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adhatjuk azt, felkdsziiltsi6giink, szem6lyes er6nk 6s a kii-
z6ss6g segits6g6vel.

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

alak a tragyom6ny6tad6s 6s a dr6mapedag6gia hat6r-
mesgy6j6n.

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

v6nyt azonban csak a Magyar Dr6mapedag6giai T6rsa-
s6g adhat.

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

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

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

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

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

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

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

Felsziilldpflya
avagy mit tanulnak Gabnai Katalin dr6matan6rai a fdiskoldn?

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

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

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

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

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

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



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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