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· DJUHVV]LyOHYH]HWĘ�MiWpNRN
· EHV]pGNpV]VpJ�IHMOHV]WĘ�J\DNRUODWRN
· szitu�ci�s (improviz�ci�s) j�t�kok
· �n- �s csoportismereti j�t�kok
· n�pi j�t�kok

b) A tan�t�si dr�ma elm�lete �s gyakorlata
· A dramatikus tev�kenys�gi form�k oszt�lyoz�sa.
· A tan�t�si dr�ma tervez�se.
· Tan�ri elj�r�sok: munkaform�k, konvenci�k a tan�-

t�si dr�m�ban.
· Sz�nh�zi eszk�z�k a dr�m�ban (avagy mit kell tudni

D�GUiPDtUy�pV�D�UHQGH]Ę�PHVWHUVpJ�EĘO��
· Tan�ri k�rd�sfeltev�s, a v�laszok kezel�se.
· Gyakorlatok, j�t�kok be�p�t�se a dr�m�ba.
· A tan�r szerepben; a szerepbel�p�s c�ljai, form�i.
· $�UpV]WYHYĘN�V]HUHSN|UHL��NHUHWWiYROViJ�
· A t�rgyal�s (egyeztet�s) form�i.
· A dr�ma megjelen�t�si szakasza, szerepbeseg�t�s.
· Az �rt�kel�s helye, szerepe �s form�i a dr�m�ban.
· Dr�maszerkezetek (strat�gi�k �s technik�k).

c) Sz�nj�t�kos (sz�nh�zi dramaturgiai) alapismeretek
· FVHOHNPpQ\�� D� FVHOHNPpQ\ERQ\ROtWiV� N�O|QE|]Ę� Po-

delljei
· szitu�ci�
· konfliktus
· IHV]�OWVpJ�±�D�IHV]�OWVpJWHUHPWpV�PyGMDL��HV]N�zei
· kontraszt
· f�kusz
· LGĘ�±�V]tQSDGL�LGĘ��D]�LGĘ�NH]HOpVH�D�GUiP�ban
· WpU�±�D�WpUKDV]QiODW�PyGMDL

· V]LPEyOXPWHUHPWpV�±�V]LPEyOXPRN�NH]HOpVH
· k�z�s dramatiz�l�s

3. Dr�ma�ra-vezet�s
a) A tan�t�si dr�ma legfontosabb t�mat�pusai
· Mesei (mondai) mot�vumokat felhaszn�l�, vagy me-

s�re (monGiUD��pS�OĘ�GUiPD�
· T�rt�nelmi (vagy azzal anal�g) helyzet feldolgoz�sa

dr�m�val.
· K�z�ss�gi-szoci�lis probl�m�k vizsg�lata dr�m�ban.
· $�J\HUHNHN� iOWDO� LVPHUW� W|UWpQHWUH� pS�OĘ� GUiPD� �SO�

LQGLiQRV�� 5RELQ�+RRG�� DNWXiOLV� WpYpPĦVRURN� KĘVHi-
UĘO�V]yOy�VWE���

· 0ĦDONRWiVRN� �SO�� LURGDOPL�� ]HQHL�� NpS]ĘPĦYpV]HWL�
feldolgoz�sa tan�t�si dr�ma seg�ts�g�vel.

· Erk�lcsi probl�ma, (erk�lcsi) d�nt�sek k�vetkezm�-
nyeinek vizsJiODWD�GUiPiQ�NHUHV]W�O�

· Tudom�nyos (pl. term�szettudom�nyos, gazdas�gi,
PĦV]DNL�VWE���SUREOpPiN�YL]Vg�lata dr�m�ban.

· $� GUiPiKR]�PLQW�PĦQHPKH]� WDUWR]y� alkot�sok fel-
dolgoz�sa a tan�t�si dr�ma seg�ts�g�vel.

b) Alkalmazott dr�ma (a tan�t�s szolg�lat�ban)
· Konkr�t tan�rai alkalmaz�sok.
· 'UiPD�D]�RV]WiO\IĘQ|NL�yUiQ�
· 'UiPD� D� V]DEDGLGĘV� IRJODONR]iVRNRQ� �SO�� LVNRODRWt-

honban, napk�ziben, kir�ndul�son, t�borban, dr�-
manapon stb.).

Ä$�7,(�W�LJD]iQ�FVDN�IĘiOOiVEDQ�OHKHW�FViQiOQL´
.DSRVL�/iV]OyYDO��D�.HUHNDV]WDO�6]tQKi]L�1HYHOpVL�.|]SRQW�YH]HWĘMpYHO�EHV]pOJHW

Szauder Erik

- El�sz�r is arr�l k�rdezn�lek, hogyan is indultatok el a
TIE-munk�ban, milyen gondjaitok, neh�zs�geitek voltak az
indul�skor, illetve hol tartotok most?

- Ez t�bb k�rd�s egyszerre. Kezdem az els�vel, hogy ho-
gyan indultunk. Volt egy gyermeksz�nj�tsz�, di�ksz�nj�t-
V]y�� NpVĘEE� I{LVNROiV� YDJ\� HJ\HWHPLVWD� V]tQMiWV]y� P~OWWDO
rendelkez� t�rsas�g G�d�ll�n. Egy viszonylag nagyobb
k�r volt, amelyik azt kereste, hogyan tudn� valahogy ka-
PDWR]WDWQL�D�V]tQKi]L�PĦYHOWVpJpW��(]HN�D]�HPEHUHN�±�YDJ\
H]HNQHN�D�G|QW{� W|EEVpJH�±�YDODPLIpOH�GUiPDMiWpNRV� WHY�-
kenys�gen n�tt fel. Azt gondoltuk, hogy j� lenne �gy fog-
ODONR]QL� D� V]tQKi]]DO�� KRJ\� QHN�QN� LV� pUGHNHV�� QHN�QN� LV
L]JDOPDV� OHJ\HQ�� LOOHWYH� KRJ\� |QiOOyDN�� I�JJHWOHQHN� OHKHs-
V�QN�� eQ� QHP� WDUWRWWDP� HVpO\HVQHN�� KRJ\� �DNiUPLO\HQ� My
fesztiv�l-eredm�nyek �lltak is a h�tunk m�g�tt) egy
*|G|OO{�PpUHWĦ�WHOHS�OpVHQ�LO\HQ��NLIHMH]HWWHQ�IHOQ{WWHNQHN
V]yOy� V]tQKi]L� WHYpNHQ\VpJUH� SpQ]W� NDSMXQN�� D� WHOHS�OpV
YH]HW{MpQHN� PLQGHQ� MyV]iQGpND� HOOHQpUH� LV�� (ONH]GW�QN
m�s utakat keresni, �s ez vitt a m�s fajta sz�nh�zi ir�nyok
fel�. Nekem, illetve a jelenlegi vagy akkori munkat�rsaim

t�bbs�g�nek ez nem jelentett t�r�st, azaz nem valamif�le
megalkuv�st vagy kompromisszumot jelentett az az ig�ny,
hogy j� lenne gyerekekkel dolgozni a sz�nh�zi tud�sunk
IHOKDV]QiOiViYDO�� 1HNHP� HEEHQ� PHJOHKHW{VHQ� QDJ\� ÄSULu-
V]RP´� YDQ�� ����� yWD�� PLyWD� MHOHV� GLSORPiYDO� EHIHMH]WHP
egy g�p�szm�rn�ki kart, folyamatosan gyermeksz�npado-
kat vagy gyermeksz�nj�tsz� csoportokat vezettem, �s a dra-
matikus tev�kenys�g nagyon sokf�le form�j�t ismerhettem
PHJ�� ÈWpOWHP� D� J\HUPHNV]tQMiWV]y�FVRSRUWvezeWĘN
ÄHO{DGiVUD�GROJR]XQN�±�IHMOHV]WHQ�QN�NHOO´� WXdathasad�sos
�llapot�t, dolgoztam dramatikus j�tsz�h�zakban,
PĦYHO{GpVW|UWpQHWL�MiWV]yKi]DNEDQ��LOOHWYH�YH]HWWHP�WLV]WiQ
dr�ma�r�nak vagy dramatikus j�t�k�r�nak nevezett, tan-
UHQGEH�LOOHV]WHWW�yUiNRQ�NHUHV]W�O�HJpV]HQ�D�NLVHJtW{�LVNRODL
dr�maj�t�kokig mindenf�l�t. Nagyon sokf�le form�ban
foglalkoztam teh�t dramatikus tev�kenys�ggel, de nem ta-
l�ltam r� az ide�lis modellre. Azt azonban tudtam, hogy ez
izgalmas �s fontos dolog, �s j� lenne valahogy megoldani.
Azt hiszem, hogy a David Davis-f�le kurzus nyitott engem
�j ir�nyba, illetve hozott vissza a dr�mapedag�gia fel�.
Jobban mondva: addigi tapasztalataimat ink�bb megfejelte
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az a n�h�ny lehet�s�g, amit az angliai el�ad�sokban l�t-
tam. Ezek nem voltak sz�pen �s j�l megcsin�lva, de lega-
l�bb felcsillantott�k, hogyan lehet gyerekekkel sz�nh�zon
NHUHV]W�O�HJ\�WW�GROJR]QL��(J\�HVHWEHQ�±�D�%HOJUDGH� WiUVu-
ODW�HO{DGiViEDQ�±�D]W�LV�PHJOiWWDP��KRJ\�ĘN�EtUMiN�H]W�D�Wu-
GiVW��(]�D�NpW�KDWiV��WHKiW�D]��KRJ\�NHUHVV�N�PHJ�D�PDJXQN
lehet�s�geit, illetve hogy m�r l�ttam, mik�nt lehet gyere-
kekkel dolgozni, nagyj�b�l egyszerre �rt engem. Tenni
NHOOHWW�YDODPLW��$ODNtWRWWXQN�HJ\�HJ\HV�OHWHW��pV�QHNLiOOWXQN
NpSH]QL� PDJXQNDW� �PpJ� PLHO{WW� D]� HJ\HV�OHW� PHJDODNXOW�
����� {V]�WpO� IRUGXOyMiQ��� ����� MDQXiUMiEDQ� MRJLODJ� LV� I�g-
JHWOHQHGW�QN�� iP� DEEDQ� D� SLOODQDWEDQ� NLGHU�OW�� KRJ\� HJ\
YDVXQN� VLQFVHQ�� PHUW� DNL� DGGLJ� IHGH]WH� D� WHYpNHQ\VpJ�QN
k�lts�geit, az megvonta a t�mogat�st. Nem volt egy fill�-
U�QN�VHP��GH�D�WHYpNHQ\VpJ�N|UYRQDODLW�WDUWDOPD]y�SURMHNt-
re G�d�ll� v�ros vezet�je azt mondta, hogy neki ez kell, �s
FVLQiOMXN�PHJ�� ÒJ\� GROJR]WXQN� WHKiW�� KRJ\� ����� PiUFLXV
v�g�ig nem tudtunk magunknak fizet�st adni. Akkor is
FVDN� ~J\�� KRJ\� HJ\� pYUH� HOĘUH� My� QpKiQ\� IRJODONR]iVW� pV
HO{DGiVW�HOtJpUW�QN��pV�NDSWXQN�YDODPHQQ\L�SpQ]W�HO{OHJEH�
(OVĘ�IRJODONR]iVXQN�D�S�rk�nyok ellen f�c�met �s a Feh�r-
l�fia alc�met viselte. J�tszott benne nyolc sz�n�sz �s
foglalkoz�svezet�k�nt �n voltam benne. Teh�t kilencen
NH]GW�N�H]W�D�SURJUDPRW��(]�PRVW��HQQHN�D]�pYDGnak a v�-
JpQ�LV�PpJ�PĦVRURQ�YDQ��D������MiWpNDONalomn�l tart.

- Ne haragudj, hogy itt megszak�talak. Magadr�l el�g so-
kat besz�lt�l ebben a folyamatban, ugyanakkor azokr�l a
munkat�rsaidr�l, akiket most itt sz�n�szekk�nt aposztro-
f�lt�l, viszonylag keveset tudunk. Amennyire �n tudom, j�
UpV]�N� GLiNV]tQMiWV]yNpQW� NH]Gte ezt a folyamatot. L�tsz-e
abban valamif�le t�rv�nyV]HUĦVpJHW�� KRJ\� {N� GLiNV]tQMit-
sz�k�nt indultak �s visszat�rtek a gyerekek k�z�, vagy �gy
gondolod, hogy ez v�letlenszeUĦHQ�DODNXOW�tJ\"

�� 7|EEVpJ�N� J\HUHNV]tQMiWV]yNpQW� NH]GHWW� pV� QHP� GLiN�
V]tQMiWV]yNpQW�� /pQ\HJHV� N�O|QEVpJ�� KRJ\� YDODNL� iOWDOiQRV
iskola 3. oszt�ly�t�l ismer egy nyelvet, vagy mondjuk 15
�ves kor�ban tanulja meg. Azt hiszem, ez a dramatikus te-
v�kenys�gn�l is ugyan�gy van. Ez is egy nyelv. De ebben
VHPPLIpOH� W|UYpQ\V]HUĦVpJ� QLQFV�� 7HKiW� KRJ\KD� YDODNL� Gi-
�ksz�nj�tsz�, k�nnyen lehet, hogy esze �g�ban sincs embe-
UHN� QHYHOpVpYHO� IRJODONR]QL�� GH� HWWĘO� SpOGiXO� PpJ� QDJ\RQ
j� sz�n�sz lehet bel�le. Term�szetesen sz�zszor k�nnyebb
egy sz�nh�zilag k�pzett, a j�t�kokkal folytatott tev�kenys�-
JHW� LVPHUĘ�� D� MiWpNNDO� NDSFVRODWED� NHU�OW�� D� MiWpNRQ� Ne-
UHV]W�O� JRQGRONRGQL� WXGy� HPEHUUHO� GROJR]QL�� PLQW� D]]DO�
akinek sem a dramatikus tev�kenys�gben, sem a sz�nh�zi
form�ban nincs j�rtass�ga. Egy�bk�nt �ltal�ban a dr�ma-
tanfolyamokon is sokkal jobb eredm�nnyel v�geznek azok,
DNLNQHN� YDQ� YDODPLIpOH� V]tQKi]L� PĦYHOWVpJ�N� YDJ\� MiUWDs-
s�guk.

- Mit sz�ln�l ahhoz, ha azt mondan�k, hogy mostant�l
kezdve profi sz�n�szekkel kellene ugyanezt a tev�kenys�get
v�gezned?

- Vannak olyan profi sz�n�szek, akikkel kiv�l�an lehetne
HJ\�WW� GROJR]QL�� eQ� WHUPpV]HWHVHQ� QHP� YiJ\RP� HUUH� ±� D]
DPDW{U� OHON�OHW�� KtYMDQDN� EHQQ�QNHW� DOWHUQDWtYQDN� YDJ\
ak�rminek, az tov�bbra is megvan. �n csak azzal tudok
HJ\�WW� GROJR]QL�� DNLQHN� H]� D� WHYpNHQ\VpJ� QDJ\RQ� IRQWRV�

Ha egy sz�n�sz azt mondja mag�r�l, hogy neki nagyon
fontos az, hogy gyerekekkel �gy dolgozzon, hogy j�tszik
QHNLN� pV� MiWV]LN� YHO�N�� pV� H]HQ� NHUHV]W�O� WDQtW� QHNLN� YDOa-
PLW�� DNNRU� PLQGHQ� WRYiEEL� QpON�O� HJ\�WWPĦN|GKHWQpQN�
1DJ\RQ� |U�OQpN� QHNL�� 9DOyV]tQĦOHJ� pQ� LV� VRN� LPSXO]XVW
kaphatn�k a maga szakm�j�ban j�rtass�ggal, gyakorlattal,
tudatoss�ggal felv�rtezett sz�n�szekt�l. Azzal a sz�n�sszel
YLV]RQW��DNL�ÄKDJ\MD´��KRJ\�PHJUHQGH]]pN��DNL�EHPHJ\�HJ\
HO{DGiVUD� pV� ÄHOWĦUL´�� KRJ\� D� J\HUHNHN� N|U�OYHJ\pN� {W�
nyilv�nval�an nem lehet dolgozni a TIE-ban.

��7HKiW�D�7,(�PXQND� LQNiEE�V]HPpO\LVpJI�JJ{�� VHPPLQW�D
V]tQpV]HW�PLQW�V]DNPD�YDJ\�PLQW�DWWLWĦG�Nprd�se?

�� ,QNiEE� V]HPpO\LVpJI�JJ{�� ,GH� SHGDJyJXV�EHiOOtWRWWs�g�
ember kell.

- Az�rt is k�rdeztem ezt, mert tudjuk, hogy a TIE
ÄV]�O{I|OGMpQ´��$QJOLiEDQ�H]�D�IDMWD�WHYpNHQ\VpJ�D�V]tQK�-
zakb�l, a sz�nh�zak k�rny�k�r�l indult el. Eg�sz pontosan:
profi sz�nh�zak egy-egy r�szlege v�llalta f�l ezt a fajta
munk�t. Ez�rt, illetve ennek kapcs�n k�rdezem, hogy te ma
ezt itt Magyarorsz�gon elk�pzelhet� modellnek tartod?

- Az a PĦN|G{ modell, amit mi l�trehoztunk, az amat�r
vagy alternat�v sz�nh�zi oldalr�l indult el. J� lenne, ha l�t-
hatn�m ennek a p�rj�t a hivat�sos sz�nh�zi oldalr�l elin-
dulva. Azt gondolom azonban, hogy m�g egy j� darabig
nem fogom l�tni. Nem az�rt, mint hogyha nem lenne �r-
demes megcsin�lni, hanem az�rt, mert kem�ny falt�r� kos
k�ne ahhoz, hogy egy kicsit �t lehessen t�rni, vagy ink�bb
EH� OHKHVVHQ� V]DNtWDQL� HQQHN� D� UHQGNtY�O� PHUHY� V]tQKi]L
rendszernek a falait. Ehhez a TIE kev�s, ehhez nem el�g
NHPpQ\� DQ\DJ�� UHQGNtY�O� QDJ\� D� V]QREL]PXV�� UHQGNtY�O
HUĘV�D]�pUGHNYpGHOHP��0D�D�V]tQKi]L�pOHWEHQ�VHQNL�QHP�pr-
dekelt abban, hogy valamif�le v�ltoz�s k�vetkezzen be,
hanem g�rcs�sen ragaszkodnak a saj�t maguk szem�t-
GRPEMiKR]��ėN�QHP�IRJQDN�YiOWR]WDWQL��DPtJ�H]�D�V]tQKi]L
rendszer nem robban sz�t. Feltehet�, hogy ehhez keveseb-
beknek lesz b�tors�guk, ugyanis ma a sz�n�sz elismert mĦ-
YpV]��0D�KDOORWWDP�pSSHQ�D]W�D�PRQGDWRW��KRJ\�KD�PĦYpV]W
emlegetnek, akkor az emberek jelent�s t�bbs�g�nek nem a
]HQpV]�� QHP�D�NpS]{PĦYpV]�� KDQHP�D� V]tQpV]�XJULN� EH��$
sz�nh�zi szakma rePHN�O�YpGL�PDJiW�� IpO{��KRJ\�HJ\�GDUa-
big m�g nem fog �sszed�lni. �s am�g nem d�l �ssze, addig
nem fognak a sz�n�szek m�sban gondolkodni, mint ebben a
strukt�r�ban.

- De vajon egy olyan k�zegben, ahol egyre t�bben lesznek
±� DNiU� D� V]tQpV]HN� N|]|WW� LV� ±� PXQNDQpON�OLYp�� RWW� YDMRQ
nem indulhat meg egy ezir�nyba hat� folyamat? Ennek
persze ellene mond a m�sik oldal, hogy �ppen ez�rt, a
p�nzhi�ny miatt nincs is meg a TIE anyagi b�zisa.

�� )pO{�� KRJ\� QHP� D]RN� OHV]QHN� PDMG� PXQND� QpON�O�� DNLN
alkalmasak lenn�nek az embernevel�sre, de ezt nem lehet
WXGQL��(EE{O�LV�V]�OHWKHW�YDODPL�My��eQ�D]W�JRQGRORP��KRJ\
ebb�l a k�z�p-kelet-eur�pai rothad�sb�l, meg ebb�l a
nyomorb�l (amiben Magyarorsz�g m�g elfogadhat� hely-
]HWEHQ� YDQ�� VRNNDO� QDJ\REE� Q\RPRURN� LV� YDQQDN� N|U�O|t-
W�QN�� LG{QNpQW� VRNNDO� pUGHNHVHEE� pV� VRNNDO� L]JDOPDVDEE
GROJRN� V]�letnek, mint a nyugat-eur�pai j�l�tb�l, annak
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ellen�re, hogy persze �n is sz�vesebben venn�m, ha nyugat-
HXUySDL� MyOpW� YHQQH� N|U�O��'H�PLYHO� Q\XJDWRQ� QDJ\RQ� VRN
olyan p�ld�t l�thattam, amikor egy dr�matan�rnak nem
volt mir�l besz�lnie, mert igaz�b�l nem volt l�nyeges �s
fontos probl�m�ja, csak felf�jt kis dolgokat, illetve amikor
nyugati sz�nh�zaknak ugyantJ\�QHP�YROW�PLU{O�EHV]pOQL�N�
akkor azt mondom, hogy ebb�l a l�thelyzetb�l, amiben va-
J\XQN�� PpJ� PLQGLJ� W|EE� pUWpNHV� V]�OHWKHW���� /HKHW�� KRJ\
�ppen akNRU��KD�VRN�V]tQpV]�YiOQD�PXQNDQpON�OLYp�����DNNRU
tal�n �j t�rsulatok j�hetn�nek l�tre, de ez m�r egy olyan
fikci�, aminek �n nem l�tom a v�g�t.

��$]�HOĘEE�HJ\�NLFVLW�PiU�pULQWHWWHG�D� WpPiN�NpUGpVpW��0e-
gint csak egy pillanatra kitekintve Angli�ra: az ott l�tott,
illetve onnan ismert programok j�r�szt besorolhat�k a po-
litiz�l� el�ad�sok k�z�, legal�bbis a kezdeti id�szakban a
legt�bbje ebbe a k�rbe tartozott. A ti munk�tokban,
amennyire �n megismertem, ez az elem nem (vagy csak
nagyon �rnyaltan, nagyon �tt�teles m�don) jelenik meg.
Mit gondolsz err�l?

- A besz�lget�s el�tt eml�tetted, hogy �rdekes lenne meg-
n�zni: az angol TIE milyen t�rsadalmi, anyagi, politikai
helyzetb�l indult el, milyen oktat�spolitikai h�ttere volt
abban az id�ben, �s milyenb�l indultunk mi itt, Magyaror-
sz�gon. Azt gondolom, hogy ezek term�szetesen nagyon
N�O|QE|]QHN�� $]� DQJRORNQiO� YDODPLIpOH� ±� pSSHQ� D� MyOpWL
WiUVDGDORPPDO�V]HPEHIRUGXOy��NLFVLW�EDORV�±�SROLWL]iOiVQDN
PpJ�GLYDWMD�YROW��pV�D�7,(�LQGXOiVD�XWiQL�LGĘNEHQ�H]�D�GLYDW
jelent�sen er�s�d�tt. A TIE indul�sa 1964-65-re tehet�, �s
a '68-as di�kl�zad�si hull�m m�g csak ezut�n k�vetkezett.
(]�NpVĘEE�VHP�FVHQJHWW�OH�WHOMHVHQ��D�7,(�HJ\�SLFLW�PLQGLJ
LV� EDORV�PDUDGW��9DOyV]tQĦOHJ� D�PDL� DQJRO� NRUPiQ\]DWQDN
ÄEHQQH� YDQ� D� WXGDWiEDQ´�� KRJ\� H]� HJ\� SROLWLNXV� LUiQ\]DW�
WHKiW� QHP� YpOHWOHQ�O� ÄYiJMiN´� {NHW� $QJOLiEDQ�� 0L� H]]HO
szemben egy, azt mondhatn�m, kicsit apolitikus id�ben in-
GXOWXQN� HO�� ����� MDQXiUEDQ� NH]GW�QN�� �����EHQ� pV� ���EHQ
PpJ� SROLWL]iOWXQN�� GH� D]WiQ� UiM|WW�QN�� KRJ\� H]� QHP� D� PL
GROJXQN��/pSWHQ�Q\RPRQ�KDQJR]WDWRWW�Qp]HW��KRJ\�D�PĦY�-
V]HWQHN�pV�D�PĦYpV]HNQHN�QHP�D]� D� GROJD�� KRJ\�SROLWL]il-
MDQDN��D�PĦYpV]HWQHN�D]�HPEHU�VRNNDO�IRQWRVDEE�GROJDLYDO
kell foglalkoznia. Ez az egyik. A m�sik: dr�matan�rk�nt
azt mondom, hogy lehetnek nekem mindenf�le politikai
n�zeteim, de a dr�matan�r nem propag�tor, nem politikus,
nem a saj�t n�zeteit kell r�er�ltetnie az emberekre. Ha el-
fogadom, hogy a TIE elm�leti h�tter�t tulajdonk�ppen a
',(�MHOHQWL��DNNRU�HWW{O�D�Qp]HWW{O�QHP�WXGRP�I�JJHWOHQtWe-
QL�PDJDP��6]HULQWHP�QHN�QN�QHP�GROJXQN�� KRJ\� D� J\HUe-
kekkel v�gzett munk�ban politiz�ljunk. Ha r�nk telepedne
HJ\�RO\DQ�KDWDORP�±�QH�DGMD�QHN�QN�VH�,VWHQ��VH�VHPPL�PiV
±��DPHO\LN� LGHROyJLiW�DNDUQD�YHWtWHQL� UiQN��DNNRU�DQQDN�D]
ideol�gi�nak a megk�rd�jelez�se, vagy legal�bbis a meg-
vizsg�l�sa feladatunk lenne. Ebben az esetben biztos, hogy
m�r politiz�ln�nk is.

- Teljesen egyet�rtek azzal, amit mondt�l, azaz hogy a je-
OHQ�KHO\]HWEHQ�D]�DQJRO�7,(�HWWĘO�YDQ�YiOViJEDQ��PpJpedig
olyan v�ls�gban, hogy gyakorlatilag a fennmarad�s��rt
NpQ\WHOHQ� N�]GHQL�� eSSHQ� H]pUW� QDJ\RQ� HU{VHQ� |QERQFRl-
gat� sz�nh�zz� vagy projekt-sorozatt� v�lt. L�ttok-e ti egy
olyanfajta vesz�lyt, hogy az anyagi megszor�t�sok k�vet-
kezt�ben az eg�sz mozgalom a jelenlegiekn�l is nagyobb
neh�zs�gekkel lesz k�nytelen szemben�zni, illetve kell-e ez

ellen mostan�ban valamif�le harcot folytatnotok?

- Nincs mozgalom. Vannak emberek, akik megtanult�k a
dr�mapedag�gi�t �s sz�nh�zilag is j�rtasak. �s a kett�t m�g
�ssze is tudt�k kapcsolni. Azt gondolom, hogy legal�bb
h�rom t�rsulatra val� tehets�ges ember van, aki a TIE-val
tegnap, ma vagy holnap tud, tudni fog dolgozni. Nem let-
WHN�URVV]DEEDN�D]�DQ\DJL�N|U�OPpQ\HN�VHP��1HP�NHYHVHEE
a rendelkez�sre �ll� p�nz, mint ezel�tt h�rom �vvel. Mi
PHJWHUHPWHWW�QN�HJ\�NRUiEEDQ�QHP�OpWH]HWW�LJpQ\W�±�DKRJ\
azt zen�szekt�l hallottam: vajon hi�nyzott-e a zongora a
zeneszerz�knek, miel�tt feltal�lt�k volna? A TIE hasonl�
helyzetben volt Magyarorsz�gon: meg kellett ismertetni.
Megt�rt�nt, ig�ny van r�. G�d�ll�n egy-k�t nap alatt el-
fogy a k�vetkez� k�t h�napra meghirdetett programunk.
Nagyon hamar elviszik az iskol�k. Budapesten sincs gond
D� IRJODONR]iVRN� ÄHODGis�YDO´�� (QQHN� SHUV]H� D]� D] egyik
oka, hogy soha nem a gyerek fizetett egyetlen foglalkoz�-
sunkon sem.
J� lenne persze, ha ez valamilyen int�zm�nyes h�tteret
kaphatna, ha nem kellene minden �vben megv�vni azt a
harcot, amit egy�bk�nt most v�vunk, de ami nem nehezebb,
mint m�s �vekben. Nem ugyanazokt�l az alap�tv�nyokt�l,
nem ugyanazokt�l az alapokt�l, nem ugyanazokt�l a forr�-
VRNWyO� V]HUH]]�N� D� SpQ]W�� (]HN� PLQGLJ� YiOWR]QDN�� PLQGLJ
m�s fajta p�ly�zatokat kell �rni. Ebben az orsz�gban a TIE-
n�l sokkal kisebb dolgokra int�zm�nyeket hoznak l�tre:
DPLE{O� PL� SpOGiXO� D� .HUHNDV]WDOQiO� OpWH]�QN�� D]� NE�� pYL
QpJ\PLOOLy� IRULQW� N|U�OL� |VV]HJ�� $]W� JRQGRORP�� KRJ\� H]
HOW|US�O�EiUPHO\LN�V]tQKi]�N|OWVpJYHWpVpKH]�N�pest.

- Azt mondod, hogy G�d�ll�n �s Pesten ennek el�g j� a
SLDFD��(]� YDOyV]tQĦOHJ� UpV]EHQ�DQQDN� LV� N|V]|QKHW{�� KRJ\
itt az inform�ci�k is jobban �ramlanak, illetve a piac is
k�nnyebben �szrevesz bizonyos lehet�s�geket. Ugyanakkor
mindez probl�m�t jelent mondjuk egy ny�rs�gi vagy egy
dun�nt�li k�rzetben. Te mennyire l�tsz es�lyt arra, hogy
az elk�vetkezend� id�szakban 5-10-15 TIE t�rsulat ala-
kuljon orsz�gszerte?

��$]W� JRQGRORP�� KRJ\� HJ\� 3pFV�� 'HEUHFHQ�� 6]HJHG�� *\ĘU
PpUHWĦ�YiURV�PLQGHQ�DQ\DJL�QHKp]VpJ�QpON�O�HO� WXG� WDUWDQL
egy-egy ilyen t�rsulatot, a harmincezres G�d�ll� nem tudja
HOWDUWDQL��7HKiW� LWW� V]�NVpJ�YDQ� D�Sily�zati p�nzekre. Nem
KLV]HP�� KRJ\� YDQ� RO\DQ� QDJ\REE� WHOHS�OpV� 0DJ\DURUV]�-
gon, amelyben ne tudn�m mondjuk h�rom h�t alatt megis-
mertetni ezt a tev�kenys�get, �s ne lehetne az ig�nyt fel-
kelteni.

��eUWHP��0HQM�QN�YLVV]D�HJ\� OpSpVVHO��)HO� WXGRG�NHOWHQL�D]
ig�nyt, �s el tudod adni az el�ad�sokat, ha m�r van
PĦN|G{�Wirsulatod.

- Nem lesz t�rsulati h�l�zat szerintem, �s ennek nem csak
az anyagiak szabnak g�tat. Ezt j�l csin�lni csak �gy lehet,
ha professzionista szinten csin�lja az ember. Ahhoz, hogy
profi lehessen, p�nz kell, �s ezt a p�nzt meg kell teremteni.
�n viszonylag gyakorlott vagyok p�ly�zat�r�sban, de
egy�ltal�n nem biztos, hogy m�s helyeken a t�rsulatveze-
t�sre, foglalkoz�svezet�sre, emberek kik�pz�s�re alkalmas
szem�ly alkalmas arra, hogy fenntart�k�nt is j�l tudjon
PĦN|GQL�� KRJ\� DQ\Dgiakat is el� tudjon teremteni. Pedig
H]W� QHP� IRJMD�PD� QHN�QN� VHQNL� NpV]HQ� V]ROJiOWDWQL�� 1Hm-



10

FVDN�QHN�QN��PiVRNQDN� VHP� IRJMiN��2WW� VHP� WDUWXQN�PpJ�
KRJ\�D�PĦYHO{GpVL�Ki]L� UHQGV]HU�iWDODNXOQD��pV�HJ\�YiURs-
ban a f�l�slegess� v�lt p�nzt �tadn�k egy t�rsulatnak. To-
v�bb�: nincs kik�pezve annyi ember, hogy az orsz�g b�r-
PHO\LN� WHOHS�OpVpQ� |VV]HiOOKDWQD� HJ\� FVDSDW�� $PtJ� QHP
lesz a TIE valamilyik f�iskola kedvenc (vagy megWĦUW�� W�-
PiMD�� DGGLJ� QHP� LV� YDOyV]tQĦ�� KRJ\� WiUVXODWRN� KiOy]DWD
j�nne l�tre. Ha nincs r� legaliz�lt k�pz�s, akkor ez nem
biztos karrier az emberek sz�m�ra. A k�pzetts�ghez jelen
pillanatban elv�gezhetsz tanfolyamokat, �m ezt az �llam
nem ismeri el, arra meg semmif�le int�zm�nyes garancia
nincs, hogy a munkahelyed, ha l�trehozod, a k�vetkez�
napokban is meglesz. Teljes l�tbizonytalans�got v�llal az,
aki elmegy TIE-sz�n�sznek, TIE-tan�rnak. Ezt nem lehet
k�v�nni emberekt�l. Am�g ez a helyzet nem v�ltozik, addig
UHPpQ\WHOHQQHN� WDUWRP��KRJ\� LWW� HJ\� MyO�PĦN|G{�� HU{V� Wir-
VXODWL� KiOy]DW� pS�OM|Q� NL�� (J\pENpQW� SHGLJ� D]W� JRQGRORP�
hogy ha lenne tizenkilenc t�rsulat, az �sszesen 19 x 3 vagy
��PLOOLy�IRULQWED�NHU�OQH��(J\�HJ\�WiUVXODW�D�VDMiW�PHJ\pMpW
PLQGHQ� HV]WHQGĘEHQ� N|UEH� WXGQi� MiWV]DQL�� YDJ\LV� D]� DGRWW
�vben a megye minden oktat�si int�zm�ny�be eljuthat.
(Van n�h�ny nagyobb megye, teh�t mondjuk Pest megy�-
ben ez csak r�szben igaz.) Azt gondolom, hogy ez egy
olyan er�s, nagy hat�s� tev�kenys�g lehetne, hogy tal�n er-
re valamennyi p�nzt r� is lehetne sz�nni. Egy �tlagos sz�n-
Ki]QDN� ±� LQIRUPiFLyLP� V]HULQW� ±� D� N|OWVpJYHWpVL� Wimo-
gat�sa legal�bb 100-150 milli� forint k�z�tt mozog egy
�vben, de enn�l sokkal nagyobb t�moga-t�ssal rendelkez�
sz�nh�zak is vannak.

�� ,JHQ��DPLW�PRVW�HOPRQGWiO�� D]� HJ\�±�DKRJ\�D]�(VWHUKi]\
PRQGDQi� ±� ÄHQIDUNiED� KDUDSy� NtJ\y´�� PHUWKRJ\� DGGLJ�
am�g nincs h�l�zat, addig ennek nem lesz olyan kult�r�ja,
hogy erre megfelel� int�zm�nyrendszert, illetve int�zm�nyi
p�nzeket lehessen megszerezni; abban az esetben viszont,
ha nincs erre p�nz, akkor ezek a t�rsulatok nem fognak
l�trej�nni az egzisztenci�lis bizonytalans�g miatt.

- Rem�lem, hogy ez a k�r megt�rik valahol, mint p�ld�ul a
K�va Sz�nh�zi Nevel�si Csoport l�trej�tt�vel.
Elk�pzelhet�, hogy 3-4 ilyen pr�b�lkoz�s m�r valamilyen
l�nculatot, rendszert alkothatna. Rem�nyteljes volt az ajkai
t�rsulat indul�sa is, de �gy tudom, most kev�sb� biztat�
id�szakukat �lik. Hasonl� kezdem�nyez�sek elindulhatnak
D]�RUV]iJ�PiV� WHU�OHWHLQ� LV��+D� OHQQH� ���� FVDSDW� �DPHO\HN
N�O|QE|]{� N|]LJD]JDWiVL� WHU�OHWHNHQ� GROJR]QDN��� DNNRU
PiU� D]� RUV]iJ� MHOHQWĘV� UpV]pW� OHIHGKHWQpQN� PXQNiQNNDO�
ezek ut�n pedig elkezdhetn�nk mag�ra a h�l�zatra, az
er�s�t�sre p�nzt k�rni.

�� $]� HO{EE� D]W� PRQGWDG�� KRJ\� N�O|QE|]{� WHU�OHWHNHQ� GRl-
goz� csoportok kellen�nek. �n ezt nem csup�n f�ldrajzi
pUWHOHPEHQ��KDQHP�YDOyV]tQĦOHJ�D]�RNWDWiV�N�O|QE|]{�V]I�-
r�inak �rtelm�ben is �rten�m. Ti ma els�sorban az �ltal�-
nos �s k�z�piskol�s r�teget pr�b�lj�tok megc�lozni. Van-e
sz�nd�kotok m�sfel� is nyitni?

- Nincs, �s ennek persze oka van. Az �ltal�nos iskol�ba j�-
UyN� D� OHJN|QQ\HEEHQ� ÄPR]GtWKDWyN´�� LWW� D� OHJUXJDOPDVDEE
a bels� rend, nagyj�b�l az �ltal�nos iskola 6. oszt�ly�ig. A
hatoszt�lyos iskol�kban ez term�szetesen nem mindig igaz,
de m�gis, az iskolarendszernek ebben a r�sz�ben, r�teg�-

ben el�g k�nnyen be tudj�k �p�teni a k�n�latunkat saj�t
munk�jukba. Sokkal nehezebb k�z�piskol�kkal egyeztetni,
�r�kat �tszerveztetni, �n pedig nem vagyok hajland� a h�-
rom �r�s foglalkoz�sokn�l al�bb adni, mert azt gondolom,
hogy valaminek a m�lyebb megfogalmaz�s�hoz, illetve
ahhoz, hogy a gyerekek valaminek a meg�rt�s�hez k�ze-
lebb l�phessenek, �s k�zben m�g �rzelmi hat�sok is �rj�k
ĘNHW��DKKR]�LG{�NHOO��7,(�IRJODONR]iVRN�HVHWpEHQ�PLQLPXP
KiURP� yUD�� +iURP� yUiW� QHP� N|QQ\Ħ� HJ\� N|]pSLVNROiEDQ
felszabad�tani. Ez�rt nem szeretn�k v�ltoztatni.

- Jelent ez valamif�le t�ma- vagy gondolatmenetbeli saj�-
toss�got is sz�motokra?

��eUGHNHV�PyGRQ�QHP�NpQ\V]HU�OW�QN�Ui��$]pUW�LQGXOWXQN�D
Feh�rl�fi�val, mert az tananyag az �ltal�nos iskol�ban, no
de h�t hol? Mi harmadik-negyedik oszt�lyosoknak tartjuk
ezt a foglalkoz�st, az �ltal�nos iskol�k egy r�sz�ben vi-
szont �t�dik, m�sutt negyedik oszt�lyban szerepel ez a me-
se. (�t�dikben rossz helyen van, mert a mesehat�ron t�l
van, negyedikben m�g tal�n �ppen j�.) De a 3. oszt�lyoso-
kat is boldogan elhozz�k, mert azt mondj�k a tan�rok,
hogy ez a mese nagyon fontos, �s j� lenne, ha mes�vel,
sz�nh�zzal, j�t�kkal tal�lkozhatn�nak a gyerekek. A
M�eldun csod�latos utaz�sa c. el�ad�s, amit 80-90 k�z�tti
sz�mban j�tszottunk, 5- 6. oszt�lyos gyerekekkel, szinte
HJ\iOWDOiQ� QHP� N|WKHWĘ� D]� LVNRODL� WDQDQ\DJKR]�� .|WKHW{
mondjuk az �t�dik oszt�lyhoz annyiban, hogy a mitol�-
JLiUD� pS�O�� GH� SRQW� D� NHOWD� PLWROyJLiYDO� �QHPFVDN� |W|dik
oszt�lyban, hanem az iskolai oktat�sban) a kutya sem fog-
lalkozik.
�� 7HKiW� D]� LVNROiN� V]iPiUD� QHP� LV� IRQWRV�� KRJ\� D� V]ĦNHQ
�rtelmezett tananyaghoz kapcsol�djatok.

- Nem fontos. T�bbnyire olyanok j�nnek hozz�nk, akik a
Feh�rl�fi�n voltak, �s az mondj�k, hogy amit mi k�n�lunk,
az nekik kell, �s nekik t�k�letesen mindegy, hogy milyen
t�m�val IRJODONR]XQN��9DOyV]tQĦOHJ�UipUH]WHN�DUUD��KRJ\�D
t�ma csak az egyik, de tal�n kor�ntsem a legfontosabb
eleme a TIE-foglalkoz�soknak. T�bb olyan oszt�ly volt,
amely sorozatban j�rt hozz�nk: dr�ma�r�kat tartottunk ne-
NLN��KiURP�yUiV�GUiPDIRJODONR]iVRNDW��.pUW�QN�N|Q\YHNHW
a koll�g�kt�l. Azt m�g adtak. Az oszt�lyt tan�t� pedag�gu-
VRNWyO� NpUW�QN� WpPiW�� PLW� V]HUHWQpQHN�� PLW� FVLQiOMXQN� D
J\HUHNHNNHO�� PLUH� YDQ� LJpQ\�N"� 0LQGLJ� UiQN� Et]WiN�� 5�-
V]�NUĘO� VRKD� QHP� YROW� WHPDWLNXV� N|WpV� ±� D� J\HUHNHN
UpV]pU{O�VRNNDO� W|EE� LO\HW�NDSWXQN��ÄMiWVV]XQN�D�N|YHWNH]{
�r�n kal�zokr�l, gladi�torokr�l, az �kori g�r�g�kUĘO�VWE�´��

- Azt mondod, a tan�rok nem igaz�n seg�tenek...

- Ezt nem mondtam.

- M�sk�pp fogalmazok: azt mondod, hogy a tan�rok nem
adtak konkr�t t�m�kat. Szerinted ez abb�l fakadt, mert ek-
kora a bizalmuk, vagy mert nem tudj�k igaz�n, hogy ez az
eszk�zt�r mire j�?

- Mind a kett� igaz, de �n m�gis azt mondom, hogy az els�
YROW�D�G|QWĘ��$NL�D�Feh�rl�fi�n ott volt, �s l�tta a gyereke-
it, az ut�na szerintem nagyon nagy sz�zal�kban bizalom-
mal volt ir�ntunk. Egy�bk�nt nem j�nn�nek vissza az osz-
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t�lyok, m�rpedig azt tapasztaljuk, hogy visszaj�nnek. Volt
egy olyan k�rd�sed, amire azt mondtam, hogy profin �r-
demes csak csin�lni a TIE-t, �s munkahelyr�l besz�ltem,
meg arr�l, hogy ez egy foglalkoz�s. Most pontos�tok:
f�foglalkoz�s. Mi t�bbnyire d�lel�tt dolgozunk gyerekek-
kel (hiszen az iskol�k ekkor hozz�k el sz�vesen a gyereke-
ket, d�lut�n m�r egy picit neh�zkesebben megy ez). A TIE-
W�WHKiW�LJD]iQ�FVDN�IĘiOOiVEDQ�OHKHW�FVLQiOQL�

- Mondd, Laci: mennyit tudtatok a TIE-r�l, amikor elin-
dultatok?

- Azt mondan�m, hogy nem sokat, de tal�n a legfontosab-
bakat. �s ezeket �rdekes m�don nem az angolokt�l tudtam
PHJ�� �(J\HV� V]iP�HOVĘ� V]HPpO\EHQ� IRJDOPD]RN� LVPpW�� Hn-
gedtess�k meg nekem, ezt a munk�t, a TIE magyarorsz�gi
adapt�l�s�t, �n vezettem. �s amikor a TIE indul�s�r�l volt
V]y�� DNNRU� D]pUW� EHV]pOWHP� HOVĘVRUEDQ� PDJDPUyO�� PHUW� D
saj�t v�v�d�saim ennek r�sz�t k�pezt�k.) A legfontosabb
gondolatokat egy�bk�nt Popper P�ter �s Vekerdy Tam�s
�r�saib�l kaptam.

��1HP�LJD]iQ�ÄNODVV]LNXV´�7,(�V]HU]{N���

- M�gis. Nagyon fontos volt sz�momra p�ld�ul Poppernek
az a k�t �r�sa, amit bev�logattam a Dr�mapedag�giai olva-
VyN|Q\YEH� LV�� H]HNEHQ� D� J\HUPHN� HUN|OFVL� YLOiJNpSpUĘO�� D
sz�nh�zr�l, a gyermeki gondolkod�s �s a sz�nh�z kapcso-
lat�r�l besz�l, vagy eml�thetn�m Vekerdynek a gyermek-
sz�nh�zr�l, di�ksz�nh�zr�l sz�l� tanulm�ny�t.
Fontos volt az, hogy a gyermeket b�k�n kell hagyni, �s
KDJ\QL�NHOO��OQL��GH�D�V]tQKi]�IHOYHW�JRQGRODWRNDW��pV�D]]DO
D]� HOĘDGiV�XWiQ�PiU� OHKHW� IRJODONR]QL��$]W� SHGLJ�PiU� WXd-
tam, hogy erre vannak j�t�kos form�k. Erre l�ttam David
Davist�l valamif�le ir�nymutat�st. Ezeket kellett �ssze-
�p�tenem. De nem a l�tott produkci�k, nem az �ltalam
hallott, vagy nekem tr�ninget vezet� dr�matan�rok voltak
benne a legfontosabbak, �s nem is a valamivel k�s�bb l�-
tott angol t�rsulatok, mert �k nem voltak annyira er�sek,
mint ezek az �r�sok. Azt gondolom, hogy a TIE-t �s ir�ny-
zatait ugyan az angolok tal�lt�k ki, de bizony gy�kerei
vannak itthon, n�lunk is. Csak legfeljebb azokat a fontos
szerz�ket, akik a gyerekekr�l, a gyereknevel�sr�l, l�lekr�l,
V]tQKi]UyO� HJ\�WW� WXGQDN� EHV]pOQL�� D]RNDW� QHP� PLQGHQNL
olvasta, vagy nem tartott�k annyira fontosnak ezeket az ol-
YDVPiQ\RNDW�� ,WW�PL� HJ\� DGDSWiFLyV�PXQNiW� YpJH]W�QN�� pV
D]�HOV{� OpSpVHNQpO�NLGHU�OW��KRJ\�HQQHN�QDJ\RQ�VRN� IRQWRV
eleme megvan Magyarorsz�gon. Term�szetesen voltak
olyanok is, akik r�gW|Q�|VV]HPRVWDN�EHQQ�QNHW�PLQGHQIpOH
m�ssal.

- Mire gondolsz?

��3pOGiXO�D�ÄEHDYDWy�V]tQKi]]DO´��DPHO\LN�PHJPDJ\DUi]]D�
hogy mi�rt nem csin�lta meg a sz�nh�zi el�ad�st) id�nk�nt
PiU� URNRQtWRWWDN� EHQQ�QNHW�� (]W� PHVV]H� URVV]LQGXODW~QDN
YpOWHP�� $� V]DNPiQ� �PiUPLQW� D� GUiPDSHGDJyJLiQ�� EHO�O� D
dramatikus j�tsz�h�zat szokt�k emlegetni, amelyr�l azt
gondolom, hogy semmi k�ze nincs a TIE-hoz, maximum
abban, hogy ott is haszn�lnak dramatikus elemeket (viszont

a sz�nh�zat kor�ntsem haszn�lj�k annyira er�sen). Az
ut�bbi egy-k�t �vben m�r nemigen t�vesztenek �ssze ben-
Q�QNHW� PiVRNNDO�� $]� LQGXOiVXQNNRU� PLQGHQNpSSHQ� YDOa-
milyen dobozba, fi�kba pr�b�ltak begy�m�sz�lni minket.
$]W�KLV]HP��D]pUW�iOOWDN�OH�H]]HO��PHUW�NLGHU�OW��KRJ\�H]HN�D
fi�kok nem csukhat�k r�nk, hanem egy �n�ll� fi�kot ig�-
Q\HO�QN��6]HULQWHP�NL�LV�W|OWM�N�PRVW�H]W�D�ILyNRW�

- Mi az a t�bblet, amit mag�r�l a TIE-r�l, mint
PĦN|GpVU{O� W|EEHW� WXGWRN�PD��PLQW� DNNRU�� DPLNRU� HONH]d-
t�tek?

- Az els� foglalkoz�snak �gy �lltunk neki, hogy nem tud-
WXN��PĦN|GQL� IRJ� D]�� DPLW� OpWUHKR]WXQN�� YDJ\� VHP��$�Po-
GHOOW� NLGROJR]WXN�� WHUPpV]HWHVHQ� ÄW~OEL]WRVtWRWWXN´�PDJXn-
NDW� V]iPWDODQ� PXQNDIRUPiYDO�� pV� D� YpJpQ� NLGHU�OW�� KRJ\
QDJ\RQ� MyO� PĦN|GLN�� 1DJ\RQ� IRQWRV� WXGiV�� KRJ\� H]� HJ\
PĦN|G{� V]HUNH]HW�� OHKHW� V]tQKi]L� HOHPHNHW� ±� DNiU� V]tQKi]L
HO{DGiVW�LV�±�pV�D�J\HUHNHN�MiWpNiW�~J\�|VV]HKR]QL��KRJ\�H]
nem egym�s rov�s�ra megy, s�t ink�bb egym�st er�s�tik.
De azt gondolom, hogy a legfontosabb tud�sunk a r�szle-
tekben rejlik. Abban, hogy milyen m�don lehet hozz�ny�l-
ni egy t�m�hoz, hogyan kell egy kiscsoportos, h�rom �r�s
foglalkoz�st levezetni: ilyen pici dolgokban van az igazi
tud�s. Abban p�ld�ul, hogy a dr�mapedag�giai elm�let
kritik�j�t a munkat�rsaim el tudj�k v�gezni a gyakorlatban:
DPLW�D]�HJ\HV� V]HU]ĘN��NXWDWyN�NLWDOiOWDN��PHJtUWDN��D]W�PL
a gyakorlatban ki is pr�b�lhattuk, �s id�nk�nt tudjuk, hogy
KRO�ÄFV~V]QDN´�HO��,O\HQHNEHQ��+D�HJ\�PXQNDWiUVDP�EHV]pO
egy dr�matanfolyamos hallgat�val, akkor fontos, l�nyeg-
bev�g� dolgokat tud mondani a maga h�sz-huszonn�gy
�ves kora ellen�re ak�r az �tven�ves koll�g�nak is, akinek
25 �ves pedag�giai praxisa van. Id�nk�nt ak�r �j �s megle-
p� dolgokat is mondhatnak nekik. Ahhoz, hogy ezeket a fi-
DWDORNDW�HOIRJDGMiN��VRN�ÄDSUy´�LVPHUHW��YDJ\LV�WXGiV�NHOO�
A TIE-re vonatkoz� tud�sunkban p�ld�ul fontos v�ltoz�s
D]�� KRJ\�PD�PiU� UHQGV]HUEH�PHU�QN� iOOtWDQL� RO\DQ� IRJODl-
koz�sokat is, amelyekben nincs teljes sz�nh�zi el�ad�s; r�
NHOOHWW� M|QQ�QN�� KRJ\� MHOHQHWHN� YDJ\�PiV� V]tQKi]L� HOHPHN
�nmagukban is nagyon er�s impulzusok lehetnek, nincs
V]�NVpJ�PLQGHQ�HVHWEHQ� WHOMHV�GDUDEUD��(]�HOpJ�IRQWRV�Yil-
toz�s.
A munkat�rsaim dr�matan�rk�nt egyre jobbak lettek, egyre
t�bbet tudnak. �s lehet, hogy ez is hozz�j�rult ahhoz, hogy
ma m�r nincs lelkiismeretfurdal�som akkor, ha olyan prog-
ramban foglalkoztatom a sz�n�szk�nt indul� embereimet,
amiben nincsen sz�nh�zi el�ad�s. Kezdetben ez is egyfajta
EHOVĘ� NpQ\V]HU� YROW�� QHN�QN kellett a sz�nh�zi blokk a
Feh�rl�fi�ba, de m�r nem kellett sem a M�r megint...-be,
sem a Keresztesh�bor�ba.

- K�sz�n�m a besz�lget�st.
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