
Ag6lyat6borban a leend6hitoktat6k 17 f6s csoport-
j6val dolgoztam. Csak egy fif volt k6zdttiik, aki - egye-
dilli f6rfik6nt - a kezdetifeszllyezetts6g utin k6scibb
l6that6lag m6r nem 6rezte mag6I k6nyelmetleniil a sok
l6ny kozdtt. A csoport tagiaival k6lcsoniisen tegez6d-
tiink, s ez 6rz6sem szerintsenkineksem jelentett kiilon<i-
sebb gondot. A r6sztvev6k kdz6tt kev6s volt a budapesti,
tdbbs6giikben vid6kr6l jdttet. Atlag6letkoruk kb. 20 6v.
N6melyikiik a csal6db6l hozta hivat6s6t (pl. 6desapja is
hitoktat6). Szinte valamennyiiiknek vannak testv6rei,
n6melyeknek t<ibb is. Tobbs6giik vall6sos nevel6st ka-
pott, b6r egy esetben t6rt6nt utal6s k6scibbi - ifjf fejjel
hozott - tudatos d6nt6sre is. A sz6banforg6 I 9 6ves 16ny
e fordulatr6l besz6lve egy kiizoss6g meghat6roz6 szere-
p6t emlitette. Tdbben 6nekelnek templomi 6nekkarban,
jiltszanak valamilyen hangszeren. Egy-k6t l6ny cser-
k6su ezet ok6n t is tev6kenykedik.

A csoport <isszess6g6ben j6sz6nd6k6, segitcik6sz,
meg6rt6. Legsaj6tosabb csoportjellemzcijiik Lal6n az
osszeszedetts6g, mely kiilonosen a fokozott fegyelmet
ig6nyl6 6rz6kel6 gyakorlatok (pl. csukott szemmel j6t-
szott j6t6kok) sordn mutatkozott meg. Az intenziv mun-
ka ellen (mely a g6lyat6borok eddigi gyakorlat6b6l tdbb-
nyire teljesen hiinyzott) nem zugol6dtak, teherbir6suk
megit6l6sem szerintvalamelyestmeghaladta az 6tlagost.
A ,,gyerekek" - 1s[n kiil6n6sen kezdetben kicsit sz6-
gyenl6sek, fdlszegekvoltak - az esetek t6bbs6g6ben szi
vesen j6tszottak. Mivel az elsci pillanatt6l megbizhat6nak
tiintek, a ,,Ki mit tud"-on val6 r6szv6tel megszewez1slt,
az lnekszitmok gyakorl6s6t teljesen r6juk bizhattam.
Elciadott miisoruk mentes volt mindenf6le hiteltelen
,,kenetteljess6gtcil" vagy,,vil6gr;.6zeti pr esszi6t6l".

A tervezett f o g I alkozdsok megv al 6 sul ds a
Augusztus 30. este
A h6tfci esti foglalkozis avacsora elhirz6d6sa 6s akezde-
ti koordin6ci6s neh6zs6gek miatt f6l nyolckor kezdciddtt
6s kb. negyed tizig tartott. A csoport kiss6 f6radtan, f6l-
szegen, mrSgis 6rdeklcidve v 6rta az els6 tal6lkoz6st a meg-
lehet6sen szrik 138-as tanteremben, ahol a mozgathat6
padok sz6ttol6sival sikeriilt n6mi j6t6kteret nyerniink. A
t6r sztik6ss6ge miatt a terv ezett mozgilsgyakorlatokat -

a felt6tleniil sziiks6gesek megtart6s6val - reduk4lni kel-
lett. Ugyanigy az id6 megrdvidiil6se is aznap 6s m6snap
(amikor a soronkiviil beiktatott 6nekpr6ba miatt kellett
rdviditeni a foglalkoz6sokat) korl6tokat szabott egyes j6-
t6kok lejitsz6sinak. Az elsci foglalkozirs mindezek elle-
n6re f6 vonalaiban megval6sult, 6s megit6l6sem szerint a
feltett pedag6giai c6lokat sikeriilt el6rni. Az est v6g6re a
gyerekek oldottabbak lettek, megtanult6k egym6s nev6t,
p6ronk6nti besz6lget6sekben (,,6n6letrajz") m6lyebb is-
mereteket szereztek egy-egy t6rsukr6l, a,y ahezet6" j6-
t6kokban 6t6lt6k a v ezet6 f elel6ss6g6t 6s a v ezelett szere-
p6t, egy 6rz6kelo gyakorlattal pedig (n6h6ny ti4rgy csu-
kott szemmel t6rt6nci kitapogat6sa) a vil6gban val6 t6j6-
koz6d6s egy egy6bk6nt kev6ss6 tudatositott m6dj6ra
koncentr6ltak. A tervezett 6rz6kel6 gy akorlatok k6ziil -
idcihi6ny miatt - csak ez ut6bbit j6tszottuk le, amely a
gyerekek f egyelmezetts6g6t, megfigyelcik6szs6g6t, me-
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m6ri6j6t 6sfantizi|jit is pr6b6ra tette. Hogr a jit6kot
mindezek ellen6re 6lvezt6k, az is bizonyitja, hogy ot
t6rgy kdrbeadisa 6s pontos meghaLinozisa ut6n m6g egy
nehezebben megfejthet6 hatodikat is k6rtek, 6s azzal is
pontosan 6s fegyelmezetten hajtott6kv6gre a agyakorla-
tot. Az elsci taliLlkozilst z116 rdvid levezet6 j6t6k utAn
csatlakoztunk a tdbbi csoporthoz m6g egy kev6s k6zds
6nekl6sre. Ahitoktat6k csapata Kod6lyEsti daliitvitte a
tobbieknek - ebben r6vid tan6cskoz6s utiin m6g a fog-
lalkoz6s alatt viszonylag k<innyen meg6llapodtunk.

Augusztus 3l.ddlel1tt
A m6snap d6lekitti lalillkozis a nevek felelevenit6s6vel
6s az el6zo este csak f6lig lej6tszott ,,iin6leIrajzi" i6t6k-
kal kezdcjdritt. Noha a nevek olykor m6g fejtdrCst okoz-
tak, egy-egy tirsuk n6gyszemkozti bemutatkozilsira
szinte valamennyien pontosan eml6keztek. (Az instruk-
ci6 az voll, hogy mindenki eg;ressz6m els6 szem6lyben
mutassa be h6tf6 esti partner6t a t6le hallottak alapj6n.)
A fentebb emlitett okok miatt a mozg6sgyakorlatok egy
r6sz6t el kellett hagyni (mozg6ssor filmkockdkon; 6rzel-
mi 6llapotokatkifejeztl mozg6sok), de lej6tszottuk azo-
kat, amelyek a t6rgyak haszrrillatairilnyiba terelt6k a fi-
gyelmet,6s finomitott6k a gesztusokat (pl.labd6z6s lab-
d6val, majd an6lkiil; minden lehet a tirgy csak onmaga
nem; kdrpantomim). A verbillis megnyilatkoz6sra volt
hivatott bdtoritani a p6rokban folytatott besz6lget6s -

egyekire m6g csak a szimok nyelv6n. N6h6nyan mi4r is-
mert6k ezt a j6t6kol,igy 6k tartottak bemutat6t belcjle.
Sikeresekvol taka f antilziilt 6s kreativit6st ig6nylci 6s fej-
lesztci szoborj6t6kok, amelyekkel a d6lut6nra tewezett
6ll6k6peket kiv6ntam elcjk6szireni.

Augusztus 31. ddlutdn
A gyerekek ezen a d6lut6non 6rezhet6en f6radtabbak
voltak, mint az el6zdk6I alkalommal. A d6lel6ttrdl meg-
maradt t6j6koz6d6si jdt6k(egy j6t6kos valamilyen cse-
lekv6sbe kezd, a t<ibbiek egyenk6nt bekapcsol6dnak),
amelyben m6r a folyamatos n6maj6t6k illetve a verb6lis
megnyilatkoz6s is megengedett volt, kev6ss6 sikeriilt. A
r6sztvev6k csak nehezen 6s kis sz6mban mertek bekap-
csol6dni, igy a j6I6kegy-k6t irjabb nekilendiil6s ut6n is-
m6telten elakadt. Af6lsiker -vagyf6lkudarc - oka ta-
l6n abban is keresend6, hogy ez a viszonylag nehezebb 6s
nagyobb j6t6kbitorsdgot ig6nyl6 gyakorlat alaposabb 6s
folyamatosabb elcjk6szit6st kivin, mint amire nekiink le-
hetris6giink ad6dott.Ilyenkor a j6t6hezet6 nem tehet
m6st, mint, hogy v6lt m6gpedig m6r jobban begyakorolt,
kipr6b6ltabb, n6pszeriibb j6t6ktipusra. Ez a megold6s
n6lunk is eredm6nyes volt: iigyesen 6s gyorsan oldottek
meg a gyerekek az 6ltaluk v6lasztott kozrnond6sok tar-
talm6nak 6ll6k6pekben val6 megjelenit6s6t. Ugyancsak
j6l sikeriilt a teremben elhelyezetthat tirgy tulajdonos6-
nak k6pzeletbeli megalkot6sa 6s e fiktiv szem6lyek jel-
lemz6se is. A gyerekek - ak4rcsak a kozmondisok ese-
t6ben - 4 illetve 5 fds csoportokban dolgoztak, 6l6nken
tanf cskoztak 6s viszonylag sim6n jutottak konszenzusra.
Ugyanez volt jellemz6 az aznapi utols6 j6t6kra is: a cso-
portok az altaluk kiv6lasztott k6pek (portr6k) alapj6n el-
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k6pzelt& -n6melyek te is ra j zolt6k - a vilasztott figu-
ra t6rgyi kdrnyezetet (a,,Ki hova megy haza?" cimri j6-

t6k keidete), majd minden csoportb6l egy valaki r6szle-
tesen beszimolt r61a a tobbieknek. A beszimol6k n6me-
lyike olyan szines 6s r6sdetekben gazdagvolt, hogy szin-
te magunk el<jtt l6ttuk av6lasztott hcjsokmili6j6t.

Szeptember 1. ddleldtt
Innen folytat6dott a negredik - egyben utols6 - foglal-
koz6s m6snap d6lel6tt. A f eladar az elozci d6lut6non kiv6-
lasztott szem6lyek (portr6k) emberi k6rnyezet6nek meg-
teremt6se volt: a csoportok v6giggondolt6k, hogy kik ve-
szikkdriil otthon,,h6seinket", kiosztotlik egymds kiizdtt
a szerepeket, majd all6k6pben rogzitettek egy olyan pil-
lanatot, mely a f6szereplcik 6let6nek egy-egy fontos for-
dul6pontj6hoz kapcsol6dott. Az 6ll6k6pekb<il illetve a
k6rd6sekre adott v6laszokb6l f6ny deriill a tdbbi szerep-
15 kil6t6re. Innen l6ptiink tov6bb a vidatban jelzett dr6-
mai kompozici6 koziis - csoportonk6nti - megalkot5-
sa ir6ny6ba. Elciszdr valamennyi csoport levelet fogal-
mazott szeretteinek az otthon6t6l huzamosabb ideig tr4-
voll6v6 fcihrjs nev6ben. Azutin 6ll6k6pekben megdriiki-
tettiik a lev6l felbont6s6nak pillanat6t: mit gondolnak il-
lefve mondanak a dr6ma (mell6k)szerepl6i az adott pilla-
natban. Az utols6 mozzanLat a lev6l felolvas6sa volt. Az
etiid a lev6l felbont6s6nak pillanataival kezdciddtt' majd
minden csoport - persze jrit6kban - kdzkinccs6 tette a
kiizosen irt levelek tartalmit. Tov6bbi j6t6kokra sajnos
m6r nem volt id6, igy csak a rovid lez6r6 besz6lget6sben
utaltam 16, hogy hogyan lehetne 6rnyalni, tovibbvinni
eztadr6mir.

O s s ze g zdskdppez elmondhat6, hogy a foglalkozisok me-
net6be iktatott besz6lget6sek, l6tsz6lagos kisebb -na-

gyobb kit6rot valamennf egriittl6tre jellemz6ek voltak.
ieftWezef'kent fontosnak tartottam ugyanis, hogy a
dr6maj6t6kkal tobbs6g6ben most el6sz6r tal6lkoz6 hall-
gat6k ne csak a j6t6k iz6re 6s az egyrtrriiltsz6s iir6m6re
jdjjenet<16, hanem arra is, hogy a drimaj6t6kmilyenki-
iiincj eszt<Oz tehet leendd hivat6suk gyakorlis6ban. Ez6rt
egy-egy j6t6kn fl, elid(5ne igyekeztem tudatositani hall-
siiOi^Uan - 6s i6tsz6t6rsaimban -,hogy a hittanokta-
t"6st hogyan lenef j6t6t<ossi, 6lm6nyszeniv6 tenni 6s ez6l-
tal a gyerekeket nagyobb fokir azonosul6sra k6sztetni -

petOiut a UiUtiai tort6netek h6seivel' Az empatikus k6sz-
i6g fejleszt6se vil6gn6zett<il 6s felekezettril fiiggetleniil
fontoJ,6s mint ilyen egyetlen pedag6gus szim6ra sem el-
hanyagolhat6 feladat. A ,,Kdnyvek Kdnyve" pedigvisel-
ked6shelyzeteivel, prototipusaival garmad6val kin6lja a
(dr6ma)pedag6giailag hasznosithat6 6letanyagot. Be-
sz6lget6seinkben sz6 esett arr6l is, hogrmik6nt illeszke-
dik i dr6mapedag6gia a humanisztikus reformpedag6gi-
i{k sor6ba. Elhangzott Gordon 6s Rogers neve is (Gor-
donr6l egy-k6t hallgat6 m6r tudott egy keveset) 6s felhiv-
tam a gyerekek figyelm6t Rogers pozitiv emberfelfog6-
s6ra, mely - meggy 6zdd6sem szerint - mindenfajta ne-
vel6s (bele6rtv e a,,vil6gn6zeti nevel6st" is) egyediili kiin-
dul6pontja lehet.

Noha j6t6kvezetcjk6nt ortiltemvolna, ha a r6sztvev6k
e n6gy foglalkoz6s m6lyebb 6s 6rnyaltabb 6rt6kel6s1te
v6llalkoztak volna - s itt hely6nval6 az onvizsgilat is,
hogyvajon mi6rt nem tett6k -, a csek6lyvisszajelz6sbcil
m6gis rigy 6rzem, egyiittmunk6lkod6sunk nem volt telje-
sen hi6baval6. A ktizosen 6rlelt gyiim6lcs mennyis6g6nek
6s mincis6g6nek pontosabb megit6l6s6re azonban m6g
meghat6rozhatatlan ideigv6rni kell'
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Driimapedag6gus tih!

6n izok a Or6ma6v6nrjk, dr6matanit6ncjk, driimalogop6dusok, drdman6pmiivelcik, dr6mapszichol6gusok, dtimamezo-

eazdaszok, drdmaorvosok, dr6matan6rok ,azokaztanigen, mi mindenttudnak!Azok, k6rem, azok kezelni tudjdk a konf-

iit tusot at, interakci6ba l6pnek, kompromisszum keszdk, azok tolerdnsok es empatikusok, azok,.azoktudnak kommuni-

kdlni verbdlisan 6s nonverb6lisan, 6s matakommunikalni, lelkiiket 6llv6nyozni, magukat f6kusz6lni, az 6nismcret magas

istoiajftVdgi&i{rni, kontextusba;keriilni, testnyelvet besz6lni €s imagin6lni 6s tudnak k6rem koncentr6lni, kre6lni 6s rek-
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Hdjoj, dej6l E ,iU u dr6t*itan6rok, dr-dmalogopedusok, dr6mamez6gazddszok, dr6man6pmiivelcik, drdmapszichol6-
gusok 6sl t66bi... ezek azt6nnem g;nil6lk6dnek, nem m6szerolnak, nem furkapiszkdlnak, nem folytanak meg egy kaniil
iirben, tt"- ukarnak klorik6ba nyoEni, pokolbakfildeni, nem fujjolgatnak nem puccsolgatnak, nem kussoltatnak. Ezek
azt-4n nem. Hojdj ! Hdjdjdi !

Ez6rr van, irogy Cti ii. Varom azt, hogy 6n is, kdztetek lehessek, kdz6tek keriiljek, k6rdtdkbe l6pjek, tCametekben 6l-
jek, sz6p magyar lev...ill. drimaovodapedag6gusok, drdmatanit6k 6s tan6rncik dr6masatdbbi pedag6gusok!
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