
GabnaiKatalin
A tal6lkoz6s tanitfsa

avagy szinhfz 6s drdma a neveldsben*
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Ez a mostani pillanat, ahqy itt taldlkoztunk, s most
egyiitt vagyunk, megism6telhetetlen, 6pp,igy, mint min-
den m6sik pillanat. Eddig sosem volt, s ezent(tl soha tob-
t€ nem lesz m6g egr csiitortok d6lel6tt, mely itt, m6g egy-
szer lehetdv6 tenn6, hogy figyeljiink egym6sra.

. Ha j6l tudom,6nok mindannyian tanitanak valahol.
En itt tanitok Budapesten, a Szinh6.z- 6s Filmrmiv6sze-
ti Fcjiskol6n, s nem messze a frjv6rost6l, Zsimblkon,egy
tarit6k6pzo friiskolin. Szindarabokat 6s kritik6kat irok
s a dr6mapedag6gi6r6l jelentek meg szakk6nyveim. Va-
gyis: tanulm6nyaim 6lland6 tirgya a taldlkozds ember
6s ember, ember 6s vil6g kdziitt, aklr a szinhfn, akdr a

. pedag6gia, akfr aszociillpszichol6gia nyelv6n pr6b6lom
riigziteni 6szrev6teleimet.

A talllkozftsok el6k6szit6s6vel, meg6l6s6vel 6s
visszaid6z6s6vel nekiink itt Magyarorsz6gon el6g sok
bajunk van. A koz6p-eur6paisiig - mint ,,kollektiv ne-
ur6zis", ahogyArthur Koestler mondta - nem aj6nd6-
kozotl meg benntinket a szem6lykiizi kommunikdci6 la-
za 6s pihentetov6ltozal6xal. Nem sikeriilt szert tenniink
olyan dial6guskultfirdra, amelyben hosszir, idcjmfilat6
- s eziltal er6nyer6st lehetciv6 tevci - mondatok fog-
lalkoznak az idcij6r6ssal. Mostaniban m6r a futball-
eredm6nyekrcil sem igen besz6ltnk. Az interakci6k so-
r6t jobb6ra p6rbajhelyzetekk6nt 6ljiik meg. A konfron-
tirci6ra val6 k6szenl6t fesziilts6g6t megszoktuk, mint a
k<irnyezetszennyez6s kinjait, s az iit6st v6r6 merevgor-
c.s<it, a k6pzelt vagy val6di sz6gyen szorongisdt igen rit-
kin oldja fol a k6pzelt vagy val6di dicsris6g orome, vagy
legal6bb a humor megbocs6t6 meleghulliima. No,6liink
az6rt,s tulajdonk6ppen n6ha 6lvezzik is ezt a p6ratlan
hercehurc6t, amit k6pesek vagyunk. elcj6llitani. Es most
On<ik a vend6geink. Mi irjs6g? - k6rdezhetik. Tartom
magam e konferencia cim6hez:,,Oktat6si 6s mriv6szeti
t6rekv6sek a fiatalok t6rsadalmi beilleszked6s6nek se-
git6s6re" - s elmondom, minek oriiltiink legut6bb, n6-
h6ny nap.pal ezelott:

Van Onoknek otthon Nemzeti Alaptanterviik?
Tudjuk, hogy remek iskolarendszerek mrik<idhetnek

en6lkiil is, de mi m6gis arra szavaztunk, hogy legyen
Magyarorsz6gnak Nemzeti Alaptanterve. Hangos volt
az orszitg a kdkoktatilsi 6s a felscioktatisi torv6nyek vi-
triit6l, s hangos m6g ma is, de krizben legalfbb elk6sziilt
a Nemzeti Alaptanterv bevezeto r6sze, ami az Alapel-
vek cimet viseli.

Ordmmel jelentem, az az fijsig,hogy ennek a miiv6-
szeti nevel6sr6l sz6l6 fejezet6be, melyben eddig csak az
6nek-zene 6s a vizualit6s teriiletei szerepeltek, sikeriilt
egy harmadik teriiletet is becsemp6szni 6s elfogadtatni,
ami a ,,Szinh[,z 6s drima" cimet viseli. Mi6rt annyira
fontos ez nekiink? - Tal6n az6rI, mert probl6m6ink
vannak a t a I dl ko aiso,t meg6l6s6vel.

Gyerekeink, akik ugyanfgy kr6nikus felndtthi6ny-
ban szenvednek, mint szdmos orszig gyermekei, csak
akkor nem bizonytalanok viselked6si strat6girljukat
vagy taktik6jukat illetcien, ha vet6lked6srcil, harcr6l,
it6lkez€,srol van sz6. Azza| a helyzettel, amelyben nincs

rElhangzott 1994. trI. 17. azELTE TK konferencijn angol nyelven Budapesten

:. \---i.fitil-- +-.*.. ! ^

szembefesziil6 indulat, nemigen tudnak mit kezdeni,
mintegy elveszitik,,harci m6lt6siigukat". A jelens6gek-
re, vagy ak6r a m6sik emberre val6 r6csodiilkozils 6,J,ta-
l6ban rlem 6rt6k, nem presztizsncivelcj elem. Televizi6n
6s vide6n nevelcidci kicsinyeink csak az elektronika vil-
l6dz6 fiiggdnyln 6t k6pesek elviselni az ember l6tv6-
nyit, az 6lcj, testk<izelben l6vrj felncitt is lehet 6rdekes
egy ideig, csak az a baj vele, hogy nem lehet elz6rni,
vagy legal6bb csatorn6t v6ltani rajta.

Tanit6si 6r6k futnak le, sokszor 6gy, hogy sem a di-
6.k, se a tan6r nincs jelen. A jelens6g nem rij, s nem is
egyediilva16.

Volt nekiink egy nagyon nagy kdltcink, risz hajf, szi-
k6r, fak6 hangri f6rfi, irgy hivt6k Pilinszky J dnos.Pr,6-
zat is irt, gyonyorii, vergcidci, pontos pr6z6t, s egyszer
azt irta: - hadd id6zzem:,,...jelenl6tiinket vesztettdk el.
M'6,ghozz6, egyszerre otthon, az uIcin, a l6pcscih6zban,
a szinpadon, a n6zot6ren, az |gyban 6s a konyh6ban.
Mindendron jelen akartunk lenni, s 6pp jelenl6tiinket
vesztettiik el, 6pp a bizonyoss6got, mint a gorcs<is szo-
ritis, amit szorongat, a f6lt6kenys6g, ami ut6n leskelci-
dik, ahogy a kimeresztett szem v6giil is nem I6Ija azt,
amire r6mered."

Talilkozilsaink - nem t6rt6nnek meg.

Hfsz 6wel ezeldtt elkezd<idiitt egy munka Magyar-
orsz6gon, vagy ink6bb folytat6dott, hiszen a szinj6t6k,
mint az oktatist, nevel6st segitci m6dszer sok 6vsziza-
dos mirltra tekinthet vissza. Az alapoktat6sban minden
j6 tanit6 6lt a megjelenitls eszkoz|vel. Magyar teriile-
ten tal6n Csokonai Vitdz Mihdly, a tizennyolcadiksz6-
zadi koltrit 6s tanit6t mondhatn6nk az els6 dr6matanir-
nak. Comenius-t6l - Jan Amos Komensky-tcil - pedig
miig 6rv6nyes tanites maradt r6.nk e t6makcirben is:
,,Minden, ami nyilvdnossdg elcitt j6tsz6dik, olyan, minta
szinhiz. Eppen ez6rt akiket rovid idcin beliil a k<iz6letbe
kiildenek, irgy nevelj6k, hogy ott megfelelcien 6llj6k meg
a helytiket, s a r6juk bizott feladatokat kelkjen v$gezz6k
el." 1656-ban irtaezt, Schola Ludus cimri munk6jiban.

' A tal6lkozfs mindsdgi meg6l6s6t - rigy l6tjuk - az-
6ta is a szinhiz, a dr6ma segits6g6vel saj6tithatjuk el
legink6bb.

A dr6mapedag6gia, ahogy a "drama in education".
vagy az educational drama" fogalma Magyarorsz6gon
meghonosodott, mint tudjuk, azt a mijv lszetpedag6giai
tev6kenys6get jelenti, melynek alkalm6val a dr6ma 6s a
szinhS.z eszkdzrends zerlnek segits6g6vel, folyamatos
egyiittl6t sor6n neveliink gyerekeket, felncitteket. Ebben
a tev6kenys6gben sohasem az esetlegesen l6trejovci pro-
dukci6,6s nem annak mfiv6szikivitelezetts6ge az elscid-
leges, hanem maga a nevel6si folyamat. Ennek isrnerte-
t6s6vel nem kivdnok untatni senkit. hiszen mi Ausztri-
i{b61, N6metorszi{gb6l, Finnorszilgb6l, s legfcik6nt Ang-
li6btll kaptuk a legt<ibb segits6get, sok esetben cseh 6s
szlovik kozvetit6s r6v6n.
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l Annyiszor foglaltam mir 6ssze hivatalosan 6s nem
hivatalosan, mi mindent jelentett nekiink ezam6dszer,
hadd mondjam most szemdlyes vallom6somat: a drdma
engem kdr dezni 6s hal I g atni tanit. S ezt igazolv a l6tom.

Pilinszky, a k<iltci, akit m6r id6ztem, azt irja: ,,...a2
igazs6g 6s nem a magunk igazilnak - folt6tlen szere-
tet6re van sztiks6giink. Mindenekelcjtt: a figyelem isko-
lilzottsigira. Az iskol6k f<jladata - messze tfl az isme-
retek kdzl6s6n - a figyelem nevel6se."

A figyel<i ember - jelenl6ttel bir. S a figyelem isko-
l6zhat6. Az,,iskol6zott figyelem" segits6g6vel pokolbe-
li bajok is orvosolhat6ak. SimoneWeil p6ldit mond er-
re; s erre a p6ld6ra nekiink, akiktdl sokszor v6.rnak se-
gits6get, er6sen kell figyelniink:

,,,A. val6di szerencs6tlen nem enged mag6hoz nyflni,
szerencs6tlens6g6t leplezi a vil6g, de fcjk6nt iinmaga
elcitt, ahogy a r6kos betegek. A j6t6konykodis veliik
szemben atrocit6s, mell6fogi4s. Nem csoda h6t, ha a j6-
t6konykod6s csak m6g kesenibb6, zilrk6zottabbft, gyrj-
l<ilkodciv6 6s ellens6gess6 teszi ciket. Egyediil az iskol6-
zott figyelemnek, a tok6letes diagn6zisnak nem tudnak
ellenillni.

Mi tdrt6nt az irgalmas szamarit6nus eset6ben? Egy
szerencs6tlen v6rbe borultan hevert az 6.roksz6len. Jtitt
arra valaki, aztiln egy m6sik, de figyelmiik nem volt is-
kolilzott. Azt6n harmadiknak jritt a szamaritilnus, aki-
nek iskoldzott volt a figyelme. El6g volt egy pillant6st
vetnie, hogy f<ilm6rje az iirokparton hever6, mir-m6r
6nmag6t folad6 ember helyzet|t. Es mert a szamariti-
nus figyelme 6s folismer6se pontos volt, tdbbe nem tu-
dott nem cselekedni. Automatikusan cselekedett. lis a
szerencs6tlen, aki kiilonben minden segits6g ellen fiill4-
zadt,€s 6rtkoz6dva rfigkap6lt volna, a pontos segits6gnek
6ppfgy nem tudott ellen6llni, ahogy a szamarit6nus
nem tudott nem cselekedni..."

Nektink, itt Magyarorsz6gon, a nevellsben, a szoci6-
lis munk6k sorin, s napi egyiitt6l6s laz6bb 6s feszesebb
perceiben az egymS,srafigyel6s tudominyira van nagy
sziiks6giink. Szer6ny, de kimutathat6 eredm6nyeket 6r-
tiink el a nevel6k6pz6s teriilet6n, kiil<inf6le drfmatech-
nik6k alkalmaz6s6val.

Hogyan kezdcjdcitt?
Amikor a hetvenes 6vek elej6n el6rt benntinket az

Angli6b6l szirmaz6, Skandindviiiban 6s m6sutt is virdg-
z6 "creative drama" m6dszere, s itthon megpr6biltuk
honositani, mi sem volt sz6munkra term6szetesebb,
minthogy olyan alanyra oltsuk, amely 6lteti 6s megv6di
a viszontags6gokt6l: a n6pi gyermekjit6kok adt6k 6s ad-
j6k ma is az alapjilt a magyarorsz6gi dramatikus neye-
l6snek - amikor gyermekekkel kezdtink.

A kilencvenes 6vek elej6re nyilv6nval6 lett, hogy a
drimapedag6gia gyakorlati tanulmin yozS,sa a I eendij
nevelcj sz|mira lehet a legfontosabb: megtanitja cit a
tdrrel, az iddvel 6s a szemdlyes hat6erdvel val6 gazdil-
kod6s tudomfnyina. A pi,Jyilra alkalmasakat el6k6sziti
a j6vendci nevelcii munk6ra, a piiyfra alkalmatlanokat
pedig - hiszen ilyenek is vannak! - olyan helyzetbe
hozza, hogy 6k m6g idciben ddnthetnek, akarj6k-e, bir-
j6k-e 6letre sz6l6an a kozvetitcii munk6val r6s magatar-
t6ssal j6r6 orcim6ket 6s terheket.

Mert els6sorban egyfajta dtad6 magatartdsr6l van
sz6, melynek nemcsak igazi piltosza, de az <ir<ime is ki-
kopott az elmirlt 6vtizedekb,cjl. Ujra kellett 6s irjra kell
tanitani, ahogy a n6prajzosok mondj6k, ,,vissza kell ta-
nitani" az itadis fog6sait es fort6lyait, kiilhonb6l elle-
sett technikiik alkalmazas6val. Hangsflyoznunk kell,
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hory csak a jelenl6ttel bir6 pedag6guS tud hatni, aki v6l-
lalja is azt, amit tud, s amit hirdet. A megl6vci szakiro-
dalom nem k6nyeztet el benniinket.

Hogy lehet azt,kflrdeztik, hogy a klasszikus n6pi
kultrir6ban kevesebb gond volt a kdzvetit6ssel? (Ahogy
itt iiliink, kinek-kinek saj6t haz6ja megtart6 kultfireja,
saj6t nemzetis6ge, etnikuma kincsest6ra van segits6g6-
re, akkor is, ha nem elemzi azt minden pillanatban.)

N6lunk most jott el az ideje annak, hogy tanul-
m6nyozni kezdjiik, milyen 6tjfrilsok vannaka ndpi kul-
tira dtaddsa 6s a drdmapedag1gia kirzott, s miben 6s
mikor keriil fed6sbe a klasszikus hagyominy6tad6 ma-
gatart6s 6s napjaink nevelcij6nek legkorszenibb kozve-
titrii felk6sziilts6ge.

A k6zeljrivci feladata, hogy tanulminyozzlk a bent-
l6t k6rd6seit, az ido, ahelyzet biztons6gos meg6l6s6nek
m6djaival, a tij6koz6d6s, az eligazodis tapogat6z6 had-
miiveletei ut5.n a - b6r viszonylagos, de m6gis-m6gis
megtaliilhat6 - harm6nia el6r6s6nek lehetcis6geivel.
Legnagyobb zenepedag6gusunk, akinek nev6t bizony6-
ra Oniik is ismerik, Koddly Zoltdnmon<lta: ,,Olyan kul-
tfriira kell gondolnunk, melyet ir6s 6s olvas6s n6lkiil is
meg lehet 6rteni, de amelyben megvan a kultfra fci tu-
lajdonsiiga: az, hogy r6szes6t felv6rtezi minden eshetci-
s6gre, 6s boldog emberr6 teszi mindaddig, mig a neki
megfelelci 6letkiirkjl ki nem 16p."

Ez a vrldelem, mely m6ig biztons"4got ad a benne
6lcinek, nem is olyan misztikus, nem is olyan kddcjs ere-
detri, mint azt az 6vatoskod6k gondol ji"k. A viltig pon-
tos megdldsdriil van sz6, az 6rz1kel6s 6s a kommunik6-
ci6 magasiskol6j6r6l, a taldlkozds, a rdgTitds, a siirittis
munkaszakaszair6l, melyek stiici6in 6.t, a kozvetiLls
tisszetett aktusa sor6n ai dlmdny meg6rkezik a mdsik
emberhez.

A bels6 kdpek ereje dontcien mutatkozik meg a n6pi
kul t f i rdban,  a sz6haszn6latban,  a kr i l t6szetben.  a
klasszikus dr6mai miiv6szetekben, s a drimapedag6gi-
6ban is. Amikor kiil<inkizcj tanfolyamokon az 6lm6ny
k6pben val6 megoszt6s6nak technikrlj6t tanuljuk, illet-
ve er6sitjiik meg, a tanit6 k6sdett6r6t noveljiik, s igen
sz6p sikereink vannak.

Van azonban valami, amivel mi eg6szen mis kapcso-
latban vagyunk, mint akornyez6 orszigok, s tal6n csak
a finnek 6rtik a gondjainkat igaziln.Ez pedig most nem-
csak kozos gyokerii nyelviinkb'<i1, hanem koz<is eredetii
alapkultfrrinkb6l ered; furcsa viszonyunk a dramatikus
improvizticiSval.

,J6tsszunk rogtonzott kom6di6t!" - mondja valaki
Shakespeare Falstaffji{ban, s a britek <isszemosolyog-
nak. A rrigtonz6s magasiskol6j6t ma is az olaszok com-
media dell'arte figur6i nyom6n tanulm6nyozzuk. R6sz-
letesebben is ismerhetn6nk ugyan, de valamit az6rt tu-
dunk a ndmet nyelvteriiletek hires-neves rogtdnzci-ver-
senyeirdl, amikor 6nekesek, sz6nokok, csorgcisipk6s
versmond6k sz6rakoztattiik a bolondiinnepek, s a far-
sang mulatoz6 k<izons6g6t.

Az eltrint, vagy ink6bb sohasem is l6tezett magyar
tis-szinj6t6kot azonban bajosan tudjuk visszaid6zni,
vagy kital6lni, hiszen ez 6seinknek se nagyon sikeriilt.
Ennek persze ezer oka van, r6szletez6s6re hosszf idcit
kellene sz6nnunk - erre k6sz vagyok, kint a folyos6n
-. Most csak rem6lhetjiik, hogy egyszer megsztiletnek
azok a tS.rsasl6lektani 6s szinh6.zmiivlszeti munk6k,
amelyek kiel6gitcien elemzik ezt a jelens6get.

A magyar dramatikus hagyom6ny ritu6.lis rendj6-
ben eleny6sz6 m6rt6kben van jelen a r<igt<inz6s. Ez6rt is
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olyan term6kenyit6 a dr6ma@ag6gia eljir6sai kdz6tt
sz6munkra az improviztici6,m6gha neheziinkre esik is.
Mig a sd6v vagy - mint emlitettem - az olasz hagyo-
m6nyban k6zponti helyen 6ll a rogtiinz6s, erre nekiink,
kik szdzad,okon 6t a k6ntiil6 szertart6s ritusaira t6masz-
kodtunk, jobbrira most kell ,,r6tanulnunk".

Be kell valljam, volt n6hilny bizonytalankod6 6viink,
mikor az,,rijhitiiek" el akarti4k tagadni, ki akartik siip-
rfizni ezt a r6gi form6t. Ma mir tudjuk, semmif6le
gyongitci ellentmond6s nem ldtezik a hagyomdnycirzci 6s
az fjra tiirekvS, elismerten ,,kreativ" magatarti{s k<i-
zdtt. Meg6l 6s meg6lhet egymils mellett a kettci.

Mivel azonban p6,ros, csoportos 6s nagy koz<iss6get
mozdit6 tal6lkoz6sainkkal egyar6nt gondunk van, kiil6n
idcit kell sz6nnunk pl. az ilnnep tanulm6nyoz6s6ra. Men-
teniink kell, s fjra meg kell tanulnunk a riturildk rend-
j6t is. Ha elfogadjuk, hogy az iinnep - 6ltal6nosan fo-
galmazva - egy kcizdss6ghez val6 odatartoz6sunk meg-
er6sit6s6re szolg6l, m6g dermedtebb sziwel n6ztnk
vissza az elmrilt idrjszak arctalan, kusza ,,iinnepeire.".

Jelenl6tiink ereje ezen a teriileten is hib6dzik. Ujra
kell vizsg6lnunk a n6prajz, a pszichologia 6s a szinhiz-
tudomdny szakembereivel az iinnepek, a kozrSss6gi 6let
tagolt idej€t. Mert az is elveszett! Ha vannak is hagyo-
miinyt cirz6 csoportjaink, bizony elcjfordul, hogy kiil6-
n<iss6ge miatt m6jusban is szinpadra keriil a kar6csonyi
betlehemes jrit6k. Pedig annak is ideje van, mint ahogy
,,ideje van a sir6snak, 6s ideje van a nevet6snek", k6r
koptatni olyan napokon, amikor nem fesziti az cisi ritus

- ereje, amikor m6g csak ,,j6t6kb6l" sem mrtlik rajta
semmi, hiszen elfordult felette a napt6ri idci. Vissza kell
tanulnunk az iddben 6l6st is.

Ahogy itthon szoktuk mondani, a drdmapedag6gia
tfrodalma amegismerds <ir<im6tcjl akifejezds - olykor
grdtrelmes - or6m6ig terjed. Nekiink dr6matan6rok-
nak speci6lis k6sziilts6giink, hogy helyzet be fidink hoz-
ni tanit6vnyainkat, s igy joggal vdrhatjuk magunkt6l 6s
tciliik, hogy kialakuljon benniink egfajta helyzetmeg-
hatdroaisi '6s ddntisi kdszsdg, mely az 6let minden te-
riilet6n j6l mrikodik, hiszen a kreativit6s transzfer6lha-
t6, i{tvihet6 az 6let milsik teriilet6re is. ha mi tan6rok
m6r nem is lesziink ott jelen.

A figyelni tudds 6s a teremt6s iskol6j6hoz a dr6ma-
tanit6k alapk6szlet6ben a koncentrdci1, a konstrukci6
& a kooperdci6 gyakorlatai tartoznak. S ezek t<ik6lete-
sen frlllelhetcik a n6pi j6t6kokban is.

Fifkat f6rfiakk6, le6nyokat nciv6lenni segitci, tagad-
hatatlan, 6m szinte tilnd6ri erotik6t tanit6 dalokb6l.
mond6k6kb6l, cs6fol6d6kb6l, p6rosit6kb6l, iigyess6gi
vagy errijrit6kokb6l, az ember6let fordul6ihoz kapcsol6-
d6 szokis-jft6kokbol fllitunk cissze hamarosan szii-
veggyiijtem6nyt, amely hozzilsegitheti a tanirt a
klasszikus, mi t<ibb, nemzeti - alapokon nyugv6, kor-
szerii, szoc itilis ismeretek atadilsahoz.

Vilogat6st k6szitiink azokb6l a magyar n6pmes6k-
bril, s a Magyarorsz6gon 6lci nemzetis6gek 6s etnikumok
mesekincs6bcil, melyek kiilon<isen alkalmasak kdzcis
dramatiz6l6sra.

A befejez6sh ezkdzelelv1nhadd osszam meg Ondt-
kel egy felismer6semet: Az rijdonatfij nevel6si techni-
k6k 6s kreativit6st fejlesztci gyakoraltok r6v6n a nevel6t
megtanitjuk k€rdezni. Ne f6lj! - mondom sokszor. Ha
m6s nem jut eszedbe, csak vedd a vil6got, a Napot, a
Holdat, egy kort6t, egy almdt, mutasd a gyereknek, s
k6rdezd: MILYEN? - El fogja mondani. De vigyizzl
V6rd meg a v6laszt! Mert hogy neked milyen, azt tudod.

De hogy ze,ti milyen, - azt sohasem tudhatod. A dr6-
matdn6rok megtanult6k megvdrni a v6laszt, mert tud-
j6k, sztks6giik van rd a kbvetkezrj idriszak tewez6s6hez..

Felismerrhem azonban az, hogy nag;ron is r6.kaptunk
- orsz6gos m6retekben! - a mechanikus k6rdezget6s-
re. Ismerik azt, ugye, mikor hazajcin a gyerek az iskol6-
b6l, s elkezdjiik bomb6zni: Mi volt az iskolfban? Mi az,
hogy semmi? Felelt6l? Mi6rt nem? Hol a kabdtod? Le-
vitted a szemegtet?

Es ha vagyunk olyan szerencs6sek, hogy levitte a
szemetet - akkor megdll a tudomilnyunk. Most - mi
legyen? Elbizonytalanod6sunk ugyanolyan term6szetii,
mint harchoz szokott gyerekeink6. Nem kell megverni,
nem kell it1lkemi f6ldtte, nem kell a lelk6t megmente-
ni - mi az ord<igdt csiniljak vele?

Igy j<ihetiink 16. arra, hogy elveszitettiik szavaink eg;r
r6sz6t is. Elveszitettiik azokat a ..semmit mond6" sz<i-
vegfosd6nyokat, amelyek simogat6sa n6lkiil nehezebb
az egyiitt6l6s, amik pihenri-idcit jelenthetn6nek a szit-
monk6r6s 6s a dics6rget6s hull6mvolgyei k6zott. Pedig
voltak nekiink ilyenek!

Bocs6ssanak meg, hogy egy nehezen fordithat6, de
az6rt leirhat6 peldival hozakodom elcj:

K6pzeljenek el egy h6tv6gi d6lut6nt egy lak6telepi
lakilsban, amikor ziimm6g a mos6g6p, berreg a porszi-
v6, odabent apuka nrSzi a meccset, ordit a szpiker, a h6-
ziasszony ugrill a hi4ztart6si g6pek megagilztiizhely k6-
zdtt, s m6g kisgyerek6re is iigyelnie kellene, aki ott iil
egy sz6ken, sl6gizza al6bit. Mit mondhatunk - neki?
Ha nem felejtettiik volna el, tal6n esziinkbe jutna az a
dalocska, ami azt mondja: ,,L6g a l6ba l6ga

nincsen semmi dolga,
mert ha dolga volna,
a l6ba nem l6gna"

Mit jelent ez? Az 6gvil6gon semmit. Csak a legfontosab-
bat, hogy itt vagyok, kisfiam, szeretlek. Nincs baj. Jelen
vagyok.

Ennek a dalnak a megfelel<ij6t ki-ki megtal6lja saj6t
anyanyelv6n.

Mi6rt id6ztem? Hogy elmondhassam: mig egyik ol-
dalr6l k6rdezni tanitjuk a leend6 nevelcjket (legyenek
azok tan6rok vagy ,,csak" sziikiany6k), a m6sik oldalr6l
k6rve-k6rjiik Ne kdrdezz! Ne utasitsl Hagyd b6k6n.
Pszt! - jelezd persze, hogy jelen vagy, mert sziiks6ge
van 16. S erre az agresszi6t n6lkiil<izri jelzr6sre legmegfe-
lelcibbek azoka szdvegfoszl6nyok, melyeket el6deink is
kipr6b6ltak m6r, csak mi valahogy kimaradtunk ezek
iir<im6bril. Pedig ak6r a kort6rsi egyiittl6tek sor6n, ami-
kor testv6rek nyizzfkegym6st, h6ton cipelve a misikat,
s mondjik ,,Biidtis tirr6t vegyenek! J6 csipris a tfr6"
Vagy: ,,Paprik6t vegyenek! Paprik6t", form6t ad az in-
terakci6nak ez a nihiny sz6. Vagy ,,hivatalos" form6t
k<ilcsdndz a testi 6rint6s ig6ny6nek; Ringat6kat, sziilci-
nyuvaszt6kat id6zhetiink, peld6ul;,,M6szik bog6r, viszi
fark6t, megeszi az apv nyak6t!...

Ezt a kincset nem lehet m6di6ra, k6nywe, kazettlra
bizni. V6ren dt 6s lelken 5t, teny6rbcil teny6ren, testtel
a testhez 6rve, zdldel6 bfzacsira fdl6 hajolva vagy 9pp
az iinnepi gyertyft gyujtva, csak az EGYUTTES EL-
MEI{Y sor6n adhat6 6t a hagyomdny. Itt 6s zosr, mu-
tasd neki, tedd meg vele, akkor, amikor annak a tettnek
ideje van! Feln6tthi6nyban szenvediink mindannyian.
Legal6bb a gyerekkel legydl vele, hogy elscidleges eml6-
keibe 6piilj<in bele mindaz, amit mi tal6n krinyvbcil ta-
nulunk, mert nincs eml6kiink r6la, de nd,ti m6gis meg-
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adhatjuk azt, felkdsziiltsi6giink, szem6lyes er6nk 6s a kii-
z6ss6g segits6g6vel.

Ez6rt driiliink tehiit, hogy a,,dr6ma" bekeriilt a ma-
gyar alaptantervbe, mert rigy litjuk, hogy a jelenl6ttel
bir6, a hatni tud6, az ijrokittj 6s teremtcj ember krizris

alak a tragyom6ny6tad6s 6s a dr6mapedag6gia hat6r-
mesgy6j6n.

S rem6lhetiink, mert - ahogy ez a konferencia is
mutatja - nincs egyediil.

v6nyt azonban csak a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsa-
s6g adhat.

A felscioktat6sban els6sorban k6t int6zm6nyt kell
megemliteni, melyek pedag6gus-diploma utiin 400 6r6s,
n6gy f6l6ves szakosit6 tovibbklpzl.st szerveznek. Az
egyik a zsitmb6ki Karolikus Tanit6k6pz6 Fciiskola, mely
a csepeli Altal6nos Miivelcid6si K6zpont szorgalmazil-
s6ra 6s gyakorlati kozremrikod6s6vel, l6nyegileg csepe-
li helyszinnel mrikodteti az emlitett tovibbk6pz6st. A
felv6teli besz6lget6sek a ny6r elej6n zajlanak le. Jelent-
kezni Sziics Istv6nn6nill lehet a 06-23-342-122-es tele-
fonsz6.mon.

Hasonl6 tov6bbk6pz6sek zajlanak d6l-dundntrili
vonz6skorrel a kaposv6.ri T anit6k6pzii Fcjiskola szakmai
vezet(s6vel. A kurzusok mindk6t fcjiskol6n tandijasok.

A Szinhiz- 6s Filmmiiv6szeti Fciiskola risyszint6n
pedagogus-diplomisok resz6re indit 3 6venk6nt Szin-
fuizelmdlet-drdmapedagigia szakot. Ez a k6pz6,s a
Icngyel Gydr gy igazgat6-ren dezo-szith6zlortln6sz itl-
tal hosszir 6vek 6ta ir6nyitott szinhizelmlleti k6pz6sbe
6piilhetett bele. Az elsci tirsasilg - melynek oszt6lyve-
zeto tanira is Lengyel Gy<irgy - most vizsgi4zik. Meg
kell jegyezni, hogy l7-iik k6ziil kilencen m6r taniranak
a felscioktatdsban. Ezeket az embereket 6ppen arra k6,-
pezzik, hogy ezen a fokon mintegy magviit alkossiik a
dr6mapedag6gus-k6pz6snek. Az 6rdeklcjd6s szerencs6-
re el6gg6 nagy, az id6n 1 3 I -en jelentkezrek, ebbcjl 20-at
vehetiink fel, b6r szeretn6m ezt a sz6mot 25-re tilgitan|
Term6szetesen ez is tandijas k6pz6s, f6l6venk6nt l0 000
forint.

A k6pz6snek term6szetesen vannak standard tanter-
vi keretei, de igyeksziink a tantervet is mindig az adott
t6rsas6g adottsilgaihoz 6s ig6nyeihez igazitani. Lehet
egy adott t6rsas{4g ink6bb elm6leri, vagy inkribb gyak'or-
lati 6rdekl<i16sri. Mindk6t tipusnak megvan a helye a
szakmdban.

Az iiltal6nos kereiek kdzdtt az elsci tan6v l6nyeg6ben
a k6szs6gfejleszt6sre sz6n6dik, a miisodikban m6r a kii-
lonf6l e c6lokra al k a I mazot t dr dm aj tit dko k k}vetkez-
nek. A harmadik 6v a klasszikus szinhizi produkci6k
elemz6s6nek, pedag6giai feldolgoa4s6nak ideje (dr6ma-
elemz6s, szinhizl|toga t6 sok el6k6sz it6se, produkc i6k
megbesz6l6se, jelenettanulmriny 6s igy tov6bb).

Term6szetesen nagyon fontos az idegen nyelvek is-
merete, hisz a ,,kulturrilis diplom6cia" is egyre fonto-
sabb rjsszetev6je lesz szakm6nknak, a nemzetkozikap-
csolatok irS.nti rohamosan novekvri ig6ny miatt. Nem
sziiks6ges ecsetelni, mit jelentenek ezek a szakma fejtci-
d6s6ben.

A jdv6re n6zve is valami otyaf6t6n kellene gondol-
kodnunk, hogy a dr6mapedag6gia nappali k6pzdsk6nt
<isszekapcsol6dhasson az egyetem nyelvi fakult6saival,
6s a hallgat6k,,6thallgathassanak".

Felsziilldpflya
avagy mit tanulnak Gabnai Katalin dr6matan6rai a fdiskoldn?

Nincs h6l6tlanabb rijs6gir6i feladat, mint felk6sziilt
alannyal interjrit csiniilni. Egyszeni m6diumm6 v6lik
ilyenkor a legbecsv6gy6bb tollforgat6 is. Jelen esetben
m6g az is nehezitette a dolgot, hogy maga az alany is
csupin (!) m6diuma volt sajilt 6letmriv6nek. Be sok,,hil-
l6s" interjrit k6szitettem 6letem soriin Gabnai Katival!
Valah6.nyszor megfaggattam: mi az oka, hogy a dr6ma-
pedag6giai mesters6g Magyarorszdgon liibra nem tud
kapni, dr6mai erejfi heroikus passzimizmussal sorolta,' 
mi6ta, 6s mi mindenf6le javaslattalkcmbizzalassan de
biztosan novekvci, 6m minddrokre maroknyisilera it6l-
tetett elszint csapat6val egyetemben az illet6kEs okta-
tisiigyi hat6sigokat a drilmapedag6gia eszkdzrendsze-
r6nek elfoga dtatis6,6r t. Most majdhogynem lelohasz-
totta publicisztikai nekifesziil6semet az az egyszerii
6rdm, mellyel a,,tan6rnci" a dr6mapedag6gia gy6zedel-
m6t zengte.

Miekjtt b6rki is fennakadna ezen, gyorsan meg-
nyugtatom az olvasot: aztjs6gir6 nem tiszteletre m6lt6
alanya drom6t nehezm6nyezi, de valahogy fel kell dol-
goznia azt a t6nyt, hogy egy sz6t sem tud - mert nem
is sziiks6ges -hozzdtenni az interjfi sor6n elhangzott
informiici6khoz. Miut6n teh6t imigyen kipufogta ma-
gft, beismeri az rijs6gir6, hogy alanydnak teljesen igaza
van: a DPM olvas6inak 6rdeklcid6s6t nem sziiks6ges m6r
,,fdlkelteni a t6ma irint", szimukra a t6nyszeni kdzl6s
lesz a legizgalmasabb olvasnival6.

S m6g annyival tartozom interjf-alanyomnak, hogy
leszdgezzem 6s hangsfilyozzam: nem az illtzi6k vil4g6-
ba val6 emelked6snek k<iszonhetcj mostani besz6lget6-
siink szokatlanul denis hangneme, hanem a ,,trirt6nel-
mi" pillanatnak, amikor is a drilmapedag6gia 6ppen
polgi4rjogot nyert oktatisi rendszeriinkben: a Nemzeti
alaptanterv alapelveket tar talmaz6 r6szrlben oniill6
pontk6nt szerepel a Szfnfuiz 6s drdma - ,,mint tantirgy
6s mint m6dszer (amely) -k6pzettnevekj segits6g6vil
- minden koroszt6ly iskolai munk6j6ban helyet kap-
hat . "

Ettcjl kezdve teh6t a dr6mapedag6gia vegre h6tsz6l-
lel haj6zhat a magyar oktati{si rendszer Szkhiill6i 6s
Khariibdiszei k6zt. Most mdr csak ,,leg6nys6g" legyen!

Az aldbbiakban errdl az egyetlen dologr6l lesz majd
sz6; a drdmapedagfgusok sz&kmai kdpz1si rend-
szerdrdl. Aki pedig szlraznak tal6lja a most kovetkezci
inform6ci6ilradatot, klpzelje a szavak m6g6 Gabnai
Katit (hisz v6giil is ez m6giscsak aff6le interji volna)!

A 120 6rris k6pz6sr6l eztttal nem kell tirl sokat be-
szr6lni, el6g itt annyit hangsfilyozni, hogy adr6tmaj6t6k-
vezet6s igenis szakma. A kulturdlis szakk6pesit6si;egy-
z6k (MK l9l. sz.) krizmivel\ddsi szakember katego;iiL-
j6ba szint r6s tevdkenyslgleirisilval beletartozik i drrl-
majdtlhezetci is. J6 tudni, hogy szak6pz6si azonosit6-
szimai:89-4-3713 6s 12 3 0 05. Ilyen tipusri k6pz6st
m indenf aj ta int6zm|ny szervezhet, vizsgabizonyit-


