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A WBORES SAtrUOn Oszfgos Cqyermeksfini{tsz6 Fesaivdlra
1993-ban 356 csoport nevezett be, 6s 7.656 ryermek jdtszott.

1994-ben 422 csoporl jelentkezett, 6s t.755 gyermek szerepelt.

Drdma, nevel6s,
- 6lm6nyek 6s tapasztalatok

Egy hivatalos besz6mol6 tal6n igy kezd6dne: ,,A
Nemzeti Dr6ma 6s a Nemzetk6ziAnat6r Szinh6zak Szii-
vetsege 1994 augusztus6ban 6 ngpos nemzetkozi konfe-
renciit 6s mrihelyfoglalkozist rendezett Coventryben a
Warwick Egyetemen,,Dr6ma, nevells 6s kultur6lis 6rt6-
kek"cimmel."

A szem6lyes 6lm6ny azonban elcibb kezdcirtiitt, n6-
h6n,ynappat a tan6cskoz6s elcjtt, Londonban.
RAHANGOI-ODAS

Az idei nyir nemcsak Budapesten hozott rekordme-
leget. Gyiinydni napsiit6s, szikr6z6f6nyek 6s szinek fo-
gadnak Anglia fciv6ros6ban is. A v6ros sokszintis6ge,
ezerarcfs6ga mindig rabul ejt. N6h6ny napra dnfeledt
turistak6nt rovom az utc6kat, napozom a parkokban, ki-
6llit6sokra, szinhilzbamegye, n6zem a kirakatokat 6saz
iidetek forgatag6t - (rjra ismerkedem a v6rossal. Hogy
mi kdze mindennek a konf erenci6h oz? T alin,,hivatalo-
san" semmi, m6gis igen sok. Elm6nyek 6s tapasztalatok
gnilnek bennem: az olasz szilrmazisi taxisofcjr mes6je,
aki r6k6rdez, jirtam-e sziilcifdldj6n, 6s 6lvezettel id6zif el
az,,otthoni t6j" hangulat6t, a jamaicai tisztvisel6nci, aki
Ovtizedek6taitt 6l angol f6rjjel az oldal6n, de a jamaicai
nyaral6st igy tewezi,,hazamegyek pihenni egy kicsit", a
francia di6k, aki nyelvet tanulni jiitt n6h6ny h6tre, 6s 6p-
pen hogy csak tfljutott az els6 napok idegens6g6rzettel
vegyes csodilatin, a "culture shock" hat6siin, 6s 6r6m-
melmes6li, mit hogyan616t, awalesi 6nekes, aki maga el6
n6zve, merengve pengeti git6rj6t,6s a dal hds6nek ott-
hontalansiga a sajitja is: vil6sa utdn kdlt6zdtt ide, s hi6-
ba kdzds a nyelv, mintha egr miisik vili{gba 6rkezett vol-
na. J6val k6s6bb kapcsol6dnak csak sz6momra igy 6ssze
mindah6nyan - amikor "/ onothan N eelands workshop-
j6ban a ,,Z6ld gyerekek"-rcil sz6l6 legend6t (n6pmes6t)
dolgozzuk fel, 6s az emigr6ci6 6s asszimildci6 probl6m6-
j6ig jutva egrikiink igy fogalmaz:,,Minden asszimililci6
pusztul6st is jelent - valami sziiks6gszeriien meghal,
hogr cser6be m6s sziilethess6k." Egyszerre pusztul 6s
6piil benniink, kdriildtttink 6s iltalunk a viliig. Es hordoz-
ntk az eml6keinket, az 6rt6kesnek tartott, meg6rzend6-
nek gondolt pillanatokat, 6rz6seket 6s tirgyakat - ez is
a nevel6d6s r6sze: belenevelddiink egy vil6gba, kultfre-
ba.

Azzal, hogy a szinte modellnek tartott, a t6rgy tdbb
6vtizedeklivott presztizse miatt irigyelt Angliiban sem
kiinnyii, xit, 69r tiinik egyre nehezebb dr6matan6rnak
lenni, egy l6tsz6lag kdnnyed, eb6tl k6zbeni besz6lget6s
kdzben szembesiil6k - m6g j6val a konferencia el6tt.
Uliink a Covent Garden k6 zil6&n, azEkol6giai Kiizpont
n6we hellgat6 helyen, ami a szigorfan tudom6nyos elne-
vez6s ellen6re - vagy inkibb emellett - igen kellemes,
bar6tsigos hangulatot 6raszt6 pihen<ihely: egy konyves-
bolt, egy papirtidet 6s egr saletabAr kiiliinleges kever6ke.
Minden n6gyzetcentim6tere a term6szetess6get, a kiir-

kultur6lis €rtdkek
egy nemzetkozi konferencidn -

tyezet v6delm6t sugallja. Tdk6letes hitt6r besz6lget6-
siinkhiiz, melynek fci t6m6j6v 6 szinle 6szrev6tleniil v6lik
maga a szakma: a dr6matanitis.

Sally, aki dr6matan6r 6s szaktanicsad6 (tehit mun-
kija nem egyetlen iskol6ra, hanem egy nagyobb kdrzetre
terjed ki) k6ts6gbeejt<inek tartja az ut6bbi 6vekben kiala-
kult helyzetet. A drimn mggsztnt a Nemzeti Alaptanterv
iinill6 t6rgya lenni, leginkibb az angoltanitils (azaz az
irodalom6rik) r6szek6nt kap megtiirt helyet a k6z6pis-
kol6ban. Az iiltalinos iskolikban valanivel jobb a hely-
zet, de jellemz6en, tendenci6zusan igrekszik a kulturilis
korm6nyzat a dr6nit m6dszerk6nt 6s nem tanlirgyk6nt
6rtelmezni 6s kezelni.

De a probl6ma m6lyebbgyiikeni - a miiv6szeti neve-
l6s alapvetci konfliktusai jelennek meg benne 6s 6ltala. Az
a vita, ami majd a konferenciiln Ken Robinsonmegnyit6
el6addsdnak inditd kdrddse lesz: hogyan illeszkedhet a
miivdszeti nevel4s a tantervbe? Mi legyen aviszony ds
ardny a miivdszetek gyakorldsa 6s u r6lukval6 elmdleti
tanulds kdzdtt? Aktltur6lis kontextux k6rd6sei alapve-
tcien meghatirozzik majd az ezt kdvetd napok kdzds
munk6j6t.

Igy vilik a l6tsz6lag csupin nyaral6s n6h6ny nap a
konferencia 6rzelmi-hangulati bevezetdj6v6 szimomra.
Hasonl6 atmoszf 6r6j (r szinh6zi el6ad6ssal bircs(rzom
Londont6l (vagy bricsrizik tcilem London?). Csehov,,Si-
r6ly"-5t adj6k a National Theatre-ben JohnCairdre*
dez6s6ben. Judi Dench sodr6 lendiilelii j6t6ka mellett
(aki Arkagyina szerep6t j6tssza) els6sorban k6pi vil6g6-
val ragad meg az elciad6s. A hdtt6rben fodroz6d6, csen-
des t6: vize a nyugalmat, otthonossigot 6s szabads.lgot
sejteti.Az elciadds sor6n egyre t6volibb6skisebblesz. Ha-
sonl6 hat6st kelt a k6pkeretre eml6keztet6 diszlet - az
egymi4s el6 emelt elemek zAr ji&6sszfikitik a teret:nem-
csak a kiilsci, hanem a bels<i vil6g, 6lett6r is fojtogat6an
sziikiil, vesziti el megszokott biaonsiigot sugall6 dimen-
zi6it.

A darab egyik f6 motiwma, a gener6ci6k szeml6let6-
nek iitk6z6se, a miiv6szetrrjl alkotott felfogisokkiil6nb<i-
zi5s6ge, majd kiiliin<is, fij ha hangsfilyt kap n6hiny nap
mflva - a konferenci6n Ken Robinson megnyit6 6s Jo-
nothan Neelands zA16 eltndLsa is 6rintette ezt a t6,mit.
Ugyldtszik, ebben a k6t h6tben m6gismindenmindennel
dsszefiigg.
MAGAA KON F ERENC IA szinteflszrev6tleniil indul:
a soK6le teendci (egyek, szob6k, list6k, stb.) k6zepette
nem is tudatosodik azonnal benniink, hogy m5.r ismerke-
diink 6s egyiitt dolgozunk. Konyveket v6logatunk 6s
aj6nlunk egymfsnak, forgatjuk a programot,6s n6mi ag-
godalommal vegyes 6rdmmel vessziik tudom6sul, hog;r
pillanatnyi szabadidcink sem lesz - a szewezok komo-
lyan gondolj6k, h<lgy tanulni, tapasztalatot cser6lni jiit-
tiink ide, pihenni r66riink majd ut6na, otthon. D6lel<jtt 6s
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btd6lutin 3 csoportban miihelyfoglalkozisok lesznek,
r deluuini teasziinet ut6n 6s vacsora ut6n pedig el<jad6-
rdq bemutat6k, vit6k. A 6 nap egyik d6lur6nj6t 6s estjdt
$ratrordban tciltjiik v6rosn6z6ssel 6s a Royal Shakespe-
are Company Szentiv6n6ji 6lom cimri el6ad6sinak meg-
tekint6s6vel (ez ut6bbi meglehetcis csal6d6s szinte mind-
nyfjunlcnak - megegyeziink abban, hogy kev6s ilyen
unalmas, koncepci6tlan, sek6lyes produkci6t littunk
6letiinkben).
A 3 M(J H E LY F OGL/ILKOZ./nST J UdE ACKTOYd, E Si-
aba Irobi 6s.I onothan Neelands kfnyitji.Jr..

Jude a csoport munk6j6t a trirt6netmes6l6skjl kiala-
kithat6 dr6ma k6r6 szervezi,6s amozg6s 6s t6nc elemeit
is belevonja a j6t6kba. Ebben kivdl6 segit6r6rsa Natasha
Ismail, aki tincmtiv6sz, egy6bk6nt ci a reggeli bemelegi-
t6s ir6nyit6ja .igy azokis'nelit<it kaphatiik pl. az indiai
tinc elemeibrjl, akik m6sik csoportban dolgoznak.

A,,Ritu6l66sszrnh6z"cimiimfihelyf oglalkozistEsi-
aba Irobi vezeti. Csoportj6nak tagja b6k6scsabai koll6ga-
n6m, Fabulya Eva, akineklelkesed6s6tmajd akkor 6rtem
meg, amikor az egyik estemeghallgatom Essie el6ad6s"it
6s ut6na hosszasabban besz6lgetek vele.

Essie Nig6riirb6l flrkezett, most Liverpoolban tanit,
ahol a PhD-j 6t ir ja. Minden gesztusa otthon6t id6zi - a
!aj."t, q hagyom6nyokat, az embereket; egy gazdag, 6si
kultrir6t, mely legf<ibb eszk<iz6nek a besz6lt nyelvet te-
kinti, melyben sz6, zene r6s mozgds, az emberi test kifeje-
z6ereje olyan szoros egys6gben vannak, hogy szinte 6lz-
rev6tleniil folyik 6t egyik a m6sikba - a teljes szem6lyi-
s6gvan jelen minden pillanatban, minden mozdulatbin.
A megcirz<itt k<izdss6gi identit6s ereje olyan <ir6ks6g,
mely egyszerre hordoz kognitiiv, biol6giai 6s 6rzelmi ta-
pasztalatot 6s tudrist - a ritudlis szok6srendszer a min-
dennapi kommunik6ci6 term6szetes e szkoze.

Essie-n is 6rezhet6 az idegenbe szakadt ember honv6-
gya (fjdonsiilt londoni ismerdseim jutnak eszembe) 6s a
term6szet kdzels6g6ben 6lci n6pek dr<iks6ge: a szeretel,
otthonoss6g, emp6tia 6lm6nye 6s felt6tlen ig6nye.

Besz6lget6siink visszacseng bennem Jonothan Nee-
lards zilroel6ad6s6t hallgatva a ritu6l6 6s szinhdz kapcso-
l6d6si lehet<is6geirril ill. kiildnhizcis6g6rcil - Richard
Schechner elm6lete nyomin, aki megkiildnbozteti az el-
6ad6dprodukci6 - nem felt6tleniil szinhizi 6rtelemben
rituiilis - hat6sos ,6s szinhilzi/sz6rakoztat6 elem6t. Az
el6bbi legfontosabb hatilsinak az egyetemes, allegori-
kus, kdz6ss6gi kreativit6st tartja, migazut6bbi az indivi-
dualizilt, t6rsadalmi osztiiyhozk6t&<i, a k<iz<ins6g ig6-
ny6t szolg6l6 "show business" ism6rye.

A sokf dl e, val 6ban g azdag tapasztal at k67il1 I egna-
gyobb dlmdnyem Jonothan Neelands worskshopja. A
milhel yrwnka s o r dn k6 zii s e n f o r md I t j dt dk - 6 s j onot -
han szemdlyisdg e. A nagy tuddsil emberek br) I c s szerdny-
sdge, emp dt iakd s zsdg e, f i gyel me e gydbkdnt i s mi nd i g [e-
nyiigdz. Ahogy 4 napon dt egy ldtsz1lag jelent1ktelen,
nemtrtl fordulatos t6rtdnetb6l aval6di emberi sorsokat
-f d I el met, bi zonyt al ans dg ot, ott honr a t al dl dst d s kit a-
s zft ot t s d g ot, s zer e I met ti s ti I d ozat ot, i)nf e I dl d ozi st,
e r et ne kii I d tizd s t d s a r it u ti I 6v a I s zent e s it et t bef o g a d d s t
kibont j uk, dt 6 I j ilk, me I np a s zt o. I j uk ds v d g ig g ondo I -
juk, mindnydjunk svimdra formdt6 6lmeny. (-Ennek a
rntnkinak ardszletes, elemz6 ismertetdse majd egy md_
sikcikktdrgya les2.)

A lngyan 6s ami 6r t 6rtelmez6 elemz6se sosem marad
el, de mindig a csoport fejti fel 6s mondja ki. A munka

utols6 szakaszilban, amikor a zir6napraval6 b€nutat6t
dolgozzukki (minden csoport k6szit egyrdvid demonst-
rici6t arr6l, mit is csin6lt az eldzd napok sor6n - ez nem
azelvlgzett munka lerdviditett ism6tl6se, hanem egy 6j
szempontb6l megkrizelitett <isszefoglal6 6rtelmez6se,
parafr6zisa), nos, emunka sor6nJonothan a h6tt6rbehfi-
z6dik. Viselked6se egyszerre tiikrriz 2 fontos elvet: a kol-
l6g66t (hiszen vegig hangsirlyozza,nem tanitvi,inyai, ha-
nem koll6g6i vagrunk - birmelyikiink tithetne az 6 he-
ly€n, az ci ,,szerep6ben") 6s az igazitanir6t, aki hagrja,
hogy az elsaj6titott tuddssal szabadon gazdilkodjanak
taniw6nyai. Nemcsak tud6sa lenyiig<izri (a miihelymun-
ka gyakorlata 6s az elciadis sokr6tii, naprak6sz tudo-
m6nyos felk6sztilts6grdl tanfskod6 elmdl et i megalapo-
zotts.4ga, kristilytiszta logik4ja 6s elm6lyiilts6ge), de em-
beri-tan6ri magatart6sa is pelda6rt6kti.
BUCSUZAS
Az utols6 napon, eb6d ut6n, a bfcsfzkod6s hangulat6ban
m6g besz6lgetiink egy kicsit tan6ri szerepr6l 6s feladat-
16l, az indiai szinhizharmadik irtj6r6l (mely a ritu6l6b6l
sziiletik fjj6 a 20.szinadban), az egyiittes munka kriz6s-
s6g- 6s szem6lyis6gform6l6 erej6r<jl - 6s egy esetleges
magyarorszdgi l6togatdsr6l, hlen m6r jriv6 ny6ron. Az
ig6ret birtokiiban kcinnyebb sziwel bitcsfzom - tal6n
term6szetes az onz6s, hog;r mindazt, ami sz6p 6s j6, 6l-
m6nyt ad6, nem akarja az ember elengedni az 6letCbril.

Londont6l ism6t egy szinhdzi ekjadissal v6lokel. Mi-
kdzben a Young Vic szinhd zel6ttikigy6z6 sorban 6llunk,
virva, hogy hdtha nem j<innek el n6hSnyan a telefonon
megrendelt jegy6rt, 6s igy esetleg bejuthatunk az abszo-
lf t telthiizas elcjaddsra, a helyzetnek teljesen ellentmon-
d6 adatok kavarognak bennem Ken Robinson 6s Jonot-
han Neelands elciad6sai nyo mtrn: az orszfugfelndtt lakos-
s6gfnak csup6n SVo-a jir rendszeresen szinhilzba, 4Vo-a
ki6llit6sra 6s koncertre, az egyetemist6kat leszdmitva a
fiatalok mind 6ssze 4Vo -a jir szinhS.zba, moziba, kiiillit6s-
ra, oper6ba, koncertre, a fiatal munkan6lkiiliek 07o-a j6r
a fentiek kdziil bdrhov6 is, a feln6tt lakoss 6s98Vo-a tolt el
heti2l 6r6n6tl tdbbet a TV k6pernycije elci :nl, Azenedfor-
dul6ra virha t6an az illlirsok 90Vo - a lesz kdzlpf okiu, 7 OVo -
a pedig felsrjfokri v6gzetts6ghez kotott - igy nemcsak a
szaWtpzetlen munkan6lkiiliek sz6ma fog ncini. Egyre
nagyobb a nevel6ssel, oktat6ssal foglalkoz6k felelciss6ge,
azok6, akik a tdrsadalmi kultfira, a szem6lyk6zi kommu-
nik6ci6 k6rd6seivel foglalkomak, hiszen a szem6lyes 6s
kul turillis identitils a v 6itoz6 k<iriilm6nyek kdzcit t maga
is v6ltozik, 6t6rt6kelt>drk(6s a gazdas6gi -tiirsadalmi v6l-
tozfsok mellett gondolnunk kell a tudom6nyos-techni-
kai fejlcil6sre is: a virtu6l is val6siig, a videovii6g eredm6-
nyei szint6n 6t6rt6kelikavildghoz, igy a mriv6szetekhez
val6viszonyunkat is).

Sorban6ll6s k<izben m6g mindez 6tfut az aryamon,
hog;r aztin nagy szerencs6vel bejutva a s zinhilzbi azel6-
adils olyan 6lm6nyt adjon, amimegerdsiti bennem a szin-
h6z kdzossegteremtd erej6t a szinpadon 6s a n6z6t6ren
egyar6nt. A Theatre de Complicite 6s a Royal National
Theatre kooprodukci6ja, a Bruno Schultz t<irt6neteibril
irt,,,A,krokodilok utc.ija" cimri darab felkavar6 6s mag6-
val ragad6 produkci6. Elm6ny 6s eml6k, iilom 6s val6J6g
ddtrbenetes ere,jii 6tv6zete - 6rezhet6en egyiitt l6legzil
szinpad 6s n6zdt6r: megsziiletik az igaziritierc.

Err6l sz6lt a2het.
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