
Jelenleg a pedag6gusk6pz6 f6iskol6kon, eg;reteme-
ken l/2 I 6ves speci6lkoll6giumi vagy 300-400 6rris
szakkoll6giumi form6ban ismerkedhetnek a tanit6-
vagy tan6rjeldltek a dr6mapedag6gi6val. A szakma fej-
lcid6se megkivrinn6, hogy bizonyos sz6mf fcjhivat6sir
szakember is kik6pzcidj6k - milrcsak a der6khad min6l
szinvonalasabb k6pz6s6nek 6rdek6ben is.

Az itten, szinmriv6szeti f<jiskolai tapasztalatok is azt
nutatj6k, hogy ezt a szakm6t csak teljes odaad6ssal le-
het igaz6n tanulni, m6gpedig 6lland6, napi kommunik6-
ci6s kapcsolatban gyermek- vagy felncitt-csoportokkal.

Ek6pz6s - azon tfl, hogy a neve is kettcis (Szinh6z-
elm6let-dr6mapedag6gia) - val6ban ket f6 celt tart
szem el6tt: 6rnyalt 6s rugalmas gondolkod6sri, elemzcj-
k6sz elm6leti 6s gyakorlati szakembereket akar nevelni,
ugyanakkor a mindennapi kommunikdci6bau j6rtas
szewez6kel is, akik meg tudjrit teremteni a szakmai
munka h6tter6t (tanfolyamok, t6borok, tal6lkoz6k, kon-
ferenciiik 6s igy tov6bb).

Befejez6siil hadd emlitsem rdgt<in eg1rnernzetkiizi
esem6nysorozat terv6,t. Az IDEA (a drfmatanirok
nemzetkdzi szerv ezele) segits6g6vel 6vente ha tnapos

workshgpot terveziink, melyen a tagorsalgok 2-2tr6ne-
re mutatn6 be az alkalmank6nt n6gy-n6gy orszi4gb6l to-
borz6dott resztvevii-gilrd6nak saj6t,,nemzeti" eszkdz-
t6ra egy-egy,,reprezentativ" dr6mapedag6giai m6dsze-
r6t-eszk6z6t. A miihelymunkiban meghivottk6nt egy-
k6t nem-tag orszfug n6hiny dr6mapedag6gusa is r6szt
vehetne.

De zdkkenjiink vissza a jelenbe: 6sszel indul itt, a
F6iskol6n a misodik Szinhizelm6let{rrlmapedag6gia
osz6ly. Most olvasom a felv6teli dolgozatokat. Izgalmas
t6rsas6g, eg6szen m6s karakterii, mint az el6z6. Most
sz6mukra kell ,,testre szabott" tantervet k6sziteni... Az-
Lin tal6n majd a tanitisra is jut valami iddm...

Filgg6ny

- Azaz lcdszdndm, Kati, hagy a munka danddrjd,-
ban id6t szakitoutil erre a beszdlgetdsre, ds killdn kri-
sz(iniitn - a szakrna nevdben is - az dsszefogott,
t dr gy s zerfl t d,j d kozt at dst.

Trencs6nyi Imre
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Ann M. Shaw
. A gyermek €s az

,,Szlmbollkus folyamet 6s drCma

Hogy a legelej6n kezdjem, mi emberek olyan 6llatok
vsgyunk, akik a vildgot szimbolikusan fogiuk fel 6s hoz-
zuk l6tre. Susanne Langer mondja, hogy ,,a szimboliz6-
l6s nem d<jntcj cselekv6s a gondolkod6sban..., de d6nt6
cselekv6s a gondolkoddshoz, 6s megelcizi azt.,, Az av6--.
lem6nye, hogy az agy nem csupin nem k<izvetitcj 6llo-
mis, hanem egy nagy transzform6torhoz hasonlit in-
k4bb:

,,,{z a k6,riilmeny, hogy az emberi agy sziinteleniil
v 6gzi a hozzt b6rkez6 tapasztalati adatok szimbo-
likus italakit6sinak munk6j6t, a tdbb6-kev6sb6
spont6n eszm6knek val6s6gos forrisiiv6 teszi az
agrat. Mivel minden fdljegyzett tapasztalat cselek-
v6sbe igrekszik torkollni, eg6szen term6szetes, hogy
a tipikusan emberi t6nyked6s a k6zzelfog;hat6 cse-
lekv6s tipikusan emberi form6j6t kivinja meg; 6s
6ppen ezt tal6ljuk meg az eszm6k tiszta kifejei6s6-
ben."
A fiatal gyermek szimbolikus viselked6se gyakran

rilti a tapasztalatok krizvetlen ut6nzisiinak 6s valami

,,improvizativ drfma" kapcsoldddsa

Az amerikai drdmapedagdgus 6s kutat6nak ez a dolgozata els6 tzben
1982-ben ldtott napvildgot magyar fordttdsban,mdgpedig a Ndprnit-
veldsi Intdzet kiaddsdban, aGYERMEKDRAMATURGIA I I. ctmii
filzaben. Oktatdsi segddanyag volt ez, s kdzirat gyandnt jelzdssel je-
lent meg. Most, hogy immdr drdmapedagdgidbdl vizsgdzni is lehet,
arra jdttilnk rd, hogy Ann M . Shaw irdsa fontos a rnai tanulni vdgy6-
nak i s. H i dnyp 6t I 6 v i zs g aany a g a gyer me ki v i s e I ked 6 s 6 s a d r dmaj d-
tdk kapcsolatdr6l, a ,,mintha magatartds" l1lektaruir6l, a drttmata-
ruir ds a gyermekvisTonydrdl, ds arr6l , hogy mi a drdrnapedag1gia, az
ii sz6haszruil ata s zer int az improvizativ dr dma, t ant dr gy -e vagy m6d-
szer?

Kisebb kihagydsokkal houuk Ie a dolgozatot.

olyan viselked6snek a form6j6l mintha 6 maga volna az
elk6pzelt szem6ly, .dolog, v tgy az elk6pzelt k6riilm6nyek
ktiz6tt 6kj valaki. Igy j6tssza el a gyermek a kisbab6jit
etetci mam6t, az eget v6gighasit6 repiikig6pet, a sziile-
t6snapi t6rsasigot. Hans Furth mutat 16, Piagetnek a
szenzomotorikus megismer6s 6s a szimbolikus viselke-
des kdzti kiilirnbs6gt6tel6t fejtegetve:

,,Amikor a h6rom6ves gyermek ,,mam6t", Vagy
,,aludni megyiink"-iit j6tszik, gesztusait nem tudn6
vegrehajtani, ha a szem6vel vagy az alv6.ssal kapcso-
latos ismeretei fizikai cselekv6shez tapadn6nak. Ne
feledjiik, hogy az alvis szenzomotorikus ismerete a
tdnyleges alvds. Amikor a gyermek alv6st j6tszik,
megismer6se m6r l6that6an tuljutott a szenzomoto-
rikus szinten, tdbb6 nem kiitcidik teljesen a kiils6
cselekv6shez, s ez6rt a gyermek mir szimbo I ikus al-
v6s formijdban k6pes kozdlni ismereteit."
A gyermek szimbolikus viselked6seben tal6ljuk meg

a legkor6bbi megnyilvd,nuliisit annak a folyamatnak 6s
formdnak, ami az 6.ltalunk dr6m6nak nevezett miiv6szet
jellemzcije. S minthogy a dr6ma mrifuja mir k6szen 6ll,
ezt a jdtdkfaitiit ,,dramatikus j6t6k"-nak kezdjiik ne-
vemi. Nem szabad elfelejteniink, hogy a drimit ez a
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szimbolikus viselked6sforma hivta 6letre, s csatlakoz-
nunk ahhoz az irilnyzathoz, amelyik az improvizativ
dr6m6t az 6letn6l kor6bbinak vallja.

A gyermeknek a dramatikus j6t6k ir6nti vonzalma
eg6szen feltiinci. Egyszer Harlemben egy kisfif miig6tt
haladtam, s n6hiny prcigazt hittem, hogy nyomor6k,
vagy idegbajban szenved, mivel j6r6s k<izben furcsin
billegett, 6s a feje riingat6dzott. Amikor kdzelebb 6rtem
hozz6., akkor j6ttem rii, hogy egy elcitte az fiton s6t6l6
galambot figyel, s annak a jilrdsit utfnozza. Vagy egy
percre 16, a gyerek lovass6 6s nyeritci 6gaskod6 h6tasl6-
vh villtozott, aki miutin lovasa rincbaszedte, vigtilmi
kezdett az utciln. A lovas hirtelen visszatorpantotta.
Kdzvetlen el6ttiik k6t ember torte az utc6t l6gkala-
p6ccsal. A gyereknek a k6pzeletbeli kant6rsziirat tart6
keze mdr a k6pzeletbeli l6gkalap6cs fogantyfj6t mar-
kolta, s mig l6ba az 6pit6mtnkdsok terpesz6il6s6hoz
idomult, a gyerek megszem6lyesitette a l6gkalapics
hangj6t 6s a l6gkalap6csot kezelcj ember mozdulatait.

Az elsci 6s az utols6 esetbn a gyermek annak utin-
zitsibameriilt bele, amit t6nylegesen l6tott, hallott. L6-
6s lovask6nt azzalvolr elfoglalva, amit Piaget ,,szimbo-
likus ut6nzls"nak nevezne, azokkal a jelk6pes gesztu-
sokkal, amelyek az eml6kezetbeli vagy elk6pzelt ese-
m6nyt jelenval6v6 teszik, 6s kifejezik a gyermeknek az-
zal kapcsolatos ismereteit. Ha megfigyeliink egy drama-
tikus j6t6kba meriilt gyermeket, a l|tvfny valami egy-
szem6lyes tirsulatra eml6keztet benniinket, mivel a
gyermek az adott esem6nyt gyakran egyidejtleg tribb
n6zcipontb6l jeleniti meg, ahogyan a 16 6s lovas eset6ben
is, amikor ,,h6h6"-zott a lovas helyett, nyeritett a 16 he-
lyett, huzgilta akantilrszirat, 6s saj6t combj6t pask-ol-
ta a 16 horpasza cim6n. A grermek jit6kinak ez a for-
m6ja m6gsem apr6l6kosabb m6solata a gyermek mfilt-
beli vagy jelenbeli megfigyel6s6enk, mint a szinh{n az
6letnek. Bfrmily betriszerintinek ttinj6k is az imitativ
jdt6k, ha jobban szemiigyre vessziik, kitiinik, hogy a
gyermek a val6segot v6logatott 6s hangsfilyossi tett
gesztusokk6 alakitotta 6t. Ahogy a gyermek fejl6dik,
ezek a jelk6pes gesztusok egyre v6logatottabbakk6, sii-
ritettebbek6, kitart6bbakk6 v6lnak, mintha csak a gyer-
mek valamik6pp r66bredt volna a ,,kevesebb tobb!" sz6-
lismondisban kifejezcidci eszt6tikai-okonomiai elvre.
Egyetlen j6l megv6lasztott gesztusban, ahogyan a j6l ki-
hegyezett mondatban is eg6sz sereg kodendci t<ir napvi-
l6gra.

Nyilv6nval6nak tiinik, hogy ha az ember fel akarja
fogni a rajta kiviili vil6got, akkor elevenen f6l kell t6r-
nia a ,,nem-6n vil6g" n6zripontjait. Ennek.a szimbolikus
ji4t6knak igen nagy r6sze van abban, hogy az ember
m egtanul j a megkiil onb<i ztetni magat miisokt6l, sz6t
tudja t6pni az intellektu6lis onz6s kdtel6keit, t6rsa-
dalmi l6nny6 v6lik. Cameron mondja:

,,A t6rsadalmi kommunik'lci6 annak a k6pess6gnek
a kifejlcid6s6n mfilik, hogy az ember 6t tudja-e 6lni
a tdbbi ember szerep6t, vissza tudja-e tiikrrjztetni
magatart6sukat 6nn<in v6lasziban, 6s megtanul-e
fgy reag6lni 6nniin viselked6s6re, ahogy arra misok
reag6lnak..."
A gyermek 6rtelm6nek fejl6d6s6vel a megelevenit6-

si folyamat benscibb6 v6lik. De ez a rejtett folyamat,
hogy valaki m6snak, vagy fizikai 6rdeklcj<l6siink szim5.-
ra tiivoli helyeken vagy helyzetekben l6vcinek k6pzeljiik
- vagy 6br6zoljuk - magunkat, eg6sz 6letiink<in vegig-
kis6r benntinket, 6s igen jellemzci gondolkod6sunkra

olyankor, amikor j6v6nket vetitjiik magunk el6, mfrl-
tunkat id0zzik vissza, jeleniinket tervezgetjiik.

Konnyen meglehet, hogy szerteigaz6 gondolataink-
nak forrisa 6s mindenf6le hipotetikus gondolkod6s
alapja az 6nnek abban a fantiziadius kivetit6s6ben kere-
sendcj, ami a korai 6vekben m6gk6,zzelfoghat6 megiele-
nitdst kiv6n. Theodora Sarbin, a szerep elm6let egyikve-
zetci k6pviselcije a k<ivetkezdket mondja:

,,Ma m6r kiizhely, hogy a t6rsadalmi szerepek meg-
tanul6sa - a voltak6ppen b6rmif6le fogalom megta-
nul6sa - dsszefilgg azzal a k6pess6giinkkel, hogy
6gy tudjunk b6nni valamely dologgal vagy ese-
m6nnyel mintha az valami m6s lenne. Ahhoz, hogy
l6tsz6lag rissze nem fiiggri dolgokat 6s esem6nyeket
kdziis fogalom al6 vonhassunk, ig6nybe kell venniink
a mintha j6t6kot."
A ,,mintha" magatart6s jelenti a szimb6likus visel-

ked6s alapjit, 6s dontcj szerepe van mindenf6le intellek-
tu6lis fegyelem elsajiltit6siban. A drima az a jelens6g,
amelyik a legsaj6tosabban 6s a sz6 legszorosabb 6rtel-
m6ben ebbrjl az emberi k6pess6gbcil szirmazik. Eml6ke-
zetiinkben 616 6s elk|pzelt tapasztalataink elj6tsz6sa
form6t ad szubjektiv 6rz6seinknek, 6s diadalra juttatja
egy6ni tud6sunkat. E z az, ami6rt a drirmilt az ember esz-
t6tikai 6s formateremt<i k6pess6ge legkor6bbi 6s lega-
lapvetcibb megnyilvinul6sdnak tekinthetjiik.

Mit tekinthetiink dr6mdnak?

A dr6ma miiv6szet. ,,Minden miiv€szel embri 6rz6-
seket kifejezt 6.rz6kletes form6k teremt6se" - vallja
Susanne Langer. Irwin Edman az 6lm6nyek elm6lyit6,-
s6ben, megtisztit6s6ban, tov6bbad6s6ban l6tja a mriv6-
szet szerep6t. ,,A mriv6szetek - mondja ,,felid6zik a
c6lt, amely fel6 minden 6lm6ny halad; a dolgok kiilsci vi-
l6git, az 6rtelemtcjl athatott, bels6 6szt<invil6got, hogy
b6rmit is cseleksziink, 6r6miink telj6k a cselekv6sben
mag6ban, 6s 6rdmiink az eredm6nyben. A dr5,ma az, em-
beri viszonyok v6logatott jelens6geinek kifejez6s6vel
foglalkozik, s az emberi cselekv6st emberi cselekv6s 16-
v6n jeleniti meg...

Az improvizatfv drfmfr6l

A fenti k6rd6ssel kapcsolatos elk6pzel6seimet k6t
megfogalmazis ttikrozi vissza, 6s ezekbrjl lehet k6vet-
keztetni arra is, milyen t6rekv6sek mozgatnak az im-
provizativ dr6m6val kapcsolatos al6bbi fejteget6seim
sor6n. Az elsci egy, az Altebor6i KonferenciS.n kialaki
tott definic6. Ez megfelelci alapot nyfijt szilmunkra a
dr6milval, a szinhizzal 6s a gyermekekkel kapcsolatos
k6rd6sek megvitat6s6hoz.

,,,A. dr6ma konfliktusban l6v6 fogalmak 6s szem6lyek
olyan k6pletes megjelenit6se, amelyben minden
egyes szereplcinek j6t6k formrijrlban, vagy egy t6le
kiil6nb<izcj egy6n hely6be kell k6pzeletben illeszked-
nie, vagy m6sok ilyen cselekedet6be kell bele6lnie
mag6t. Ez a cselekv6s szervezett, val6s6ga idciben 6s
t6rben tiirt6nik, jellegzetes 6rtelmi, fizikai 6s 6rzel-
mi odaad6st k<ivetel, es friss betekint6st nyfjt az
emberi viszonyokba."
A m6sik, Kenneth Tynan-t6l szirmaz6 kijelent6st

Dorothy Heathcote alkalmazza 6kessz6l6an a dr6miir6l
6s a gyermekrcil sz6l6 fejteget6seiben. Eza drLma 6rzel-
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# d crcj6t erieti ki. Tyran a Deklardci6ban a kdvetke-
r*et rallja: ,,Szdmomra az a j6 dr6.ma, amely olyan
" lolatokb6l, szavakb6l 6s mozdulatokb6l ievcidik
csze, amelyek akkor szakadnak ki emberi l6nvekbcil.
arnikor azoka k6ts6gbees6shez kozelednek, annik dila_
p -rban vannak, azon emelkednek feliil."

Trndrgyvagymddszer?
Az improvizativ drdm6nak az a k6pess6ge, hogy 6t_

hassa a gyermek 6let6l, az al{bbiakb6l eredl
l. abbol a k6riilm6nybdl, az improvizativ drilmiiban

vdgbemenci folyamat tapasztalati anyagok bizonyos
szimbolikus iitalakitris6n (a,,mintha" kozvetlen megje_
hnitesdn) alapul, ami nagyon fontos az emberi 6rteGm
kifejlcid6s6hez, s alapverci m6dja a gyermeki meg6rr6s_
nek.
Ez k6sztet sokakat arra, hogy a kreativ dr6m6ban sokkal
inkibb hat6kony m6dszert, mint tantilrgyat ldssanak, s
mindenf6le tant6rgy megkozelit6si m6dszer6til javasol_
jik a kreativdr6mit.

2. a drirma term6szet6b6l 6s szerep6bcil - l6v6n a
drima az a miiv6szet, amely olyan meiaf6r6k teremt6-
s€be es meg6rtr6sbe von be benniinket, amelyek az 6let
nyomds6val szembehelyezkedo, drint6seket hoz6, s a le_
hetcis6g 6s a villasztirs kovetkezm6nyeivel foglalkoz6
egy6n reag6l6s6r fejezik ki.
Ezk6sztet sokakat arra, hogy a kreativ dr6ma tantdrgy
volta mellett 6lljanak ki, olyan tant6rgy volta melleii,
amely joggal tart ig6nyt a maga hely6re 6s idej6re az is_
kola napi 6let6ben.

. {, hogy mindez 6rrhetcibb legyen, meg kell vizsg6l_
ni, milyen rrlszvr6telt is kivi4n meg a gyer-iktrjl a kr:ea_
tiv driimai folyamat. A kreativ ar6mTvat val6 foglalko_
z6sot sor6n a gyermekek, mint csoport-helyzetben l6vci
egy6nek, a k6vetkezcikkel foglalkoznak

a/ felelevenitik 6s felhaszneljdk tud6sukat rls tapasz_
talataikat, hogy ndvelj6k ismereteiket, 6s a tudotiakat
tov6bbadjr{k, valamint, hogy kik<ivetkeztess6k, mi az,
amit m6g nem tudnak, amircil m6g nincs tapasztalatuk;

b/ mrisvalakinek vagy m6svalaminek probl6m6iba
kepzelik bele magukat;

c/ kapcsolatot 6s kolcsdnhatiist l6tesilenek m6sok_
kal:

dl jilt€k r6v6n eszm6ket 6s 6rzelmeket t6rnak fel.
alakitanak 6s fejeznek ki;

f / 6rt6kelik cselekv6seik krjvetkezm6nyeit.

. 
Ezeknek a_magatartdsoknak osszjiit6kit 6s a csopor_

trrs folyamat dinamik6jr4t taliin jobbin megviligitja egy
p6lda. Nemr6giben k6t tanitv6nyo, "gy ,rett"rnitIg
visszamaradott tizenegy-tizenk6t 6ves gyerekekbdl 6116
csoportn6l rendezett rogtdnzdtt dr6m6i. Azt mondt6k,
hogy valami ,,igazi nagy balesetet" szeretn6nek j6tsza_
ni. Valahogy egy elhagrott szigeten t6rt6nt .eptitAg6p_
katasztr6fa keriilt koz6ppontba, 6s a vezetcjk a csopon_
lgl egyttt k6t foglalkozist rottrittek et azzal, hogy ki_
jAtssaik magukb6l a vesz6llyel, elhagyatottsrlggii, in_
seggel, megmenekiil6ssel, egym6srauiilts6ggal k-apcso_
latos elk6pzel6seiket. A harmadik foglalkozaira sikeriilt
meggy6gyitaniuk a sebesiil teket, 6letiik fenn ta r t6s6hoz
elegendci 6lelmiszert keriteniiik, megegyezniiik abban,
hogy megkis6rlik el6rni acivitiz6ci6t,6s i repilrig6p da_
rabjaib6l turajt k6szitenek.

- . 
A harmadik foglalkozils azzal kezdcjdrjtt, hogy a tu_

tajt megraktik,6s vizre bocs6tott6k. Egy asztallelyet_
tesitette a turajt, mely eredetileg k6preietUeti tutaj volt,

6s a gyerekek a k6t vezetovel egyiitt a fedillzetre m6sz_
tak. ,,K6szen vagyunk? Mindenki itt van? - k6 rdezte az
egyik vezetci. ,,Igen." ,,Nos, 6n itt vagyok." ,,Mindenki
itt van." Tengerre! - kiiiltoztdk. A--LirrOa nem volt a
tutajon. Az egyik gyerek dszrevette ezt, 6s sz6lt a tobbi_
eknek. Felfiiggesztelt1k az induliist. Mondt6k Lind6_
nak, hogy szrllljon fril a tutajra. Linda a fej6t r6zta:
,,Nem." K6rlelni kezdr6k, hogy sz6lljon fol i rurajra.

. Megtagadta. ,,Vajon mi6rt nem akar febziillni Linda a
tu tajra ? " - k6r dezte az egy ik v ezet 6. A gyerekek Lin _
dilhoz fordultak. Linda nem volt hajland-6 vilaszolni.
Az egyikgyerek kifejtette elcjtte a helyzetet,6s folsorol_
ta neki azokat az okokat, ami6rt lfrgy hatilroztak, hogy
elhagyjrik a szigetet. Linda egy sz6t se sz6lt. A r6tbesi6,_
l<i felhivi4sok most m6r igen egy6niek voltak. ,,Nem ma_
radhatsz itt egyediil. Megbetegedhetsz, 6s nem tudsz
6lelmet szerezni." ,,Mi lesz, ha megmar egy kigy,6?"
,,Nem lesz senki, akihez sz6lj." ,,Nem leiz, at<ivet
j6tssz." Linda nem mozdult. Az egyik vezeto feltette a
k6rd6st: ,,H6t most mit tegyiink mi?" Es a gyerekek
kezdtek rijrinni 6s v6laszt keresni a clilemma e!y6b ve_
tiileteire - a csoport felelciss6g6re a t<ibbs6g ir6nt 6s
Linda iri4nt, a maguk felelciss6g6re <inmaguk in4nt. ,,Ha_
za akarok jutni." ,,En is, de nem mehetiink n6lkiile."
,,Ha Linda nem akar veliink jonni, az az ci baja." ,,De
meg fog halni." ,,,A,zt hiszem jobb, ha itt maradunk."

,,1!{or mindannyian meghalunk.",,Mindenkinek meg
kell halnia egyszer." ,,K<it<izziik meg, 6s vigyiik mal
gunkkal." ,,Az nem tisztess6ges dolog)' U3.a Llna,inoz
fordultak, s el6tiir ti4k d ilemmrij uka L Elhaier ozesra kel_
lett jutni. A feszillts6get tesriinkkel ,6,reztik.,,F6lek". _
mondta Linda vonakodva - ,,hogy vizbe esem,6s meg_
fulladok" Ez olyan probl6ma volt, amit meg tudtak o'i_
dani. ,,Ide iilhersz, a legkriz6pre." ,,Ember!fn 16t tuOot
riszni. Ne f6lj semmitcil!" ,,Yigyiznifogunk r6d, Lindat"
Eljenz6sben t6rtek ki, amikor Linda lassan folmilszott
a tutajra,6s ig6retiikhozhiven, a tutaj kozepln csin6l_
tak neki helyet, 6svigyiztak ri. Megkonnyebbiilt s6ha_

* jokat 6s tinnepi ki6lt6sokat lehetett hallani, amikor a tu_
taj ,,vizre szilllt". A csoport ism6t egy akaraton volt, 6s
figyelm6t a hazautazisra fordithatti...

Nekem, ciszintdn sz6lva, az a v6lem6nyem, hogy az
improvizativ drdma akkor ad a legtribbet agyermeknek,
ha fgyhat6rozzikmeg6s rigy haszn6ljiik, hogy az mind
a metaf6riik kialakit6siinak folyamatilt mind a k6sz me_
taf6rdkat mag6ban foglalja. Frank Harland 6s Anne
Thurman bardtaimmal egyutt rigy jellemeztem a krea_
tiv drdmdt, mint r6gt6n2r)tt, nem i)nmutogatd drdmai
formdt, amelyben a szerepl6ket arra tanit j-tik, hogy em_
ber i t apa s zt al at okat k6pze t j enek e l, j e I e'nlt s enek' me g,
tegyenek bir dl at tdr gydvd.

_ , Az improvizativ dr6ma szem6lyis6gfejlesztci erej6t
akkor iaszn6ljuk ki leghat6sosabUan, tri tringsf lyozz"uk
azt a folyamatot, s azokat a saj6tos felt6teGkei, ame_
lyek a dr6m6t kitdlrik, s a dr6ma 6ltal megvil6gosodnak,
ha a gyermekeket tervszenien riivezetjiik, hogy j6tssz6k
el szemr6lyes fejkid6si 6lm6nyeiket, ai etmdriliei 6s szi_
uinket.megragad1 egylni 6s 6ltal6nos 6lm6ny nagy pil_
lanatainak kihat6sait. Amilyen m6rt6kben ezr meg_
tessziik, abban a m6rt6kben inditvdnyozhat iuk indoko-i_
-tan, hogy a kreativ dritmilt tekints6k a gyeimeknevel6s
k<iz6ppontjr4ban 6116 humdn tant6rgrnal. Amennyiben
energi6nkat 6s hozz66r tl,siinket arr a Fidozzuk, hogy az
improvizativ driimiit tegyiik meg az egy6ni fejlcid6J6s a
nevel,6si int6zm6nyek csodaszer6nek, erkolcjtelen dol_
got kovettink el.

I

)



Ez a kijelent6s nem jelenti azt, hogy szerintem az
improvizativ dr6.ma 

_h a t6stalan m e tod oi-6gia, vagy hogy
soha nem szabad m6s tantervi probl6mr{im egk6zeli{6_
s6re felhaszniltni. Az a gyanum, hogy egy teit<it<6ppen
iigyesirdnyit6kezlbeniiimproviziiiud"i4*ucsaknem
mindig sikeresen k6ti le a figyelmet 6s kelti fel az 6rdek_
t*:rj, 

Lk**j legyen is az a t6rgy . Mivel azr a gyerekek
a jdtlkcjr<im6vel trirsitjdk, alkalmat ad sz4mu[ia, hogy
cselekvcien uO.gezzenekvalamit, szem6lyess6 teszi a ti'_
|ip."t, y- elyol t f ogalmakat pedig k6zzelfogha r6kk6. S
Jouenet ketsegbevonom, hogy a tudom6nyos 6s a mate_
matikai fogalmak alakulisilhoz, a filoz6fiai szintrieket
kiv6ve, dramatikus rlton kozeledni 6rdemes, fgygonOo_
lom, hogy a tfrsadalomtudomfnyokban, a tdrt6nelem_
ben 6s az irodalomban igen j6l aikalmazhato a kreativ
dr6ma. De m6g-ezekben is k<innyii belegabalyodni a t6_
nyekbe,_ s megfeledkemi a dramatikus"6lm6ny termrg_
szet6nek l6nyeg6rcil. Fontos tisztiiban lenniink azzal,
lggt b6r a rdgtonzritt dr6ma spont6n pi{rbesz6d 6s cse_
lekv6s r6v6n jdn l6tre, a rrigt<inz<itt beiz6d r6s cselekv6s
rinmagdban m6g nem jeleni drrimrlt.

Amit le akarok sz6gezni, az a kcivetkez6; Azimpro_
vizativ dr6ma val6ban hatdsos tanitilsi m6dszer lehet,
de arra k6rhoztatni,_hogy a ,,mindenes,, szerep6t
j6tssza a besz6dtanitdsban, a szem6lyes higi6nia, a tele_
fonk6sziil6k kezel6se 6s hasonl6k teiaese&n, megd6b_
bent6 t6kozl6sa a dr6ma,.azor- k6pess6g6nek, h6gy a
gyermekeket dsszekcisse 6nmagukkal 6s a t<ibbie[kel
hogy elevenn6 tegye az emberil6t realit6s6t 6s lehetrj_
segert.

A foty"amat 6s amit adhat

. ^ -1: i.?.ovizativ gyermek{rimdnak nem az a c6lja,
hogy szindarabot vigyen kdz<ins6g el6, hogy szin6szeliet
Kepezzen kl a szinpad sz6m6ra, hogy a megkrivetelt tan_
tirgyakatizesebbekk6 tggf;,6s 1eil is az,"hogy ,,a k6ly_
kriket tiivoltartsa az utc6iOl". Mint azt ,",ir Jfy sokszor
elmondtiik, a c6l a szem6lyis6g fejleszt 6se.Eza sz6nd6k
y yqfalok.szrivets6ges6vr6 avat benniinket, de 6ppoly
testetlenn6 is tesz, hogyha semmi k<izelebbit nem tu_
dunk mondani arr6l, m-ivel 6s mi m6don segitheti elci a
kreativ dr6.ma a szem6lyis6g fejlcid6s6t. Me]eprob6ltam
6rz6keltetni, hogy az improvizativ driima t6iyeg6t aO6
fotylm.al mik6nt vonja be a gyermeker a magi 6itetmi,
erzetmi €s szoci6lis f e jlcid6s6hez alapvetcierisziiks6ges
szimbolikus transzformdci6kba. Besi6ltem arr6l, hJgy
ryit<n9k 

jobb meg6rt6s6heZ igyekszik a dr6mahozz6*_
ql:il9:Tgnker; vagyis,-a.sibm6lyes harc 6s tehetris6g
errermerot, es az €let eszt6tikai tiikr<iz6s6nek l6trej6tt6l
161, arr6l, hogy mik6nt emberiesiti a dri4miival vat6 fog_
lalkoz6s az 6lm6ty eket.' 

- Az improvizativ dr6ma nem valami l6lek n6lkiili,
szintelen iigy. Hogy a gyermeknek mit ad, az term€_
szetesen fiigg att6l a m6dt6l, ahogyan az adott gyermek
csoport vezetoje fel tudja haszn6lni a folyamatban 6s a
tartalomban r_ejki lehetcis6geket. Ezt elcirebocsi4tva, jog_
gal.jelenthetjiik ki, hogy al improvizativ drima eldse_
gitt a gyermek kreativ kdpessdgeinek (gondolkod6kd_
Wsy(gdryk) fejl\ddsdt, s ugyaieT dil slubjektiv dtet6_
re (drzdseire, 6sztc)neire), drzelmi fejl,d€idre (maga-
taltdsok ds drtdkek magdevd t6tel6ri) ds teremrt1kisz_
sdgdre.

A vezetdkrdl 6s a vezet€srdl

. - Kri_ztudott r6ny, hogr az impr ovizativ dr6m6hoz fel_
teUeniil sziiks6g van vezet6re.Miut6n magam is ezt val_

lom,6s,azon ffradozom, hogy az improvizativ dr6ma le_
hetcis6gei megval6suljanit a gyakorlatban, 6n sem
hagyhatom ki a vezeto k6rd6s6i. Az is t6ny azonban,

Pgt".I6.*9s 
annyira fontos, 6s osszetetr, hogy mag6-

ban is ciniltl6 tanulmdnyr 6rdemelne, 6s kiv6nii, ahJgy
j6n6hdny, a teriiletrel foglalkoz6 publik6ci6ban etegeiis
tettek. Elmondom hrit n6h6ny gondolatomat avezeto 6,s
a v ezet'6s k6rd6s6rcit.

A vezet6re h6rul az a felel6ss6g r6s feladat, hogy a
gyermekeket fejlcid6siikben 6s gondolataiknak dramiti_
kus form6ban trirt6nci kifejez6i6ben eldbbre segitse an_
n6l, ameddig a saj6t erejtit<Ocit eljutniinak. A vezet6s el_
vei megkcivetelik, hogy avezet6 ne jdt6kszernek tekint_
se 6s ji4t6kszerk6nt kezelje u gy".-"k"t, hanem gondol_
kodni, 6rezni 6s teremteni tua,6, s mindezt meg-is tevd
szem6lyk6nt. E_gJet kell 6rtentink azzal an6zetlel, hogy
u gy:irn:! j9v6je jelen6re 6piit, 6s a gyermeknet< teties
val6jival bele kell bocsiitkotnia a MX megfigyel6s66e,
6rt6kel6s6be, kivaltatdsfba, fel ku ratds6ba.

A vezetcinek, term6szetesen ismernie, tisztelnie 6s
szerelnie kell a gyermekeket. Epp ilyen fontos az is,
nogy a vezetd ismerje, tisztelje 6s szeresse <inmag6t.
Tudnia kell, mi a dr6ma,6s fel teil tudnia haszn6lni ezt
a tud6st a dr6mai folyamat ir6nyit6s6ra. lsmernie kell
az alkot6i folyamat term6szet6t is; tiszti{ban kell lennie
a spontaneitils jelentcis6g6vel, k6vetkez6 sklppen azzal,
mennyire fontos, hogy az eszm6k cselekv6sJviljanak,
mielcjtt mindannyiunkban ott rejlci belsci bir6 k<izbe_
szotna. ,,Ez nem fog sikeriilni.Ez az citlet nem 6r sem_
Tit]'. 6s megakadiilyoma benniinket abba, hogy fel_
t6rjuk a tudattalanban rejki lehetcis6geket. S 6'ppigy
tisztelnie kell a vezetcinek az alkot6 mrinka f<6zben ie_lentkez6 bir6latot, m6ltat6st 6s helyesbit6st, mert a
munka csiszoldsa edzi alkot6k6pess6giinket,6s az eszt6_
tikai 6lvezet egyik fci forr6sa.

Az alkot6 munka l6trej<itte 6rdek6ben a vezetcinek
olyan kdriilm6nyeket 6s l6gk<irt kell teremtenie, amely
kedvez a kdlcscin<is tiszteleinek, a k<izris er6feszit6snek,
amelyben az dtletekre odafigyelnek, 6s 6rt6kelik ciket,
11e_lyben aklpzeletkigyullad, s a rr6fa kcizkinccs6 v6_
li!.Yu azr akarja, hogy a dr6mai folyamar rrjk6leresen
bet<iltse rendeltet6set, akkor a vezetcjnek kifejez6sre
kell juuarnia, h^ogy a. jr{r6k kedv66rt jiirszott i6i6L az a
kerdezesi 6s kifejez6si m6d, ami megkiildnbozteti az
improvizativ drimiit. A vezet6 alapj6ban v6ve ak6vet_
kezd eszkozokkel segfti elci, hogy a gyerekeknek 6tlete_
rK lamadJanak, s azokat tovibb is fejlessz6k; kivalaszt_
ja azokat a serkentcieszkoz<jket, amelyek osszpontosit_
j6k figyetmiiker, fetket rik k6pzeletiikei, s kivrittj6k v6la_
s-7ukat; rilvezetik a gyermekeket, mik6nt d6ntsenek a
drama tartalmfr6l, hogyan fejezzlkki dtleteiket a dre_
mai cselekv6sben: 6n6n muntirij6nak elemz6s6re 6s 6r_
t6kel6s6re <isztonzi a csoportot.

- _Amennyire 6n tudom, a gyermekekkel val6 kreativ

|r:Iut. Tun 
ka megindit6senik nincs semmilyen leg_

Jobb modszere. Az induliis sikere fiiggeni l6tszik uu.r6_
t6 ber{llitotts itgit6t,a gyerekek k6p#s6geitdiZs ig6nye_
llor, vatamint a munka k6riilm6nyeivel kapcsolaios-t6_
nyezoktol, mint a jer6kt6r, a rendelkez6sre attO id6, az
4ltal6nos l6gkrir, stb. Szeretn6m lesz<igezni, hogy 6n
olyasvalamivel kezdem, ami megragaA-"ja a gyerekek
k6p-zelet6..t, egy a do t t id ciben ua tirn Jrrny I iit Ji Uetap_
csolja a j6t6kba, siker6lm6nnyet 6s <jrom6rz6ssel t<ilti el
<iket.

Gyaklal k6rnek meg arra, hogy mondjak v6lem6nyt
a gyermekeknek sz6.nt improvizativ driimai kis6rletel_
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rf,, €s mondjam meg hogyan is k6vess6k ezeket a kis6r-
leteket. Volt id6, amikor rigy v6ltem, hogy tudom, mit
6s milyen sorrendben kell csin6lni, de a tapasztalat ar-
ra k6sztetett, hogy k6telkedni kezdjek felt6telez6seim-
ben. Az 6rz1kel&i gyakoraltok, a mozgiisgyakorlatok, a
szinpadi j6t6kok mind-mind hasznosak a koncentrdci-
6s k6szs6g 6s az 6nbizalom fejlesztes6re, azalkot6i rea-
g6l6sok serkent6s6re, a csoport-osszhan megteremt6s5-
re. De hasonl6 eredm6nyeket hozhat az is, ha valami-
lyen tort6net dramatiziil6s6val kezdjiik, vagr adott t6-
m6bol, k6rd6skil teremtiink dr6mdt. Hogy az emlitett
tev6kenys6gek megadjik-e a n-ovella dramatiz6l6shoz,
vagy drilmai jelenetek alkot6slhoz sztiks6ges j6rtass6-
got, ahogy azt altal4ftan felt6telezt6k valamikor, irgy
gondolom, nyitott k6rd6s. A tanulm6nyomban milr el6-
adott okokniil fogva, 6nnekem az a vr6lem6nyem, hogy
helyesebb a fri hangsirlyt a kreativ drimiikra helyezni
mint a szinpadi j6t6kokra.

Szdmomra a gyermekek kreativ dr6miban val6 ir6-
nyit6sa mindannyiszor izgalmas 6s elbtiv6ki 6lm6ny.
Olykor cstiggeszt6 6lm6ny is!Aki vezet, annak 6lland6-
an egyensfilyt kell tudni tartania szubjektiv 6s objektiv
6rdeklcil6se kozdtt. Ha a vezet6t nem tudja 6szint6n ki-
v6ncsiv6 tenni az, ami tdrt6nik, ha nem izgatj6k a j6t6k-
ban rejlci lehetris6gek, akor az eg6sz munka elfakul,
mert a gyerekek reagili4s6t a vezeto <isszpontosit6sa 6s
vitalit6sa v6ltja ki. Amellett szil6rd hive vagrok aveze-
t6 tr1f 6rhozval6 jog6nak is. De ha nem vagyunk k6pesek
ug;ranakkor objektivit6sunkat is meg6rizni, akkor ne-
hezen tudjuk felm6rni 6s helyiikre tenni az egyes gyere-
kek sztiks6gleteit 6s k6pess6geit, 6rz6kenyen 6s okosan
ir6nyitani az esem6nyeket, 6s lekiizdeni azt a kis6rt6st,

M€rei Ferenc

AJelens€g
Olyan pszichol6giai elj6rdsnak a c6ljit, m6dszerta-

n6t, tiirt6net6t pr6billom itt r6viden 6sszefoglalni,
amely az dnismereti 6s a szem6lyis6gform6l6si csopor-
tos gyakorlatok k6r6be tartozik (mint ilyet, ter6pi6s c6l-
ra is alkalmazzik). Az eljdr6s l6nyege a viselked6si in-
dit6kok tudatosit6sa. Vagyis, bej6rni azt az 6rzelmi-
sziiks6gleti m ezot, amelyet egy cselekv6sl6lektani folya-
mat forr6svid6k6nek neveziink; <isszegyfijten i azokai az
eml6k-tdred6keket, em6ci6-foszl6nyokat, szok6s-ron-
csokat, amelyek belej6tszottak egy viselked6s megfo-
galmazis6ba.

Ebbe a k6rbe tartozik a pszichodrdma 6s a szocio-
drima vil6gszerte elterjedt m6dszere. Amikor ezeknek
az elj6risoknak mindenekel6tt az iinismereti 6rt6k6t

hogy kisaj6titsuk a dr6mit. Tudni 6s 6rezni, hogy ebben
a pillanatr6l-pillanatra v6ltoz6 folyamatban milyen
ddnteseket kell a gyerekekkel hozatni ahhoz, hogy az al-
kot6i folyamat 6s eredm6ny gazdiinak 6rezhess6k ma-
gukat, 6s, hogy milyen d<int6seket kellavezet6nek hoz-
nia ahhoz, hogy valamennyiiiket bevonja a j6t6kba 6s
tapasztalataikat elm6lyitse, ez az egy ik legnehezebb fel-
adat, ami az improvizativ driimilval foglalkoz6 csopor-
tok vezet6ire vdrhat.

Tanulm6nyom elej6n arr6l besz6ltem, hogy v6lem6-
nyem szerint az a lehetcis6g, amivel azimprovizativ dr6-
ma a gyermek 6let6t gazdagithatja, azimprovizativ dr6-
m6nak az 6lethez, 6s a dr6m6hoz, mint mriform6hoz va-
16 viszony6n alapul. Eml6keztettem arra, hogy a gyer-
mek szimb6likus fejlcil6se olyan folyamatok r6v6n va-
l6sul meg 6s nyilv6nul meg, amelyek a drdma 6letforril-
sait k6pezik. Vallom, hogy azoknak a legfontosabb esz-
krizdknek egyike, amelyek segits6g6vel mi, emberek a
viligr6l val6 ismereteinket bcivithetjiik, iinmagunkat
meg6rthetjtik, m6sokkal kapcsolatot teremthetiink ab-
b6l rill, hogy cselekvcik6nt 6s k<izremilkodrik6nt, klpze-
le tben olya kdrtilm 6,ny ek koz| hely ezzik magunka t,
amelyek tEnylegesen nincsenek jelen. Az improvizativ
driimilnak megvan az a \agy elcinye, hogy 6l ezzel a fel-
fedezii folyamattal; nem idegen, hanem ismercis, nem
gyotrelmes, hanem 6hajtott folyamattal. A jit6k 6szt<i-
ne, a mimentikus k6sztet6s, a szimboliziiils sztiks6ges-
s6ge 6s az afolott 6rzett 6rdm, hogy ismereteinket szim-
bolikus jrit6k form6j6ban fejezhetjiik ki, mind-mind
6letforriisa a dr6m6nak, annak a miiform6nak, amely az
emberi viszonylatokb6l emberi cselekv6s irtj6n hoz l6t-
re dinamikus metaf6r6kat...l '
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Szoci odr 6ma, psz i chod r 6ma, szerepgyakorl a tok

K64udat, hogy a kill6nf 6le szerdlyis1gkc)zpontrt ref ormpedag69iai:'::;i:;::;;;;#";!;,:,:,r, #"'1, fff,!#i:l,ii!i,i"A::/,r'"::;r,i:7;:
tdkben a Moreno nevdhezftiz6d(i iinismereti ds terdpiris dramatizrihi-
si munkdssdg, a szociodrdma, pszichodrdma eljdrtis. Mdrei Ferenc-
nek errdl sz6l6 frdsdt kdzdljiik, ndmiteg rdviditve, arra gondolvdn,
hogy drdmapedagdgusainknak az ebben koz\ttek ismerete n&Ryon

Lo!:gtrr::gs!!:!l2f:t. Az eredeti tet1hety a tArEx, SZitiiA-
T E K, SZE M E LY I S EG ctmet visel d dokumentumgyiijtem1ny, mely
1980-ban jelent meg aNdpmiiveldsi Propaganda Iroddndl,s j6sze-
r ive I mdr hozzdf 6r het et I en.
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ragadjuk meg, az ,,6nismeret" fogalmat nagyon pontos
6rtelemben alkalmazzuk. Nem arr6l van sz6, hogy ,,mi-
lyen vagyok", milyen tulajdons6gaim vannak, milyen
jellegekkel lenn6k leirhat6, hanem arr6l, hogy adott fel-
t6telek krizt hogyan viselkedem, milyen reakci6val
felelek megh atdr ozott f elhivilsra. Nagyon keveset tudok
magamr6l, ha valamilyen m6don meg6llapitj6k r6lam
- s errcil onismereti bel6t6som lesz -, mondjuk, hogy
diszkr6t, titoktart6 ember vagyok. De ha olyan helyzet-
be keriil<ik, amelyben a kdriilm6nyek pr6b6ra teszikezt
a von6somat, akkor szerezhetek a titok-k6szs6gemrcil,
titok-6retts6gemrcil igazi onismeretet.

Egy peld6n pr6bdlom megmutatni ennek a fajta 6n-
ismeretnek a felt6teleit. Istv6n krilcsdnadja lak6siit egy
bar |tjinak szerelmi tal6ikoz6r a. Ez a bar6t Katalinfial,
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