemi r6sz ( l5-91. old.) kozel 6OVo-aA drdmairds
alapjai cirnii kurzusr6l sz6l. (Lehet, hogy e tanfolyam
munki4iiinak ismertet6se volt Krist6f c6lja?!)

Haz6nkban sok int6zm6nyben (fcik6nt fcjiskol6kon
vagy eg,yetcmeken) folyt 6veken keresztiil az cgyre is-
mertebb 6s eltogadottabb dr6mapedag6gia kifejez6s,
minl f eddndv hasznilata alatt voltak6ppen dr6mat6rt6-
net, drdmaelm6let (idrink6nt keverve szinh6ztiirt6nettel
6s -elm6lettel) oktat6sa. Fontos, hogy az emlitett t6ma-
k6rokkel megismerkedhessenek akik 6ppen akarnak, de
ettcil m6g k6retik nem risszekeverni, egybcmosni szoro-
san 6ssze ncm tartoz6 dolgokat. A drilmapedag6girit n6-
lunk reformpedag6gidrrak tcki ntik, pill--vilzatokon p6nzt
lehctett -lehet szcrezni fedrin6vk6nt tort6nci hasznlilal|-
val, tett6k is ezt nem kevcscn. Es ez m6r nem puszt6n
szakrnai. hancm etikai k6r<16s is.

Foglalkozzunk el6bb a,,kurzussal". A k6t 6vre tcrve-
z,et t, koz.6,piskol6 sokn ak me gh irde te t t ta nf ol ya mra
ncg),vcnen jclentkeztek, felv6tcli ut6n tizenhatan irat-
kozta k trc. A ktinyv ll 4. ol<lalln az irll, hogy a z.ir 6 v izsg6n
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csak egyikdjiiknek sikeriilt megfelelnie (a t6bbi halasz-

tott), 6; m6g 6 sem k6sziilt el a z6r'6 feladattal (ami nem

kis munka, Ggyiikhozz6: egy tel jesenondll6anmegiran-

d6 darabr6l van sz6). Nem kiv6nn6k a mennyis6gi muta-

t6knak tfil nagy jelcntcis6get tulajdonitani, de "besz6des-

nek" tiinneki fbnti, a konyv tartalm6ra 6s a tanfolyami

lemorzosl6df sra vonatkoz6 sz6mok.
Mik6nt dolgoztak Kirst6[ vezet6s6vel a k6z6piskol4-s

ifjak, annak ily:en hosszf bcsz6mol6b6l (44 oldal) ki kell

deriilnie. Minden r6szletcsen ismertctett toglalkozilst

gyakorlatok vezettek be, a Magyarorsz6gon- megszokott

Jieml6letet kiivetve: veszek n6h6ny gyakorlatot ,,eml6-
keim l6rh6n6b6l" vagy egy ,,receptkdnyvb<i1", valami-

lyen szempont szerint sorrcndbe szedem cikct, s m6ris

klsz a foglalkoz6s egy r6sze, a bcmclcgit6s, fclvezet6s

stb...
Nem 6rt turlnunk, hogy ezck a szabilyjft6kok csak

eszkozdk a pedag6gus sz6mdra. Alkalmazhatja <iket bir-

ki (an6lkiil, hogy tdzc lenne a dr6mapcdag6gi6hoz)' Te-

szik is ezt tcripiils csoportokt6l kezdvc a szabadidcis
programokat szerveziikig' sokan. Jtl lenne, ha tudomdsul

vennOnt v6gre, hogy n6hfny szab6lyjdt6k bevetisemtg

nem jelent nevel6si lolyamatban val6 gondolkodiist '

gyakran m6g gondolkod6st sem. Kozkincsnek sziimit6

Iszkiizt6r allialmaz6sa, ennyi, s nem ttibb, Sernmik6ppen

nem unikum.P6ldr4ul egy driimatiirt6ncti kurzus n6h6ny

gyakorlattal szincsitve m6g az marad' ami.
A gyakorlatok utdn jonnek asz-etz6k6s miivck, idci-

rendbeh, ahogy illik, ahogy szokiis. Az rcndre nem dcriil

ki, mi6rt 6ppen azt a miivet vilasztotta a tanfolyam veze -

tcije, amit; milyen elemz6si m6<lszerrel dolgot-z{kfel az

6ppcn soron l6vci miiveket; s a dr6m6k mcgkiizelitcsi
siempontjai is csak ritkln keriilnek ismertet6sre..' Vi-

szonlel6g sokat megtudhatunk olyan lontos dolgokr6l'

hogy hol mityen teremben volt a foglalkozis' a tanfo-

lyamvezetci j6l 6rezte-mag6t vagy sem, teiztak avagy

nem, ki mi6rl hagyta abba a kurzust, hovi utazott stb...

Ami l6nyeges, 6s ki is deriil az 6lm6nybesz6mol6b6l: nem

csak elm6leti volt a k6pz6s, a r6sztvcvcjk bcis6gcscn kap-

tak lehet6s6get dnmaguk kipr6b6l6s6ra, irhattak, cle-
mezhettek. A di6kok munk6ib6l szdmos sz(nvonalas p6l-

d6t hoz a szer 26. A clrimi-Jxon keresztiil az eg6sz vil6gr6l'

a benne elfoglalt helyiinkrcil, onrnagunkr6l6s a m6sikr6l

lehet besz6lni - olvashatunk crrcil is. Akinek ez m6g fij,

a ricsodilkoz6s orom6vcl teheti...
Aszcrz.o a l5-34. oldal koztitt m6dszer6nek alapjai-

val foglalkozik, majd a 84. oldalon k<izli: ,,Ugy 6rzem, si-

keriilt <itv6zndm azokat az alapclemcket, amelyck a kiin-

duldskor m6g mint kiilon6ll6 r6szck voltak jelcn a gya-

korlatomban )'Ezekaz.alapelemek (33-34. old.): "a tanu-

l6k<izpont(r megkozelit6s" (Rogcrs ut6n), a,,dramatikus
technik6k pedag6giai orientici6jii alkalmaz6sa",,'az is-

koladr6md k sok6.v s  t  izados t t i r t6n e t6nck tanul  -

milnyozdsa" 6s a ,,szakmai ismerctek" (sic!).
A dramatikus technik6k pc<lag6giai oricnt6ci6.iit al-

krlmazi,sil{rl val6szinri leg a 21 -28. ol dalon eml i tet t pe-

dodr dmdr a gondol. Errcil kissr6 r6szlctescbben.
Szerzcjnk M6rei Feremcet id6zi: ,,A pszichodr6ma

minden v6ltoz.ata (Ieripi6rs, tinismereti, pedag6giai) cso-
portos eljririis." Maga M6reiscm fcjti ki schol (irja Kris-
i6f;, mit is 6rt pedag6giaivilltozat alatt. A szerzci tillete:

,,...mi lenne, ha egy huszdrv6gissal kimctszen6nk a pszi-

chodr6ma testeb6l ezr a (val6i6tban mcg nem fogalma-
zott) pedag6giai v6ltozatot, 6s on6llfi 6letre segiten6nk
pedodrfrn'a n6vcn." Ezt a logikai minimumot mellciz6
mon<latot fjabbak kiivetik: sz-erzonk p6r sorral fcljcbb

m6g a magrar pedagogusok pszichol6giai tij6kozatlan-

s6gi miat i agg &ik (25. old. : ..,,aggodal ommal tekin tek a

rigyut pedig6gusot c6lzottan pszichol6giai tev6keny-

s6gEie"), el akarja v6lasztani a dramatikus technikilk pe-

AalgOglai Os psziinot6giai alkalmaz6s6t, maid ezt k6vetcj-

en "gy (tobbnyire) terdpi6s cllzart elj6r.isb6l akar egy

meg-n"tn fogalmazott pedag6giai mddszert kreillni

lgon<lolonr, az ismertet6ssel javasolni is)' Na 6s e7'a meg

iem hatdrozott m6dszer (hol m6dszert' hol eszkiizt ir)

,,eszkozc..." lennc,,...a szcm6lyis6g fcjleszt6s6nek, azon-

ismeretnek". 0jabb logitai bakugrils, meglep<i ki jelent6s

kdvetkezik: ,,a pedodr6ma teh6t nem lennc azonos a dr6-

maoktatdssal". Drfmaoktatdsr6l, mint c6lr6l eddig sz6

sem vof t, hogy keriil ez idc?Magyarinat nincs.

A kdnyv 23. oldal6n a Pcdodrima cimii fejezetben az

elsci alcim: Dr6mapedag6gia. Krist6f id6zctci el6g r6giek'

egy r6sztik olyan megkoi"elil6st ad, illetve olyan k6rd6-

sJi<kel foglalkozik, amelyeken keletkez6siik 6ta m6r tril-
j u t o t t  i  d r A m a p e d a g 6 g i a .  A k 6 r m e l y i k  t r r d o -

m6nytcriilcten minimumszintnek tekinthetci az az elv 6-

r6s, irogy ha valaki ir6sban fc.itegct clm6lcti k6rd6seket'

ismerjeiegaldbb a szakirodalmat. Ugy gondolom, ezal6l

a drdmapertag6gia sem tckinthetci kiv6tclnek. IGist6f

produkci6r6l 6s odavezetci frtr6l besz6l, vagyis m6g min-

dig a gy"t."kszinjiltsz6sr6l kiv6nja levAlasztani a dr6-

rnit -I-ne* itt tartunk... Annyira kiizhely, hogy eln6z6st

k6rek 6r te: a d r6ma nem i6r k6z a klzben a gyermekszin -

j6tsz6ssal, az csak az egyik - viszonylag sziik r3s nem is a

iegfontosabb - alkalmazirsi lehetris6giink'
Foglalkozik Krist6t a driimival kapcsolatos me8,ne-

vez6sek pontatlans6gdval. K int, az,,cishaz6ban " ez tobb-

nyire nem gond, s n6lunk is kezd kialakulni valamif6le

egyezm6ny. Ugyanis egyre inkdbb haszndlato_s itthon is

az-angol elnevez6s, 1nmag,dban a drdma sz6. V6giilis le-

het aliirmi a nevct6si c6l, az 6letkor, ahol alkalmazzik,a,

szervez6d6si forma stb., ha,,cselekvci emberek ilinz|-

sin" keresziil tiirt6nci nevel6srcil van sz6, nyugodtan

hasznillhatju k a d r d ma sz6t. Amennyiben pontos, n6lunk

is 6rv6nyes megfelelcit talillhatnrlnk az alkalmazils cgyik

lcgfontosabb teriilct6nek megad6s6ra az educat ionvagTt
etlucational helyctt (ncvel6si?, oktatrisi?, tanit6si)' e 1e-

riileten ncnr maradna sok gondunk. Igaz, igy fjabb jelen-

t6st adunk cgy a kiiznyelvbcn is haszn6lt szavunknak, de

hrirmclyil ti<tomf nyieriilet ne m teszi meg ezt... Iis v6gill

is otl van a jelenleg clfogadott, haszn 6lhat6 drdmapeda-
g6gia clnevez6s,.

Ncm kcllene annak alapj6n sem 6iabb 6s (riabb elne-
vez6sckct kital6lnunk a cselekvr6sen keresztiil tort6ncine-
vclrlsre, hogy mi a c6lja. Ha a drdma cdlia a megdrtds

megvdltoztisdnak etdsegitdse (Gavin Bolton), akkor a

mcg6rt6s teriilete lehct 6ppcn a kiirtildttiink l6vri vil6g

bdrmclyik mctszcte 6ppfgy' mint 6nmagunk, saj6t sze-
m6lyis6giink stb.

A kiinyv 86. oldaliin, a K6rdrjjelck cimii rovid fejezet-
ben a szerz.o mcgosztja vcliink abb6li rem6ny6t' hogy

,,egyszer tal6n lesz cgyolyan szinhdzi iskolilm, ahol a leg-

kiiliinf6l6bb kurzusok r6sztvcvcii' piirhuzarnosan dolgoz-
va ismcrketJhetnck mcg a sz,inhiz.z.al kapcsolatos szak-

mai togisokkal..."
Rcrnenykededl (8y a kritikus), hogy egyszer v6gre

(itthon is) olyanok fognak dr6mapedag6gi6r6l irni' akik

6rtcj-miivelcj emberci annak, s egyszer tal6n lesz egy
olyan iskola, ahol a legkiilonf6l6bb kurzusok r6sztvcvcii,
p6rhuzamosan dolgozva ismerkedhetnek meg a tlr6m6-
val kapcsolatos szakmai fogi{sokkal.
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