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Ä$�NpUGpVW�PLQGLJ�IHO�NHOO�WHQQL´
Debreczeni Tiborral besz�lget Kaposi L�szl�

K.L.:� 'HEUHF]HQL� 7LERUUDO� �O|N� HJ\� �UHV� LURGiEDQ�� D
budai Vigad�ban. Debreczeni Tiborral, akit nem
kell bemutatni a Dr�mapedag�giai Magazin olva-
s�inak, l�v�n a t�rsas�gnak �s a lapnak is alap�t�
DW\MD�� 0iU� PHJHJ\H]W�QN� DEEDQ�� KRJ\� V]DNm�r�l
EHV]pOJHW�QN�� HOYiODV]WRWWDQ� D� EHV]pOJHWĘ� V]HP�-
O\HNWĘO�
$]� D]� HOVĘ� NpUGpVHP�� KRJ\� PL� ut�n �s mi HOĘWW
vagy?

D.T.: �n... akkor, amikor kev�s a munk�m, sokat tĦ-
QĘG|N�� pV� W|EE� PLQGHQW� PHJNpUGĘMHOH]HN�� 0LNpQW
PLQGHQ� pUWHOPLVpJL�� PHJNpUGH]HP�� ÄEHt�lt�ttem-e
a szeUHSHP�YDJ\�VHP´���
6]yYDO��D�PDJDP�IHV]�OWVpJHLW�OHYH]HWHQGĘ�LGĘN|z-
�nk�nt, mi�ta legal�bbis nyugd�jat kapok, sz�nj�t�-
NRW�FVLQiORN��$�OHJXWyEEL�HOĘDGiVRP�±�D]�ÄeV�NL�H]
D�3iO"´�±�LV�H]W�D�NpUGpVW�IHV]HJHWL��KRJ\�KiW�PL�D]
embernek a dolga itt a sz�zadv�gen vagy ezredv�-
gen, �s hogy mi nekem vagy mi neked.
9LVV]DWpUYH� D� NpUGpVHGUH�� pQ�KLV]HP��KRJ\� ÄIRO\a-
PDWEDQ�YDJ\RN´��VHPPL�QLQFV�OH]iUYD��pV�tJ\�pOHP
meg a napjaimat is, �gy �lem meg az �letemet is.
Valamit mindig ki kell tal�lnom ahhoz, hogy l�tez-
ni tudjak, �s mindig olyasmit, amit kor�bban nem
csin�ltam. Ez egyfajta betegs�g m�r, sz�val... ami-
EHQ� PiU� QDJ\RQ� RWWKRQ� YDJ\RN�� D]� HJ\� LGĘ� XWiQ
nemigen �rdekel. Mikor tan�tottam k�z�piskol�-
EDQ�� D]� D� KHO\]HW� LV� HOĘIRUGXOW�� KRJ\� SiUKX]DPRV
oszt�lyokban kellett oktatnom. �s az volt a legk�-
QRVDEE�� KRJ\� XJ\DQD]W� D]� DQ\DJRW� ±� XJ\H�� PHg-
N|W|WW��NRQFHQWUiOW��N|]SRQWLODJ�HOĘtUW�DQ\DJUyO�YROW
V]y� ±� VRVH� WXGWDP� XJ\DQ~J\� HOĘDGQL�� 9DODPLNpp-
SHQ�PLQGLJ�PiVNpQW�� ÒJ\� JRQGRORP�� KRJ\� D� GU�-
mapedag�gia is az�rt �llt k�zel hozz�m, mert krea-
tivit�sra k�sztetett, �tt�telesen az �nmegval�s�t�sra.
Arr�l van sz�: hogyha tan�tasz, akkor valamif�le-
k�ppen magadat is megfogalmazod. Sok �tt�tellel,
de mindenk�ppen benne vagy a tan�t�sban te is.
Sz�val nincs lez�r�s, nincs nyit�s.
Ha azt k�rdezed, hogy mi izgat mostan�ban, akkor
arra tudok v�laszolni. Izgat ism�t az irodalom. Iro-
GDORPWDQiU� YDJ\RN� HUHGHQGĘHQ�� pV� VRNiLJ� WDQtWRt-
tam is. Most �ppen az �rdekel, hogyan lehetne az
irodalmat m�sk�nt tan�tani, mint ahogy irodalom-
t�rt�neti, meg t�rsadalmi aspektus� megk�zel�t�s-
EĘO�PHJV]RNWXN��0HJ�NHOlett szoknunk. Magyar�n,
hogyan tudom hasznos�thatom a reformpedag�gi�-
YDO�� H]HQ� EHO�O� D� GUiPDSHGDJyJLiYDO� NDSFVRODWRV
ismereteimet, tud�somat az irodalomtan�t�sban.

K.L.:� $]W� PRQGWDG�� KRJ\� YiOWR]LN� LGĘQNpQW� D]�� DPL
�rdekel. De ahogyan �n tudom, vannak nagy te-
U�OHWHN��DPHO\HN�D]�pOHWHGHW�YpJLJNtVpULN��D�WDn�t�s,
D� UHQGH]pV�� KRJ\� GUiPDSHGDJyJXV�� KRJ\� HOĘDG�-
PĦYpV]�YDJ\���

Mit sz�ln�l ahhoz, ha a dr�mapedag�gia fel� ka-
nyarodn�nk? Nagyon �rdekelne engem, hogy mit
tartasz ma dr�mapedag�gi�nak. Mi az a tev�keny-
s�g, ami ide sorolhat�, s mi az, ami nem sorolhat�
D� GUiPDSHGDJyJLD� N|UpEH"�$NNRUD� H]HQ� D� WHU�Oe-
ten a (hazai) k�osz, hogy mindenf�le szakmai v�-
lem�ny, ak�r szem�lyes v�lem�ny is seg�thet a
rendrak�sban.

D.T.: A k�rd�s nagyon j�, meg nagyon indokolt, �s
WĦQĘGWHP� LV� D]RQ�� IĘNpSSHQ� WDQtWiV� N|]EHQ�� KRJ\
h�t ezt m�s is tan�thatn� (vannak olyan anyagr�-
szek), nemcsak �n, mint dr�mapedag�gus, illetve
tan�thatn�m m�s reformpedag�gia jegy�ben is.
Ak�r mint pszichol�gus is tan�thatn�m, vagy ak�r
mint menedzser... vagy mit tudom �n micsoda. �p-
pen ez�rt azt szoktam mondani, hogy a dr�mape-
dag�gia nemcsak m�dszer, hanem szeml�let. A
GUiPDSHGDJyJLD� ~�Q�� NpV]VpJIHMOHV]WĘ� UpV]H� YpJ�O
LV�D�SV]LFKROyJLiEyO�pV�D�N�O|QIDMWD� UHIRUPSHGDJ�-
JLiNEyO� QĘWW� NL�� $� QyYXP�� YDJ\� D� VDMiWRVViJ� FVDN
az, hogy a dr�mapedag�gia a dramatikus improvi-
z�ci�kra vagy a szitu�ci�kra jobban �p�t, mint m�s
reformpedag�gi�k.

K.L.: Szab�lyj�t�kaink, gyakorlataink, p�ldak�nt em-
l�tve k�rj�t�k, bizalomj�t�kok, vakvezet�s, meg
ilyenek, r�sz�t k�pezik m�s szakemberek, szakm�k
eszk�zt�r�nak. H�t akkor ezzel nem tudjuk ma-
JXQNDW� HOYiODV]WDQL�� 9pJ�O� LV� YDQ� HJ\� RO\DQ� HVz-
N|]WiU�� DPL� VRN� KHO\UĘO� WHYĘG|WW� |VV]H�� pV� VRNDQ
haszn�lj�k is. Tal�n a c�lok, ahogyan haszn�lj�k,
ami�rt haszn�lj�k, vagy a m�d, ahogyan ezeket az
elemeket haszn�lj�k����1HP�DNDUODN�EHV]ĦNtWHQL�NpW
YiODV]WiVL� OHKHWĘVpJ� N|]p�� FVDN� DUUD� JRQGROWDP�
hogy j� lenne, ha ez ir�nyban menn�nk tov�bb.

D.T.: J�. N�zem a tanterveket is, a NAT-ban p�ld�ul,
meg amiket mostan�ban k�zz�tesznek. Ezek mind
PHJNHU�OLN� D]� DODSYHWĘ� NpUGpVW�� DPL� V]HULQWHP� D
GUiPDSHGDJyJLiQDN� OpQ\HJL� OHKHWĘVpJH��KRJ\�D�Yi-
OiJEDQ�±�HEEHQ�D�WiUVDGDOPL�pV�WHUPpV]HWL�YLOiJEDQ
±� NRQIOLNWXVRN� W|PHJpW� PHJpOĘ� HPEHU� SUREOpPii-
nak a megold�s�ban a dr�mapedag�gia seg�t, �p-
SHQ�D]]DO�D�OHKHWĘVpJJHO��DPL�FVDN�D]�|Yp��D�dr�ma
seg�ts�g�vel, a dr�mai szitu�ci�k VHJtWVpJpYHO��ÒJ\
WĦQLN�� KRJ\� H]HN� D� WDQWHUYHN�QHP� HEEH� D]� LUiQ\ED
haladnak.

K.L.:� (J\� SLOODQDWUD� KDGG� WpUMHN� YLVV]D� RGD� ±� UHP�-
OHP�� QHP� IRMWRN� EHOpG� VHPPLW� ±�� KRJ\� YDQ� HJ\
olyanfajta eszk�zt�runk, amelyet ezek szerint so-
kan, sokf�le c�l �rdek�ben haszn�lnak. Ahogyan
PL�D]W�D]�HV]N|]WiUDW�±�LWW�QHP�LV�DQQ\LUD�D�GUDPa-
tikus improviz�ci�kra, hanem a szab�lyj�t�kokra
JRQGRORN�±�KDV]QiOMXN��DEEDQ�YDQ�H�YDODPL�RO\DQ�
amivel defini�lhatjuk, hogy ez a dr�mapedag�gusi
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alkalmaz�s, s ez pedig m�r nem az, vagy m�g nem
D]��0iVNpQW� KDV]QiOMD�H� H]HNHW� D� NpV]VpJIHMOHV]WĘ�
YDJ\� V]HPpO\LVpJIHMOHV]WĘ� MiWpNRNDW�� J\DNRUODWRNDW
mondjuk egy pszichol�gus, mint egy dr�mapeda-
g�gus? Ha m�sk�nt, akkor hogyan?

D.T.: Mondj egy konkr�t j�t�kot, hogy mire gondolsz,
h�tha �gy jobban ki tudom bontani! Mondj egy
ilyen szab�lyj�t�kot!

K.L.: J�. Legyen mondjuk egy bizalomj�t�k. Egy d�-
O|QJpOĘV� EL]DORPMiWpN�� DPL� HJ\� FVRSRUWEDQ� NL�
alakult bizalom�rzetnek a tesztje is lehet, de fej-
OHV]WĘ� HOHPH� LV�� (]W� HJ\� FVRSRUWWUpQLQJHQ� DONDl-
PD]KDWMD�PiV�LV��QHPFVDN�GUiPDSHGDJyJXV�±�YDO�-
V]tQĦOHJ� DONDOPD]]iN� LV�� (J\� |QLVPHUHWL� MiWpN�
amelyben magunkr�l �s m�sokr�l kell nyilatkozni,
nemcsak a dr�mapedag�gusok eszk�zt�r�ban for-
GXO� HOĘ�� EL]WRVDQ� WXGRP�� KRJ\� QHP��0RQGMXN� HJ\
olyan j�t�k, amelyben hirdet�st kell feladni, meg-
IRJDOPD]QL����V]yEDQ��pV�XWiQD�Ui�NHOO�M|QQ�QN�±�D
QHP�QHYHVtWHWW�±�KLUGHWpVEĘO�DUUD��KRJ\�NL� tUWD��(]W
EL]WRV�� KRJ\�PiVRN� LV� DONDOPD]]iN��0LEHQ� N�O|n-
b�zik itt egy dr�mapedag�gus munk�ja, mondjuk
HJ\�WUpQLQJYH]HWĘ�SV]ichol�gus�t�l?

D.T.: Lehet, hogy nem tudok neked r� v�laszolni, de
�n mindig f�l szoktam tenni a k�rd�st, �s a tan�tv�-
nyaimnak is azt mondom, hogy mindig tegy�k fel a
k�rd�st, hogy mi�rt csin�lj�k ezt a j�t�kot.

K.L.: Mi a j�t�k c�lja?
D.T.:� 3RQWRVDQ�� ,JHQ�� PL� D� FpOMD� YHOH�� $ODSYHWĘHQ�� D

j�t�k, hogy mik�nt alkalmazod, hogyan �p�ted be
PiV� MiWpNRN� N|]p�� pV� D]RQ� EHO�O� LV�PLNpQW� ERQ\o-
l�tod, pontosan azon m�lik, hogy mi a sz�nd�kod
vele. Ezt �n kulcsk�rd�snek tartom.

K.L.: Az a megfogalmaz�s ellenedre lenne-e, hogy a
GUiPDSHGDJyJXV� HV]N|]WiUiQDN� HJ\� UpV]H� ±� H]HN
PRQGMXN� D� J\DNRUODWRN�� V]DEiO\MiWpNRN� ±� RO\DQ�
DPLW� PiVRN� LV� DONDOPD]QDN�� V� H]HNQHN� D� ÄPiVRk-
QDN´��H]�PRVW�HOpJJp�EL]RQ\WDODQ�pV�WiJ�NDWHJyULD�
az alkalmaz�s�t�l igaz�b�l a c�l hat�rol el minket?

D.T.: Igen, pontosan. Ez �gy van.
K.L.:� 1HP� PHU�O� NL� D]� HV]N|]WiUXQN� D� V]DEiO\MiW�-

kokkal �s gyakorlatokkal. Eml�tett�l egy olyan fo-
galmat, ami tal�n nem biztos, hogy mindenki sz�-
m�ra tiszta: dramatikus improviz�ci�, �s mellette
elhangzott a szitu�ci� fogalma is. Gondolom, hogy
egy dr�mapedag�gus munNiMiEDQ�PLQG�D�NHWWĘ�Qa-
gyon fontos. Egy�ltal�n: azt sem tudom, hogy ez
NHWWĘ��YDJ\�HJ\��6HJtWHQpO�Hbben? Tiszt�zzuk!

D.T.:�+iW�D]pUW�NHWWĘ��PHUW�±�OHJDOiEELV�D]�pQ�pUWHOPe-
]pVHPEHQ� ±� D� GUDPDWLNXV� LPSURYL]iFLy� OHhets�ges
V]LWXiFLyWyO� I�JJHWOHQ�O� LV��$� V]LWXiFLyW� pQ�PLQGLJ
�letk�zeli helyzetnek gondolom.

K.L.:�(OĘ�OHKHW�DGQL�HJ\�KHO\]HWHW�~J\��KRJ\�D]�HPEHU
QHP�GHILQLiO��QHP�tU�N|U�O�OHJDOiEE�YDODPLO\HQ�Io-
kon egy szitu�ci�t? J�, lehet, hogy az egyik fogal-
PDW�DNNRU�QHP�IHOWpWOHQ�O�NHOO�KDV]QiOQXQN����Mi a
dramatikus improviz�ci�?� 0LO\HQ� N�OVĘ� LVPHUWe-

WĘMHJ\HL� YDQQDN� V]HULQWHG�� 7LERU�� D� GUDPDWLNXV
improviz�ci�nak?

D.T.: N�zd, nem gondolkoztam rajta, hogy milyen
N�OVĘ� LVPHUWHWĘ� MHJ\HL� YDQQDN� WpQ\OHJHVHQ�� GH� Dk-
kor, amikor egy csoportfoglalkoz�son I|OYHWĘGLN
valami probl�ma, etikai, vagy m�s, amit �n meg is
tudn�k magyar�zni, de nem magyar�zok semmit,
hanem felk�n�lok egy szitu�ci�t, �s azt mondom,
hogy improviz�ljanak r�. Az�rt hangs�lyozom itt
az improviz�ci�t, mert nem hat�rozom meg ponto-
san azt se, hogy milyen legyen a szitu�ci�, hol le-
gyen ez a szitu�ci�, hanem csak utalok a probl�m�-
ra szitu�ci� form�j�ban, amit azt�n nekik kell
PHJROGDQLXN��'H��KRJ\�WpUEHQ��LGĘEHQ��V]HPpO\Hk-
ben, st�lusban, hangulatban hol �s hogyan, azt nem
hat�rozom meg.

K.L.: Nem tudom, hogy f�lre�rt�s-e, amit �gy eddig
PDJDPQDN� OH� WXGRN� V]ĦUQL���� )pOUHpUWpVH�H� DQQDN�
DPLW�PRQGWiO�� KD� D� N|YHWNH]ĘNpSSHQ� IRJDOmazok:
Vannak gyakorlatok, technik�k, amelyekkel k�s-
zs�get, szem�lyis�get fejleszt a dr�mapedag�gus,
FVRSRUWRW�DODNtW�NL��V�PHOOHWWH�±�JRQGRORP�HQQHN�D]
DUiQ\D�YiOWR]y�±�IRO\WDWKDW�RO\DQ� WHYpNHQ\VpJHW� LV�
KRJ\� YDODPLO\HQ� ~WRQ�PyGRQ� D� FVRSRUWRQ� EHO�O
PHJOpYĘ�SUREOpPiNUD�PXWDW� Ui�� LO\HQHN�XWiQ�NXWDW�
keresg�l; ha tal�l ilyet (ami az adott pillanatban �r-
v�nyes), akkor ezekre megpr�b�l szitu�ci�kat meg-
fogalmazni, s ezekbe a szitu�ci�kba viszi bele a
csoport tagjait.
Gondolom, hogy nem z�rult le m�g ezzel a dr�-
matan�r munk�ja. Mit tehet m�g? Hogyan folytat-
ja? Meghat�rozott egy szitu�ci�t, mit tehet vele?

D.T.: Gondolom, hogy a szitu�ci� szitu�ci�sorokat
KR]� PDJD� XWiQ�� pV� IĘNpSSHQ� DNNRU�� DPLNRU� HJ\
teljes �r�t, egy teljes foglalkoz�st kompon�lsz meg,
egy-egy nagyobb probl�ma kibont�s�ra.
Mondani szoktuk, hogy a pszichol�gussal ellent�t-
ben a dr�mapedag�gus sohasem egy�nekkel fog-
lalkozik, �s sohasem terapikus sz�nd�kkal; itt min-
dig a k�z�ss�g a meghat�roz�, a k�z�ss�gi sz�n-
d�kok domin�lnak, �s a k�z�ss�get szeretn� valami
felismer�s birtok�ba juttatni az ember (illetve az
HJ\pQW� D� N|]|VVpJHQ� EHO�O). A dr�mapedag�gust
mindig a k�z�ss�g, a csoport �rdekli. Na most... ez
az a pont, �gy gondolom, amikor utalni kell a mĦ-
v�szet fogalm�ra, amikor a dr�mapedag�gia �tl�p
D� PĦYpV]HW� NDWHJyULiMiED. Eddig tudniillik nem
biztos, hogy az; az elemei term�szetesen ott vannak
a szitu�ci�kban is, de h�t ez olyan, mint amikor
szitu�ci�s gyakorlatokat csin�lsz egy dr�m�ra val�
IHONpV]�OpV� IRO\DPDWiEDQ�� $]RN� N|z�tt m�r lehet-
QHN� NLV� UHPHNEH� VLNHU�OW� HWĦd�k, de ezek �nma-
JXNEDQ� PpJ� QHP� EL]WRV�� KRJ\� PĦYpV]L� pUWpNHW
NpSYLVHOQHN��'H�PLKHO\VW�EHpS�OQHN�HJ\�GUDPDWXr-
JLDL� UHQGV]HUEH�� HJ\� IRO\DPDWED�� H]HN� D]� HWĦG|N�
epiz�dok, kisebb szitu�ci�k egym�st�l t�mogatot-
WDQ�IHOHUĘVtWLN�HJ\PiVW��2O\DQ�H]��PLQW�D�V]HUNHVz-
WHWW� V]tQMiWpN�� DKRJ\�PĦN|GLN�� $� GUiPDtUy� NLJRn-
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GROMD�� KRJ\� PLUĘO� V]HUHWQH� GUiPiW� tUQL�� pV� D]WiQ
hirtelen megkompon�lja, elk�sz�ti  a v�zat. Valami
hasonl� a dr�mapedag�gus munk�ja is, amikor
tudja, hogy az oszt�ly�t, csoportj�t milyen k�rd�-
sek izgatj�k, �s ehhez megtal�lja a t�rt�netet, a
KHO\V]tQW��D]�LGĘW�±�I|OpStWL�PDJ�nak a v�zat.

K.L.:�/HKHW��KRJ\�D�PĦYpV]HW�N�O|QE|]WHWL�PHJ�D�GUi�
mapedag�gi�t a konfliktuspedag�gi�t�l, vagy
NRQIOLNWXVNH]HOĘ�SHGDJyJLiWyO��DPHO\�HJ\UH�LQNiEE
PHJKDWiUR]]D� PDJiW� D]� XWyEEL� LGĘNEHQ�� �2WW� VHP
teljesen tiszta dolog, mert egy k�nyv tartalomjegy-
z�k�ben a te nevedet is megtal�lhattam, mint konf-
liktuspedag�gi�val foglalkoz� embert, a saj�tomat
LV�� D� 'UiPDSHGDJyJLDL� 7iUVDViJpW� LV����� 'H� ĘN� D]W
KLV]HP�� KRJ\� D� PĦYpV]HW� IRJDOPiW� QHP� VĦUĦQ
haszn�lj�k. Az �r�, a dr�ma�r� megnevez�se el-
KDQJ]RWW�PiU��$]�D�PĦYpV]HW�� DPLW� HGGLJ�QHP�Qe-
YHVtWHWW�QN�� D]� YDOyV]tQĦOHJ� D� sz�nh�z. A sz�nh�z-
EyO� PL� D]�� DPLW� EHNDSFVRO� D� GUiPDSHGDJyJXV� ±
JRQGRORP�QHPFVDN�D�GUiPDtUy�PĦYpV]et�t?

D.T.: Igen, majd itt lesz a probl�m�m a dr�mapedag�-
JLD� WHUMHGpVpYHO� YDJ\� PLQĘVpJpYHO� NDSFVRODWEDQ�
pSSHQ�D�PĦYpV]HW�NpUGpVpQpO���
H�rom fogalmat mondtam: szeml�let, m�dszer,
most pedig eljutottunk a PĦYpV]HWhez. A szeml�let
az, amelyet minden reformpedag�gi�ra �rv�nyes-
nek tartok, amennyiben nem oktat�scentrikus, nem
tananyag-centrikus, hanem a szem�lyis�gre, az
HPEHUUH� ILJ\HOĘ�� $�PyGV]HUEHQ� ±� PRQGWXN� ±� VRN
k�z�s von�s van m�s reformpedag�gi�kkal, de
ugyanakkor azt is meg�llap�tottuk, hogy van, ami a
dr�mapedag�gi�ra hangs�lyozottan �rv�nyes: szi-
WXiFLyUD�pS�OĘ� LPSURYL]iFLyV� MiWpNRN��J\DNRUODWRN�
HWĦG|N��eV�DKRO�WRYiEE�OpS��D]�D�PR]]DQDW��DPLNRU
a dr�maSHGDJyJLD� PĦYpV]HWWp� YiOLN�� DPLNRU� ~J\
kell kompon�lni, ahogy egy dr�ma�r� kezdi a dr�-
m�MiW� NRPSRQiOQL�� .|U�OEHO�O� KDVRQOy�PyGV]HUrel
GROJR]LN�D�GUiPDWDQiU��KD�NpV]�O�D]�yUiM�ra.
$]W�NpUGH]WHG��KRJ\�PLO\HQ�PiV�HOHPHN��PĦYpV]HWL
HOHPHN�pS�OKHWQHN�EHOH��$�V]tQKi]PĦYpV]HW�WHUP�-
V]HWHVHQ�� DODSYHWĘHQ���� (POtWHWW�N� D]� DONRWy� IRJDl-
PiW��DNL�OpWUHKR]]D�D�PĦYHW��GH�DNL�iOODQGyDQ�NRQt-
roll�l, korrig�l, az a dramaturg. Megkompon�lja
nagyj�b�l a dr�mapedag�gus, mint dr�ma�r�, �s
azt�n elkezdi csin�lni az �r�t, �s abba �lland�an
belesz�l a dramaturg, menet k�zben, s �ppen a c�l
�rdek�ben: hol, min kell m�dos�tani vagy alak�tani.
Azt�n van egy pont, amikor a dr�matan�r sz�n�sz-
k�nt is jelen van, teh�t bel�p a dr�m�ba, av�gett
KRJ\� EHO�OUĘO� LUiQ\tWVD�� PR]JDVVD� WRYiEE�� YDJ\
alak�tsa, pr�b�lja megval�s�tani a dramaturg, vagy
D� GUiPDtUyL� HONpS]HOpVHLW�� +RJ\� LWW� UHQGH]ĘNpQW� LV
MHOHQ� YDQ� YDJ\� QLQFV"� 5HQGH]ĘNpQW� iWWpWHOOHO�
amennyiben sz�n�szk�nt van jelen.

K.L.:�$�GUiPDWDQiU�D]�RO\DQ�UHQGH]Ę��DNL�V]tQpV]NpQW
is dolgozik?

D.T.: Igen.

K.L.:�'H�QHP�HOĘMiWV]y�UHQGH]Ę"

D.T.: Nem, nem. Aki folyamatosan bel�p, tov�bbvisz,
�s mindig csak olyankor, amikor a j�t�kosok d�n-
WpVKHO\]HWEH�NpQ\V]HU�OQHN��(]iOWDO�D]�Ę�QDJ\MiEyOL
elk�pzel�sei szerint fut tov�bb a j�t�k.

K.L.:�$WWyO��KRJ\�HJ\�PĦYpV]HW�HV]N|]HLW� DONDOPD]]D
D�GUiPDWDQiU��PLQGH]W�WXGDWRVDQ�HOĘNpV]tWYH��PDMG
nagyr�szt improviz�lva teszi), m�g nem biztos,
KRJ\�D]��DPL�OpWUHM|Q��D]�PĦYpV]HW�OHV]�

D.T.: Val�ban nem biztos, de az eszk�z, ahogyan
hozz�ny�l, amit haszn�l, ahogyan gondolkodik az
HJpV]UĘO��D]�PLQGHQNpSSHQ�PĦY�szi.

K.L.:�&pO�D]��KRJ\�PĦYpV]L�pUWpNĦ�DONRWiV�M|MM|Q�OpWUH�
WHKiW� HJ\� N|]|VVpJL� WHYpNHQ\VpJ� PĦYpV]L� pUWpNĦ
legyen, vagy nem?

D.T.: H�t j� volna, ha az j�nne l�tre. �s ha l�trej�n,
DNNRU�PHJV]�OHWLN� D� FVRGD�� DPLW� katarzisnak vagy
ÄDKi�pOPpQ\QHN´� LV� QHYH]�QN�� YDJ\�a felismer�s-
nek�� DPLNRU� UiLVPHU�QN� YDODPLUH�� DPLNRU�megsz�-
OHWLN��YDODPL�|VV]HI�JJps.
�n �gy gondolom, hogy ilyen vonatkoz�sban a be-
IRJDGy� V]HPOpOHWĦ� My� LURGDORPyUD� LV� KDVRQOy� pl-
PpQ\W�pUKHW�HO��D]D]�PĦYpV]L�pOPpQ\W���(]�D�PĦY�-
szetnek az �lm�nye, de az eg�sz att�l m�g nem
EL]WRV��KRJ\�PĦYpV]HW�

K.L.:� $� PĦYpV]HW� PHJpOpVpQHN� pOPpQ\pW� DGMXN�� pV
nem biztos, hogy az, ami l�trej�tt, az kifel�, m�sok
fel�...

D.T.:������PĦYpV]HWQHN�KDW��%L]WRV��KRJ\�HUUĘO�YDQ�V]y�
K.L.:�1HP�LV�D�PĦYpV]L�DONRWiV� OpWUHKR]iVD�D� OpQ\HJ�

hanem azoknak a pillanatoknak a megteremt�se a
PĦYpV]HW�VHJtWVpJpYHO��DPHO\EHQ�H]�D�PĦYpV]L�KD�
WiV�PĦN|GLN�
$]� HOĘEE�PRQGWiO� HJ\� RO\DQ� IpOPRQGDWRW� LV�� KRJ\
DPLNRU�D� UpV]WYHYĘ�UiLVPHU�YDODPLUH��DPLNRU�PHg-
V]�OHWLN� EHQQH� YDODPLQHN� D� IHOLVPHUpVH���� $]pUW���
KiW� H]�D� WDQtWiV� VRUiQ�� pV� YDOyV]tQĦOHJ�QHPFVDN� D]
irodalomtan�t�sban, hanem m�s tant�rgyak tan�t�-
ViEDQ�LV�MHOHQWĘV�SLOODQDW�OHKHW��/HKHW��KRJ\�QDJ\RQ
t�voli a p�ld�m, de amikor meg�rtettem valamit
matematik�b�l (egy olyan feladatot, amit este nem
k�ptelen voltam megoldani, de nagyon foglalkoz-
tatott, �jszaka meg�lmodtam, �s m�snap reggel
WXGWDP�D�PHJROGiVW��� D]� OHJDOiEE�RO\DQ� HUĘV� SLOOa-
QDW� YROW� V]iPRPUD��PLQW� DPLNRU� HJ\�PĦDONRWiV� D]
pOHWHPEĘO� YDODPLUH� UipEUHV]W�� UiG|EEHQW�� +DV]Qil-
hat��H�D�GUiPD�±�LWW�D�GUiPD�DODWW�NLIHMH]Htten nem
D]� LURGDORP� KDUPDGLN� PĦQHPpW� pUWYH� ±�� V]yYDO
haszn�lhat�-e a dr�ma szerinted tan�t�sra? Teh�t:
haszn�lhat�-e �gy is, hogy nem az eml�tett probl�-
mafelt�r�-kutat� munk�t v�gzi a tan�r, hanem
esetleg az a dolga, hogy tan�tson valamit, mert is-
kol�ban dolgozik, tan�r�n van. Haszn�lhat�-e a
dr�mapedag�gia eszk�zt�ra, szeml�lete, m�dszere?

D.T.:�ÒJ\�KLV]HP��DODSYHWĘHQ��pV�PDMGQHP�PLQGHQ�WW�
A tan�tv�nyaimnak azt szoktam mondani: azt gon-
dold v�gig, hogy mi az a nevel�si plusz, amit ezzel
az �r�ddal akarsz adni. Teh�t mi az a t�bblet?
Mondjuk, hogy k�rnyezet�r�t akarsz tartani, a v�z-
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UĘO�� YDJ\� EiUPL� HJ\pEUĘO� D� YLOiJRQ�� (]HQ� D]� yUiQ
EHO�O�PLO\HQ� W|EEOHWHW� �PLO\HQ�HPEHUL��PRUiOLV��Yi-
l�gban eligaz�t� stb. t�bbletet) adsz? Mi az, ami
miatt neked a dr�mapedag�gi�hoz hozz�ny�lnod
�rdemes? Egy�bk�nt, csak az�rt, hogy az �r�dat
�rdekesebb� tegyed (hangulatosabb legyen, ne unja
D�J\HUHN�VWE���±�H]W�PLQGHQ�UHIRUPSHGDJyJXV�PHg-
cselekszi... Ez sem rossz, de a dr�mapedag�gusnak
mindig ott kell b�rmilyen �r�j�n�l annak a pici
t�bbletnek lennie, hogy mi�rt csin�lom most ezt az
�r�t. Aki dr�mapedag�gi�val foglalkozik, annak
minden �r�n f�l kell tennie mag�nak a k�rd�st, b�r-
milyen �r�j�r�l legyen is sz�, hogy mit akarok ez-
zel az �r�val csin�lni.1

K.L.: Ezt a k�rd�st felteszi m�s pedag�gi�k szerint
dolgoz� szakember is. De mit ad hozz� a dr�ma az
yUiKR]�� DPLW� pQ� PRVW� FVLQiORN"� $� ÄPLQHN� FVLQ�-
ORP´� LV� QDJ\RQ� IRQWRV�� GH� ÄPLpUW� GUiPiYDO� FVLQ�-
ORP´��WDOiQ�LQNiEE�tJ\�IRJDOPDzn�k.

D.T.: Gondolom, hogy pontosan a felismer�s- �lm�nyt
kaphatja meg a dr�ma�r�n. Teh�t nemcsak azt,
hogy most megtanultam, tudom ezt az anyagot, ha-
nem ezzel az anyaggal valami m�s felismer�s bir-
WRNiED� LV� MXWRWWDP����� DPLWĘO�PHJV]�OHWLN� D]� D� KHu-
r�ka-�lm�ny.

K.L.: Azt hiszem, hogy nem gondolkodunk m�sban.
Az�rt pr�b�ltam �gy fogalmazni, hogy j� lenne, ha
minden pedag�gus tudn�, azt az �r�t mi�rt csin�lja.
De az a tan�r, aki a dr�m�t v�lasztja, az j� lenne,
ha azt is tudn�, hogy m�rt v�lasztotta a dr�m�t. Te-
KiW�D]QDS�Ę�D]]DO�PLW�WXG�HOpUQL"�(J\�SLFL�SOXV]�N�-
ne a c�lok meghat�roz�s�n�l, hogy m�rt pont dr�-
PiEDQ�GROJR]]D� IHO� D� WpPiW�±��PHUW� KiW� HJ\pENpQW
bevihetn�k �n a v�z kapcs�n h�sz darab fot�t v�z-
es�VHNUĘO�� PHJ� Yt]LHUĘPĦYHNUĘO�� SDWDNRNUyO�� WHn-
JHUUĘO��pV�OHKHW�KRJ\�D�J\HUHNHNQHN�YLdeoval, fot�-
val, meg nem tudom mivel nagyon nagy �lm�nyt
adhatn�k; de hogy mi�rt a dr�m�n keUHV]W�O"

D.T.: Az�rt mondtam, hogy valami nevel�si t�bbletet
kell tal�lnia, ebben ez volt benne. Amit semmi
PiVVDO�QHP�WXGKDW�HOpUQL��FVDN�HJ\�PĦYpszeti esz-
N|]|NNHO�UHQGHONH]Ę�SHGDJyJLDL�PyGszerrel.

K.L.: ...Maradhatunk, mondjuk, a v�z-p�ld�n�l...
D.T.: ...�rtesd meg a gyerekkel, hogy kev�s a v�z! Ak-

kor meg fogja tanulni, hogyan kell a v�zzel sp�rol-
ni. De ha a gyerekkel ezt az �lm�nyt nem tudod
meg�letni, akkor ezt soha nem fogja tudni. Ha �r-
]HOPLOHJ�� pOPpQ\V]HUĦHQ�QHP� WXG�N|WĘGQL� HKKH]� D
SUREOpPiKR]�� DNNRU� H]� D� IHOLVPHUpV� QHP� V]�OHWLN
meg.

K.L.:� +iW� DNNRU� H]HQ� NHUHV]W�O� pQ� tan�tottam is! Le-
het, hogy nevel�si pluszom is van, de megtan�tot-

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1� 'HEUHF]HQL� 7LERU� D]� XWROVy� PRQGDWKR]� D� N|YHWNH]Ę� tUiVRV
SRQWRVtWiVW�DGWD�PHJ��Ä$NL�GUiPDSHGDJyJLiYDO�IRJODONR]LN��Dn-
nak minden �r�n f�l kell tennie mag�nak a k�rd�st, b�rmilyen
�r�j�r�l legyen is sz�, hogy a tananyag megtan�t�s�n t�l mire
akar nevelni, mif�le felismer�s birtok�ba k�v�nja juttatni a ta-
n�tYiQ\W�´

tam azt, hogy a v�zzel takar�kosan kell b�nni... Ha
meg�li azt, hogy egy napra �t liter v�zzel k�ne gaz-
d�lkodnia, akkor r� fog j�nni, hogy hol lehet taka-
r�koskodni a v�zzel...

D.T.: Nem folyathatom a vizet csak �gy ...
K.L.: �s egy tucat m�s ilyen hasznos tapasztalatra te-
KHW�V]HUW�D�VDMiW� MiWpNDLQ�NHUHV]W�O��+iW�D]W�KLV]HP�
hogy ebben nagyon egybev�gnak a gondolataink.
Visszat�rve egy pillanatra a k�pz�sre: a PĦYpV]HW
eml�t�se kapcs�n a k�pz�s NHU�OW�HOĘ��D]W�PRQGWDG�
hogy ez gondot jelenthet a dr�mapedag�gusok
k�pz�s�ben...

D.T.:�$�NpS]pV�LV�HOĘNHU�OW��GH�D]�D�IpOHOPHP�LV��KRJ\
val�j�ban a dr�mapedag�gia nem fogja tudni a
FpOMiW� ±� H]W�� DPLUĘO� EHV]pOW�QN� ±� HOpUQL��0DMG� LJa-
z�ts ki, lehet, hogy pesszimista vagyok. Az az �rz�-
sem, hogy abban a pillanatban, mihelyst a dr�ma-
SHGDJyJLiUyO�� PLQW� PĦYpV]HWUĘO� EHV]pO�QN�� DNNRU
ezt j�l csak az a tan�r tudja csin�lni, aki egy picit
PDJD� LV�PĦYpV]�� ���eV� H]W� ~J\� pUWHP�� DKRJ\�N|U�l-
EHO�O� .LVV� ÈUSiG�� D� NLWĦQĘ� SHGDJyJXV� pUWHWWH�� DNL
azt �rta, hogy van a pedag�gusoknak egy kis sz�-
]DOpND�� DNL� PĦYpV]H� D� SHGDJyJLiQDN�� 9DQQDN� My
mesterek, �s a z�me az seg�d. Ezt '48-ban �rta, �s
tulajdonk�ppen e tekintetben szerintem nem v�lto-
zott a k�p. A pedag�gus t�rsadalmunkban van, aki
PĦYpV]H� D�PHVWHUVpJpQHN�� D]RNQDN� D� V]iPD� NLFVL�
J�, ha ismer egy reformpedag�giai m�dszert, de ez
a t�pus� pedag�gus egy hagyom�nyos metodik�val
LV�PĦYpV]L�KDWiVW�WXG�HOpUQL��6]yYDO�LWW���� LWW�D�SURb-
l�m�m. Akiket meg lehet tan�tani, azok az �gyne-
YH]HWW� NLVPHVWHUHN��ėN�PHJpUWLN�� DPLW� D�PĦYpV]HW
jelenl�te jelenthet nekik, mint pedag�gusnak, �s
DPLQHN�D�KDWiVD�±�PiVNpQW��±�iWV]iUPD]yGLN�D�J\e-
rekre. A t�bbieknek, a seg�deknek, mindent meg-
tan�thatsz, le is vizsg�zhatnak, de m�gsem fogj�k
tudni neveOĘ� PyGRQ� KDV]QRVtWDQL� D]W� D� J\DNRUODWL
munk�jukban.

K.L.: Soha nem fogj�k ezt a nagy felismer�si �lm�nyt
PHJDGQL�D�GUiPiQ�NHUHV]W�O�D�J\HUHknek....

D.T.: Pontosan.

K.L.: Akkor marad az, hogy sz�nesebb�, �rdekesebb�
WHKHWLN�D]�yUiLNDW��H]�YLV]RQW�HOpUKHWĘ�

D.T.:� ËJ\�YDQ��(]� LV� HUHGPpQ\��PLQGHQNpSSHQ� D]�� GH
ne legyenek ill�zi�ink...

K�zlem�ny:
0ĦYpV]HWSHGDJyJLDL� UHIRUPW|UHNYpVHN� LQWHJUiOiVD� YpJHWW
j�tt l�tre az ACADEMIA LUDI ET ARTIS. Tagjai k�-
]|WW� D� N�O|QE|]Ę� PĦYpV]HWL� iJD]DWRN� NpSYLVHOĘL� PHOOHWW
GUiPDSHGDJyJXVRN� LV� YDQQDN�� (OVĘ� NLDGYiQ\XN�� D
.Ò7%$1e=ė.�SRQWRVDQ� W�NU|]L�D]�HJ\PiV�PyGV]HUHi-
QHN�PHJpUWpVpW�VHJtWĘ�W|UHNYpV�NHW��V]iQGpNXNDW�
$� $&$'(0,$� HJ\LN� DONRWyN|]|VVpJH� NRPSOH[� PĦY�-
szeti tanterv k�sz�t�s�be kezdett.


