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normakövetõ viselkedésére? 
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Ez a tanulmány az Impulzus táborokban alkalmazott drámapedagógiai módszerek hatékonyságát elemzi. 
2004-ben, 11-12 éves lányok és fiúk, több csoportban, különbözõ idõpontokban, táborozási körülmények 
között vettek részt a Legyek ura c. programban.1 Az iskolákból olyan 5-6. osztályok érkezhettek, melye-
ket saját környezetükben pedagógusaik problematikus osztályként észleltek. A program célja volt, hogy a 
drámapedagógia eszköztárának felhasználásával olyan élményekben részesüljenek a gyerekek, amelyek 
elõsegítik az értékorientált viselkedés megerõsítését vagy kibontakozását, ezáltal hozzájárulnak a bûn-
megelõzéshez. Egy csoportnak ehhez öt nap állt rendelkezésére. 

Vannak fejlesztõ programok, amelyek nyíltan vállalhatják célkitûzéseiket, másoknál azonban ugyanez 
a nyílt megfogalmazás negatív elõfeltevésekkel sújtja a résztvevõket. A proszociális viselkedés kialakítá-
sát célozó prevenciós programoknak szembe kell nézniük azzal a dilemmával, hogy olyan emberekkel 
foglalkoznak, akik még nem léptek át a deviáció határpontján. Ennélfogva úgy kell találkozniuk a kép-
zõknek a résztvevõkkel, hogy vigyázniuk kell, ne címkézzék õket a deviáció kategóriarendszerével. Rá-
adásul a megelõzés � a természetébõl adódóan � olyan korai életszakaszban történik, amikor a résztvevõ 
még nem tapasztalta a saját életében annak a deviációnak a kellemetlen következményeit, amelyrõl a 
megelõzés szól. Nehézséget okoz motivációt teremteni ahhoz, hogy ne legyen valaki bûnözõ, ha egyszer 
még nem is az. Az ilyenfajta átkulcsolás, átkeretezés, címkézéstõl mentes tapintat és motiváció teremtés, 
� amint azt a késõbbiekben kifejtjük � éppen a drámajátékoktól nem idegen, hiszen úgy hatnak, hogy a 
szereplõket a valóság és a fantázia közti átmeneti térbe vonják be, ahol gondolkodni és dönteni lehet, ahol 
azonban sokkal többféle esemény lejátszódhat, mint a mindennapi élethelyzetekben.  

A megelõzésnek erre a dilemmájára � a résztvevõk nézõpontjából fogalmazva: �még nem vagyunk 
azok, csak lehetünk�, �egyébként pedig kikérjük magunknak, hogy ezt feltételezitek rólunk� � a hatás-
vizsgálat kialakításánál is tekintettel kell lenni. A vizsgálati célok megfogalmazásánál azt kell figyelembe 
venni, milyen elõjelek vezethetnek antiszociális irányú személyiségfejlõdéshez. Az ilyenfajta elõjelek kö-
zül négy területtel foglalkoztam: az antiszociális agresszióval, az empátiával, a külsõ-belsõ kontrollal 
vagy másképpen az énhatékonysággal és az erkölcsi gondolkodás, ítéletalkotás alakulásával.  

A prevenció területei a bûnmegelõzésben 
Az agresszió és az antiszociális viselkedés alakulása 
Agresszívnek tekinthetõ a viselkedés, ha valaki szándékosan okoz kárt másoknak.2 Többféle osztályozá-
sát ismerjük az agresszív viselkedésnek. Lehet az agresszió mögött harag. Az indulatos agressziót meg-
elõzi az önbecsülés sérelme vagy a féltékenység miatti felháborodás. Indulatok nélkül is lehet valakinek 
agresszív a viselkedése. Pl. ha a szülõ a gyermek jövõje érdekében hideg fejjel magas tanulási célokat tûz 
ki, mely nem felel meg a gyermek képességeinek és megköveteli tõle a szórakozás vagy a játék helyett a 
tanulást. A betörést és rablást kitervelõ majd azt fizikai bántalmazás nélkül végrehajtó bûnözõ nem ren-
delkezik indulatos agresszióval, hanem eszközszerû, instrumentális agresszióval. E viselkedéssel a célját 
kívánja elérni, de közvetlenül nem mutat haragot senki iránt. � A fiúk és lányok között a kisgyerekkortól 
kezdve a fizikai és a szóbeli agresszió mennyiségében van különbség.3 A fiúk több fizikai agresszióval 
élnek és emellett használják a csúfolódást, a trágár beszédet A lányok ritkábban élnek fizikai agresszió-
val, inkább pletykákat terjesztenek, vádaskodnak és csúfolódnak, vagyis verbális agresszióhoz folyamod-
nak. 11-12 éves korra a fiúk mindennapi fizikai agressziója is megszûnik. A legtöbb magasan agresszív 
fiú a küzdõsportok mûvelése felé fordul. Akiknél nem történik meg ebben az életkorban a fizikai agresz-
szió visszafogása és a sportok irányában történõ szocializálása, ott antiszociális irányú az agresszió alaku-
lása. � Az agresszív tendenciákat biológiai tényezõk alapozzák meg, ezt fokozzák a bántalmazó családban 
elszenvedett szocializációs ártalmak, majd a média hatásai következtében ezek a tendenciák felerõsödnek, 
így többtényezõs hatások révén válnak attitûddé és készséggé a gyerekek bizonyos csoportjaiban az ag-
resszív problémamegoldási módok. Ezek mint forgatókönyvek, szkriptek raktározódnak el a hosszútávú 
memóriában. Amikor aztán sérelem éri az egyént, a forgatókönyv formájában tárolt megoldási sémák sze-
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rint oldja meg a konfliktusokat. � A felmérésre vonatkozó elméleti feltételezés: a drámajáték képes befo-
lyást gyakorolni ezekre a forgatókönyvekre. A mérésnek érzékenynek kell lennie arra, milyen gondolko-
dásmóddal rendelkeznek a 11-12 éves gyerekek az életükben is elõforduló, agressziót elõhívó konfliktu-
sok megoldása tekintetében. 

Az empátia létezése vagy hiánya 
Az empátia, mások érzelmeinek észlelése és az erre adott reagálás nem sokkal a születés után megnyilvá-
nul. Hoffmann4 szerint már a csecsemõkorban megjelenik a globális vagy érzelmi empátia. A 7 hónaptól 
1 éves terjedõ idõszakban, ha baj éri valamelyik hasonló csecsemõt és sír, a jelenlévõ gyerek is automati-
kusan, reflexszerûen sírással reagál. Az 1-2 éves gyerekre már az egocentrikus empátia jellemzõ. Ha jelen 
van az anyja is, õt vonszolja oda, hogy segítsen egy síró gyereknek. Nem a gyerek saját szülõjét vezeti 
oda, pedig õ is elérhetõ lenne. Azt hiszi, a keservesen síró gyereknek olyan okok miatt lehet baja, mint 
neki lehetne. Ezt felváltja a fokozatos decentrálás, a másik érzéseinek megértése akkor is, ha eltér a saját 
érzelemtõl. A 3-6 éves gyerek már árnyaltabb magyarázatot tud adni, miért rosszkedvû egy társa. Pl. 
�Nem azért, mert fáj a feje, mint neki, hanem azért, mert az óvó néni átadta egy másik gyereknek a játé-
kát.� Az 5-6 éves kortól megerõsödõ spontán szerepjátékok azért válnak lehetõvé, mert kialakul a másik 
személy szükségleteinek fantáziaszintû elképzelése, de ilyenkor még sok torzítás is elõfordul. 7-11 éves 
korban bontakozik ki a kognitív empátia. Ebben a szakaszban képes arra a gyerek, hogy meglehetõsen 
pontosan beleélje magát barátja helyzetébe úgy, hogy az ellentmondásos érzéseket is megértse. Õ jól 
sportol, ügyesen kosarazik, de észleli, hogy barátja fél a testnevelés órától és még jobban fél a kosarazás-
tól, mert akkor ügyetlen lesz. Serdülõkorban az empátia határai jelentõsen kitágulnak. A serdülõ fogé-
konnyá válik a társadalmi életben megnyilvánuló igazságtalanságokra, az enyhíthetetlen szenvedésre, a 
gyógyíthatatlan betegségek létére, a létezés sérülékenységére, az élõ környezet pusztítására.  

Az empátia kialakulása vezet el az altruizmus, a segítõ viselkedés létrejöttéhez, miközben a legtöbb 
agresszív viselkedésre gátló tényezõként hat. Amikor valaki súlyos sérelmeket okoz másnak, az áldozattá 
vált egyén szenvedését látva bûntudatot él át, amit néhányan elfogadnak, mások lepleznek.5 Az empátia 
vs. agresszió kapcsolat azonban összetettebb, mert létezik empátiás düh is, mely az áldozatot bántalmazó 
személyek ellen irányul és akár antiszociális fordulatot is vehet.6 A deviáció megelõzése szempontjából 
az áldozattal történõ empatizálás a fontos, ez hiányzik a felnõtt bûnelkövetõk magatartásából és gondol-
kodásmódjából. A mérésnek a bûntudathoz vezetõ proszociális empátiával szükséges foglalkoznia. 

A kontroll helye, stabilitása, a kontrollhit 
Önmagunk pozitív észleléséhez a következõ hiedelmeket7 alakítjuk ki: a) Jó ember vagyok, értékes va-
gyok (függetlenül attól, hogy az események ezt alátámasztják-e. � b) Szabályozni tudom a körülményeket 
és az eseményeket (hit a szabályozásban). � c) Jót várok a jövõtõl, � a rossz dolgok jóra fordulnak. Az 
ilyen hiedelmek létezése egészségvédõ szerepet tölt be életünkben. Hozzájárul ahhoz, hogy felelõsséget 
vállaljunk cselekedeteinkért és higgyünk a változtatás lehetõségében. A kontroll helye szerinti osztályo-
zásnál a belsõ illetve külsõ kontroll közötti különbségtétel a lényeges. Belsõ kontroll attitûddel rendel-
kezik az a személy, aki nem adja meg magát a sorsnak egy nehéz helyzetben, hanem kezdeményezésre 
törekszik, hogy kiutat keressen. A kontrollhitnek az a fajtája, amit � Bandura nyomán � énhatékony-
ságnak neveznek, olyan jellemzõkkel rendelkezik, miszerint a személy hisz abban, hogy képes saját 
erõfeszítése révén elérni céljait.8 A társak konformizmus irányába ható nyomását csökkenteni tudja, mert 
a saját erõfeszítésébe vetett hite lesz viselkedésének indítéka. Ellenállóképességet szerez a parttalan 
sodródásra ösztönzõ kortárs befolyásolással szemben A kontrollhit védõoltást képez a bûnözés felé hala-
dó kortársak és kortárscsoportok antiszociális irányú csábításával szemben. Akik nem rendelkeznek ezek-
kel az illúziókkal, depressziósak és alacsony önértékelésûek, a társaik által könnyen befolyásolhatóak. Az 
egészséges pozitív önértékelés, belsõ kontroll, énhatékonyság állapota nem azonos a nárcisztikus 
személyiség megnyilvánulásaival.9,10 A nárcisztikus személyiség, az itt felsorolt hiedelmeken túl, irreáli-
san magas önértékeléssel rendelkezik � féltékenységgel, agresszióval, öndicsõítéssel jellemezhetõ. � A 
hatásvizsgálathoz kialakított mérés feladata a kontroll helyének feltérképezése és az ilyen jellegû változás 
követése.  

Az erkölcsi ítéletalkotás 
A lelkiismereti funkciók tudatos szabályozása a gondolkodás fejlõdésének függvényében alakul. Az egyik 
megközelítés szerint, melyet Piaget képvisel, 9 éves kor alatt a gyerekek a heteronóm erkölcsi gondolko-
dás szakaszában úgy alkotnak véleményt, hogy az erkölcsi szabályokat, kritika nélkül, készen veszik át 
azoktól a felnõttektõl, akiktõl hallják. 11-12 éves kortól, az autonóm szakasz kezdetétõl egységes szabá-
lyok alapján próbálják felülvizsgálni a konfliktushelyzeteket. A büntetésrõl például azt vallják a kisebbek, 
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hogy minél nagyobb rosszaságot követ el valaki, annál nagyobb büntetést kell kapnia, mert akkor majd 
jobban megjavul. Az idõsebbek úgy látják, hogy arányban kell lennie a büntetésnek az elkövetett rossza-
sággal, de kételkednek abban, hogy az egyre erõsebb büntetéstõl bárki is megjavulna. A világ igazságos-
ságával kapcsolatban a kisebbek úgy vélekednek, ahogy a mesékbõl is tudjuk, a jó elnyeri jutalmát, a 
rossz pedig a büntetését. Az idõsebb gyerekek nem hiszik, hogy minden szabályszegés kiderül és az sem 
biztos, hogy azok kapnak elismerést, akik valamilyen hasznosat cselekedtek a társadalom számára. A vi-
lágot nem tartják igazságosnak. A Kohlberg nevéhez fûzõdõ elmélet szerint a 6 éves kor és az ifjúkor kö-
zött a büntetéstõl való félelemtõl a törvénytiszteleten át az egyetemes emberi értékek átgondolásáig vezet 
a fejlõdés útja.11 � A morális érvelés kutatói úgy látják, hogy az erkölcsi dilemmákat tartalmazó problé-
mahelyzetek megbeszélése lehet a serdülõkori bûnözés elleni küzdelem egyik formája.12 Az ilyen prob-
lémahelyzetek megvitatása segít abban, hogy a bûncselekményt elõkészítõ gondolkodási torzítások csök-
kenjenek. Csökkenjen pl. az ítéletalkotásban az énközpontúság, a pesszimizmus, a saját bizonytalanság 
átfordítása a másik személy becsmérlésévé és a következmények súlyának lekicsinylése. � A szabálykö-
vetõ viselkedés irányításában betöltött szerepe miatt a mérésben foglalkozom az erkölcsi ítéletalkotás ala-
kulásával. 

Hipotézisek 
A prevenciós program célját leíró elméletek alapján a hatásvizsgálat számára a következõ hipotézisek fo-
galmazhatók meg:13 

a) A drámapedagógiai beavatkozás a fizikai agresszió és más antiszociális viselkedésformák iránti atti-
tûd intenzitását csökkenti. 

b) Csökken a konfliktushelyzet miatt jelentkezõ zavar átfordítása az áldozat becsmérlésévé és növekszik 
az empátia a proszociális viselkedéssel rendelkezõ személy elfogadása iránt. 

c) Megerõsödik az ellenállás a csoportnyomással szemben, növekszik az önállóság, a személyes kezde-
ményezés és hatékonyság érzése. 

d) Árnyaltabbá, kritikusabbá válik az erkölcsi ítéletalkotás. 

Vizsgálati eszközök 
 1db 8 történetet tartalmazó kérdõív, � ebbõl az elsõ 4 történet a fizikai és verbális agressziót méri, � a 

második 4 az empátia különbözõ formáit 
 1db 20 kérdésbõl álló, 4 fokú Likert-skálát tartalmazó külsõ-belsõ kontroll kérdõív. Ezt a kérdõívet 

eredetileg Nowicki dolgozta ki, de több ponton módosítottam, hogy megfeleljen 11-12 évesek számá-
ra is. 

 1 db erkölcsi dilemmákat tartalmazó kérdõív. Ezeket a történeteket Kohlberg saját vizsgálatában is 
alkalmazta. Az alapkonfliktust meghagyva az egyik történetet a lányszereplõ beiktatása miatt jelentõ-
sen átalakítottam.  

A vizsgálati eszközök összeállításánál, a válaszok megfogalmazásánál figyelembe kellett vennem a jó 
benyomás keltésre törekvés kiküszöbölését. Szabályszegõ magatartásra vonatkozó attitûd vizsgálatánál, 
ha a vizsgálati cél leplezetlen, konformista válaszok születnek, melyek torzítást hoznak létre az eredmé-
nyekben. Az agresszió és empátia történetekben ezért mellõztem a hat- és négyfokú skála kiírását, helyet-
tük konkrét válaszlehetõségek bekarikázását vártam a gyerekektõl.  

A vizsgálatban résztvevõ személyek, csoportok, a vizsgálat lebonyolítása 
A márciustól októberig terjedõ idõszakban 8 táborozó csoport, mintegy 333 tagjának kérdõívei jutottak el 
hozzám. Ezen fölül foglalkoztam a kontrollcsoporttal, melyhez 155 diák tartozott. A teljes csoportnagy-
ság összesen 488 fõbõl állt. Két kontrollcsoport adatainak késõbbi érkezése miatt ebben a tanulmányban 6 
táborozó csoport és a hozzájuk tartozó kontrollcsoport adatait dolgoztam fel. Így most ebben a tanul-
mányban 381 gyerek véleményének elemzését végzem el. A csoportok összetételét az alábbi táblázatok 
mutatják be.  

 Kísérleti csoport Kontrollcsoport Összes 

Fiú 138 79 217 

Lány 114  50 164 

Összes 252 129 381 

1. sz. táblázat 
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A következõ táblázat táborok és csoportok szerinti bontásban mutatja a vizsgálatban résztvevõk szá-
mát. A táborokat A, B, C stb. betûkkel jelölöm. 

 
 

Táborok Kísérleti csoport Kontroll csoport Összes 

A 45 24 69 

B 45 22 67 

C 47 24 71 

D 36 15 51 

E 41 24 65 

F 38 20 58 

Összes 252 129 381 

2. sz. táblázat 

 
Nemek szerinti bontásban így alakulnak a táborozó és a kontrollcsoportok együtt. 

Táborok Fiú Lány Összes 

A 36 33 69 

B 40 27 67 

C 42 29 71 

D 34 17 51 

E 34 31 65 

F 31 27 58 

Összes 217 164 381 

 
3. sz. táblázat 

 
A 6 csoportból kettõ megyei jogú vidéki nagyváros iskolájából érkezett, a többi négy falvakból és 

kisvárosokból. Az elemzett minta a nemek és a társadalmi környezet eloszlása szempontjából reprezen-
tatív. Ennek megemlítése az eredmények általánosíthatósága miatt lényeges, mert a következtetések levo-
nása reprezentativitás esetén széleskörû lehet. 

Itt szeretnék említést tenni arról, hogy egy hatásvizsgálat vagy programértékelõ kutatás lényegéhez tar-
tozik a kísérleti és a kontrollcsoport alkalmazása. Kísérleti csoport az a csoport, amelynél megvalósul va-
lamilyen hatás, beavatkozás. A kísérleti szó használata módszertani jellegû és nem etikai vonatkozású. 
Nem �kísérleteznek� itt a gyerekekkel, hanem már kipróbált módszerek együttesét alkalmazzák a prog-
ramvezetõk, most a deviáns viselkedés megelõzése érdekében. A kontrollcsoportban hasonló életkorú 
gyerekek szerepelnek ugyanabból az iskolából vagy hasonló társadalmi környezetbõl, de ez a csoport nem 
részesül a speciális beavatkozásban (az Impulzus programban), hanem éli a mindennapi életét. Érvényes 
hatásvizsgálat nem létezik kontrollcsoport nélkül, mert ezzel történik az összehasonlítás. Ha ugyanis a 
kontrollcsoportban ugyanolyan változás történik beavatkozás nélkül, mint a kísérleti csoportban beavat-
kozással, akkor a változás nem a beavatkozás eredménye, hanem valamilyen közös külsõ tényezõé.14 

A vizsgálat lebonyolítását a táborokban a programvezetõk, a kontrollcsoportokban pedig az iskolákban 
oktató pedagógusok végezték. Ugyanazokra a kérdésekre, történetekre kellett válaszolniuk a gyerekeknek 
a kísérleti és a kontrollcsoportban a drámapedagógiai program megvalósulása elõtt és után. A gyerekek 
minden helyszínen jeligésen töltötték ki a kérdõíveket, mert a válaszokat a névvel történõ kitöltés esetén a 
társadalmi elvárásokra hagyatkozó konformizmus és a jó benyomás keltés tendenciája torzította volna. A 
kérdõívek értékelésének szempontjait a gyerekek, a kérdõívek felvételét végzõ pedagógusok, a táborveze-
tõk nem ismerték. 
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Eredmények és értelmezés 
Az adatokat az SPSS statisztikai programcsomag segítségével dolgoztam fel.15 Amint egyre több csoport 
eredményét megismertem, nyilvánvalóvá lett számomra, hogy a csoportok mutatóinak beavatkozás elõtti 
szintje nem homogén, nem lehet tehát egységesen kezelni a különféle táborokhoz tartozó gyerekeket. Ezt 
egyszempontos varianciaanalízissel vizsgáltam meg. Az eltérõ indulási szintek következtében indokolat-
lan a teljes létszámú kísérleti és kontrollcsoportok alapján elemezni a hatásokat, mert az összeöntés el-
mossa a csoportonként megnyilvánuló relatív változást. A most következõ táblázatokon és grafikonokon 
csak a statisztikai szempontból jelentõs, szignifikáns változásokat ismertetem. Terjedelmi korlátok és a 
tanulmány jellege miatt csak néhányat mutatok be. 

 
A 4. sz. táblázatban csupán mintaként mutatom be, hogyan alakul az agresszív-nem agresszív konflik-

tusmegoldás változása táboronként. A vizsgálatnak ez csupán az egyik mutatója. Itt négy táborban, az A, 
C, D, F-ben van szignifikáns eredmény. E mutató értéke maximum 6 pont lehet. A magasabb érték a 
proszociális attitûdöt jelzi, az alacsonyabb érték a kevésbé szabálykövetõ attitûdöt tükrözi. Erõs tendenci-
ával rendelkezik a változás ott, ahol a táblázatban p<0,10 található és szignifikáns az eredmény, ahol 
p<0,05 látható. A változás számítása Wilcoxon-próbával történt.16 

 
 

Tábor  Elõtt Után  Szignifikancia 

Kísérleti 5,47 5,82 p<0,072* A 
Kontroll 5,58 5,71 p<0,593 

Kísérleti 4,89 4,93 p<0,645 B 
Kontroll 4,09 4,27 p<0,835 

Kísérleti 4,13 4,72 p<0,020* C 
Kontroll 4,17 3,88 p<0,463 

Kísérleti 4,19 4,83 p<0,020* D 
Kontroll 5,00 5,33 p<0,160 

Kísérleti 4,17 4,38 p<0,486 E 
Kontroll 4,50 4,33 p<0,550 

Kísérleti 3,59 4,35 p<0,033* F 
Kontroll 3,80 4,50 p<0,408 

 
4. sz. táblázat 

 
Az 4. sz. táblázat alapján nyomon követhetõ, hogy agressziót tartalmazó történeteknél, a beavatkozás 

elõtti és utáni mérés jelentõs különbséget állapított meg a kísérleti csoportokban négy alkalommal. Ezek 
félkövérrel vannak szedve és csillaggal jelezve. A változás a hatásvizsgálat logikája szempontjából azért 
helytálló, mert a kontrollcsoportok eredményei nem szignifikánsak, ezekben nincs jelentõs változás. Azok 
a táborok, amelyek ezekben a mutatókban nem értek el szignifikáns különbséget, a másik három terület 
valamelyikén � empátia, kontrollhit és morális ítélet � változást mutatnak. Errõl egy további összesítõ 
táblázat tájékoztat. 

 
Az 1. sz. ábra (ld. a következõ oldalon) grafikusan ábrázolja a 4. sz táblázat értékeit. A grafikonra te-

kintve szemmel láthatóan érzékelhetjük az elõtt-után mérések által kimutatott különbségeket, � azt, hogy 
ezek a különbségek szignifikancia esetén a kísérleti csoportokban nagyobbak, � azt is láthatjuk, hogy a 
kísérleti csoportok induló értékei mennyire eltérõek, amelyre a korábbiakban már utaltam. 
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1. sz. ábra 
 
A szignifikáns változások területeit mutatom be az 5. sz. táblázatban. Az Z jelölés a táblázatban azt 

tükrözi, hogy a mérés ebben a mutatóban szignifikáns változást igazolt a teljes kísérleti csoportra, ezen túl 
azonban az x arra utal, hogy van változás a lányoknál, az y pedig azt jelzi, hogy a fiúknál van változás 
ugyanazon kategórián belül egy másik történetbõl számított értékben.  

 
 

Tábor Agresszió Empátia Kontrollhit Morális ítélet 

A Z                   y Z                 xy Z                xy Z 

B                     x Z                     xy 

C Z                 xy Z Z Z                  xy 

D Z                   y                      y  Z                  xy 

E  Z Z Z                  xy 

F Z                 x                    x Z Z                  xy 

 
5. sz. táblázat 

 
Az 5. sz. táblázat alapján összességében elmondható, hogy minden táborban a négy vizsgált terület kö-

zül legalább háromban jelentõs változás tapasztalható a kontrollcsoporthoz viszonyítva vagy a csoport 
egészére nézve vagy pedig külön a fiúknál és a lányoknál. 
A jelentõs változások tartalmi szempontból így összegezhetõk: 
a) Az agresszióra érzékeny történetekben, kezdetben a gyerekek az egyik szereplõrõl úgy gondolják, ug-

ratása miatt megérdemli, hogy a gyomrába húzzanak egyet � fizikai agressziót alkalmaznak. Ez a 
megoldás a programok hatására három irányban szelídül: megelégednének a szóbeli visszavágással, 
túl erõsnek tartják a fizikai agresszióval történõ reagálást és néhányan úgy gondolják, hogy az ilyen 
társaságot ott kellene hagyni. A lányokról szóló másik történetben a kezdeti dühös utálkozás után a 
higgadtabb, öntudatosabb, önbecsülést fenntartó megoldások felé haladnak, miközben elítélik azt a 
szereplõt, aki pletykálkodásával érzelmi sérelmet okozott barátnõjének.  

b) Az empátia történetekben a program kezdete elõtt többen úgy ítélik meg, az a megfelelõ, ha a történet 
hõse egy õt ért provokáció után mindenáron keresi az alkalmat, hogy dühösen visszavágjon. A dráma-
játékok átélése után képesek felismerni, hogy a szereplõ dühösséggel elfedheti a kudarc miatti szé-

Szabálykövetés agresszív helyzetekben
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gyent vagy a sikertelenség miatti szorongását. Egy másik történetben, ahol lopásban vett részt a sze-
replõ, azok közül, akik azt válaszolták korábban, hogy büszke erre, sokan a program után elég meré-
szek voltak ahhoz, hogy figyelembe vegyék, a szereplõ a csoportnyomás hatására cselekedett, ezért 
inkább a bûntudat átélésérõl szóló válaszra adták a szavazatukat.  

c) A kontrollhit témakörei közül azokat emelem ki, amelyek esetén nemcsak egy csoportnál mutatkozott 
jelentõs változás a belsõ kontroll irányában. Pl. Több barátot tudunk szerezni, ha kitartunk a saját vé-
leményünk mellett, mintha ezt elhallgatjuk. Mások úgy gondolják, hogy a felnõttek, még a tanárok 
véleményét is képesek megváltoztatni önmagukról, ha erre erõfeszítést tesznek. Ha jó dolgok történ-
nek velük, ez azért van, mert keményen megdolgoztak érte. � Sajátosan alakul annak megítélése, ho-
gyan látják, a szülõk figyelmét mennyire tudják magukra vonni. A képzés elõtt túlságosan idealiszti-
kus magas értéket adnak erre a kérdésre, míg a képzés élményeinek megtapasztalása után realisztiku-
san magas értékre váltanak át. A sorsszerûségre adott válaszok egy részének alakulása arra utal, hogy 
a Legyek ura drámai kulcsepizódjának átélése után azokban keletkezik tartós elkeseredettség, csaló-
dottság, akik kritikátlan elutasítással válaszolnak arra kérdésre a képzés elõtt, hogy �vannak olyan 
emberek, akik született vesztesek.� Õk a drámajáték élményének hatására átmenetileg hajlamosak el-
hinni, hogy tényleg vannak ilyenek, míg azok, akik korábban azt hitték, hogy vannak ilyen emberek, 
azok a drámajáték átélése után már kevésbé hiszik ezt. Ezek a dinamikus élményfeldolgozással ma-
gyarázható, ezért nem könnyen értelmezhetõ változások érzékeltetik igazán, milyen mély hatást gya-
korol a gyerekek érzelmeire a Legyek ura legkritikusabb epizódjának átélése. 

d)  A morális dilemmák egyik történetében a gyerekek nagyrészt feltétlen engedelmességgel viszonyul-
nak a képzés elõtt a történetben szereplõ apához, még akkor is, ha igazságtalan követeléssel él gyer-
mekével szemben. A programmal való találkozás után képesek elfogadni azt a csalódást, hogy az apa 
megszegte ígéretét és becsapta a lányát. Néhány csoport tagjai ezt egészen élesen fejezik ki azáltal, 
hogy a rangsorban elõkelõ helyre teszik a fiatal lány küzdelmének jogosságát önállóságáért. Szó sincs 
arról azonban, hogy alapvetõen rendülne meg a szülõ iránti tisztelet, hiszen a tiszteletre épülõ segítés 
az önállóságért folytatott küzdelem elõtt helyezkedik el a saját rangsorukban. A csalódottság élmény-
nek átélése azonban a feltétel nélküli tiszteletet árnyaltabbá teszi és kritikusabbá válnak a kísérleti 
csoportok hoz tartozó gyerekek a felnõttekkel fenntartott kapcsolatokban. � A halálos beteg nõ férjé-
nek lopásáról az egyik csoport kezdetben úgy vélekedik, a férjnek azért nem lehet lopnia, mert a lopás 
bûn. A program következtében nem a lopás ilyen egyszerû minõsítése válik a legfontosabbá számuk-
ra, hanem a lopás motívumainak keresése és az együttélésre vonatkozó törvények fennállásának ér-
telme. 

Az Impulzus táborok hatásának értelmezése 
A bûnmegelõzés szempontjából kritikus attitûdökben kedvezõ változást hoz létre a Legyek ura program. 
A kedvezõ és bizonyító erejû eredmények birtokában fontos választ adni arra kérdésre, milyen módon éri 
el a drámajáték öt nap alatt ezt a hatást? Hiszen az lenne törvényszerû, hogy ilyen rövid idõ alatt nincs 
semmilyen hatás! A kontrollcsoportokban a mutatók 5%-ában volt ugyanezen idõszak alatt valamilyen 
irányú elmozdulás. Ez a tizedrésze annak a változásnak, amelyet a kísérleti csoportokban a statisztikai el-
járások igazoltak. Ha valamilyen területen pl. a motiváció szférájában életkori csoportok között végzünk 
vizsgálatot, akkor legalább 2 évnyi különbségnek lennie kell a korcsoportok között ahhoz, hogy néhány 
jelentõs különbségre akadjunk. A drámajáték azonban igen rövid idõ alatt hoz létre kimutatható változást. 
Ez azért lehetséges, mert a dráma hatása nagyon intenzív.  

A dráma módszere, ezen belül az Impulzus tábor drámapedagógiai programja specifikus jellemzõkkel 
rendelkezik a bûnmegelõzésre kifejtett hatásában a gyerek mindennapi életéhez és a hagyományos okta-
táshoz képest. E jellemzõket értelmezõ fogalmakkal szükséges megragadni. Az erre vonatkozó magyará-
zat alapelve, hogy a gyerekek a dráma eszközeinek segítségével egy átmeneti térbe léphetnek be, � mely a 
realitás és a végletes illúziók között helyezkedik el, � az irányított fantázia bizodalmába, ennek következ-
tében egy megváltozott tudatállapot szabályai szerint láthatják a világot, eszerint gondolkodhatnak és vi-
selkedhetnek. 

Az agresszió kezelése � A mindennapi élethelyzetekhez képest a drámajátékban úgy lehet kinyilváníta-
ni az agressziót, hogy a jelenetnek csaknem a teljes forgatókönyve végignézhetõ. A legintenzívebb konf-
liktussal is szembe lehet nézni és el lehet játszani az epizódokat, míg a mindennapi életben az agresszív 
megnyilvánulások esetén a büntetéstõl való félelem miatt rejtõzködéssel és õszintétlenséggel szükséges 
leplezni. Egy iskolai verekedésrõl az Impulzus program keretében szabadon lehet beszélni és gondolkodni 
lehet a következményeken. A társadalmi, iskolai környezetbõl kiszakadás, szabaddá válás, a fõnökválasz-
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tás, a vadászat és Röfi tragédiája együttesen mind olyan élmények, amelyeket hagyományosan legfeljebb 
filmen tekinthetnek meg a gyerekek, most azonban õk a történések szereplõi és elszenvedõi. A tábor-
vezetõk vagyis a felnõttek elõtt zajlik le mindez. Egy gyerek intenzív agresszív viselkedése a hétköznapi 
kontextusokban vagy titokban történik a kortársak körében vagy pedig a felnõttek részérõl azonnal el-
nyomó beavatkozást vált ki, itt azonban mindez beemelhetõ a tudatba teljes komplexitásában. 

Az empátia fejlesztése azért kézenfekvõ, mert a szerepjáték lényege a szereplõ nézõpontjának átvétele, 
a kognitív és az érzelmi empátia meglévõ készségeinek igénybe vétele és gyarapítása. Az empátia minia-
tûr fejlesztését végzik a párcserékre épülõ játékok az Impulzus programban, a tükörjáték, a sziámi, a hip-
nózis, a kétperces önéletrajz és más hasonló gyakorlatok.  

A kontrollhit fejlesztését a drámajáték úgy segíti elõ, hogy itt nem passzív információ befogadásra van-
nak ítélve a tanulók, hanem az események aktív résztvevõi. A Legyek ura programban található improvi-
zációk nemcsak a kreativitást igénylik, hanem az aktív, kezdeményezõ diák jelenlétét is. Ugyanezt erõsí-
tik a fõnökválasztáshoz kapcsolódó meggyõzés jelenetei.  

A morális érvelés azért fejlõdik, mert konfliktusok és döntéshozatal elé állítja a drámajáték program a 
gyerekeket. A konfliktusokat kísérõ érzelmek itt nem olyan erõsek, mint a valóságban, mert egy megvál-
tozott tudatállapotban jelennek meg. Ebben a közegben nem az egyszerû fegyelmezés útján kell elrendez-
ni a konfliktusokat, hanem megoldások kimunkálására van lehetõség. A Legyek ura programban törvé-
nyeket kell alkotni a szigeten egy gyermektársadalomban, amely lehetõvé teszi, hogy a gyerekek az 
együttélés törvényeinek keletkezését újra átéljék. Az ilyen feltételek az autonóm erkölcsi gondolkodásra 
nevelést segítik elõ. 

Rövid és hosszú távú célok a bûnmegelõzésre összpontosító, értékorientált  viselkedés alakí-
tásában 
Hogyan gondolkodjunk egy ilyen program rövid és hosszú távú hatásáról? E hatásokat a Prochaska és 
munkatársai által kialakított transzteoretikus modell kereteiben mutatjuk be.17 Ezt a modellt eredetileg az 
egészség fenntartására irányuló viselkedésváltozás megértéséhez alakították ki, de a proszociális, érték-
orientált viselkedés létrejöttének megértéséhez is támpontként szolgálhat. A transzteoretikus modell a vál-
tozás folyamatát öt szakaszban írja le. 1. Megelégedettség vagy kiábrándultság: az egyén vagy még nem 
érzékeli, hogy szüksége lehet a változásra vagy már csalódott abban, hogy képes elérni céljait, mert visz-
szaesett az alapszintre. 2. Mérlegelés, megfontolás: valamilyen élmény, történés arra indítja az egyént, 
hogy foglalkozzon a viselkedés változtatásának gondolatával. 3. Elõkészület: az egyén kész arra, hogy 
változási szándékát tettekben, a mindennapi viselkedésben is kinyilvánítsa. 4. Cselekvés: kipróbálja a vál-
tozás irányába vezetõ cselekvéseket. 5. Fenntartás: az új viselkedés mindennapi életének részévé válik, de 
fenntartásáért küzdelmet kell vívni a visszaesés ellen. Ezt a modellt a bûnmegelõzésre összpontosító, ér-
tékorientált viselkedés kialakítását célként kitûzõ tevékenységekre és változási folyamatokra is alkalmaz-
hatjuk, melyet a 2. sz. ábra mutat be (ld. a következõ oldalon). 

Az ábra egy új viselkedés kialakításához vezetõ változás folyamatát szemlélteti. A nyilak azt jelzik, 
hogy milyen tényezõk hatásai fontosak az egyes szakaszokban. 

Ha ebben a modellben elemezzük a drámajátékot, akkor úgy gondolkodhatunk, hogy a drámajáték a 
prediszponáló tényezõk körében � ismeretek, hiedelmek, attitûdök, kontroll � hoz létre elmozdulást. A ha-
tásvizsgálat ezeken a területen mutatta ki, hogy a drámajáték milyen eredményes lehet. A bûnmegelõzési 
céllal létrejött dráma-program befolyást gyakorol a megfontolás és elõkészület készségeire azáltal, hogy a 
játék során felkínált döntések révén fejleszti az önmegfigyelés, a tervezés és a megoldások kipróbálásá-
nak a készségeit. Paradox módon a negatív szerepek, a szabályszegések felkínálásával még azelõtt vetíti 
elõre a cselekvési lehetõségeket, mielõtt a gyerek a tényleges élethelyzetben deviáns módon cselekedhet-
ne. Ugyanakkor a gyerek egy megbízható, problémákat megbeszélõ környezetben foglalkozhat azzal, 
hogy a szerep keretei között átélt magatartásformát fenn akarja-e tartani. A dráma a szerepjáték által biz-
tosított átmeneti térben a cselekvés lehetõségének kipróbálása révén a mérlegelés belsõ dilemmáit mélyíti 
el, mert a szabályszegés körülményeit tényleges kockázatok nélkül teszi életközelivé. A prevenció koráb-
biakban leírt sajátosságai miatt nem érinti a program az elõkészület és a cselekvés fenntartásának szaka-
szát. A teljes változási folyamatban való részvételhez a drámajáték programoknak az iskolában is jelen 
kellene lenniük, mert ekkor tudnák segíteni újabb programokkal a gyerekeket az ígéretes változások tartós 
fennmaradásában (5. szakasz). Ha az oktatási törvény szabályozása nem teszi lehetõvé,18 hogy egy haté-
kony programsorozat saját kereteit megtartva intézményesüljön, akkor a gyerekeknél a rövid idõ alatt el-
ért attitûdváltozás hosszabb távon elhalványul a segítõ hatások hiányában. A gyerekek a táborban megta-
pasztalt élmények folytonosságát akkor tudják fenntartani, ha az élményt létrehozó személyek és progra-
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mok nem köznapivá lefokozott módon, de a mindennapi életkörülményeik között is elérhetõk lehetnek 
számukra. 
 

 
 

2. sz. ábra A transzteoretikus modell. 

Miért hoz létre intenzív hatást a dráma? 
Értelmezés-kísérletek a pszichológia nézõpontjából  
A többtényezõs intelligencia elmélete felõl közelítve elmondható, hogy a drámajátékok többféle intelli-
genciafajtát vesznek igénybe.19 Elsõsorban a szociális és az önreflektív intelligenciára támaszkodnak, me-
lyek együttesen képezik az érzelmi intelligenciát. A pszichomotoros és a nyelvi intelligenciához tartozó 
készségeket is jelentõsen mozgósítják. Egyszerre több információs csatornán20 érik el az egyént, így biz-
tosított az intenzív hatás. � A hagyományos oktatás fõként a logikai és a nyelvi intelligenciára támaszko-
dik. Inkább csak a diákok bal agyféltekéjét fejleszti. A drámajáték az intelligencia mellõzött aspektusait 
és a kreativitást fejleszti, ezáltal gondoskodik a diákok jobb agyféltekéjének jólétérõl is.  

A drámajáték a humán memóriarendszereken belül az eseményeket befogadó epizodikus és önéletrajzi 
memória használatára támaszkodik, ahol a mindennapok érzelmekkel átszõtt történéseit tároljuk. � A ha-
gyományos oktatás elvont fogalmakat, összefüggéseket tanít meg és az érzelmektõl, élményektõl távoli 
szemantikus memóriát veszi igénybe. 

A dráma a tapasztalati tanulásra épít, a tanulás induktív, felfedezéses útjának bejárására ösztönöz. E 
tanulási ciklusban az elvont gondolkodás használatára a tapasztalatból történõ általánosítás végrehajtásá-
hoz van szükség. Önreflexióra, mérlegelésre tanít, arra, hogy mit érdemes megõrizni a tapasztalatból. � A 
hagyományos oktatás ezzel szemben a deduktív gondolkodásra nevel, arra, hogy a már mások által felis-
mert törvényszerûségekhez és igazságokhoz hogyan keressünk példákat és igazolásokat. 

A dráma reagál arra, hogy a gyerekek és felnõttek többféle én-részlet megismerése alapján építik fel 
egységes énjüket.21 � Sok gyerek és felnõtt ember másképpen viselkedik és érez, amikor iskolatársaival 
vagy munkatársaival találkozik, amikor családjával vagy barátaival tölti idejét. A szociálpszichológia ma-
gas self komplexitással rendelkezõnek nevezi azokat az embereket, akik sokféle társas helyzettel rendel-
keznek és ezekben egymástól kissé eltérõ szerepekben képesek megjelenni. A legújabb kutatások arra 
utalnak, hogy a magas self komplexitású személyek hangulataikon jobban tudnak uralkodni és kudarcai-
kat hatékonyabban képesek feldolgozni, mint az alacsony self komplexitásúak. � A drámajáték a felkínált 

 Értékorientált viselkedés 
viselkedés 

Személyes tényezõk 
- életkor 
- nem 
- öröklés 

Megerõsítõk: 
- család 
- iskola 
- kortársak 
- segítõ foglalk. 

Prediszponáló 
tényezõk 
- ismeretek 
- hiedelmek 
- attitüdök 
- belsõ kontroll 

Döntéshozatalt 
segítõk 
- önmenedzselési 

készségek 
- környezet 

Fenntartás 

Elégedettség, kiábr. 

Mérlegelés 

Elõkészület 

Cselekvés 

Megéri? Képes vagyok rá? 
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szerepek révén a self komplexebbé, sokrétûbbé tételét ajánlja fel az egyénnek, az iskoláskorú gyerekek-
nek is. Ennek egyik következménye az önazonosság pontosabb megismerése, a másik pedig a kudarcok 
feldolgozásának magasabb szintû képessége. � A hagyományos oktatás a tantárgyakban nyújtott siker ré-
vén kínál fel a diákoknak self komplexitást. A különbség abban mutatkozik meg, hogy amíg a drámajá-
tékra épülõ program a társas helyzetek sokrétûségét minden résztvevõje számára lehetõvé teszi, addig a 
tradicionális oktatás, a nem-társas jellegû sokrétûséget az osztályonként változó arányban jelen lévõ, jól 
tanuló nyerteseknek teszi hozzáférhetõvé. 

A drámajáték az egyén identitásának és önintegrációjának kialakításában is hatásos eszköz. A fiatalok-
nak serdülõkoruktól kezdve szükségük van arra, hogy életcéljaik felismeréséhez felfedezzék lehetséges 
én-jeiket,22 milyen élethelyzetekben tudnák önmagukat elképzelni és melyekben nem. A drámajáték lehe-
tõséget teremt arra, hogy a játék résztvevõje többféle szereplõ helyzetével azonosuljon a szerep átélése 
révén. A transzperszonális pszichológia23,24 a sokszor emlegetett �úgy teszek, mintha� tudatállapotba ke-
rülést a szupertudat létezésével és mûködésével magyarázza. A hétköznapi játék, az alkotás, a mûvészetek 
mûvelése vagy a meditáció egyaránt a szupertudat állapotában végzett tevékenységekre utal. Az egyén ál-
tal aktívan szabályozható tudatállapot változás az egészséges élet részét képezi és az érettebbé válást segí-
ti elõ. � A személyes életre is reagáló szerepekhez tartozó hõsöket a transzperszonális pszichológia 
alszemélyiségeknek tekinti. A nekünk tetszõ hõsökben ismerünk saját alszemélyiségeinkre. A paradoxon 
éppen abban rejlik, hogy annál integráltabbá válik a személyiség, minél inkább lehetõvé válik a személyi-
ség-részek felismerése, mert ekkor kezdõdhet el párbeszéd révén összekapcsolásuk az izoláció ellensú-
lyozására. A drámajáték a tudatállapot változás támogatásával és az alszemélyiségek megismertetésével a 
játékban résztvevõk teljes lényét szólítja meg. A fentiekkel együtt � talán ebben rejlik intenzív hatása. 
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Akciókutatás és drámatanítás 
Szauder Erik 

Napjainkban a tudomány világát igen erõsen meghatározza az igazolhatóság, ellenõrizhetõség kérdése. 
Az eredmények igazolhatóságát ugyanakkor gyakran összekeverik (vagy tudatosan egybemossák) a mér-
hetõség problematikájával. E két fogalom azonban nyilvánvalóan különbözik, hiszen méréssel, illetve a 
mérhetõség mint kritérium egyedüli alkalmazásával a bennünket körülvevõ világ jelenségeinek csak bi-
zonyos körét tudjuk igazolni. Ez a megállapítás a természettudományok körére is igaz (és egyre több ter-
mészettudós hajlik a tisztán empirikus-pozitivista jelenségmagyarázatok felülvizsgálatára), a mérésre ala-
pozott episztemológiai megközelítések azonban a társadalomtudományok, illetve a velük érintkezõ tevé-
kenységi területek folyamatainak megismerésre egyértelmûen elégtelenek.  

Az iskola, a pedagógia világa olyan világ, melyet sokszorosan átszõnek a kvantitatív módon nem leír-
ható jelenségek, hiszen például a diákok tanulási motivációs hátterének feltérképezése igen nehezen 
számszerûsíthetõ. Az igazolhatóság, az eredményesség felmutatása iránti igény azonban az iskola világát 
sem (sõt, egyre kevésbé) kerüli el, így az iskolafejlesztés kérdésköre igencsak központi jelentõségûvé 
vált. A pedagógiai eredményességre, az eredményesség fokozására vonatkozó kutatásokat áttekintve 
Csala Istvánné Ranschburg Ágnes (2002) úgy fogalmaz, hogy az iskolafejlesztés kutatási irodalmában 
alapvetõen két trend fedezhetõ fel, az akciókutatás és a szociológiai jellegû kutatások. Jelen írás az akció-
kutatás bemutatására törekszik, illetve megkísérli felvázolni azokat a lehetõségeket, melyeket az akcióku-
tatás a drámatanár kezébe adhat. 

Az akciókutatás mint pedagógiai kutatás 
Az akciókutatás egy sajátos alkalmazott kutatási megközelítésmód (Báthory, 2001), melyben a kutatás 
célja a valamely helyzet javítása érdekében tett lépések hatékonyságának ellenõrzése. Az oktatás szférá-
ján belül tehát az akciókutatás a tanítási-tanulási folyamatok hatékonyságának ellenõrzése, illetve � ebbõl 
következõen, végsõ célként � annak javítása áll a középpontban.  

Az akciókutatás (ezen belül is elsõsorban a szervezetfejlesztési célú, illetve az oktatási folyamatokat 
érintõ akciókutatás) igen gyakran érinti a tág értelemben vett politikai tartalmakat, hiszen � az oktatásra 
szûkítve a gondolatkört � középpontjában az a kérdés áll, hogy a folyamatok résztvevõi közül kik és mi-
lyen mértékben birtokolják az uralmat az egyes osztálytermi, iskolai mechanizmusok felett, illetve hogy 
ennek a hatalmi szerkezetnek milyen kihatásai vannak magára a tanítási-tanulási folyamatra, valamint an-
nak eredményességére. Gyakran (és persze nem csak az oktatási szférában) tapasztalható például az a je-
lenség, hogy egy adott struktúrán kívül álló személyek � az iskola esetében például az oktatásirányítók, a 
tanügyi bürokrácia képviselõi stb. � anélkül hoznak, hozhatnak döntéseket bizonyos szervezeti kérdések-
rõl, hogy ismernék annak helyi összefüggéseit, okait, történetét, illetve mindazon tényezõket, melyek a 
szervezet mûködését befolyásolják. Az iskolai közegben zajló akciókutatás tehát a saját életüket meghatá-
rozó döntések tekintetében bizonyos hatalommal ruházhatja fel az adott intézmény pedagógusait és diák-
jait, mert biztosíthatja, hogy a kutatás eredményeképpen felszínre kerülõ erõs és gyenge pontok ismereté-
ben õk maguk fogalmazzanak meg siker-kritériumokat, illetve tegyenek lépéseket a tanítási-tanulási fo-
lyamatok hatékonyságának növelése érdekében. 

Mindezen kérdések különösen fontossá válhatnak egy olyan oktatáspolitikai közegben, ahol a piaci 
szempontok sok esetben megelõzik vagy felülírják a tanulók képesség- és személyiségfejlesztéséhez kö-
tõdõ célokat. Az akciókutatás ugyanakkor a valós folyamatokat feltáró hatékony eszköz lehet a pedagógu-
sok kezében olyan esetekben, idõszakokban is, amikor az oktatásügyet érintõ politikai döntéshozatali fo-
lyamatok középpontjában a �költséghatékonyság� vagy a �minõségbiztosítás� fogalmak döntõ súllyal 
szerepelnek. 

Az akciókutatás bizonyos értelemben tehát oktatási technológiai elemként is értelmezhetõ, melyben a 
pedagógus valamilyen lépéseket tesz, azaz cselekvést végez (ld. akció), annak érdekében, hogy (a) fokoz-
za a tanulók tanulási teljesítményét, eközben pedig (b) adatokat gyûjtsön az általa alkalmazott cselekvé-
sek tanulássegítõ szerepének demonstrálása érdekében. Kemmis és McTaggart (1988) meghatározása sze-
rint az akciókutatás praktikusan nem más, mint gyakorlati tevékenységek hatékonyság-szempontú áttekin-
tése, másrészt � iskolai közegre vonatkoztatva � annak elismerése, hogy a nevelési (egyben a tanítási-
tanulási) célok megvalósulása lehet részleges, töredékes is. Mindez egyben, a fentiekkel összhangban mo-
rális és etikai állásfoglalásnak is tekinthetõ, mely célként ismeri el az emberi élet javítását. Mindehhez 
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Havas Péter hozzáteszi, hogy az akciókutatás pedagógiai alkalmazása során fel kell ismerni, hogy a tante-
remben a �Mit fogok tenni?� kérdés együtt jár a �Mi történik?� és �Mit tegyek?� kérdésekkel. (Havas, 
2004). 

Az akciókutatás spirálisan építkezõ, folytonos tevékenységeket feltételez, és középpontjában a peda-
gógus reflektív gyakorlata (Schön, 1995) áll. (Ebben a megfogalmazásban már tetten is érhetõ a fentiek-
ben megfogalmazott, a pedagógusok hatalommal való felruházására vonatkozó megjegyzés, hiszen a taní-
tók és tanárok többnyire inkább a kívülrõl, �felülrõl� jövõ kutatások végrehajtói, bizonyos esetben ala-
nyai, míg ez esetben magukat a kutatás középpontjában álló kérdéseket, problémákat, és a feltárás során 
alkalmazni kívánt folyamatokat és eszközöket is õk maguk határozhatják meg.)  

Az akciókutatás tehát a konstruktív pedagógiai folyamat alapmodelljét követi. Zsolnai József (2001) 
nyomán elmondhatjuk, hogy az akciókutatás kiindulópontja a problémacentrikus, akcióorientált helyzet-
elemzés. Folyamatát tekintve az akciókutatás ugyanakkor nem más, mint állandó és dinamikus önreflexió. 
A tanulás-tanítás folyamatában a felvetett kérdésekre és a gyakorlatra történõ folytonos visszatérés újfajta 
elmélet-gyakorlat viszonyt hoz létre, melyben a tanulásról és tanításról való értelmezésünk mindig rész-
ben helyes és részben revízióra szorul. 

A fentiek összefoglalásaként tehát, Carr és Kemmis (1986) megfogalmazását alapul véve azt mondhat-
juk, hogy az akciókutatás �önreflektív kutatási megközelítésmód, melyet valamely társas folyamat részt-
vevõi a következõ célok érdekében folytatnak: (a) saját napi gyakorlatuk ésszerû és jogszerû voltának 
elemzése és korrigálása; (b) saját gyakorlatuk belsõ törvényszerûségeinek feltárása, illetve (c) a tevékeny-
ség keretéül szolgáló helyzetek jobbá tétele.� (p. 162) 

Az akciókutatás folyamata 
Az akciókutatást kidolgozó Kurt Lewin (1946) nevéhez fûzõdõ akciókutatási modellben adott egy hely-
zet, amelyet meg kell változtatni valamilyen szempontból. A helyzet tudatosítása két lépcsõben történik, a 
részletes leírás és azután a leírás alapján történõ magyarázat, kritikai analízis. Ennek során a felmerülõ hi-
potéziseket ki is próbálják. Ezután jön létre a terv, szintén több lépésben. (Csaláné, 2002) Lewin értelme-
zésében tehát az akciókutatás körfolyamatként ábrázolható, melyben a következõ szakaszok jelennek 
meg: reflexió (helyzetelemzés, pl. a tanítási és tanulási folyamatok feltérképezése), tervezés (pl. módszer-
tani megoldások keresése), cselekvés (pl. a módszer alkalmazása), megfigyelés (pl. hatékonyság-ellen-
õrzés). Ez utóbbi elem zárja a körfolyamatot, hiszen a létrejött változások megfigyelése egyben új hely-
zetelemzésként is értelmezhetõ, mely természetesen az erre épülõ újabb, az addig megtett lépések tapasz-
talataira épülõ folyamatok kiindulópontjaként szolgál a kutatás résztvevõi számára. 

Az akciókutatás sajátos jellemzõje, hogy a kutatási folyamat nem �ex post facto,� azaz a történéseket 
követõen zajlik (mint például egy interjúelemzés vagy egy empirikus adatelemzés), hanem a cselekvéssel 
egyidejûleg, azzal párhuzamosan, illetve arra azonnal visszaható módon jelenik meg. Az így megszületõ 
kutatási eredmények éppen ebbõl fakadóan spontánabbak, egyedibbek, ám a folyamat résztvevõi számára 
többnyire jóval informatívabbak. (Ez utóbbi megjegyzés ugyanakkor némileg utal arra is, hogy az akció-
kutatás hozadéka, eredménye csak nagy óvatossággal általánosítható.) 

A drámatanítás mint akciókutatás 
Arról, hogy a drámatanítás olyan folyamatjellegû tevékenység, melyben a szociális viszonyrendszerek ke-
rülnek a vizsgálódás középpontjába, valószínûleg nem kell meggyõzni a jelen sorokat olvasó drámataná-
rok egyikét sem. Ugyancsak egyértelmû az a megállapítás is, hogy a dráma a magyarországi közoktatás 
jelenlegi rendszerében sajátos, jól körülírható tanulási tartalommal rendelkezõ tantárgyként van jelen. E 
két tényezõ alapján a drámatanítás körében alkalmazható akciókutatás két fõ iránya körvonalazódhat 
számunkra: 
 a dráma eszközeivel modellezhetõvé válnak bizonyos problémahelyzetek, szociális kapcsolatok, me-

lyek megoldásra várnak. Ez esetben a dráma az akciókutatás fiktív, ám valósághû kereteként, eszköze-
ként szolgálhat, melyen keresztül kipróbálhatóvá, ellenõrizhetõvé válnak a helyzet megoldására vonat-
kozó hipotézisek; 

 az akciókutatás irányulhat magára a dramatikus folyamatra, illetve a folyamat során létrejövõ tanulás 
hatékonyságára. Ebben a megközelítésben maga a dramatikus folyamat válik az elemzés tárgyává, az 
akciókutatás pedig a tanulási folyamat egyre hatékonyabbá tételére irányulhat. 

Az elsõ kategóriába tartozó akciókutatásra jó példa lehet egy szimulációra vagy szakértõi játékra épülõ 
dramatikus folyamat, melyben a résztvevõk a közösen megalkotott fiktív keret manipulációján keresztül 
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választ keresnek valamilyen szervezeti-mûködésbeli, illetve ismeret-jellegû problémára, és a folyamat so-
rán megszerzett tudásukat visszaforgatják a drámai tartalom gazdagításába. Konkrét példát említve: a ta-
nulók mentõtisztek kiképzéséért felelõs csoportként vesznek részt a játékban. Ennek során végiggondol-
ják mindazon ismereteket és készségeket, melyek a mentõsök számára elengedhetetlenek (reflexió), majd 
ennek megfelelõen kialakítják a mentõsök kiképzésének tematikáját (tervezés). A mentõsöktõl jövõ visz-
szajelzések (megfigyelés) eredményeképpen újragondolják a szükséges tartalmak körét, és ennek megfele-
lõen módosítják a képzés tartalmait. Drámában jártas szakemberek számára jól látható, hogy a fenti, fiktív 
mentõsökrõl való gondolkodás során a tanulók számtalan ismeret-jellegû tudástartalommal szembesülnek 
(anatómia, elsõsegély-nyújtási ismeretek, kommunikációs tartalmak stb.), melyek a dramatikus keretben 
zajló folyamat egyes fázisai eredményeképpen egyre pontosabbá, elmélyültebbé válnak. 

A második pontban említett akciókutatási sémát leképezõ folyamatra jó példa lehet valamennyi drá-
maóra, melyben a résztvevõk a drámai formanyelv adta lehetõségek mind szélesebb körû kiaknázására tö-
rekszenek. Abban az esetben például, ha a tanulók egy drámai figura megjelenítésének minél részletezet-
tebb, szimbolikus tartalmait tekintve egyre erõteljesebb megfogalmazását keresik, akkor ezáltal nem csu-
pán az adott figuráról, szituációról, de magáról a drámai médium természetérõl is egyre gazdagabb ta-
pasztalatokat szerezhetnek. Egy ilyen drámafoglalkozás (vagy, tegyük hozzá, az ugyanilyen elveken ala-
puló színházi próbafolyamat!) során az �elsõ nekifutásra� megszületõ ötletek felülvizsgálata (reflexió) 
után szükségessé válik a médium adta lehetõségek mentén új utak kijelölése (tervezés), majd az új meg-
fogalmazások egymás közti megvitatása, hatásuk értékelése (megfigyelés), végül pedig a leginkább sike-
rültnek vélt megoldások rögzítése. 

Annak ellenére, hogy a fentiek csupán felvillantani tudták a drámatanítás és az akciókutatás kapcsoló-
dási pontjait, a dráma iránt elkötelezett pedagógusok valószínûleg meglátják a két megközelítésmód ösz-
szekapcsolásában rejlõ lehetõségeket. Az akciókutatás mélyén meghúzódó gondolatmenet ugyanis egy 
olyan kutatási-önértékelési paradigmát biztosíthat a drámatanárok számára (Dacre és Mackey, 1999; 
Heaney, 1999; Dine, 2003), mely jól megfér a dráma természetével, és mind a drámán keresztül, mind a 
drámán belül megvalósuló tanulás értékelésére lehetõséget biztosít. 
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Vagy most azonnal felnövök/gyerek leszek, 
vagy nem tudom mi lesz! 

Regõs János 

Összefoglaló a XIII Országos Weöres Sándor 
Gyermekszínjátszó Találkozó gálamûsoráról 

Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ 
2004. június 6. 

 
Gyermekszínjátszók közé ritkán visz az utam, így hát e borús, fülledt vasárnap reggelen egészséges kí-
váncsisággal telten baktattam a Városmajoron át a Marcziba, ahol, tisztem szerint, mint a szakmai beszél-
getés egyik részvevõje, kellett, hogy végignézzem a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó leg-
jobb tizenöt együttesének gálamûsorát. Érdekes, hogy nyoma sem volt bennem az ilyenkor fellépõ szak-
mai szorongásnak, hogy bírom-e szusszal, türelemmel az egész napos színház folyamot.  

Amikor ezeket a sorokat írom, már letisztult bennem az élmény, és nyugodtan mondhatom, elõérze-
temben nem csalatkoztam. Szinte mindegyik csoportban hihetetlen alkotókedvet, játékörömet, formai öt-
letességet fedeztem fel, nem beszélve arról az érzékeny egymásra figyelésrõl, ami a gyerekek és tanáraik 
kapcsolatát jellemezte. Kevés olyan elõadást láttam, ahol a gyerekeket valami nekik idegen, vagy a fel-
nõttek által rájuk tukmált helyzetbe, gondolatvilágba kényszerítették volna bele. 

Mindjárt az elején egy kis igazgyöngy hullott elém. A bagi FAPIHE társulat adta Petõfi remekét, a Já-
nos vitéz-t. A történet rövidített változatát láttuk, kórusjáték formájában, néhány kellékkel, díszletjelzés-
sel. A protagonisták a kórusból pörögtek elõ, születtek meg, és oda is bújtak vissza. A szereplõk nagy bel-
sõ nyugalommal, lazán, mégis kitûnõ ritmusban játszottak, a koncentráció oly magas fokán, ami még az 
itt látott elõadások között is ritka volt. Szerettem az elõadás humorát, a képi megoldások ízlésességét, 
visszafogottságát. Tanár-rendezõjük, Fodor Mihály, mindvégig a közelükben volt hangszereivel, lelkes 
figyelmével. Dicséretes az együttes beszédtechnikája, a kórus minden szavát tisztán lehetett érteni.  

A másik János vitéz adaptáció (Szerelmi történet címen adták), a kaposváriaké (Bárczi Gusztáv Általá-
nos Iskola, átdolgozta-rendezte Pucz András), a nap egyik csúcspontja volt. Nálam a maximális 10 pontot 
kapta. Bátor adaptáció, gátlásoktól mentes, szabad szerelmi történet, melyben Iluska nem támad föl, és 
János vitéz sem. Mi viszont igen! Mély áramú és nagyon mai paródiát láttunk. A kaposvári társulat elõ-
adása az egyéniségekre épített, a devianciát tekintette �normálisnak�, és ettõl az egész, a János vitéz mo-
tívumainak felhasználásával, valahogy pontosan meg tudta mutatni, hogy milyen zavaros az a világ, ami-
vel a gyerekeknek szembesülniük kell, és hogy miként tudnak benne mégis eligazodni. Kiváló volt a két 
narrátor. 

A harmadik János vitéz, a siófoki TURBÓ CSIGA CSOPORT játéka (Megnézzük a János vitézt? � 
rendezte Takács Tünde) sajnos elvérzett ebben az erõs János vitéz mezõnyben. Talán a drámapedagógiai 
felfogás túlzott ráerõltetése, és az ebbõl fakadó mesterkéltség miatt is. A játék helyett itt inkább az elját-
száson volt a hangsúly, ami nem ugyanaz! 

 Népszerû hõseink között Lúdas Matyi is felbukkant a nap folyamán. A szabadszállási KISLAJTORJA 
csoport Török László vezetésével óriási ötlet kavalkáddal lepte meg a nézõket. Érezhetõen a gyerekek 
szabad fantáziájára volt bízva a dolog. Talán egy kis tanári terelgetés nem ártott volna ahhoz, hogy az 
elõadás letisztultabb formában kerüljön elénk. Volt itt hullahopp, kosárlabda, papírtépés. A szerepeket itt 
is váltott színészekkel játszották, ami korántsem volt olyan tisztán követhetõ, mint a bagiaknál. A jelenet-
váltásoknál sokszor lyukak keletkeznek, amitõl lelassult az elõadás tempója. Mindenesetre számos mai 
áthallással fûszerezett, õszinte játékkedvet mutató elõadást láttunk. 

Nagy fába vágta fejszéjét a fóti FIGURÁSOK csoport, amikor Kis Tibor rendezésében, Pilinszky Já-
nos költõi meséjét, az Ének a kõszívû királyról-t adaptálta. Oratórikus elõadást láttunk, mely mögött érez-
hetõen komoly mûhelymunka áll. Minden jó szándék ellenére, a társulat nem igazán tudta erõlködés nél-
kül érzéki-szellemi élménnyé tenni számunkra Pilinszky egzisztenciális ihletettségû mese-költeményét. 
Talán a csoport túl tág korosztályi szórtsága került idõnként szembe tanár-rendezõjük, egyébként hiteles, 
�felnõtt� mûvészi látomásának kihívásával. Az átélés-megértés foka korosztálytól függõen változó volt, a 
szövegek lelki alapját sem mindig tudták megteremteni. Ettõl néha erõltetettnek tûnt a produkció, illetve 
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sokszor csak �végrehajtották� az akciókat. Így is néhány felejthetetlen képpel, jelenettel ajándékoztak 
meg bennünket, ez fõként az expresszív csoportmozgatásnak és a szép világítási hatásoknak volt köszön-
hetõ. 

A helyi folklórból merítette témáját két elõadás. A balassagyarmati CSEPPEK társulat Az ürögi falu 
végén címmel szerkesztett játékot adott elõ Pajorné Molnár Gabriella és Tátrai Judit rendezésében. Az 
elõadás az erotika, a szerelmi évõdés rigmusait, népi mondókáit, jeleneteit gyûjti csokorba � ahogy a gye-
rekek látják, élik meg a dolgot. Jó pedagógiai érzékkel készült, kitûnõ játékot láttunk, mely elsõsorban sa-
ját, kisebb közösségüknek szóló. Az ének néha hamisan szól � ez egyébként más csoportoknál (például a 
siófoki és a fóti színjátszókat említhetném itt) is gyakori. Valami nincs rendben az énekórákkal manap-
ság, ha ennyire gyakori jelenség a rossz intonáció, az együtt éneklésben való ügyetlenség. Az elõadás 
szerkezetén is lehetne még dolgozni, mert valahogy mintha csak egymás mellé kerültek volna a különbö-
zõ mondókák-jelenetek, és csak a téma, no meg a szereplõk õszinte játékkedve tartja laza egységben az 
egészet. Az ilyen típusú játékoknál különösen fontos, hogy ne csak a téma tartsa egyben az elõadást. A 
másik népi gyökerû elõadás, a nyírbélteki NEFELCS SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT Nehéz betegség-e, ilyen 
szempontból is telitalálat! �Saját szerzemény�-nek nevezik darabjukat, melyet Fazekas Bertalanné rende-
zett. Magam inkább �saját leletnek�, �saját kincsnek� nevezném. A nap legjobb humorú elõadása volt, a 
megrontásról szólt, arról, ahogy a falusi vénasszonyok különféle boszorkányos praktikákkal próbálják a 
maguk kedve szerint alakítani az emberek sorsát. Erõ, lendület, és kiváló színészek teszik felejthetetlenné 
ezt az elõadást. Eszembe jutott Molière Képzelt beteg-e. Egy finom, sült kacsacomb körül forog a játék, 
amit beteg testvérének hoznak, de amit végül is a rontási praktikát magára kérõ, egészséges testvérhúg 
fogyaszt el, jóízûen, a betegágyon. A kiváló dramaturgai és ritmusérzékkel adaptált népi anekdota jól pél-
dázza azt, hogy miként lehet a helyi ízeket, nyelvet, beszédmodort tisztán megõrizve kilépni a világ sze-
me elé, és nevetni, akár önmagunkon is. A csoport minden szereplõjén érezhetõ volt, hogy saját gyökere-
ikbõl fakad minden szó, gesztus, hogy nem a �megmutatjuk magunkat�, hanem a �mi ilyenek vagyunk� 
büszkeségével játszanak elõttünk. Az elõadás mögött ott érzõdött egy egész faluközösség huncut összeka-
csintása. 

Három csoport prózai mûvek átdolgozásával lépett a közönség elé. A záhonyi KIKELET Színjátszó 
Kör Tersánszky J. Jenõ Síró babák címû mûvét adta elõ Nagy Zsoltné és Tóth Gabriella rendezésében. A 
tanulságos történet arról szól, hogy a rossz emberek kezében még az örömadásra, nevetés fakasztására te-
remtett tárgyak is szomorúságot, sírást váltanak ki. A talán kicsit �felnõttesen�, realista stílusban és igé-
nyes kosztümökben színre vitt darab néhol kicsit még �lötyög� a gyerekeken. Nem egészen értettem a je-
leneteket elválasztó dobolás helyét ebben az elõadásban. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ez a 
történet egy kicsit a régió fájdalmát is közvetíti felénk, ahol a kézmûvesség, a népmûvészet, az igaz em-
beri teremtés produktumait kizsákmányoló módon, tömegesen �gyártatják le� az alkotókkal, aztán viszik 
a nagy turista központok szuvenír üzleteibe, vásáraira, aminek láttán már csak �sírni tud az ember�. Men-
jünk csak fel a Budai Várba, Szentendrére, akárhová� Így és ezért lett számomra a záhonyiak elõadása 
fájdalmasan aktuális látleletté. Láttunk egy Stílusgyakorlat-ot is. A felsõszentiváni KÍSÉRLETI SZÍN-
PAD Nagy Lajos A farkas és a bárány címû, népmesei fogantatású novelláját igyekezett a híres Quineau-
rögtönzés közelébe hozni Kalmár János rendezésében. Nem egészen jött össze nekik. Az adaptáció kicsit 
erõltetett, a gyerekek sokat trappolnak, természetellenesen nyújtják a beszédet. A vajdasági Noszáról ér-
kezett ÉJJELI PÁVASZEM Csoport ugyancsak népmesét választott, és kitûnõ elõadást készített belõle. A 
Rózsát nevetõ királykisasszony, Vörös Imelda rendezésében, kivételes érzékenységgel és stílusérzékkel 
megvalósított alkotás. A játékból itt sem hiányzott az egészséges irónia és humor, a gyerekekbõl kiinduló, 
az õ képzeletvilágukra hagyatkozó, mégis finom pedagógiai simításokkal kidolgozott megvalósítás a nap 
egyik legnagyobb élményévé tette a vajdaságiak elõadását. 

És még egy mesejáték, a legjobb, amit itt aznap láttam. L. Sepulveda történetében egy macska azt a 
feladatot kapja a haldokló sirály-mamától, hogy nevelje fel törékeny-esendõ fiókáját. A sirályfióka esete a 
macskával címû elõadást a budapesti (XVI. kerület) DÖMDÖDÖM SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT játszotta 
két fantasztikus pedagógus, Szabó Csilla és Szelle Krisztina átdolgozásában és finom kezû betanításában. 
A gyerekek megrázó lelki gazdagsággal és természetességgel szóltak barátságról, felelõsségrõl, az adott 
szó hatalmáról, a szeretetrõl. Régen tapasztaltam olyasmit színházban, hogy a legfontosabb emberi dol-
gokról ilyen szívbemarkoló egyszerûséggel tudjanak szólni, ahogy e törékeny és esendõ, mégis nagyon 
erõs gyerekek tették. Most láttam másodszor az elõadást, tudtam, hogy szerepcserék, beugrások voltak 
közben. Érzésem szerint, bárhogyan is csereberélnék a szerepeket az elõadás kisugárzó erején ez mit sem 
gyengítene. Ja igen, egy kivétel azért mégis van ez alól: a gála � szerintem � legjobb alakítását nyújtó kis-
fiúra, a sirályfiókát játszó, törékeny, vékony, apróságra gondolok. Ha már színészi alakításokról esik szó, 
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a másik színészi díjat (a nõit) különben a nyírbélteki NEFELEJCS CSOPORT Nehéz betegségében a Bo-
ris szerepét parádésan játszó kislánynak adnám.  

Nevelési iskolajátékot hoztak a pápaiak, akik Mark Twain Tom Sawyer-ének motívumait felhasználva 
készítettek elõadást Tegyi Tibor átdolgozásában és rendezésében. A téma jól illett a NEM ART társulat 
korosztályához, sok jó ötletet láttunk (ilyen volt például a barlang jelenet, a tanári asztal, a könyv). A sok 
részlet-szépség ellenére az egész mégis kicsit szegényesre sikeredett, a lineáris, epikai szerkezetet sem si-
került drámaira átformálni. Az elõadás így sem volt híján a jóféle diákhumornak, szarkasztikus és szelle-
mes �kiszólásoknak�. 

A szerkesztett drámajátékok, melyek irodalmi vagy saját élményanyag alapján, a gyerekek saját világát 
mutatják be, mindig a legizgalmasabb és legkockázatosabb vállalkozások. Ezen a napon három ilyet lát-
tunk. Elsõként a GALÉRIA CSOPORT (Dombovár) Vajh címû improvizációs játékát, Hajós Zsuzsa ren-
dezésében. Az egyszerû eszközökkel és kitûnõen kezelt ötletekkel megvalósított életjáték valóságos 
gyermek szociológiai tablót tár elénk, amibõl az derül ki, hogy mégsem lehet ma játszani. Nem lehet, 
mert mindent eljátszanak elõlünk, mert alig van valami igazi, valami kézzel fogható dolog körülöttünk. 
Soha ennyi kísértés nem csábította még a gyerekeket, miközben nincs semmilyen kapaszkodó. Ez a kese-
rû-fanyar hangvételû elõadás elsõsorban bennünket, felnõtteket vesézett: tudunk-e valamiben segíteni, 
képesek vagyunk-e értõ módon hozzászólni mindahhoz, ami tanítványainkat izgatja. �Ma a tanár úrba lá-
togatunk� � jelentik be sokat sejtetõen az elõadás elején. Kérdés: hogyan fogadjuk a látogatókat, mit tu-
dunk mondani, mutatni nekik? A tanácstalanság kétoldalú. És ez a legtöbb, amit ennek az elõadásnak a 
láttán �üzenetként� megfogalmazhatunk. A gyõri VADVIRÁGOK Ébredünk címû életjátéka is hasonló 
problémákat tárt elénk, talán kicsit érzelmesebb formában, pasztellszíneket használva (rendezte: Répásiné 
Hajnal Csilla). �A szõlõszem kicsiny gyümölcs, egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjen�� � náluk ez 
a költõi sor indítja az elõadást. A csoportban a gyermekszínjátszók minden korosztálya szerepel, így hát 
kétségtelenül átfogóan tudnak beszélni a felnövekedés kérdéseirõl. Talán innen ered az elõadás problema-
tikussága is: a kétségtelen pedagógiai értékek ellenére sem tud többé válni, mint szép gondolatok gyûjte-
ményévé, amibõl az derül ki, hogy bizony �az élet nem sétagalopp�. A legszebb pillanat, amikor az egyik 
szereplõ így kiált fel: �Vagy most azonnal felnövök, vagy nem tudom mi lesz!� Itt és ekkor érezhetõ leg-
inkább, hogy arról a mindent korosztályt jellemzõ türelmetlenségrõl akarnak beszélni, ami visszafoghatat-
lanul hajtja a gyerekeket, hogy mindig nagyobbak legyenek, mint amilyenek, hogy õk is már tehessék azt, 
amit a nagyobbak. �Érzem, hogy én is egy sugár vagyok�� � ezzel a mondattal fejezõdik be a játék, ami 
kétségtelenül a legtöbb, amit a gyerekek magukról nekünk, és mi róluk elmondhatunk.  

A legszebb szerkesztett játékot a budapesti BRIFF-BRAFF-BRUFF csoport mutatta be Illyésné Pentz 
Katalin rendezésében. A Kinn a farkas, benn a farkas címû elõadásuk már a budapesti válogatón is ma-
gával ragadott. A gyerekek a farkas-lét valóságát és a farkasokkal kapcsolatos, masszív elõítéletek szöve-
vényét szembesítik egymással. Elõször a rács mögé dugott farkasok szemszögébõl látjuk az állatkertben 
õket bután szemlélõ embereket. Késõbb a farkas horda küzdelmes életének nemes szépségét tárják elénk 
lírai jelenetek formájában. A farkasokat játszó színészek egyszerû ruha-jelzéseket viselnek, és nagyon 
szép gesztusokkal teszik szerethetõvé ezeket az állatokat. Az elõadásból sugárzik a szeretet, ami minden 
teremtett lényt megillet, és mindez a gyerekek lelkivilágával teljes harmóniában történik. Akiben eddig 
egy csipetnyi ellenszenv is élt a farkasokkal szemben, ennek az elõadásnak a láttán, biztos, hogy eloszlik. 

 
Soha ennyi gyermekelõadást egyszerre még nem láttam. Az estébe nyúló beszélgetés a tanár-

rendezõkkel megerõsítette bennem azt a meggyõzõdést, hogy hihetetlenül komoly mûvészi-pedagógiai 
munka áll minden egyes elõadás hátterében, és hogy ebben az alkotófolyamatban akkor születnek a leg-
jobb elõadások, amikor a mû bátran épít arra a társadalmi-kulturális közegre, amiben a gyerekek élnek. És 
ha ehhez még olyan tanár-rendezõjük is van, aki képes a kölcsönös inspiráció áramát mûködésbe hozni, 
akkor kivételes színházi pillanatok, elõadások születnek meg. 

Ez a nap bõvelkedett az ilyen mûvészi teljesítményekben. 
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Homályos tükör által� 
� portréféle Fodor Mihályról � 

Tóth Zsuzsanna 

Képek a tükörben� 
 Csupa �merev� fekete-fehér ünneplõbe öltöztetett gyerek. A mese mégiscsak egészen színes � pózta-

lanul. Gyerekek játszanak felszabadultan egy színpadon, s játékuk már-már eszköztelen, mégis annyira 
hiteles, hogy máig õrzöm a végsõ �poént�: �� hát értem én, hát értem én� itt egy leány, ott egy le-
gény�� 

Tatabánya, pillesztõ meleg, május délután. Éppen-teljes-lombját-bontott nagy fa alatt � talán gesztenye �, 
csenevész bokrocskák között üldögél egy faun. Inas, magas, szakállas, huncutul csillog a szeme � tipiku-
san görög s ugyanakkor õsmagyarnak látszik. Kora? Valahol harmincöt és hatvan között � megállapítani 
nehéz. Furulyázik � verssorokat mond� gyerekek gyûlnek köré, mintha kisbárányai lennének� A kép 
már-már édeskés.  
 Megint csak színpad. Vörös üstökû gyerek játssza a gonosz kisgömböcöt, aki � miközben együtt ko-

cognak be a gazdával nagy mókásan, lábuk közé kapott lócával � szinte mindenkit felfal a végére� 
Horror magyar népmese módra. Humor, pontos játékok, furulyaszó és ritmushangszerek� Miért ér-
zem, hogy különleges gyerekek?  

Fodor Misi áll a színpadon. Töpreng. Gyerek szaladnak köré, sürögnek, forognak, rendezkednek. Szere-
tik. És látszik, ahogy futó simogatást kap egy-egy buksi fej, igencsak jóba vannak. Miért csodálkozom 
hát, hogy nevetéstõl sírom le a szemfestékemet, amikor elkezdõdik a mûsor, és nonszenszeket mondanak?  

Aztán csak ül egy asztalnál. Háta mögött üvegtéglákon át ragyog az augusztus délutáni nap. Mögötte fé-
nyes-zöld virágok. És beszél. Beszélgetünk. Tisztul a kép� 

Szavakat dobálok felé, kíváncsian, mit válaszol. Azt gondolom, sok bennünk a hasonlóság � ettõl persze 
nehezebb megfejteni õt. Mit tudtam róla eddig? Pedagógus, gyermekszínjátszó rendezõ. Sokszor találkoz-
tunk a Weöres Sándor gyermekszínjátszó találkozó különféle fordulóin � mindig nagyon jó benyomást tett 
rám. Tudom, tudtam, hogy a helyi közéletben, Bagon szerepet is vállal � bár nehéz róla elképzelnem, 
hogy kardos-harcos képviselõ. De azt is tudom, hogy több cikluson át tartja iskolaigazgatói posztját � no-
ha érték, érik támadások, fõleg a nagy létszámú roma tanulóréteg kapcsán. Milyen ember õ � és hogyan 
lett ilyen?  
S miközben kérdezgetem, egyre többet beszélek magamról. Kinyit, elvarázsol, bevallom a magnószalag 
vége felé többet beszélek, mint õ, pedig általában igen fegyelmezett vagyok. (Kivágtam.) 
Mi hát a titka?  

� Gyerekkor? Mi jut eszedbe a gyerekkorról? 
� Szabadság. Végtelen szabadság. Egy mezõ, egy hatalmas pusztaság szélén, afféle sorházban laktunk. 
Képzelj el egy óriási libalegelõt, ahol rengeteg gyerek volt. Keresztül-kasul jártunk rajta, játszottunk, fo-
ciztunk, tereltük a birkákat. Silógödrök voltak, azokban ugráltunk� Nagy jegenyék sorjáztak arra, amiket 
persze megmásztunk. Mindez Hajdúdorogon történt� Úgy nõttem fel, tízéves koromig, hogy gyakorlati-
lag nem volt villany, csak petróleumlámpa� És akkor még divat volt a tanyázás. A szomszédok átjártak 
egymáshoz, minden este máshova mentek �tanyázni�. A csikósparhelt lángja világított, égett a petróleum-
lámpa, beszélgettek, szotyiztak, vagy melóztak valamit, kukoricát morzsoltak� Nagyon romantikus gye-
rekkorom volt. És élt ott egy Trészka néni nevû idõsebb szomszéd, akit nagyon szerettem, mert imádtam 
hallgatni. Igen gyors beszédû asszony volt, rengeteget mesélt. Több történetre ma is emlékszem� 

� Hányan voltatok testvérek? 
� Én tulajdonképpen egyke vagyok, bár 18 éves koromig nem is tudtam, hogy a két bátyám csak féltest-
vérem. Az õ édesanyjuk meghalt, és apu akkor vette el az én anyukámat. Az egyik 9, a másik 7 évvel idõ-
sebb, mint én. Gondolhatod, mennyit gyúrtak, gyömöszöltek, játszottak velem; bár anya mesélte, hogy 
volt olyan, hogy focizni akartak menni, csakhogy éppen rájuk voltam bízva, vigyázzanak rám. Erre 
megcsipkodtak, én elkezdtem bõgni, anyukám odaszaladt � így õk mehettek játszani, focizni� 

� Mi volt a kedvenc játékod? 
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� Nagyon sokáig szoptam az ujjamat, és anyukám már szeretett volna leszoktatni errõl� Akkoriban vol-
tak olyan kis játék-zongorák, nem tudom, emlékszel-e� Az egyik kislánynál láttam egyszer, és mondtam 
az anyukámnak, hogy ha kapok egy ilyet, abbahagyom az ujjszopást� Megkaptam. Hát ezt a zongorát 
nagyon szerettem. Mindig is jól esett nekem valamin pötyörészni, valamit verni, zongorán, dobon, fada-
rabokat ütögetni össze, élveztem a ritmust, a hangzást� Édesanyám vett késõbb egy tangóharmonikát is, 
hátha megtanulok rajta játszani. Cipelt szorgalmasan az órákra, mert nagyon messze laktunk az iskolá-
tól� De nem tanultam meg tangóharmonikázni (hamiskásan mosolyog). Valahogy nem tudtam kijönni a 
tanár bácsival. A zenét szeretem. Furulyázni úgy-ahogy megtanultam, és néhány akkordot tudok gitáron 
is, ha muszáj, akkor elpengetem. Igen, a zenét, azt nagyon szeretem.  

� Milyen tanuló voltál? 
� Egészen hetedikes koromig kitûnõ tanulóvoltam, nyolcadikban már nem, gimnáziumban aztán kifeje-
zetten nem. Talán mert túl sok minden érdekelt. Sportoltam, verset mondtam, írtam � újságot írtunk. 
Görömbei András volt a magyartanárom� Õ nagyon szeretett engem. Már elsõben összefogtunk, hogy 
legyen egy iskolai újságunk. Aztán Kertész László tanított, azóta sajnos meghalt, õ költõ tanár volt, nála 
kezdtem színjátszani igazából. Elütötte egy teherautó. Õket, meg ezeket a dolgokat nagyon szerettem. 
Verset mondtam � sokat jártam versmondó versenyekre, imádtam õket, már általános iskolás koromban 
is. Szerencsére a fizika tanárnõ is lelkes híve volt a kultúrának, és megbocsátotta, hogy nem tudtam iga-
zán a fizikát. De hát igen gyengén érettségiztem. Közepesen. Ezzel hova lehetett menni, sehová. Így aztán 
egy ideig voltam én kocsmáros-inas is. Aztán késõbb csak kivakaródtam, elvégeztem a tanítóképzõt. (El-
gondolkodik.) Nagyon szerettem volna népmûvelõ lenni, és próbálkoztam is két évig Hajdúdorogon. Ott 
ismerkedtem meg a feleségemmel. Gyakorlaton volt, Debrecenben végzett. Csakhogy igazán a népmûve-
lõség sehogyse jött nekem össze, azt hiszem, nagyon önállótlan voltam. Nagyobb feladatokat nem mertek 
rám bízni, olyan kis esetlenkének ítéltek. Aztán kikerültem egy tanyára tanítani, képesítés nélkül. Úgy 
hívták, Görögkút. Hajdúdorog-Görögkút. Képzeld el, ez kb. 17 kilométerre volt a falutól. Hajnalban fel-
szálltam egy munkásokat szállító, ponyvás teherautóra � ez vitte a téesz-majorságba az embereket� 
Mentünk tíz kilométert a kocsival, ott leszálltam, és három vagy négy dûlõn át még gyalogoltam az isko-
láig. Elõfordult, hogy napokig kint voltam, volt ott egy kis lakásom. Egytõl nyolc osztályosig mindenféle 
korosztályt � természetesen együtt � tanítottam.  

� Milyen volt ez az idõszak? Embert próbáló lehetett� 
� Az volt, de szerencsére akadt segítségem. Vasárnaponként egy másik tanyai részen dolgozó tanító bá-
csival összeültünk, és heti-terveket készítettünk, s az alapján tanítottam. De azt is el kell mondanom ne-
ked, hogy azok a tanyasi gyerekek, olyanok voltak, mint a mesében. Rendkívül szorgalmasak, tanulásban, 
de munkában is. És akkor valahogy olyan élet volt � ez 75-ben lehetett � hogy mindenki vágyott valamit 
tenni� Rengeteg fiatal volt a tanyán. Egyedül az iskolának volt aggregátora, ott lehetett áramhoz jutni. 
Mi ezt kihasználtuk.  
A téesztõl kértünk benzint, és szombat esténként bulit rendeztem a fiataloknak. Hallgattuk a zenét, kide-
rült, hogy valaki tud tangóharmonikázni, remekül szórakoztunk. Nagyon jól összebarátkoztam ott egy év 
alatt a tanyasiakkal. Sokat segítettek nekem, igaz, én is sokat segítettem nekik. Volt úgy, hogy éjszaka 
mentem disznót felrakni kocsira, kukoricát törtünk, szóval mindent�(Az ismerõs mosoly felragyog.) 

� És a költészet, mikor érintett meg?  
� A költészet, az elõször Petõfi volt, egészen kicsi koromban. Édesanyámtól kaptam karácsonyra egy Pe-
tõfi kötetet � talán emlékszel rá, fehér vászonkötésû kiadás, pirossal volt ráírva Petõfi neve. Õ volt az elsõ 
költõ, akivel találkoztam. (Egy pillanatra mintha áhítatot látnék az arcán, aztán hirtelen váltás.) De nem 
mondhatnám, hogy el voltam ájulva tõle, nem nagyon szerettem Petõfit, talán túl erõs volt nekem. Késõbb 
jött Váci. Általános iskolás koromban Vácit nagyon szerettem. Szavaltam is a verseit, a Mindenütt ott-
hont� például. Személyesen is találkoztam vele gimnazista koromban. Említettem már Kertész Lászlót � 
az õ révén a környéki költõket ismertük, Ratkóval egészen személyes kapcsolatom volt. Aztán persze jött 
József Attila. Második gimnazista voltam, mikor végigolvastam a kötetét� De akit nagyon szerettem és 
sokat mondtam, az Bari Károly. Õ ráadásul velem egykorú lehetett, ha jól emlékszem, tizenhét évesen je-
lent meg az elsõ kötete � és én rácsodálkoztam� Rendkívül bonyolult képei voltak. 

� Szerelem? 
� Ó, a szerelem� (Most egészen komoly.) Hatodikos voltam, mikor egy kislányba nagyon szerelmes let-
tem. Marikának hívták, de már nem tudom, milyen Marika volt. Persze semmilyen kapcsolat nem lehetett 
közöttünk, szerintem õ észre sem vett. Aztán késõbb volt egy Erzsike, érdekes módon, Fodor Erzsike, 
névrokon, akivel annyi történt, hogy kézen fogva sétáltunk� a legelõn. Már gimnazista voltam, elsõs, 
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amikor rettenetesen beleszerettem egy negyedikes lányba. Hát az katasztrófa volt, mert az engem egy év 
alatt tajra vágott�De tényleg, nagyon keményen, szinte belehaltam. Aztán egy évfolyam, egy lány� és 
mindég engem hagytak ott. (Most együtt nevetünk, én kicsit hitetlenül.) Na, nem, várjál, egy kislány volt, 
akit én hagytam ott. Ezután sokáig rövid kapcsolatok, majd találkoztam a feleségemmel. Az nagyon erõs 
hatású találkozás volt. Huszonhét éve vagyunk együtt� 

� Utazás? 
� Nem. Nem szeretek utazni. (Afféle grimaszolós, de õszintének látszó enyhe undort látok rajta.)  
De elmondom, hogy voltam a gyönyörû Prágában� amit nagyon-nagyon szerettem. Sokszor emlékszem 
rá vissza� Ez még persze az átkosban volt, 84-ben talán, fiatalember voltam, megmaradtak bennem ké-
pek arról, hogy milyen kellemes volt� Jártam Rómában, a Vatikánban, Grazban, Németországban� fõ-
leg testvérvárosi kapcsolatok révén. Aztán Beregszászon is jártam, meg Erdélyben. Szlovákiában is. Itt-
hon inkább csak muszájból utaztam. Nem, nem szeretek utazni, inkább otthonülõ vagyok. 

� Ha kedved szerint tölthetnéd az idõt, minden megkötés nélkül, mivel foglalkoznál? 
� Írnék. (Felnevet, majd szemérmesen elmosolyodik?) Csak sajnos nem vagyok elég tehetséges� Törté-
neteket nagyon szeretek kitalálni, párbeszédeket írni, igen, azt hiszem, írnék. Egészen kisgyerekkorom óta 
bennem van ez a vágy. Így ismerkedtem meg Ratkóval is, aktív tagja voltam egy karcagi mûvész-körnek, 
mint afféle verselõ ember. Verseket írtam. Így találkozhattam Csoórival is� Persze, nem tudtam jó ver-
seket írni, és ez szerencsére el is múlt, el is felejtettem. Igaz, néha még ma is írok, fejben � ha megyek va-
lahová, sokáig, gyalog, akkor viszonylag gyakran és ha hiszed, ha nem, jókat. Csak mire aztán leírnám, 
elfelejtem.  

� Pedagógia?  
� Hú, te, ez nekem nagy mázlim, hogy erre a pályára tévedtem. Szerencsém volt. Alapvetõen ugye tanító 
bácsi vagyok. És tanító bácsiként nagyon sikeres voltam. Mindig nagyon szerettek a gyerekek, és szülõk 
is. Ma is visszajárnak hozzám húsz, harminc éves egykori tanítványaim� kapcsolatokat tartanak velem. 
Valahogy ehhez értek igazán. S a gyerek az le is vesz a lábamról. Igazából a legkisebbeket szeretem, a 
kamaszokkal már nehezebben jövök ki. Igazgató bácsiként persze mindegyik korosztállyal kapcsolatba 
kerülök. Csak megjegyzem, hogy az idõsebbekkel, gimnazistákkal, egyetemistákkal megint nagyon jól ki-
jövök� (Kicsit elgondolkodik.) Tudod mit vettem észre; egy kamasznak igazából nincs is humorérzéke. 
Inkább csak alpári humorérzékük van, fõleg közösségben. Csak a nagyon erõs, durva humorra reagálnak. 
A kicsik még érzékenyek a humorra, a nagyok közül is sokan.  
A kamaszok nem.  

� Mi a számodra a tanítás? Szeretet-egyenleg, szeretet-mérleg? 
� Nekem nagyon kell, hogy szeressenek. Nem várom el, de mindent megteszek érte. Ugye én színjátszóz-
tam, verset mondtam, valószínûleg van bennem egy elnyomott színész. A tanító pedig kicsit színész is, 
nem? No, most már ugye rendezgetni is szeretek. A tanító egy kicsit rendezõn is, a színész mellett� Ezek 
valószínûleg összeállnak az emberben. Azt nem is meséltem, hogy az Alföld Színpadon is dolgoztam. 
Elmentem felvételizni a Gyuri bácsihoz  
(Thúróczy György), és mondhatom, halál komolyan vették a felvételit, verset kellet mondani, és helyzet-
gyakorlatokat kellett megoldanunk� És fölvettek. Hajdúdorogi voltam, de bejártam, hetenként három-
szor, elég kemény próbák voltak. Sokat tanultam tõle. Azt hiszem a gondolkodásmódja volt az, ami sokat 
lendített rajtam. Szigorú volt, önmagához is, ezt szerettem.  

� Te szigorú vagy önmagadhoz? 
� Túlságosan is. Emiatt vannak aztán szorongásaim. Amikor sikerem van, azt se tudom normálisan meg-
élni, mert nehezen tudom feldolgozni. Még tán a kudarcot jobban fel tudom dolgozni, mert úgy indulok 
neki, hogy úgyis van hibája mindennek, amit csinálok� 

� Mi okoz neked nehézséget, ha rendezel? 
� Hát, igazából csak önmagam. Az, hogy túl gyorsan változtatom a gondolataimat. Valamit megcsinálok, 
aztán a következõ pillanatban meg elvetem. Ez a gyerekeknek is nagyon rossz lehet, de õk talán még nem 
tudják. Valahogy már hozzám szoktak-nõttek ezzel a furcsa most így oldjuk meg, most úgy oldjuk meto-
dikámmal. Ha viszont rátalálok valamire, akkor villámgyorsan megy a maga sínén. (Meggyõzõen magya-
ráz.) Én nem tudok elõre forgatókönyvet megírni. Beleírni, hogy mi hogyan legyen, hát azt nem. Szöveg-
könyveket meg tudok írni, azt szeretek is írni, de forgatókönyveket, hogy mi hogyan legyen, azt nem. 
Esetleg hangulatokat rögzíteni� És nagyon erõsen képekben gondolkodom. Biztos, hogy mindig képeket 
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látok. Azt próbálom megtalálni. Csak a gyerek nem biztos, hogy megérti, hogy meg tudja fogalmazni a 
játékában, ebben kell neki segíteni.  

� Mi van hamarabb, a kép, amiben gondolkodsz, vagy a gyerek, akibe belelátod a lehetõséget?  
� Nagyon jó kérdés. Mindenképpen a gyerek van elõbb. Ezt onnan tudom, hogy most a nyáron 18 fiatal 
emberrel dolgoztam a táborban, ebbõl 14 volt lány. Na most, ebbõl ismertem hatot. És elõre csak úgy tud-
tam írni, hogy õket láttam, nekik meg tudtam írni a szöveget, meg a helyzeteket. A többieket nem ismer-
tem, nem tudtam bennük gondolkodni � és így kegyetlen nehéz nekem írni. A gyerekek személyisége 
egybõl elõhívja bennem a képeket. Úgy gondolom, a gyerekbõl kell építkezni, egyrészt könnyebb is, más-
részt boldogabb tõle az ember� talán õk, a gyerekek is. 

� Mennyire fontos az életedben a rendezés? És ha kell, el tudod engedni a gyerekeket? 
� Fontos. Talán túl fontos. A gyerekeket, ha végeztek, el szoktam engedni. De a mostaniakat nem fogom. 
Egyrészt, mert kell, hogy gondoskodjam utánpótlásról, másrészt mert ez a mostani hetedikes-nyolcadikos 
korosztály, nagyon jó gyerekekbõl áll, õk nagyon jó emberek, jó csapat. Õket nem fogom elengedni, ha 
egy mód van rá. Remélem, meg tudják majd oldani, hogy együtt dolgozzunk a továbbiakban is. 

� Ajándék? Volt valami olyan ajándék; élettõl, bárkitõl, amit mindig megõrzöl? A zongorát leszámítva, 
amitõl leszoktál az ujjszopásról� (Most én mosolygok kicsit�) 
� Van az emlékeimben egy pécsi díj, egy boszorkány, aki repül egy seprûn. Egy kerámia � azt nagyon 
szerettem. Meg egy könyv, a Kalevala. Most keresem a tárgyakat, tudod, mert általában inkább csak virá-
got, nagyon sok virágot kapok� (Ez a gyönyörû zöld itt, a hátam mögött, szintén ajándék.) De az egyik 
elsõ csoportomtól, amikor elbúcsúztunk � õk már olyan nagyok, hogy tanítani fogom a gyereküket � kap-
tam egy Kalevalát. Gyönyörû kiadás volt, és mindegyikük aláírta nekem�  

� Kitüntetés. Volt-e olyan, amire büszke vagy?  
� Még a Népmûvelési Intézettõl kaptunk egy nívódíjat. Hát erre büszkék voltunk. Vannak persze minisz-
teri dicséretek, egyéb díjak. De ez a nívódíj� Ez afféle igazi mûvészeti díj volt. Az az intézmény adta, 
amelyik akkor nagyon fontos volt. Nekem egyébként nagyon sokat segített az az intézmény. (Népmûvelé-
si Intézet � T. Zs.) Elsõsorban, ugye, a rendezõképzésben. Abból tanultunk mindent, két-három évesek 
voltak a tanfolyamok, nyaranta intenzív tábor � és mindenki nagyon komolyan vett minket a neves okta-
tók közül� Montágh Imre is, Máté Lajos, Gabnai Kati, Debreczeni, Nánay, Dúró� mindenki. Halál ko-
molyan vettek minket, fontosak voltunk a számukra� Ez valahol nagy elismerés volt. 

� Pedagógusként kaptál elismeréseket?  
� Miniszteri dicséretet, Kiváló tanító címet. 1990 óta vagyok igazgató. Ez is elismerés, nem?  

� És hány évig lehet az ember igazgató? 
� Hát azt gondolom, vagy egy, vagy száz. Attól függ. Egyébként sokszor gondolom év közben, hogy nem 
kéne nekem ezt csinálni. 

� Miért, milyen igazgató vagy; amolyan organizátor? Szeretsz mindenrõl tudni, irányítani a kollégákat?  
� Igazság szerint kicsit letye-potya vagyok, szeretek ott ülni a nevelõiben, kicsit pletykázni. Van ugyan 
külön irodám, de ott szinte soha nem vagyok, csak ha fontos tárgyalásom van.  
A gazdasági vezetõvel, az iskolatitkárral egy irodában ücsörgök legszívesebben. Viszont a fontosabb dol-
gokat szeretem egyedül csinálni. Például arra gondolok, hogy mostanában két-háromévente kell progra-
mokat írni. Ezt együtt kellene írni az egész csapatnak, de akkor hónapokig tartana, és mindenki állandóan 
nyafogna� Hát akkor inkább megírom egyedül, vagy a helyettesemmel.  

� Húzóembernek tartod magad, ugye?  
� Igen. 

� Boldogtalan vagy ettõl, vagy éppen büszke vagy erre? 
� Lehet, hogy volt idõ, amikor büszke voltam, most idõnként ûzött vadnak érzem magam. 
De nem, nem voltam soha büszke. Keveset pufogok, még ha okom is van rá, noha alapvetõen hisztis va-
gyok. Megsértõdöm, tart öt-hat percig, aztán kész. Elmúlik. Nem tudom mindig kiadni, de persze látszik 
rajtam. (Huncut mosoly.) Viszont gyorsan felejtek. Nem vagyok haragtartó. Ezt tudják rólam a szeretteim 
is, meg az ellenfelek is.  

� Ha valamiféle egyenleget vonnál, melyik csoport lenne a nagyobb, a szeretteid vagy ellenfeleid csoport-
ja?(Nem sokat gondolkodik, mosolyog. Sõt, majdnem széles, kedves vigyort látok.) 
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� Én úgy érzem, hogy engem nagyon szeretnek. Sokan. Ezt mérni is tudom, mert 90 óta képviselõ va-
gyok. (Választáskor mindig én kapom a legtöbb szavazatot.) Meg hát érzem is, hogy szeretnek és elfo-
gadnak.  

� Kell-e ehhez valamiféle plusz energia, vagy álarc � vagy anélkül is szeretnek? 
� Dolgozom, és kész. 

� Milyen a kapcsolatod a többiekkel; színjátszó rendezõkkel, drámapedagógusokkal? 
�Vannak barátaim. Ilyenek például a Pest-megyei színjátszó csoportvezetõk� Kiss Tibi, Lapu Mari � 
legjobban talán õket szeretem, mert nagyon hasonló módon gondolkodunk. Tibivel sokat birkózunk, ám 
ettõl õ még barát. De ott van Papp Gábor, Jancsó Saci�  

� Vajon mit cselekednél, ha tudnád, hogy összesen 24 órád maradt e földi létbõl. (Tudom, hogy ez kicsit 
morbid kérdés, de nem tudok ellenállni a kísértésnek.) 
� Az a nagy baj, hogy nem tudnám elvarrni az életemet. Valószínû, hogy muszáj lenne hazamennem, 
meglátogatni az apámat� meg a mama sírját. Nagyon sok elvarratlan szál van az életemben, dolgok, 
amiket még be kell fejeznem. Hú, látod ez nagyon nehéz kérdés�(Ráncolja a homlokát.) Sehogysem 
tudnám befejezni, rendbe rakni, tán még a szobámat sem� pedig azt aztán muszáj lenne. Hogy a dolgaim 
rendben legyenek� Nem mintha bántana, hogy abból kell majd kiindulni, ami marad, hiszen azt még ki-
egészítenék az élõk emlékei. Igazi adósságom pedig talán nincs is. De hát föl kéne nevelnem a gyereke-
ket, bár a nagyobbik már, úgy tûnik, sínen van. 

� Ehhez képest mik a konkrét terveid? 
� El kell indítanom a tanévet, az elég nehéz lesz a nyári karbantartások után� Amin viszont nagyon sze-
retek gondolkodni, egy játékot írnék a kamaszoknak. Már megvan az alapötlete� Van nekem négy gye-
rekem, aki viszonylag jól táncol, van hét gyerekem, aki viszonylag jól furulyázik, van egy kislány, aki vi-
szonylag jól gitározik� Csak ennyi. S nekem ezt egy mesében össze kéne hozni. Ezt kéne megtalálnom. 
Megfogalmaznom. Nekem ez mindig elég nehézen jön össze� Akkor jó, ha van egy alapötletem, egy 
kezdõképem, ami nagyon erõs� Szabályosan egy színpadkép. Abból muszáj valamit kitalálnom.  

� Ha szerkesztett mûsort készítesz, akkor hogyan indulsz el? Hogyan indítod el, mikor áll össze? 
� Ez rengeteg olvasással jár. Még nincs is témám, csak azt tudom, hogy valami verses mûsort szeretnék. 
Ahogy aztán olvasok, olvasok, olvasok, egyszer csak kiválnak versek, majd elkezdem látni, hogy nem is 
illenek össze, de mégiscsak bennem vannak, aztán legtöbbször nem is tematikusan kapcsolódnak, talán 
csak hangulatok, mondatok felelnek egymásnak� Nem mesélnek el történetet, és mégis erõs atmoszférát 
sugallnak. Az egyiket kidobom, a másik nem hagyja magát. Kicsit erõszakos dolog ez, nehezen is nyúlok 
a szerkesztéshez, versügyben. A vers egy képsor, ezt újra képsorrá kódolni a színpadon � legkevesebb, 
mint veszélyes. Soha nem biztos, hogy igazam van.  

� Én többek mellett nagyon szerettem egy mûsorodat, emlékezetes a számomra; amit nonszensz versekbõl 
szerkesztettél� Te melyik mûsorodat szeretted a legjobban? 
� Ezt én is nagyon szerettem. Benne volt a kislányom is, akkor volt elsõs. Meg nagyon szerettem az elsõ 
Gömböcöt. A Kiskondást is� Igaz, az elég kalandos volt, ugyanis nem vagyok éppen rendes. És egyszer 
már megírtam a darabot, s aztán mikor meg is rendezhettem volna, akkor nem találtam egy részét, és újra 
kellett írnom. Sajnos rendetlen vagyok. (Most bocsánatkérõ a mosoly.) 

� Voltak ebbõl konfliktusaid? Zsörtölõdések? 
� Nem, talán már leszoktam ezekrõl. No, nem vagyok bölcs, de kerülöm a konfliktusokat. Igazából jobb 
szeretem szemlélni a dolgokat�  

� Ez afféle �tök� banális kérdés; ha kívánhatnál hármat a jó tündértõl, mi lenne az? (Hosszú, hosszú 
csönd.) 
� Nagyon kegyetlen kérésem lenne, nem biztos, hogy mindenkinek jó� Én szeretnék úgy megöregedni, 
hogy körülöttem legyen a családom. Talán úgy jobb, hogy a családommal együtt boldogan megöreged-
ni� Magamra vonatkoztatva még azt, hogy szeretnék úgy nyugdíjas lenni, hogy sokáig dolgozhassak 
még� Szabadon, nem ilyen kötötten. A harmadik pedig, amit kívánnék, a nyugalom. Hogy ne legyenek 
félelmeink� A betegségtõl félek például, aggódom, hogy a gyerekem ne legyen beteg. Akkor a többit 
már majd csak megoldom valahogy� Nekem egyébként nagy szerencsém van ezzel a két lánygyerekkel, 
mert nagyon jó gyerekek. Szorgalmasak, rendesek � nem okoznak gondot� Nagy mázli ám ez. Kifoghat-
tam volna akármilyen kis rosszcsontokat is, aztán megdöglök� Mert nem könnyû dolog a nevelés. De mi 
szerencsére egy stabil értékrend szerint élünk. A gyerekeink azt látják, hogy beszélgetünk, hangosan gon-
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dolkodunk, olvasunk, nem élünk kicsapongó életet. És a színjátszás, ami megfertõzte õket, igen jó elfog-
laltság. Sikerük van, el tudnak menni együtt találkozókra, táborba. A nagylányomnak például a barátai is 
színjátszók, így nem került bele egy diszkózó, ilyenezõ-olyanozó hisztériába, hanem olyan társasága van, 
ami építõ; színházba, moziba, múzeumba járnak, együtt buliznak�  

� Alapjában véve szerencsés ember vagy? 
� Jaj, nagyon! Nagyon szerencsés. Már a szüleimmel is. Anyukám nyolcvannégy éves korában halt meg, 
apukám még él, nyolcvanhét éves. A mama nem járt el dolgozni, minket nevelt. És mindig énekelt. 
Anyám mindig, mindig énekelt. (Elhomályosodik a szeme.) Bár az is lehet, hogy akkoriban minden anya 
énekelt. Apámat ritkán láttam, mert a munkája gyakran elvitte, már amikor hetedikes voltam, akkor került 
haza. Igazából nehezen is értett engem meg, csak a két nagyobb fiát, akivel együtt dolgozott. El is hesse-
getett engem, mint legkisebbet, nem nagyon volt alkalmam ellesni férfias fortélyokat. Anyámtól viszont 
megtanultam mindent; fõzni, tyúkot vágni, mindent. Az anyai ág a mûvészkedõ ág, ott sok festegetõ, jól 
rajzoló fiú van. Az apai ág meg nagyon erõs, konok, elszánt. Ez a kettõ keveredik bennem. Valószínûleg 
a pici gyerekkoromból maradt élményeim is szerencséssé tesznek; én görög-katolikus vagyok, egy görög-
katolikus mise az pedig egy óriási szertartás, nagy mûvészeti élmény egy gyereknek. Gondolom én, hogy 
abból nagyon sokat tanulhattam. Bennem valamiféle arányérzéket, ritmusokat alakított ki, vagy valamifé-
le igényességet oltott belém� Ebben nõttem fel. Az persze más kérdés, hogy amikor kamaszodtam, min-
dig megbeszéltük, ki megy matinéra, ki misére � és elmeséltük egymásnak � mert Fodor nagyanyám min-
dig számon kérte, hogy mi történt a misén, be kellett számolni� De nem gyakorlom a vallásomat, és lel-
kületileg talán evangélikus vagyok inkább. 

� Most a helyeden vagy, Misi? 
� Azt gondolom, igen. Bár nagyon szeretem a paraszti életformát � csak nem élhetem. Persze kapirgálok 
kicsit a ház körül meg levágom a csirkéket�. De ez nem normális, hogy az ember fél feje erre néz, a má-
sik fele meg arra. Szívesen élnék forgóban egy tanyán; nyáron ott, télen itt� Katus lányom kérdezte a 
múltkor, hogy mi lenne a véleményem egy ilyenrõl�  
Õ nagyon szereti az állatokat, afféle kreatív ember, mindig kitalál mindenfélét. A nyüzsgést azt nagyon 
nem szeretem, nem szeretem Budapestet sem. Ha fel kell mennem, nekem az egy program. Nem szeretem 
Pestet. Pedig jószerivel csak a Marczibányi térre járok. Én már Bagon is azt érzem, hogy túl közel van 
Pest� Ha mégy az ország keleti fele felé, biztosan érzed, hogy nyugodtabbak, kedvesebbek az emberek. 
Hát én ott voltam otthon sokáig. 

Elmélázik, én is, nem találom az utolsó kérdést. Felesége, Éva éppen hozná a frissen sült kenyeret, házi 
kovászos uborkával � amit iszonytató módon megkívánok �, de rohannom kell, elfecsegtük a délutánt. Az 
üvegtéglákon már vörösödik a nap fénye, én az autópályára gondolok, ahol bizonyosan dugó lesz, meg 
arra, hogy tényleg, milyen jó volt a Felsõ-Tiszánál, ahonnan néhány napja jöttem. Az ottani alkonyok vol-
tak ilyen békések, és az ottani emberek ilyen meggyõzõen nyugodtak, nyitottak, szeretetreméltók. Még ki-
kísér a kapuig, így a tükörben, az utolsó képen, integet� 

Bag, 2004. augusztus � Budapest, 2004. szeptember 

 

Önismeret és dráma az AJTP1  
elõkészítõ osztályában 

Vatai Éva 

Oktatási rendszerünk eljutott odáig, hogy már nyitott a drámapedagógia értékeire és utakat keres arra, 
hogy e tárgy(iasult módszer) eredményeit a speciális programokba beépítve is hasznosítsa. Az AJTP fõ 
céljának elérése érdekében �a diákok emelt szintû anyanyelvi és idegen nyelvi képzésben, informatikaok-
tatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztõ, kommunikációs és tanulás-módszertani progra-
mokban vesznek részt� 

                                                   
1 Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja. 
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Tapasztalataim szerint rendkívül nagy szükség van a drámára, mert ezek a fiatalok épp kiszakadnak 
családi környezetükbõl, ismeretlen városba, új közösségbe kerülnek, s � erejük, vérmérsékletük és termé-
szetük szerint � helyüket és szerepüket keresik az új közösségben, amely öt éven át meghatározó közege 
lesz életüknek. Bár érzik a kapott eséllyel rájuk nehezedõ felelõsséget, nincs még ügyességük a kommu-
nikációs csapdák elkerülésére, nincsenek megfelelõ módszereik a konfliktusok kezeléséhez. Nagyon fon-
tos, hogy az elõkészítõ évre ajánlott ÖNISMERET ÉS DRÁMA tárgy ebben segítséget nyújtson.  

Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy e keretben az önfeledt játék örömének átélésére is alkalmat kell 
nyújtani! 

Szakemberek � de honnan? 
A korszerû pedagógiai módszerek csak a legutóbbi két évtizedben kezdtek terjedni a hazai közoktatásban 
� a reformpedagógiák ígéretes eredményei csak foltokban érintették meg oktatási rendszerünket: Sajnos 
csak az után, hogy az egyes társadalmi csoportok jelenleg már tragikusnak tûnõ leszakadása megindult. 
Az AJTP-nak nagy szüksége lenne képzett és gyakorlott pedagógusokra, akik a drámát is hozzáértéssel 
�vethetik be� eszköztárukból. A program tavalyi mérlegre tevése nem mutatott e téren egyértelmûen pozi-
tív eredményeket. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban jelenleg részt vevõ középiskolák tanárai közül is sokan 
voltak már képzéseken, ahol megismerkedhettek olyan elemekkel, amelyek a korszerû pedagógia eszköz-
rendszeréhez tartoznak. A programban nagy szerepet kapott a tanulásmódszertan, a kommunikáció és az 
önismeret órarendszerû oktatása és a pedagógusoknak erre a feladatra való felkészítése. 

Tény ugyanakkor, hogy a programban részt vevõ gimnáziumok alapprogramjuk tanítási óráit az AJTP 
osztályaiban is alapvetõen frontális munkamódban tartják � olvasható az AJTP 2003-as kritikája és re-
formjavaslatai között.2 

Zalay Szabolcsnak a DPM 26. számában közölt cikke3 jogosan s okkal üdvözli az AJTP-ban megjele-
nõ személyiségfejlesztõ reformpedagógiai módszereket. De: már jó ideje szükségszerû lenne megtenni a 
fejlesztés érdekében a következõ lépéseket: 

 Konkrét programot kidolgozni a kezdetektõl kissé légbõl kapott színezetû tantárgyelnevezéseknek: 
Önismeret és dráma, kommunikáció stb. 

 Mivel a program úgyis annyi pénzt költ az itt tanító tanárok továbbképzésére (s kiemelkedõ bérezésé-
re), nem ártana speciális képzésnek �alávetni õket�, s gyakorlati pedagógiai � s nem pusztán intellek-
tuális-karitatív vagy szociálpolitikai � alapon tisztázni: mit, hogyan, s miért kell csinálniuk?  

Mert ha a program folytatódni fog, még egy okkal több lesz arra, hogy hosszú távon is hangsúlyt kap-
jon a társadalmi igény: leendõ tanítóink, tanáraink egy része az alacsony társadalmi státuszú gyermekek 
iskolai sikerességét biztosítani képes pedagógiai eszközrendszer birtokában kerüljön ki a felsõoktatásból! 

De addig is: drámapedagógia� 
Egy AJTP elõkészítõ osztályban heti 2 órában, bontott csoportban tartok önismeret és dráma órákat. 

Tapasztalataim azt mutatják, hogy az órákon a Bolton-féle felosztás szerinti A-típusú (játékok és gyakor-
latok) és D-típusú (komplex dráma) dramatikus tevékenység alkalmazható a következõ pedagógiai célok 
érdekében: 

Csoportépítés, együttmûködés elõsegítése 
E programon belül fokozott jelentõsége van annak, hogy a fiataloknak lehetõségük legyen egymással szo-
ros kapcsolatban tevékenykedni, s ehhez elengedhetetlen annak a felismerése, hogy közös céljaik megva-
lósítása érdekében erõs közösséget kell alkotniuk. Az elõkészítõ évet megelõzte egy nyári táborozás, 
melynek során már szeptemberre nagyvonalakban kialakult az osztályhierarchia. Az õsz folyamán nagy-
jából eldõl, kik azok a fiatalok, akik ezzel a csoporttal nem tudnak vagy nem akarnak együtt élni és együtt 
dolgozni. A drámaórán terítékre kerülhetnek és megoldhatók olyan egyéni és csoportproblémák, amelyek 
gátolják az együttmûködést.  

Az intézményes egyéni és közösségi �lelki gondozás� lehetõségének biztosításával nagy eséllyel elke-
rülhetõ, hogy egy-egy fiatal észrevétlenül magára maradjon gondjaival, és problémái megoldásához ne 
jusson idõben segítséghez.4  

                                                   
2 Heindl Péter: Az Arany János Tehetséggondozó Program elemzése � javaslat a továbbfejlesztés irányaira (Mánfa, 2003.) 
3 Zalay Szabolcs: A drámapedagógia lehetõségei az Arany János Tehetséggondozó Programban (DPM 26. � 16-21.) 
4 Gary Chapman: Kamaszokra hangolva � a tinédzserek öt szeretet-nyelve (Harmat 2003.) 
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A másfajta kulcskompetenciákat mozgató drámaórák során az �elsõ körben� kialakult osztályhierar-
chia is megváltozhat. E pedagógiai célra ajánlott játékok: 

Szigetek 
Jóságos manó 
Karmester-játék 
Találd meg a kaput! 
Vakkör 
Számozás 
Vak-kígyó 
Közös mondandó 

A játékokat Jamie Walker: Feszültségoldás az iskolában � játékok és gyakorlatok (Nemzeti Tan-
könyvkiadó) és a Kaposi László: Játékkönyv (KSZNK, Marczibányi, 1993) könyvekbõl vett elnevezé-
sekkel jelöltem. 

Konfliktuskezelés 
A hazai környezetbõl kiszakadó, városi középiskolába bekerülõ fiatalt �kulturális sokkhatás� éri akkor, 
amikor otthonról megérkezve a középiskola középosztálybeli világába kerül, a jelentõs környezeti válto-
zás, ami az alacsony társadalmi státuszú fiatalt a középiskola világával való szembesüléskor éri, gyakorta 
nem kis lelki terhet jelent számára. Ez kihathat iskolai és az iskolán kívüli életére is és komolyan veszé-
lyeztetheti iskolai sikerességét. 

Családszerû közösségükben a konfliktusok jelentõsen felerõsödhetnek, nagyban befolyásolva a tanul-
mányi munkát. A munkahét alatti � sokszor kényszerû � együttlétük a személyes érzelmi viszonyokat 
sokszor olyan mélységig ássa, hogy a konfliktusok kezelése létszükségletté válik. Ezek stratégiáit kell 
elõttük felvillantani. 

Jellemzõ a bandákba verõdés, fiú és lányok, rockerek és rapperek, tanulósok és lazák stb. ellentéte, 
amelyet az év során fokozatosan életszerûbb konfliktusok váltanak fel. 

A drámaórával szemben gyakran konkrét követelményeket támasztanak: Most játsszuk el azt, mikor 
egy 14 éves fiú megmondja egy lány osztálytársának, hogy tetszik neki! Most azt szeretném látni, mi fog 
történni otthon, mikor megmondom, hogy meg fogok bukni nyelvtanból! 

A három testõr 
Konfliktusok 
Konfliktus-térkép 
Érintésjáték 
Tükörjátékok 

Önismeret, önbecsülés 
Gyakran hangzanak el a következõ kérdések: Mit keresek én egy tehetséggondozó programban? Miben 
vagyok tehetséges? Csak át akarnak verni a fejkvóta miatt, mert nekem az iskolában végig hármasom volt 
matekból meg magyarból! 

A kételyeiket fokozza az elitgimnázium néhány tanulójának és egyes tanárainak rendszeresen hangoz-
tatott hozzáállása, s így állandó bizonyítási kényszerük van. 

Ahhoz, hogy a gyermek a programot magáénak érezze, a segítõ intézményben otthonosan érezze ma-
gát, önbecsülése pedig a tanulásra motiválja (vagy legalábbis � ahogy az gyakori � valamiféle kisebb-
rendûségi érzés ne nyomja el a tanulási motiváció), fontos, hogy a segítõ intézmény befogadja és érték-
ként elismerje az otthonról hozott kultúra értékeit. 

Gyakran és kedvvel beszélnek a családi környezetrõl, akkor is, ha ezek a referenciák negatívak.  
Szabad beszélgetésre volt alkalmam velük karácsony elõtt egy kosár dió körül. A közös manuális tevé-

kenység felszabadította õket, s lehetõséget teremtett arra, hogy e karácsony-közeli önfeledt pillanatban 
mesét olvassak nekik, s aztán szabadon beszélgethessünk:  

 Milyen ízekre, illatokra emlékszel a gyerekkori karácsonyokból? 
 Van-e olyan karácsonyi élményed, amely � úgy gondolod � egész életedben megmarad benned? 
 Milyennek szeretnéd a karácsonyt, ha majd önálló életet élsz, s családod lesz? 

Nyitottságuk, õszinteségük, mesélõ kedvük engem is meglepett, bár tapasztalatból tudom, hogy a leg-
jobb beszélgetések közösen végzett tevékenységek alatt alakulnak ki. 

Fokozott igényük van arra, hogy magukról beszéljenek, elvárják tanáraiktól a �minõségi idõt�. 
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Önértékelési problémáik állandóan terítékre kerülnek, igénylik a megerõsítést, s a kamaszkorban 
amúgy is fontos elismerést. Ezért fontos e területen a jól felszerelt játék-arzenál. 

Így járok én 
Két perces interjú 
Páros interjú 
Csoportos interjú 
Hirdetés 
Kedvellek, mert� 
Az én címerem� 
Mi lenne, ha�? 
Mit várok tõled? 

Mûvészeti nevelés, a képzelet és a kreativitás fejlesztése 
Feltétlenül szükséges, hogy a segítõ intézmény lehetõséget biztosítson olyan kulturális szolgáltatások 
igénybe vételére, amelyeket egy középosztálybeli diák számára nem az iskola (vagy a kollégium), hanem 
a család biztosít elsõdlegesen. Lehetõséget kell biztosítani színház, mozi, (nemcsak komolyzenei) koncert 
és sportrendezvények látogatására, sportolásra, könyvtárlátogatásra, klubrendezvények látogatására, lehe-
tõség szerint bel- és külföldi utazásokra, zenetanulásra. Kiemelkedõen nagy jelentõsége van a mûvészet-
pedagógiai eszközök alkalmazásának, ezért törekedni kell pl. színjátszó körök, képzõmûvészeti foglalko-
zások megszervezésére. 

Itt feltétlen hangsúlyozni kell: nem a mozijegyek vagy színházjegyek száma kevés, hanem az elõadá-
sokra való felkészítésre, illetve a látottak feldolgozására kellene rendszeres lehetõséget biztosítani (ld. né-
hány filmfeldolgozó órám vázlatát az elõzõ DPM-ben).  

E téren gyorsan kell döntenünk: érdemes-e 14-15 éves embereket a mûveltség mannájával kecsegtet-
nünk vagy közvetett módon csupán arra kell törekednünk, hogy motivációjukat, a szépre való igényüket, 
illetve megértésüket és empátiájukat fejlesszük. Mindenesetre az elején igen riasztó bennük a dacos visz-
szautasítás, s az, hogy kreativitásuk brazil és amerikai betonklisékkel van elsáncolva. 

Szeretet-játék (bábozás zenére az elõtte ülõ kezével) 
Láttam egy képet (zenehallgatás csukott szemmel, majd a látottak megosztása a többiekkel) 
Gipszálarc kifestése 
Közös rajz 
Így használják 

A komplex drámajáték alkalmazása 
A drámajátékot leginkább filmélmények elõkészítésére, feldolgozására használom (Torzók, Holt Költõk 
Társasága, Anyádat is), de az õket napi szinten foglalkoztató problémák körüljárására is alkalmat nyújt-
hatnak (a fiatalkori terhesség, a kirekesztettség stb.) 

A drámaórák kezdeti kudarcai után azt vettem észre, hogy a �beszélgetéses� szakaszok (megbeszélés, 
egyeztetés) aránytalanul elnyúlnak: a drámajáték felszabadító hatással van rájuk, de véleményük kifejezé-
séhez nem mindig igénylik a szerepet. A szerepek mögül is elõ-elõbújik saját énjük. A konvenciók közül 
leginkább az egyszerûbbeket (tabló, jelenet) kedvelik, s ezekbõl is gyakran �kiszólnak�. 

Vázlat Cueron: Anyádat is címû mexikói filmjének elõkészítéséhez  
Két kamasz fiú útnak indul egy ismeretlen, idõsebb nõvel, akit apránként ismernek meg az utazás alatt, 
mint ahogy önmagukat is. (Kaland és szexualitás, avagy minden út önmagunkhoz vezet � formabontó 
megfogalmazásban.) 

Munkacím: A NAGY UTAZÁS 
Téma: önismeret és konfliktuskezelés 
Körkérdés: Melyik osztálytársadat választanád ki arra, hogy hosszú útra indulj vele? Indokold döntése-

det! 

Narráció: Az iskolai év befejezése után két jó barátnõ (Edit és Kata) nyári kalandra indul az ország má-
sik végébe: kocsival, egyedül. Hogyan tervezgetik az utazást, mit várnak tõle? Elmondják-e valaki más-
nak?� 

Az utazás 

 Segítség (Ez a két barátnõ tényleg jóban-rosszban együtt van!) 
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 Az elsõ konfliktus (Vagy mégsincs mindig együtt jóban-rosszban?) 
 Bekavar egy hapsi. 

 
Döntéshelyzet: Hazamenjek vagy ne, mikor tudom, hogy bajba kerülhet nélkülem? Rossz, ha maradok, 
de az is, ha elválunk. 
A lányok 1 év múlva véletlenül találkoznak, leülnek egy kávéra, s megbeszélik az esetet. 

 
A fenti gondolatok közreadásával nem kész receptet akartam adni az AJTP elõkészítõ osztályában taní-

tott önismeret és dráma tárgy éves programjához, csupán mindennapi útkeresésemet illusztrálni és eddi-
gi tapasztalataimat megosztani a hasonszõrû útkeresõkkel. 

Nem mindenben értek egyet az AJTP megálmodóival s megvalósításának módjával, mert a program 
léte � kívül s belül � feloldhatatlannak látszó feszültségeket szül egy oktatási intézményben. De meggyõ-
zõdésem, hogy ha a meglevõ keretben találunk egy jó belsõ megoldást (ilyen a drámapedagógia alkalma-
zása), akkor azt átgondoltan és hatékonyan kell kiaknáznunk. 

 

The Universal Mosaic of Drama 
beszámoló az IDEA (International Drama, Theatre and Education Association) 

ötödik világkongresszusáról  
2004. július 2-8., Ottawa, Kanada 

 

Tóth Adél beszámolója 
A drámás világszervezetnek, az IDEA-nak a tagszerve-
zeteken és a tagországokon keresztül több ezer tagja 
van. A háromévente megrendezésre kerülõ világkong-
resszusok arra szolgálnak, hogy a tagszervezetek képvi-
selõi és a világ drámásai találkozhassanak, eszmét és 
véleményt cserélhessenek, közösen képet alkothassanak 
a dráma jelenlegi helyzetérõl, aktuális problémáiról, és 
ne csak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is.  

Az ötödik világkongresszus résztvevõi is arra töre-
kedtek Kanada fõvárosában, Ottawában, hogy minél 
többekkel találkozzanak, beszélgessenek, hogy kialakul-
janak újabb és újabb kapcsolatok és megerõsödjenek a 
régiek, mert az információáramlásnak, a helyzetelem-
zésnek, a szakmai elõrelépésnek talán ez a leghatéko-
nyabb formája.  

Természetesen a másik indok, amiért több mint 60 
országból ezernél is több delegált érkezett Kanadába, a 
szakmai program, a szervezõk kínálata a szakmai fejlõ-
désre. 

A kongresszus keretei között került sor az IDEA 
küldöttgyûlésére, elnökségének tanácskozására is, ahol 
új elnökségi tisztviselõket választottak, és megalapozták 
a következõ évek megvalósítandó feladatait. 

A kongresszus szakmai programja több részbõl állt. 
A kongresszusnapok délelõttjén és délutánjában másfél-
másfél órás programokon lehetett részt venni. Választ-
hatott az érdeklõdõ workshopot, beszámolót, vélemény-
cserére alkalmat adó kerekasztal-beszélgetést és interak-
tív prezentációt. A késõ délelõtti órákban a kongresszus 
résztvevõinek összességét invitálták a Westin Hotelbe, a 
kongresszus központjába, mert ekkor került sor a szer-
vezõk által felkért nagy nevû és tapasztalt drámás szak-
emberek elõadásaira. A késõ délutáni órákra pedig egy 

olyan csoportmunkát terveztek a kanadaiak, ahol négy 
napon át, folyamatosan, minden délután állandó csopor-
tokban lehetett együtt dolgozni és gondolkozni egy-egy 
adott problémán. Ezt volt a SIG (Special Interest 
Group). Kínáltak még az estékre egy fesztivált, ami 
olyan színházi elõadásokból tevõdött össze, melyeket 
fiataloknak, gyerekeknek készítettek. 

A délelõtti és délutáni szabad (�választós�) idõszak-
ban, amikor az ember próbálta eldönteni, hogy mire 
menjen a másfél órájában, nem könnyítették meg a dol-
gunkat, mert párhuzamosan körülbelül harminc progra-
mot kínáltak. Hogy az ember végül mit választott, és 
hogy a választása mennyire volt sikeres, az tökéletesen 
kiszámíthatatlan volt.  

A kongresszuson többnyire mindenki, aki bejelent-
kezett kb. egy évvel korábban, tarthatott workshopot, 
beszámolót, interaktív prezentációt, vagy részese lehe-
tett kerekasztal-beszélgetésnek. Biztos vagyok benne, 
hogy voltak olyan foglalkozásvezetõk, elõadók, akiket a 
szervezõk hívtak meg, és nagyon sokan voltak olyanok, 
akik maguk jelentkeztek be, ami többnyire azt is jelen-
tette, hogy senki nem ismerte õket, nem tudott róluk 
semmit. Ez a színvonal tökéletes egyenetlenségét ered-
ményezte, azaz soha nem lehetett tudni elõre, hogy mit 
fogunk kapni. Én voltaképp szerencsésnek mondhatom 
magam, mert a nyolc alkalommal, amikor választanom 
kellett, többnyire valamilyen szempontból érdekes, iz-
galmas helyre, helyzetbe kerültem.  

A legelsõ ilyen workshopom egy román fiatalember 
foglalkozása volt, aki Romániában, Bukarestben az Art 
Freezone elnevezésû egyesület kitalálója és vezetõje. 
Egy színész, aki sokat foglalkozott pantomimmel, és je-
lenleg is sokat tevékenykedik a profi színházi közegben, 
de arra szánja az ideje és pénze nagy részét, hogy az 
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egyesületével olyan fiatalokkal dolgozzanak együtt, 
akik igénylik a segítséget, a foglalkozást, a gondosko-
dást.  

Voltaképp egy, a színházi technikákat és elemeket a 
társadalom jobbulása érdekében a fiataloknál intenzíven 
használó csoport vezetõjével találkoztunk ezen a work-
shopon, aki azt mutatta be a mûhelyfoglalkozásán, hogy 
értelmileg sérült fiatalokkal miként dolgozik együtt. 
Elmesélte, hogy meghívták egy ilyen csoportba, ahol 
színjátszó munkát kezdett el a fiatalokkal a pantomimes 
technikák alapján, és nagyon sikeresnek bizonyult a kö-
zös munkájuk.  

Megtanulta ez alatt az idõszak alatt, hogy ezekkel a 
fiatalokkal, gyerekekkel a kommunikációja minden 
szintjén a tökéletes figyelmet kell megteremtenie, fo-
lyamatosan le kell kötnie a fiatalok figyelmét, és meg 
kell találnia azt a megszólalásmódot, azokat a techniká-
kat, amelyekkel érdekes és még fejlesztõ hatású munkát 
is tud folytatni velük.  

Amit csinált, az speciális dolog és érdekes; a de-
monstrációja, a megmutatott videofelvételei pedig azt 
bizonyították, hogy megtalált egy olyan kommunikációs 
formát a sérült fiatalokkal, amin hatékonyan és örömte-
lien tud velük dolgozni. Abból, amit a romániai fiatalok 
helyzetérõl mesélt, az derült ki, hogy rendkívül nagy 
probléma a gyerekek között a magukra maradottság, a 
szétszakadt családokban való vergõdés, az alkohol, a 
drog; hogy nincs semmi, ami motiválná õket és amiben 
ki tudnának teljesedni, és ez a magukba fordulást, az 
együttmûködés minden szinten való megnehezülését 
eredményezi. Mihai Razus az egyesületével ennek a 
helyzetnek a felszámolásán, javításán dolgozik. 

A második workshopom vezetõje egy professzionális 
kanadai tánc- és mozgásszínházi csoport vezetõje, ren-
dezõje, koreográfusa volt, Allen Kaeja. A mûhelyfog-
lalkozás a társulata egyik projektjének, a �kifejezõ-tánc 
projektnek� megízleltetése volt. A Kaeja Tánctársulat 
színházi elõadásokat hoz létre, táncfilmeket készít, fo-
lyamatosan utaznak a világban mindenfelé és mutatják 
be elõadásaikat, de ezzel párhuzamosan ugyanilyen erõ-
teljes hangsúlyt helyeznek a fiatalokkal, gyerekekkel 
végzett közös munkára. Rendszeresen tartanak trénin-
geket, mûhelymunkákat gyerekeknek és a velük dolgo-
zó pedagógusoknak. Ha gyerekekkel dolgoznak, akkor 
annak a munkának nem színházi elõadás létrehozás a 
célja, hanem egy olyan technika megtanítása � ez a kife-
jezõ mozgás, kifejezõ tánc � ami tökéletesen alkalmas 
arra, hogy felszabadítsa, és energikusan megmozgassa a 
gyerekeket. 

A technika lényege, hogy nagyon természetesen és 
magától értetõdõen hoz elõ a gyerekekbõl tiszta, zsigeri, 
erõteljes mozdulatokat és ezekhez kapcsolódó hangokat. 
Azt tanulják meg a gyerekek ezen technikán keresztül, 
hogy gondolkodás nélkül, a lendület és az indulat vezér-
lésével miként tudnak elemi energiát létrehozni és kiad-
ni magukból. Dinamikus, hangos és felszabadító Kaeja 
ezen technikája, és nagyon is el tudom képzelni, hogy a 
világ minden pontján képes megmozdítani a gyerekeket, 
akik élvezettel mûvelik, hozzák létre ezeket a dinamikus 
mozdulatokat, hisz mi harmincan ott a teremben, Kana-
dában, ugyanezt a hihetetlen energiamozgatást éltük. 
meg. A hangokból és mozdulatokból építkezve hihetet-

len egyszerûen koreográfiát is lehet teremteni, erre is 
mutatott formákat Allen Kaeja. 

A munkán túl az volt még nagyon figyelemreméltó, 
hogy egy profi mozgásszínházi társulat milyen magától 
értetõdõ természetességgel foglalkozik gyerekekkel � 
mégpedig úgy, nem színházi elõadás létrehozása a cél-
juk. A munkájuk szerves része mindez. 

A harmadik workshopot két ausztrál, Richard Sallis 
és Justin Cash tartotta. Mûhelyfoglalkozásuk során az-
zal foglalkoztak, hogy miként lehet színházi rendezõi 
stílusokat fiatalokkal közösen körbejárni, életre kelteni. 
Négy nagy rendezõi stílust választottak, Piscator és 
Craig stílusát, a Boal-féle fórumszínházat és az expresz-
szionizmust.  

Mindegyik stílusról tartottak egy röpke kiselõadást, 
képekkel illusztrálva, utána pedig azt kérték tõlünk, 
hogy egy megadott helyszínen (kiválasztása soha nem 
volt véletlen, mindig kapcsolódott valahogy az adott stí-
lushoz) hozzunk létre egy fotót. A fotóba, állóképbe be 
kellett menni olyan mozgással, ami az adott színházi stí-
lusra jellemzõ lehet, majd képelemmé, szoborrá válni.  

Mindez meglepõen jól mûködött itt, a drámás felnõt-
tek között, mert viszonylag sok tapasztalattal rendelkez-
tünk ezekrõl a színházi stílusokról, de nem nagyon tu-
dom elképzelni, hogy olyan fiatalok körében, akik most 
hallanak elõször Piscatorról, van-e esélye annak, hogy 
valóban �megmozduljon, életre keljen�, ha csak egy kép 
erejéig is, egy stílus. 

Ezek után kis csoportokban az volt a feladatunk, 
hogy egy verset dolgozzunk fel valamelyik színházi stí-
lusban, azaz röpke 5-10 perc alatta egy szöveg alapján 
készítsünk olyan jelenetet, ami a Boal-féle fórumszín-
ház stílusában mûködik. A mi kis csoportunknak ez nem 
igazán sikerült, de gondolkodtunk legalább a stíluson 
belül: azt el tudtuk dönteni, hogy a vers mely elemei, 
mely témái alkalmasak a Boal-féle fórumszínház feldol-
gozandó témájának. Ez a játék bizonyára megvalósítha-
tó fiatalokkal, de meg vagyok gyõzõdve róla, hogy csak 
olyanokkal, akik már behatóan tanulmányozták az adott 
rendezõi, színházi stílusokat, így tudnak is gondolkodni 
bennük, és az sem árt, ha jókora játszói tapasztalatuk 
van. Bár az is lehet, hogy Ausztráliában a középiskolás 
fiatalok nagy részére ez igaz� 

A következõ alkalommal kizártak Neelands 
workshopjáról, mert már nagyon sokadik lettem volna, 
így berohantam a legközelebb esõ terembe, és egy iz-
galmas interaktív prezentáció részese lettem. Nem iga-
zán tudtam, hogy mire számítsak, de gyorsan kiderült. 
Szintén ausztrálok jöttek, mégpedig az Ausztráliai 
Shakespeare Globe Center vezetõi és színjátszói. Mesél-
tek arról, hogy ez a központ azzal foglalkozik, hogy 
Shakespeare-fesztiválsorozatot szervez országszerte a 
fiatalok, középiskolás korosztályúak között, és nyári tá-
bort is olyan diákszínjátszóknak, akiket a fesztiválsoro-
zat során a legjobbnak találnak.  

A nyári táborban egy rendezõvel közösen hoznak lét-
re egy Shakespeare-elõadást. A tavalyi év termését, a 
Periclest hozták el, tehát voltaképp megnézhettem egy 
ausztrál diákszínjátszó elõadást. Voltam pár éve egy 
gyerekszínházi világfesztiválon Lingenben, és ott azt 
tapasztaltam, hogy a gyerekszínjátszás világszerte sok-
kal inkább a nagy �show� irányába halad, mintsem abba 
az irányba, amit mi, itthon jó gyerekszínjátszásnak vagy 
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diákszínjátszásnak gondolunk. Itt Kanadában viszont 
igazi meglepetésben volt részem, mert ez a Pericles a 
legjobb ízû diákszínjátszás volt, dinamikus és energikus 
fiatal színjátszókkal, akik valóban átszûrték magukon 
mindazt, amit a Shakespeare-i szöveg és témák jelente-
nek, és izgalmas, jól nézhetõ elõadást hoztak létre. 
Úgyhogy nagy élmény volt, és végül egyáltalán nem 
bántam Neelands-et. 

Drámás szempontból a legjelentõsebb élményem az 
a demonstrációs workshop volt, amit John O�Toole és 
Bruce Burton tartott. Õk megintcsak ausztrálok, és egy 
olyan projektrõl számoltak be, amit néhány éve tervez-
tek és csinálnak folyamatosan ausztrál iskolákban. A 
projekt lényege a gyerekek egymás közötti erõszakos 
cselekedeteinek, a kiközösítésnek stb. körüljárása egy 
komplex, az adott iskola egészén végighúzódó projekt 
keretein belül.  

Az iskola egy adott osztályával kezdenek dolgozni. 
A folyamat úgy néz ki, hogy elõször végigjárják közö-
sen a következõket: mi az erõszak, mi a gyerekek közöt-
ti erõszak, ennek milyen társadalmi, fizikai, pszicholó-
giai, lelki stb. jelei és összetevõi vannak, azaz nagyon 
alaposan átgondolják és elemezik ezt a problémakört a 
gyerekkel. Ezek után a gyerekek saját, ilyen típusú él-
ményeire alapozottan drámás technikák sorozatával lét-
rehoznak egy közös történetet, amit a fórumszínház esz-
közeivel vizsgálnak, s amire próbálnak megoldási lehe-
tõségeket találni. A gyerekek ebben a folyamatban nem-
csak a problémát járják így körül, hanem a drámás tech-
nikákat is megtanulják, mert ezek után ez az adott osz-
tály viszi tovább a folyamatot: az iskola egy másik, fia-
talabbakból álló osztályában csinálja végig a gyerekek-
kel. Aztán ez az osztály viszi tovább a drámás folyama-
tot egy másik, még fiatalabb osztályba. Természetesen a 
folyamatot kísérik pedagógusok, drámatanárok, aki ki 
vannak képezve erre e feladatra, de a lényeg az, hogy 
kortársak segítségével történik meg egy-egy csoporton 
belül a probléma körüljárása, és a megoldások keresése.  

Nagyon hatékonynak tûnik a beszámoló alapján a 
program � kíváncsi vagyok, hogyan mûködik ez az 
egész a gyerekek között. Talán lehetne itthon is ilyen fo-
lyamatokat létrehozni, beindítani néhány iskolában� A 
gyerekek egymás közötti erõszakos cselekedeteinek, a 
kiközösítésnek a problémája nálunk is él, van feladatunk 
e téren. 

A következõ workshopra úgy kerültem be, hogy el-
maradt az az interaktív prezentáció, amiért abba az épü-
letbe mentem, és a foglalkozásvezetõ tanárnõ, aki vala-
mi véletlen folytán szintén ausztrál volt, behalászott a 
folyosóról, mert összesen hárman voltak a workshopján. 
Egy nagyon kedves középiskolai tanár nénirõl volt, aki 
arról mesélt, hogy olyan vegyes osztályokban, ahol a 
csoportja fele drámás, a másik fele médiás, és velük kö-
zösen dolgozik, hogyan tudja õket együtt mozgatni.  

Részletesen beszámolt a tanmenetérõl, az órái szer-
kezetérõl, a diákok elvégzendõ feladatairól, mutatott 
kisfilmeket, amiket a médiás hallgatói csináltak, és ki-
próbált velünk egy nagyon rövid, elemeiben semmi újat 
nem tartalmazó drámás foglalkozásrészletet, aminek a 
témája a fiatalok elveszése, elcsatangolása, elrablása, és 
az elvesztés, mint élmény állt.  

A téma izgalmas volt, a feldolgozás kedves, de nem 
túl ötletdús. Az viszont nagyon tetszett, az az, hogy az 

ausztrál középiskolákban természetes, hogy médiát és 
drámát tanulnak a fiatalok. 

A legközelebbi alkalommal egy beszámoló-sorozatra 
ültem be. Itt három elõadó volt, és mindegyik 20 percet 
beszélhetett. Egy norvég egyetemi tanárnõ a tanszékük 
azon kutatásáról számolt be, ahol azt vizsgálták, hogy az 
általános iskolák Norvégia szerte milyen mértékben in-
tegrálják a drámát, mert külön óraszámban nincs drámá-
juk, de integrálniuk kell, kellene. Egy Hong Kong-i fia-
tal drámatanár arról mesélt, hogy egy általa figyelemmel 
kísért tanárnõ, aki megkapta a drámát � mindenféle elõ-
képzettség nélkül �, hogy tanítsa, hogyan, milyen fo-
lyamatok mentén változtatta meg gyökeresen tanítási 
módszerét, hozzáállását a gyerekekhez, a dráma segítsé-
gével.  

A harmadik elõadó pedig egy angliai tanár volt, aki 
Brüsszelben dolgozik egy nemzetközi középiskolában, 
és arról mesélt, hogy hogyan tud a dráma segítségével 
kommunikációs csatornákat, találkozási pontokat terem-
teni a világ rengeteg országából érkezõ, különbözõ 
nyelvet és kultúrát képviselõ diákok között. 

Az utolsó mûhelyfoglalkozás, amin alkalmam volt 
részt venni, valódi mûhelyfoglalkozás volt, mellõzte a 
beszámolót és a demonstrációt. Egy ír népmesét olvasott 
fel az írországi drámatanárnõ, és az egyszerû tükrözéses 
játéktól összetettebb mozgásgyakorlatokig jutottunk el, 
amelyekbe egy ponton témaként beleszõtte a felolvasott 
mese elemeit. Finom, lágy, nagyon kellemes feldolgo-
zási formája volt ez a mese központi elemének, az em-
berbõl hattyúvá, hattyúból emberré változásnak, azaz a 
változásnak, megváltozásnak. Arra mutatott a workshop 
formát, példát, hogy egyetlen mesei, de fontos elemet, 
hogyan lehet megéltetni, mozgásban és hangokban fel-
dolgozva körbejárni, voltaképp szabályjátékok soroza-
tában. 

Az állandó csoport, a SIG, amibe délutánonként jár-
tam, nem bizonyult a legjobb választásnak. A központi 
téma �A dráma és a színház az iskolában� volt. Abban 
bíztam, hogy sikerül érdemben foglalkozni ezzel a prob-
lémával, de a négyszer másfél óra nem bizonyult túl ha-
tékonynak.  

Arra volt alkalmam, hogy néhány csoporttársammal 
beszélgetve bebizonyosodjon, hogy a dráma iskolán be-
lüli problémái, � nincs elismerve, nincs finanszírozva, 
kevés az órakeret, kevés az alkalmas tanár, nem megfe-
lelõ az iskolavezetõség hozzáállása, gond van a tanár-
képzésekben a dráma helyével és szerepével, kevés a 
továbbképzési lehetõség, és nehéz a szülõkkel megtalál-
ni a megfelelõ hangot, � szóval hogy ezek a problémák 
univerzálisak.  

A workshop azonban semmilyen formában nem mu-
tatott feldolgozási, megoldási lehetõségeket, nem lett 
több, mit azonos témáról beszélgetõ emberek közös 
együttléte, ami nem rossz, de azért ennél jóval többre 
számítottam.  

Az estékben zajló rendezõi fesztivál elõadásai közül 
négyet láttam. Az elsõ a �The Mask Messenger� címet 
viselte, és egy Faust nevezetû színész maszkokkal zajló 
bemutató elõadása volt. Tökéletesen pontos formákat 
mutatott a saját kezûleg készített maszkok használatáról, 
olyan intenzív és magával ragadó játékban, hogy a sok-
sok felnõtt mellett a nézõtéren lévõ néhány gyerek is 
nagyon élvezte a produkciót, s ezért gondolom, hogy 



29 

csak gyerekközönség számára is érdekes lehet az elõ-
adás.  

A második elõadás, amit láttam, egy bogotai (ko-
lumbiai) amatõr diákszínjátszó csoport elõadása volt a 
kolumbiai történelmi szabadságtörekvésekrõl, harcok-
ról. Klasszikus realista stílusban játszott, nem túl izgal-
mas elõadás sikeredett, ami nagyon fontos témát jelení-
tett meg, de a megvalósítás színvonala, hatásossága és a 
téma súlya nem voltak párban. 

Nagy izgalommal vártam a kanadai õslakos mese-
mondó és énekes hölgy, Shannon Thunderbird elõadá-
sát, aki varázslatos sámándobokkal és között mesélt, 
énekelt és énekeltetett bennünket. Felemelõ volt, de 
gyakran elragadtatta magát és sztorizni kezdett, ami le-
rombolta ez elõadás lehetséges élményét. A hangja vi-
szont gyönyörû volt.  

Az utolsó elõadás, és talán a legnagyobb színházi 
élmény egy táncszínházi elõadás volt, a �Dancing 
Spirits�, amit a Ballet Creol mutatott be. Mindenki, aki 
játszott, táncolt, zenélt az elõadásban bevándorló. Már 
hosszú évek óta Kanadában csinálnak színházat, � ahol 
az afrikai, kubai, mexikói színházi elemeket, amelyek-
nél a tánc és a színház többnyire összeér � használják. 
Irtózatos tempójú tánc, iszonyatos fizikai munka, csodás 
zenék és dübörgõ temperamentum jellemezte az elõ-
adást. 

A kongresszus egészérõl azzal az élménnyel tértem 
haza, hogy három év múlva, amikor Hong Kongban lesz 
a hatodik világkongresszus, a magyar drámásoknak meg 
kell jelenniük workshopokkal, beszámolókkal, mindegy, 
de minél több formában, mert amit csinálunk, az nem-
zetközi szinten is megmutatásra való, megmutatásra vá-
ró érték. 
 
Szauder Erik beszámolója 
Amit a kongresszus egészérõl és a szakmai programok 
minõségének egyenetlenségérõl mondani lehet, azt már 
Adél mind elmondta, nem ismétlem. A programok so-
kasága persze egyben azt is jelentette, hogy mindket-
tõnknek esélye volt arra, hogy saját szûkebb szakmánk, 
érdeklõdésünk szempontjából válogassuk össze a meg-
látogatni kívánt foglalkozásokat, elõadásokat. Míg õ a 
rengeteg programlehetõségbõl a mozgásos és/vagy 
színházi jellegûeket válogatta össze, én részben a 
gyógypedagógiai szempontból érdekes témákat keres-
tem, részben pedig olyan programokra vadásztam, ame-
lyek valamilyen módon az elmélet és a gyakorlat össz-
hangjára koncentrálnak. 

Az elsõ nap délelõttjén két egyesült államokbeli 
hölgy, Lisa Agogliati és Donna Salamoff demonstrációs 
workshopján voltam. Õk ketten egy siket-színház veze-
tõi (Donna maga is hallássérült), akik csoportjukkal a 
jelnyelvre, illetve annak térbeli, adott esetben több sze-
replõs kiterjesztésére épülõ színházi nyelvet alkalmazva 
készítenek elõadásokat. Színházuk professzionális kö-
rülmények között (beleértve a színészek fizetését és a 
tárgyi körülményeket is) játszik a siket és halló közön-
ségnek is. Produkcióik közül néhány a siketek élethely-
zeteit dolgozza fel, de elõadásaik témája a legtöbb eset-
ben nem korlátozódik erre. Bemutatott videófelvételeik, 
és a részvételünkkel zajló rövid színházi demonstráció 
meggyõzõ erõvel mutatták, hogy a jelnyelvre alapozott 

mozgásformák költõisége nem csupán a hallássérültek 
vagy a jelnyelvet értõk számára adhat valós színházi 
élményt. 

Amennyire lelkesítõ volt ez az élmény, annyira le-
lombozott a délutáni workshop. Ez alkalommal ismét 
két amerikai foglalkozását választottam, mivel Thomas 
Arthur és Jennifer Juul programjának címe olyan gya-
korlatokat ígért, melyek a drámában járatlan tanulókat 
�(ön)kritikus elõadókká� teszi. A cím alapján azt feltéte-
leztem, hogy valamiféle reflektív, önreflektív résztvevõi 
magatartás kialakítására alkalmas folyamatban fogok 
részt venni. Nem igazán így lett. A bemutatott játékok, 
gyakorlatok leginkább a mindannyiunk által unalomig 
ismert csoportépítõ és bizalomjátékok körébõl származ-
tak, és a foglalkozásvezetõk nem is igazán mondtak ró-
luk új dolgokat. Fanyalgásommal, a helyzettel szembeni 
elégedetlenségemmel láthatóan nem voltam egyedül. A 
bemutató olyannyira �alulmúlta� minden résztvevõ vá-
rakozását, hogy a másfél órás program körülbelül felé-
nél szinte kivettük a kezükbõl az irányítást, és mi ma-
gunk kezdtünk gyakorlatokat tanítani egymásnak, hoz-
záfûzve a magunk magyarázatait, hatáselemzéseit. 
Szomorú és kicsit kínos helyzet volt, melyben a legfur-
csább számomra talán az, hogy a foglalkozásvezetõkön 
egyáltalán nem látszott, hogy kellemetlenül éreznék 
magukat. A mûhelymunka valódi hozadéka sokunk 
számára az volt, hogy az elkövetkezõ napok során már 
ismerõsként üdvözölhettük egymást a kongresszus for-
gatagában. 

Jó élményeim között tartom számon a svéd Margaret 
Lepp mûhelyfoglalkozását is, aki egészségügyi fõisko-
lán dolgozik, és mint ilyen, a leendõ ápolóknak tart 
drámás alapozású etika-szemináriumot. Elmondása sze-
rint a harmad-negyedéves hallgatók (akik között, szá-
mára is meglepõ módon, az utóbbi idõben szinte több a 
férfi, mint a nõ) a félév elején egy 30 órás elõadássoro-
zatot ülnek végig az egészségügyet érintõ etikai kérdé-
sek kapcsán, s ez után jelentkezhetnek Margaret szemi-
náriumára. Itt a kezdeti ismerkedés, ráhangolódás után 
(hiszen a drámában teljesen járatlan, gyakran egymást is 
csak elõadásról ismerõ hallgatókról van szó) egészen 
egyszerû játékokkal, és a belõlük kibontható apró hely-
zetgyakorlatokkal indulnak (pl. pozitív és negatív ér-
zelmi töltésekkel rendelkezõ találkozások), s ezek a 
gyakorlatok egyre közelebb viszik õket a kórházi világ-
hoz (pl. találkozás a fõnõvérrel, segítségkérés az osztá-
lyos orvostól, egy panaszkodó hozzátartozó meghallga-
tása). A következõ fázisban kiscsoportokban kiválaszta-
nak egy etikai problémát hordozó ápolási helyzetet, és 
azt a csoport egésze elõtt fórumszínházi formában kö-
rüljárják. A kurzus végére, Margaret elmondása szerint, 
a hallgatóknak nem csupán az ápolásetikáról lesz több 
fogalmuk, illetve nem csupán az e téren szerzett elméle-
ti ismereteik telnek meg tartalommal, de a dráma egész-
ségügyben való terápiás és/vagy feszültségoldó-
mentálhigiénés alkalmazása számára is sokukat sikerül 
megnyerni. 

A következõ mûhelymunka címe azzal hívta fel ma-
gára a figyelmet, hogy feldühített. Az Egyesült Álla-
mokból érkezett Edgar Wegner és Scott Ramsay 
workshopja az �Ahol a dráma és a mûvészet találkozik� 
címet viselte, és én mindig rosszul fogadom, ha a drá-
mamunkát nem sorolják a mûvészeti tevékenységek kö-
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zé. Amint elkezdõdött a foglalkozás, máris kigyulladtak 
a fejemben a �kis piros vészjelzõ lámpácskák,� mert 
Scott elsõ mondata így hangzott: �A dráma célja, hogy 
jó móka legyen.� Ezt követõen pedig arról beszélt 
(Edgar közbevetései mellett), hogy a drámatanár ennek 
a �mókának� próbál formát teremteni. A táblára felírták 
a dráma arisztotelészi építõköveit, illetve mindazokat az 
elemeket, melyek egy tisztességes improvizációban je-
len vannak vagy lehetnek. Ez után négy-öt fõs csopor-
tokra oszlottunk, és azt a feladatot kaptuk, hogy egyet-
len tárgy köré építsünk jelenetet. Miután sorra megmu-
tattuk az elkészült (persze meglehetõsen hevenyészett, 
többnyire viccesnek szánt) jeleneteket, a foglalkozásve-
zetõk � anélkül, hogy elemezték, javították, mélyítették 
volna a jeleneteket � annyit kértek, hogy csináljuk meg 
a jelenetünk elõzményét, majd amikor ezeket is meg-
néztük, a jelenetsor folytatását is eljátszatták mind-
annyiunkkal. Formateremtés? Az nemigen volt, ha csak 
mi magunk � mégiscsak drámában jártas emberek � 
magunktól meg nem tettük azt. Hát... �jó móka� volt. 

Másnap délelõtt ismét a gyógypedagógusi énem ke-
rekedett felül, és Karen Tompkins angliai drámatanár 
bemutatójára látogattam el, aki a nehezen nevelhetõ és 
vagy figyelemzavaros tanulók körében alkalmazható, az 
agyi tevékenységet különbözõ módokon stimuláló 
anyagok (dopamin, szerotonin stb.) termelõdésére ható 
gyakorlatokat gyûjtötte csokorba és mutatta be. A jól 
felépített, laikusok és szakemberek számára egyaránt jól 
követhetõ és élvezetes stílusban elõadott biokémiai kis-
elõadás hitelét tovább növelte, hogy Karen nem csupán 
az iskolában, de saját otthonában is kénytelen megbir-
kózni a fenti problémákkal, mert tizenéves lánya súlyos 
figyelemzavarral küzd. Az általa bemutatott nagymoz-
gásos, koordinációs és figyelemfejlesztõ játékok több-
sége ismét csak nem volt új a résztvevõk többsége szá-
mára, ám az elméleti háttérrel megtámogatva olyan le-
hetõségekre irányította rá a résztvevõk figyelmét, ame-
lyekre talán ezen ismeretek nélkül kevesen figyelnének 
fel. 

Délután � bevallom, véletlenül, mert elnéztem az 
idõt, és nem értem volna oda arra a programra, amit ere-
dendõen kiválasztottam � az angliai Roundabout szín-
ház és színházi nevelési társulat egyik tagja, Lindsay 
Erb foglalkozását néztem meg, melyet �Drámai tanítás: 
mûvészi önarckép� címen hirdetett meg. Fogalmam sem 
volt, mit fed a cím. A helyszínül szolgáló színházi ka-
maraterem bejárati ajtaja odaérkezésemkor zárva volt, 
és egy kis színes tábla tájékoztatott minket, érdeklõdõ-
ket, hogy hamarosan bemehetünk. Egy-két perccel ké-
sõbb ki is nyílt az ajtó, és mi beléphettünk egy gyer-
tyákkal körberakott, szentély-jellegû térbe, ahol halk 
zene mellett híres festõk önarcképeit nézhettük meg, és 
Lindsay kérdései mentén beszélgethettünk róluk. Kérdé-
sei fõleg arra irányultak, hogy vajon mit akar közvetíte-
ni önmagáról mint mûvészrõl a képek alkotója. Ez után 
azt ajánlotta nekünk, hogy a teremben rendelkezésre ál-
ló rajzeszközök, illetve textíliák, ragasztók stb. felhasz-
nálásával készítsük el saját (realisztikus vagy elvont) 
mûvészi önarcképünket. Általában nem szeretem, ha így 
�letámadnak� egy ilyen feladattal, ám a felvezetés mód-
ja és az egész együttlét légköre mindannyiunkat felsza-
badított annyira, hogy az elkövetkezõ tizenöt-húsz perc-
ben elmélyülten dolgozzunk.  Miután elkészültek a ké-

pek, név nélkül említve a portrékat átbeszéltük azokat, 
amelyek megragadtak minket. A beszélgetést követõen 
Lindsay némileg hangot váltott, és anélkül, hogy meg-
törte volna az addigi hatást, arra kért minket, hogy kö-
zösen elemezzük az általunk bejárt folyamatot a terem-
be lépéstõl az alkotások átbeszéléséig. Az elemzés ve-
zérfonalaként kis táblácskákon kirakta elénk Arisztote-
lész kulcsfogalmait, melyek ebben a helyzetben � szem-
ben a Scott és Edgar óráján látottakkal � valóban érvé-
nyes elemzési támpontokká lettek. Lindsay mûhelyfog-
lalkozása jól példázta, hogy a hitelesség és a gondosan 
megválasztott �színházi� eszköztár a legnehezebben ke-
zelhetõ tanítási helyzeteket is megkönnyítheti. 

Négy nap délutánját az Adél által már említett SIG 
töltötte ki számomra. Nagy örömömre � és remélem, a 
három évvel ezelõtti kongresszuson végzett munkánk 
megerõsítéseképpen � Ottawában is felkértek arra, hogy 
legyek a �Gyógypedagógia és dráma� témájában szer-
vezett SIG egyik vezetõje. Hárman láttuk el a csoport 
vezetését: Peter O�Connor új-zélandi kollégámmal már 
az elõzõ kongresszuson is együtt dolgozhattam, ám a 
Hong Kongból érkezõ Mok Chu Yi-nak eddig csupán a 
munkásságát ismertem. Három éve, Bergenben már ki-
alakítottunk egy olyan munkarendet, mely visszatekint-
ve a négy nap eseményeire, úgy érzem, ez alkalommal 
is bevált: az elsõ alkalmat az ismerkedésre és a közös 
koncepcionális alapok feltárására szántuk, a második és 
harmadik alkalommal a gyógypedagógiai tevékenység-
ben megjelenõ drámamunka különbözõ aspektusait és a 
�legmegfelelõbb gyakorlat� ismérveit jártuk körül be-
szélgetések és rövid dramatikus demonstrációk formá-
jában, a negyedik nap pedig a tapasztalatok összegzésé-
vel, esettanulmányok meghallgatásával és a résztvevõk 
közti lehetséges kapcsolódási pontok feltárásával telt. A 
SIG legnagyobb eredményének és önként vállalt közös 
projektjének azt tekintem, hogy elhatároztuk egy közö-
sen megírandó szöveggyûjtemény összeállítását és ki-
adását a 2007-es kongresszus idejére. Úgy látom azon-
ban, hogy nem csupán ez a nagy lélegzetû vállalkozás 
adott és ad majd értelmet a SIG-ben végzett munkának: 
a beszélgetések eredményeképpen, az e-mail kapcsola-
tokon keresztül valószínûleg megalapoztunk egy olyan 
élõ és mûködõ információs hálózatot, mely a tizenöt or-
szágból érkezett résztvevõket folyamatosan szolgálni 
tudja. 

Az ottawai IDEA-találkozó természetesen, ahogy 
Adél is utalt rá, nem csupán a szakmai kapcsolatok erõ-
sítését és a bemutatkozást szolgálta, hanem a világszer-
vezet fõ céljait, tevékenységének szervezeti kereteit 
meghatározó, illetve vezetõségválasztó közgyûlésként is 
lényeges szerepet kapott.  

Az elmúlt évek tapasztalatai, vitái után egyre világo-
sabbá vált, hogy a korábbi, jórészt a fejlett világból 
származó résztvevõk kis létszámú elitjének �akadémiai 
turizmusát� szolgáló szervezet helyébe egy valóban de-
mokratikus, a tagszervezetek mindegyikének, a dráma-
tanárok és színházi nevelési szakemberek széles köré-
nek szakmai érdekeit szolgáló szövetségnek kell lépnie. 
Megfogalmazódott, hogy az IDEA olyan szervezet kell 
legyen, melyben nem a három évenként megrendezendõ 
kongresszus, hanem a két kongresszus között eltelõ idõ-
ben végzett munka kerül az érdeklõdés elõterébe. E cé-
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lok érdekében döntés született arról, hogy a jövõben az 
IDEA a különbözõ nemzetközi vagy regionális (több 
szomszédos országot érintõ) projektek szakmapolitikai-
szervezeti támogatására (nem finanszírozására!) fordítja 
energiái nagy részét. Döntés született arról is, hogy e 
projektek koordinálását, szakmai felügyeletét egy hama-
rosan felállítandó nemzetközi projekt-bizottság fogja el-
látni.  

Ugyancsak döntés született arról is, hogy az IDEA 
jobban nyit az ifjúsági és diákszínjátszás irányába is, és 
e tevékenységet ismét csak egy nemzetközi bizottság 
fogja koordinálni. (Bár még mindkét bizottság összeté-
tele kérdéses, és az egyes bizottsági posztokra számos 
jelentkezõ volt, hazai eredményeink képviselete céljából 
én magam a projekt-, míg Adél az ifjúsági színházi bi-
zottság tagságára pályáztunk.) 

A vezetõség megválasztása a leadott jelölések és tit-
kos szavazás eredményeképpen a következõ eredmény-
nyel zárult: 

Elnök: Dan Baron Cohen (Brazília) 
Alelnök: Liliana Galván (Peru) 
Titkár: Robin Pascoe (Ausztrália) 

Kincstárnok: Ramoule Maharajasjali (India) 
Titkárságvezetõ: Richard Sells (Ausztrália) 
Publikációs igazgató: Laura McCammon (USA) 

Kongresszusfelelõs: Mok Chu Yi (Hong Kong) 
Költségvetési bizottság: Larry O�Farrell (Kanada), 

Aud Berggraf Sæbo (Norvégia) 

Közgyûlési bizottság: Vlado Krusiè (Horvátország), 
Tintti Karppinen (Finnország) 

Szolidaritási bizottság: Åsa Petersen (Svédország) 

Bár ez csupán bizakodó magánvélemény, úgy vélem 
és remélem, hogy a most megválasztott vezetõség hite-
lesen tudja majd képviselni a szervezet fentiekben emlí-
tett demokratizálásához, a valóban szakmai alapon vég-
zett munka támogatásához kötõdõ céljainkat. Ha pedig 
ez valóban így lesz, akkor minden anyagi és szervezési 
nehézség ellenére érdemes és szükséges minél nagyobb 
számban megjelennünk a következõ kongresszuson, 
hogy megmutassuk: a magyar drámatanárok és színházi 
nevelési szakemberek tudása csakugyan ott van a világ 
élvonalában. 

 

Színházpedagógiai tapasztalatok 
Németországban 

Szõts Kinga 

A következõ beszámoló a drámapedagógiának egy, a színházhoz kötõdõ formáját mutatja be, amelynek 
gyakorlatával a szerzõ Németországban ismerkedett meg. Mivel ennek a formának Németországban kü-
lön neve van, mégpedig �Theaterpädagogik� (színházpedagógia), én is ezt az elnevezést használom. Ez a 
rendszer a felnövekvõ színészgenerációk kinevelésében éppúgy közremûködik, mint abban, hogy a fiata-
lok megismerjék és megszeressék a színházat, maguk is részt vegyenek a mûvészi folyamatok alakításá-
ban, valamint a színház eszközeinek és módszereinek segítségével felfedezzék és fejlesszék személyisé-
güket, kreativitásukat, közösségi kompetenciájukat.  
Németországban ma közel 100 intézményben képeznek színházpedagógusokat, teljesen egységes képzési 
rendszer azonban még nem létezik. Fõiskolák, egyetemek, különbözõ társaságok, szociálpedagógiai inté-
zetek gondoskodnak a szakma utánpótlásáról. Attól függõen, hogy milyen rendszerben, nappali tagozaton 
vagy munka mellett, alap- vagy továbbképzésként végzi valaki színházpedagógiai tanulmányait, változ-
nak a képzés idõbeli, anyagi, helyi, tárgyi körülményei, követelményei.  
A színházpedagógus feladatait körülbelüli fontossági sorrendbe állítva és a Drezdai Állami Színházra kon-
centrálva mutatom be, ahol 2003/2004-ben 10 hónapos gyakorlaton vettem részt.  

A színházlátogatást elõkészítõ illetve azt követõ foglalkozások 
A színházpedagógus elvileg a színház minden darabjához felajánlja, hogy iskolai osztályok számára elõ-
készítõ illetve feldolgozó foglalkozást tart azokhoz. Errõl a tanárok a színházpedagógiai programfüzetbõl 
vagy a színház internetes oldaláról értesülhetnek, valamint nagy szerepe van a minden hónapban szétkül-
dött információs leveleknek is, melyeken keresztül az erre jelentkezett érdeklõdõk mindig friss informá-
ciókat kapnak a legújabb darabokról, azok tematikájáról. A foglalkozások idõtartama kb. 90 perc, legko-
rábban egy héttel a színdarab megtekintése elõtt, illetve színházlátogatás utáni foglalkozás esetén legké-
sõbb egy héttel azután érdemes õket megtartani.  
A színházpedagógus csak azokhoz a darabokhoz állít össze elõkészítõ illetve feldolgozó órát, amelyekhez 
kérik. A múlt évadban a Drezdai Állami Színház kb. negyven darabot játszott, ezek közül mi tizenöttel 
dolgoztunk. A foglalkozások ingyenesek, az iskolákra nézve az egyetlen feltétel az, hogy valóban megte-
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kintik az elõadást. A legtöbbször természetesen azokat a darabokat készítettük elõ, amik a tanterv részét 
képezik, így Schiller Haramiák, Brecht Galilei élete, illetve Lessing A bölcs Nathan c. drámáját.  
A Drezdai Állami Színház nagyrészt olyan darabokat játszik, amelyek 9-10. osztálytól ajánlhatók. A fiata-
labb korosztály színházi neveléséért az ugyancsak drezdai Fiatal Generáció Színháza érez felelõsséget. 
Egy állami színház nem tarthatja elsõdleges szempontnak, hogy olyan darabokat játsszon, amit majd biz-
tosan szívesen megnéznek a fiatalok. A Drezdai Állami Színháznak is megvannak a saját mûvészi, társa-
dalmi, esetenként politikai irányvonalai, céljai. Azonban szerencsére minden évben felvesznek egy, a tan-
tervben is szereplõ színmûvet a repertoárba, amit aztán néhány évadon keresztül folyamatosan játszanak. 
Visszatérve az elõkészítõ órákra, azok minden esetben egy 10-15 perces bemelegítõ résszel kezdõdnek. 
Ezt követi a darab tematikáját feldolgozó rész, amelyben a diákok improvizáció, szerepjáték, szoborszín-
ház stb. segítségével foglalkoznak a mû konfliktusaival, szereplõivel, tartalmával, fõbb problémáival. 
Fontos, hogy a foglalkozás nem csupán a mûvet, hanem a színház saját interpretációját ismerteti meg a 
résztvevõkkel. Mivel a foglalkozások minden esetben tartalmaznak idézetekre, fotókra avagy a szituáció 
meghatározására épülõ csoportos improvizációkat, a diákoknak lehetõségük nyílik a darab prob-
lematikáján elgondolkozni, azt kreatív, játékos formában magukévá tenni, saját életükre levetíteni. Nem 
erõltetünk rájuk egy mindenek felett álló és egyedül érvényes értelmezést, saját tapasztalataikból, világ-
nézetükbõl, személyiségükbõl kiindulva meríthetnek a mûbõl és az azzal való foglalkozásból új tapaszta-
latokat, új szempontokat. Megpróbáljuk õket érzékenyebbé tenni egy esetleg teljesen idegen világ alakja-
inak tettei, érzései, indítékai, sorsa iránt, illetve megmutatni nekik, hogy több száz évvel ezelõtt írt dara-
bok is vethetnek fel örök kérdéseket. 
Színházlátogatás utáni foglalkozásból legtöbbet a Galilei életé-hez, a Haramiák-hoz és a Rómeó és Júliá-
hoz tartottunk. Ezeknél a foglalkozásoknál már nem lehet annyira szabadon asszociálni, hiszen a színház-
látogatás menthetetlenül leszûkíti a nyitott kérdések sorát. Itt a bemelegítés után annak megtárgyalására 
kerül sor, hogy mi tetszett, mi nem, miért, a színpad-e vagy a színészi játék, mit nem értettek, jutott-e 
eszükbe valami a darab közben� Ez többnyire körben-ülõs, beszélgetõs formában, egy-egy játékos elem-
mel, improvizációval fûszerezve zajlik.  

Szemléltetésként röviden leírom Schiller Haramiák c. mûvének elõkészítõ óráját: 

Bemelegítés (koncentráció-fejlesztõ, a színészi munkaformákra ráhangoló játékok) 
 Tapskör, elõször egy irányba, majd mindkét irányba több taps körbeadásával, irányváltoztatással is, 

végül irányváltoztatás nélkül, minél gyorsabban, többször körbefuttatva. 
 Te!-Én?-Igen!-Nem! � játék. Ezt a párbeszédet ismételjük körben állva többször, különbözõ érzelmi 

töltettel. Akit megszólítottak, az szólítja meg a következõt. 
 Ugyanez, csak nem beszéddel, hanem egy labda átadásával, vagyis oda kell menni valakihez a körben, 

és átadni a labdát, itt a testnek kell az érzelmi állapotot kifejezni.  
 Labda-háló, A dobja a labdát B-nek, majd B C-nek, C D-nek� Z A-nak, a labda mindig ezen az útvo-

nalon közlekedik, majd több labda kerül játékba, ügyes osztályoknál akár 10-12, majd a játékvezetõ 
újból begyûjti õket. 

 Asszociációkör labdadobálással a �rablók� fogalomhoz. 

Tematikus rész 
 Hat csoportra osztjuk az osztályt, háromnak az a feladata, hogy kiáltványt írjon rablóbanda tagjainak 

toborzására, hiszen õk egy rablóvezér, de nincsen bandájuk, a másik három pedig bandaként keres rab-
lóvezért. Öt perc, utána felolvassák a kiáltványokat. 

 Négy csoportot alakítunk, ezeknek 10-15 perc idejük van egy-egy improvizációt elõkészíteni, melyben 
egy rablóbandát alakítanak. A kikötés csak annyi, gondolják át, hogy egy rablóbanda általában fiata-
labb, társadalmon kívül álló emberekbõl áll, van egy vezére és valami illegális dolgot mûvel. (Ilyenkor 
a 10. osztályosok néha túszul ejtik a köztársasági elnököt vagy felrobbantják egy politikus repülõgép-
ét�) A jeleneteket aztán eljátsszák egymásnak. 

 Rövid játékvezetõi monológ arról, hogy amit most csináltak, az nem volt más, mint koncepciókeresés 
egy régi darabhoz, ami ebben az esetben azért fontos, mert a drezdai színház kissé feldúsította Schiller 
szövegét egy-egy Marx, Che Guevara, Ulrike Meinhoff, Gudrun Ensslin, illetve ATTAC-kiáltványok-
ból származó mondattal, vagyis modernizálták és egyben politizálták a darabot.  

 Mindenkinek egy egymondatos idézet kiosztása, amivel aztán szétszóródnak a teremben, majd egye-
sével odamennek valakihez, odamondják annak mondatukat, a megszólított saját mondatával válaszol, 
majd õ megy tovább egy új emberhez. Aki már volt megszólító is és megszólított is, az leülhet. 

 Az idézetekhez egy másik játék, hogy körben állva, mintha egy demonstráción lennénk, elkezdünk 
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ütemesen trappolni, erre az ütemre kell sorban mindenkinek ráskandálnia a saját mondatát, amit a tár-
saság ugyanebben a ritmusban kell megismételjen. 

 Végül 2-5 fõs csoportokra osztjuk a társaságot, és elõre elkészített cédulákra írt szituációkat osztunk ki 
nekik � a dráma történetét, erõsen rövidített formában, a fõbb fordulópontokra, konfliktusokra kon-
centrálva. Ezt kell 10-15 perces felkészülés után eljátszaniuk, a játékvezetõ mindig felolvassa a követ-
kezõ szituációt. 

Projektnapok 
Itt egy olyan programról van szó, ami tulajdonképpen ugyanazt a célt szolgálja, mint egy elõkészítõ illet-
ve feldolgozó óra, úgy is épül fel, csak el van nyújtva egy, két, vagy három napra. Hosszabb lehet a be-
melegítés, több improvizáció fér bele a tematikus részbe, mélyebbre lehet ásni a darabban� Az osztály 
általában az elõkészítõ foglalkozás napján tekinti meg az elõadást, a feldolgozó órára következõ nap ke-
rülhet sor.  
A program tartalmaz még egy kötetlen beszélgetést a rendezõvel, a dramaturggal és esetleg színészekkel, 
ahol a diákok feltehetik kérdéseiket. A színházpedagógus ezen kívül körbevezeti az osztályokat a szín-
házban, mesél annak történetérõl, bemutatja a színpad szerkezetét, valamint a mûhelyeket, ahol a kosztü-
mök, dekorációk és díszletek készülnek.  

Tanári továbbképzések 
A tanári továbbképzések annyiban különböznek a projektnapoktól, hogy nem diákok, hanem tanárok 
vesznek részt rajtuk. Idõtartamuk, felépítésük hasonló, ugyanúgy a színházpedagógia termében kerülnek 
megrendezésre. A tanári továbbképzések fõ célja, hogy a résztvevõk saját tapasztalatokat szerezve késõbb 
maguk is alkalmazzák a drámapedagógia elemeit tantárgyuk tanítása során. A múlt évadban a Galilei éle-
té-hez tartottunk egynapos továbbképzéseket, valamint ismét megrendezésre került a Pedagógusok Szín-
házi Napjai, melynek programját röviden összefoglalnám: 
 
Február 10. kedd: 
10.00-12.30: beszélgetés a Drezdai Állami Színház intendánsával, ismerkedés, bemelegítõ játékok 
12.30-13.30: ebédszünet 
13.30-16.00: elõkészítõ foglalkozás Musil Törless c. mûvéhez 
20.00: a Törless megtekintése a Várszínházban  
 
Február 11. szerda: 
09.45-11.00: beszélgetés a Törless rendezõjével és dramaturgjával 
11.00-14.00: Peter Weiss A vizsgálat c. drámája 2. fõpróbájának megtekintése a színházban 
14.00-15.00: ebédszünet 
15.00-16.00: beszélgetés a színház fotográfusával 
20.00: Fausto Paravidino Genua 01 c. drámájának megtekintése a Várszínházban 
 
Február 12. csütörtök: 
10.00-11.30: feldolgozó foglalkozás a Genua 01-hez 
11.30-12.30: beszélgetés a Genua 01 dramaturgjával 
12.30-13.30: ebédszünet 
13.30-15.00: elõkészítõ foglalkozás Schiller Haramiák c. mûvéhez (ezt én tartottam) 
15.15-16.30: beszélgetés A vizsgálat dramaturgjával 
19.30: a Haramiák megtekintése a színházban 
 
Február 13. péntek: 
10.00-10.45: feldolgozó foglalkozás a Haramiák-hoz 
11.00-12.30: Thomas Bernhard mûveibõl olvas a színház egyik színésze 
12.30-13.00: a továbbképzés közös értékelése 

Színházi mûhelyek 
Ezeken a mûhelyeken olyan 15-25 éves fiatalok vesznek részt, akiket érdekel a színház, és akik maguk is 
szívesen játszanak. Itt nem osztályokról van szó, hanem az egész városból, a középiskolákból és egyete-
mekrõl érkezõ fiatalokról. Jelentkezni általában azok közül a diákok közül szoktak a legtöbben, akik kap-
ják az információs levelet. A program egy három órás elõkészítõ foglalkozásból és az ezt követõ közös 
színházlátogatásból áll.  
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Tanári törzsasztal 
A tanároknak minden színházi bemutató elõtt lehetõségük nyílik arra, hogy megtekintsék az új darab fõ-
próbáját. Erre elõzetesen jelentkezniük kell, megfelelõ számú érdeklõdõ esetén ugyanis a dramaturg be-
vezetõt tart, ahol beszél a mû irodalomtörténeti hátterérõl, az íróról, az elõadás koncepciójáról. A törzs-
asztal célja, hogy a tanárok még a bemutató elõtt megismerkedhessenek az elõadással, és eldönthessék, 
érdemes-e azt osztályaikkal megtekinteni. 

Színjátszó körök 
Három színjátszókör mûködik a Drezdai Állami Színházban, a Játszóklub I. 12-15 éveseknek szól, a Fia-
talok Klubja 16-22 éveseknek, a Játszóklub II. 22 éven felülieknek.  
A Fiatalok Klubja kötõdik a legszervesebben a színházhoz, ez követeli meg tagjaitól a legtöbb idõt és el-
hivatottságot. A dramaturg szerepét minden esetben a színházpedagógus vállalja magára, rendezõt azon-
ban a színházon kívülrõl szerzõdtetnek. Ebben a klubban 30-40 fiatal játszik. A rendezõ nagyon szigorúan 
számon kéri a jelenlétet illetve azt, hogy a fiatalok komolyan vegyék a színjátszókörben folyó munkát, hi-
szen ennyi emberrel másként nem is lehetne dolgozni. Ezek közül a fiatalok közül többen is szeretnének 
színészi pályára menni, nekik külön jót tesz, ha megismerkednek a próbafolyamat keménységével, és 
megtapasztalják, a színészet nem csak arról szól, hogy õk szépen kibontakoztatják tehetségüket, amihez a 
közönség minden esetben lelkesen tapsol. A bemutatásra kerülõ színdarab lehet közösen írt, improvizáci-
ókból született, vagy ismert mû. Nyáron hat kiválasztott Fiatalok Klubja egy országos találkozón vehet 
részt. 
A színjátszó körök a színházpedagógia termében vagy a színház legnagyobb, stúdiószínpadként is üzeme-
lõ próbaszínpadán adják elõ darabjaikat.  

�Nyílt Színpad� színházi fesztivál 
Ez a fél napos fesztivál évente egyszer kerül megrendezésre. Jelentkezni bármely amatõr színházi vagy 
tánccsoportnak lehet, korhatár nélkül. Általában nem kerül sor válogatóra, bár a múlt évad fesztiválján 
résztvevõ 30 csoport már súrolta a felsõ határt. A produkciók maximum 10 percesek lehetnek, mûfaji kor-
látozás nincs, viszont minden évben adott egy mottó, amihez valamilyen szinten kapcsolódnia kell az elõ-
adásnak. A fesztivál nem verseny, lényege, hogy a résztvevõk a színház nagyszínpadán léphetnek fel, 
amire máskor nem lenne lehetõségük. A csoportok ki kell töltsenek egy technikai kérdõívet, amiben meg-
jelölik a kellékekre, díszletre, hangosításra, világosításra irányuló igényeiket. A színházpedagógus ezek 
alapján külön mappát készít az ügyelõnek, valamint a színpadért, a hangosításért, a világosításért felelõs 
technikusoknak. Minden csoportnak van egy segítõje, általában a színjátszó körökbõl jelentkeznek erre a 
feladatra az erõsebb idegrendszerûek.  

Mobil színházi produkció 
Klamm háborúja a címe annak a színdarabnak, amelyet a színház egyik színésze immár harmadik éve ját-
szik különbözõ iskolákban. Egy monodrámáról van szó, mely a tanár-diák kapcsolat tragikumát mutatja 
be, ebbõl a szempontból rendkívül alkalmas az iskolai keretek közötti bemutatásra. Az elõadást, mely 45 
percig tart, minden esetben egy ugyancsak egy iskolai óra hosszúságú beszélgetés követi, melyet a szín-
házpedagógus vezet. A mû egy kortárs német drámaíró alkotása, õsbemutatójára kilenc évet kellett várni, 
mert a színházak nem merték magukra vállalni a darab provokatív õszinteségét, amellyel mélyen gyöke-
rezõ problémákat érint. Ma Németországban 60 színház játssza mobil produkcióként. 

�Olvasóidõ� 
Ez a program azoknak szól, akik szívesen ismerkednek meg új mûvekkel, szívesen járnak színházba, de 
nem akarnak színészkedni, játszani. Ha olyan kortárs vagy ismeretlen darab kerül színpadra, amit nehéz 
vagy lehetetlen könyvesboltban illetve könyvtárban beszerezni, annak szövegkönyvét a színházpedagógus 
elkéri a dramaturgtól, és az Olvasóidõ-re jelentkezett érdeklõdõ fiatalokkal közösen, váltakozó szereposz-
tásban elolvassák. A mû színpadra állításával kapcsolatos ötletek megbeszélése, illetve az íróról, a darab 
hátterérõl, az elõadás koncepciójáról adott információk zárják a programot. 

Gyûjtõmappa 
A színházpedagógus az eziránt érdeklõdõ tanárok számára összeállít egy mappát a kívánt színdarabhoz, 
amelyben információk, szövegek találhatók az íróról és koráról, a mû keletkezésérõl, történetérõl, szerep-
lõirõl, konfliktusairól, valamint a helyi újságokban megjelent kritikák a színház elõadásáról. Egy ilyen 
mappa 20-50 oldal terjedelmû, a szövegek különbözõ könyvekbõl származnak. Célja, hogy fõleg kevésbé 
ismert mûvek esetében megkönnyítse az azok tárgyalásához szükséges anyaggyûjtést.  
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Végül megadok néhány internetcímet a németül tudóknak, ahol további információkat olvashatnak a 
témáról: 

www.buehnenverein.de/berufe; www.but.bkj.de; www.bag-online.de 

(És ha a szerzõhöz van kérdése valakinek, akkor a levelezési címe a szerkesztõségben...) 

 

Amerikából jöttem� 
...híres mesterségem címere: magyar drámapedagógus 

 

A csillagok szerencsés állásának köszönhetõen ez év nyarát az Amerikai Egyesült Államokban, közelebb-
rõl New Yorkban tölthettem. Bár élnek kint rokonaim, kiutazásom elsõdleges célja mégsem az õ meglá-
togatásuk volt, hanem az, hogy részt vegyek az egyik legnagyobb helyi egyetem, a New York University 
(NYU) mûvészeti tanszékének kurzusán. 

Ez egy hathetes nyári egyetemi tanfolyam volt, melynek címét nehéz lenne magyarra lefordítani, de 
lényegét tekintve New York színházi életének struktúráját, szokásait és persze sokszínûségét igyekezett a 
hallgatóknak bemutatni. A hallgatók, azaz mi, kilencen voltunk � zömében amerikai egyetemisták, akik 
ily módon kívánták gyarapítani credit pontjaikat, egy Angliában tanuló német fiú, egy dél-koreai lány és 
jómagam pedig a külföldi kisebbséget alkottuk. A résztvevõk kb. fele egyébként is színházzal foglalko-
zott: színészetet és rendezést tanulnak, akadtak azonban érdeklõdõ laikusok is, s ez a vegyes összetétel 
még izgalmasabbá, elevenebbé tette a beszélgetéseket. 

A kurzus keretein belül hetente kétszer vettünk részt szemináriumi órákon: ilyenkor beszélgettünk az 
elõzõleg látott elõadásokról, elemeztünk bizonyos elméleti szövegeket, idõnként videós anyagokat is. A 
heti másik két alkalom foglalta magába a színházlátogatásokat. Professzorunk (Edward B. Ziter színház-
történész) nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minél többféle színházban minél többféle mûfajú elõadást 
tekinthessünk meg. A közösen megtekintett tizenegy elõadás ily módon elég átfogó képet nyújtott N.Y. 
színházi szerkezetérõl, szokásairól, a mûvészi színvonal állapotáról, és nem utolsó sorban a közönség 
sokféleségérõl. 

Az alábbiakban igyekszem néhány tanulságos és érdekes részletrõl beszámolni: 

Színházi struktúra, színházi szokások és képzés 
A város neve hallatán valószínûleg sokaknak rögtön a Broadway, és az ottani musical-dömping jut eszé-
be. Természetesen az asszociáció nem véletlen: valóban itt található a világ egyik legnagyobb musical 
központja, de tévedés lenne a Big Apple színházi kultúráját csak ezzel azonosítani. A várost járva, a té-
mába vágó hírekre figyelve rengeteg jó és színvonalas musical elõadásról hallani (s persze csapnivalóan 
rosszakról, elnyûttekrõl is), óriásplakátjaikat és fényreklámjaikat nehéz volna nem észre venni, de mindez 
még így is csak egy szelete a színházi piacnak. A hat hét alatt mi történetesen egyetlen nagy musical-t 
sem láttunk, s túl a dolog anyagi vonzatán, kurzusvezetõnk részérõl szándékosságot véltünk ebben felfe-
dezni. (Mielõtt a sznobság vádját vonnám fejemre, gyorsan megemlítem, hogy egy musicalt szerettem 
volna megnézni, de nem sikerült. Az Óz-történetet feldolgozó Wicked címû elõadásról van szó, ami az 
idei sláger arra felé, éppen ezért nem jutottam be rá.) 

Nézzük tehát, miféle színházak, elõadások léteznek még. Beszélnek Broadway, Off-Broadway, és Off-
Off-Broadway produkciókról. Talán meglepõ, de mindennek semmi köze az adott színház fölrajzi elhe-
lyezkedéséhez. Az elnevezés a nézõszámtól függ. A Broadway produkciók 1500-3000 nézõt ültetnek 
székbe, a következõ kategória az 500-1500 közötti létszámra értendõ, a harmadikba pedig az 500-nál ke-
vesebb nézõt számláló elõadások tartoznak.  

A nagy musicalek tehát ezért mind Broadway produkciónak számítanak, hiszen tényleg a város legna-
gyobb és technikailag legfelszereltebb színházaiban kerülnek bemutatásra. De Broadway elõadás volt a 
Times Square közelében játszott Sly Fox is, Ben Jonson Volpone címû vígjátékának XIX. századba átül-
tetett feldolgozása. Ez volt a legrosszabb kint látott elõadás, bár a filmekbõl itthon is (talán) ismert Eric 
Stoltz parádés volt benne.  

Mivel Amerikában a színház teljesen piaci alapon mûködik, a jegyeladásból származó bevétel fontos 
része a színházak költségvetésének. Mindebbõl logikusan következik, hogy a legtöbb produkciónak érde-

http://www.buehnenverein.de/berufe;
http://www.but.bkj.de;
http://www.bag-online.de
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kében áll, hogy a legelsõ kategóriába verekedhesse magát, hiszen így többen láthatják, több pénzért, és 
ezért szakmailag is szélesebb körben ismerhetik meg.  

Míg nálunk általában az elõadások vendégjátékra való utaztatása is gondot okoz, hiszen más térben 
kell beépíteni a díszletet, más akusztikai adottságokkal kell szembe nézni stb., addig Amerikában az is 
természetes, hogy egy elõadás kategóriát ugrik, és ennek folyományaként nagyobb színpadon, nagyobb 
közönség elõtt kerül színre. Egy intimebb, pár száz nézõt befogadó kis színházból átvinni egy produkciót 
a Broadway valamelyik hodályába � nem kis szakmai kihívás. (Láttam ilyen produkciót is, késõbb részle-
tesebben lesz róla szó.) 

New Yorkban a színházak hosszabb ideig egy-egy darabot tartanak mûsoron, az adott idõszakban min-
den nap az az elõadás fut, hétvégéken akár napjában kétszer is. Nincs állandó társulat, a színészek pro-
dukciókra szerzõdnek, a meghallgatásokra való felkészülésnek pedig külön okítása és irodalma van. 
Ugyanakkor azért vannak viszonylag állandónak tekinthetõ társulatok, mûhelyek is � ezek mindenképpen 
kiszorulnak a kisebb nézõterû színházépületekbe, kevesebb pénzbõl gazdálkodnak, s nagyjából ugyan-
azokkal a problémákkal küszkõdnek, mint az európai (s köztük persze a magyar) színházak nagy része. 
Elmélyültebb alkotó munkára, kísérletezésre viszont csak nekik van lehetõségük, igazán újszerû elõadá-
sok ezekben a kisebb Off-, vagy még inkább Off-Off-Broadway színházakban születnek. Mondják is, 
hogy ezek a mûhelyek a késõbbi Broadway sztárok tapasztalatszerzésének legjobb fórumai. Kérdés per-
sze, hogy mi történik azzal, aki egy ilyen alkotókörnyezetbõl �ugrik ki�... Sokukat bedarálja a piac, elnye-
li a verseny. Vannak azonban � nem kevesen �, akik megmaradnak a mûhely munkára alkalmasabb struk-
túra keretein belül. 

Még néhány érdekesség 
 A színházjegyek igen drágák. 10 és 100 dollár (kb. 2 és 20 ezer Ft!!!) között mozognak a jegyárak. Az 

összeget befolyásolja, hogy mennyire felkapott az elõadás, vannak-e benne �nagy� sztárok, hol talál-
ható a színház. 

 Létezik diákkedvezmény, illetve lottósorsoláshoz hasonló módon is hozzá lehet jutni olcsóbb jegyek-
hez � már amennyiben az ember több órával az elõadás kezdete elõtt sorban állt, bedobta nevét a meg-
felelõ �kalapba�, és szerencsésen ki is húzták... 

 A Broadway és Off-Broadway színházakban minden nézõnek jár a Playbill elnevezésû kis mûsorfüzet, 
amely részletes információkkal szolgál az adott produkciót, a mû és az elõadás történetét és a munká-
ban résztvevõ személyeket (nemcsak a mûvészeket!) illetõen. Ezen kívül rövid interjúkat, reklámokat 
és figyelemfelkeltõ színházi híreket is tartalmaz. 

 Az elõadások végén alig 2-3 percig zúg a taps, a színészek legfeljebb kétszer jönnek ki a függöny elé. 
A nagy sikert arról lehet felismerni, hogy a közönség állva tapsol. Reakcióidõ nincs � amint kihunytak 
a fények, felzúg a taps. (Észrevételeim szerint ez nálunk is egyre inkább így van. Mintha az a csendes 
néhány másodperc már elpocsékolt idõ lenne. Lehet, hogy ez csak engem zavar?...) 

 A színészeket, rendezõket eleve úgy képzik, hogy tisztában legyenek azzal a ténnyel, mely szerint a 
színház is �csak� egy iparág. Ez önmagában semmit nem von le a mûvészi színvonalból, sok helyen 
zajlik nagyon körültekintõ és színvonalas mûvészi képzés, de akkora a verseny, hogy meg kell tanul-
niuk piacképessé tenni magukat. 

 A színházi képzésben és az elõadások létrehozásában is döntõ fontosságú, hogy ki milyen módszer 
szerint dolgozik. Némely stúdiók egy-egy módszer oktatását helyezik a középpontba, más iskolákban 
arra törekszenek, hogy a növendékek minél több módszert megismerjenek. A legtöbb nagy alkotóról 
tudni vélik, melyik iskola, módszer követõje. A módszereket egy-egy híres színházpedagógus neve 
(Lee Strasberg, Stella Adler, Viola Spolin stb.) fémjelzi. Nincs korhatár: ha színészetet akarsz tanulni 
és van elég pénzed, nosza, rajta! A legtöbb helyen ugyan tartanak valamiféle válogatást, de informáci-
óim szerint ezek távolról sem olyan szigorú vizsgák, mint a hasonló itthoni intézményekben. 

 A színházi szakmának igen széles irodalma van. A bemutatásra kerülõ drámákat azonnal kiadják, ren-
geteg a meghallgatásokkal kapcsolatos könyv, és a fent említett színházpedagógusok munkáihoz is 
könnyû hozzáférni. Drámatanár lévén igyekeztem a drámapedagógiai irodalmat is felmérni: hozzá le-
het jutni fontos és nagyon gyakorlatias szemléletû könyvekhez, de kb. 4-5 éve nem jelent meg friss 
irodalom a témában. (Legalábbis én nem találtam...) 

Néhány elõadásról részletesebben 
Kint tartózkodásom alatt 15 elõadást láttam, s szerencsémre õszintén azt mondhatom, hogy valóban csak 
a már fent is említett Sly Fox maradt meg rossz emlékként. Természetesen a többi elõadás sem tetszett 
egyformán, de mindegyikbõl lehetett tanulni valamit, hol a színházról, hol az amerikai társadalomról, jó 
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esetben mindkettõrõl. Az egyik legfontosabb tanulság számomra az volt, hogy abban a kulturális és társa-
dalmi közegben tényleg mindenrõl lehet beszélni. A színház az olykor nagyon olcsó és színvonaltalan, 
máskor igazán felüdítõ szórakoztatás mellett valóban teret ad a diskurzusnak, a problémák artikulálásának 
is. Véleményem szerint itthon éppen ennek hiánya vagy lehetetlensége színházi életünk egyik legfõbb 
problémája... 

Bryony Lavery: Frozen (Megfagyva)  
A darab három ember történetét meséli el. Adva van egy középkorú édesanya, akinek kisebbik lányát el-
rabolta, majd megölte egy sorozatgyilkos. Megismerjük a gyilkost is, harmadik szereplõnk pedig egy fia-
tal pszichiáternõ, aki éppen a sorozatgyilkosok lélektanát kutatja. Hármuk egyéni sorsa, tragédiája, talál-
kozásaik és felelõsségeik bontakoznak ki elõttünk. A mû érdekessége, hogy nagyon hosszan csak mono-
lógok követik egymást, a történetszálak így válnak ismertté. A csúcspont, amikor 20 évvel a gyilkosság 
után az anya meglátogatja a börtönben a gyilkost, hogy tudtára adja: megbocsátott neki. Találkozásuk 
�eredménye� a férfi öngyilkossága.  
Ezt az elõadást kétszer is láttam. Elõször a darab kissé didaktikusnak, sõt túlírtnak tûnt, másodszor már 
nem éreztem így. Hatalmas, szinte üres térben játszanak a színészek, díszlet és kellék alig akad. A színé-
szi játék lenyûgözõ �  monológ ide vagy oda, egy pillanatig nem unatkozunk. Az elõadás végig nagyon 
feszes tempójú, feszült és helyenként egészen megrázó. 
Elgondolkoztam azon, milyen remek alapanyag lehetne ez a mû egy TIE-hoz. Aztán rögtön el is vetettem 
az ötletet, egyszerûen azért, mert a darab által felvetett problémák � gyerekrablás, sorozatgyilkosság és 
ezek fényében a megbocsátás lehetõsége vagy lehetetlensége � így nálunk nem érvényesek, nem aktuáli-
sak, vagy legalábbis nincsenek a felszínen. 

Musical of Musicals (A musicalek musicale) 
Repertoárunkon ez volt az egyetlen zenés elõadás. Tulajdonképpen musicalparódiát láthattunk, melyben � 
a Stílusgyakorlathoz hasonlóan �  hétköznapi szituációt jelenítettek meg több musicalszerzõ (Rodgers és 
Hammerstein, Sondheim, Herman, Webber, Kander és Ebb) stílusában. Nem vagyok nagy musical rajon-
gó, de sok dallam ismerõs volt, az elõadásra pedig egy olyan Kabaré paródia tette fel a koronát, amire az 
ember élete végéig emlékszik. 
Ezt az elõadást egyébként azért tartottam említésre méltónak, mert az a színészi felkészültség, énektudás, 
humor és jó értelemben vett lazaság, ami a két nõi és két férfi szereplõ munkáját jellemezte, nálunk sehol 
sem látható. 

J. M. Barrie: Echoes of the War (A háború visszhangjai) 
Ebben az elõadásban két egyfelvonásost láthattunk a Peter Pan szerzõjének tollából. Bár New York-ban 
voltunk, klasszikus angol színházat láthattunk, mindkét történet az I. világháború Angliájában játszódott, 
két angol színész is játszott bennük, s az amerikaiak is kiválóan imitálták az angolos kiejtést. Egy kb. 200 
nézõt befogadó pici színház pici színpadán zajlott a játék, a téma meg is követelte ezt az intimitást.  
Az elsõ darab az I. világháború kitörése idején játszódott, s arról szól, hogyan engedi el egy angol család 
egy szem fiát a háborúba. A második történet egy idõs asszony és egy fiatal katona találkozását, kapcsola-
tuk anya-fiú viszonnyá érését, majd egymás elengedésének és elvesztésének tragédiáját meséli el.  
Túl azon, hogy ebben az elõadásban is igen értékes és izgalmas alakítások voltak láthatóak, napnál is vi-
lágosabb volt, micsoda aktualitása van mindannak, ami a háború problémájával foglalkozik, s nagyon el-
gondolkoztató volt, hogy a színházak (más hasonló témájú elõadásokat is láttunk) mennyire nyíltan vál-
lalják a témával kapcsolatos véleményalakítást. 

Doug Wright: I am my own wife (Én vagyok a saját feleségem)  
Erre az elõadásra utaltam a fentiekben azzal kapcsolatban, hogy bizonyos produkciókat sikerükre való te-
kintettel átemelnek az Off-off- vagy Off-kategóriából a Broadway produkciók sorába. Ezt a nagyon sok-
rétû és bizonyos értelemben pikáns elõadást eredetileg egy néhány száz férõhelyes színházban játszották, 
de mind a színmû, mind maga az elõadás akkora sikert aratott, hogy �elõléptették�. Amíg csak hallomás-
ból ismertem a darab történetét, el nem tudtam képzelni, hogy miként lehetséges az, hogy az elõadás nem 
hal meg egy több ezres hodályban. De látnom kellett, hogy így van: minden úgy van kitalálva, megren-
dezve és fõként játszva, hogy az utolsó sorokban kuporgóhoz is eljut, aminek el kell jutnia. 
A darab a II. világháború idején, illetve az azt követõ években játszódik, Németországban. Fõhõse egy 
német férfi, aki egészen fiatalon ráébred homoszexualitására, és lakását a berlini homo- és transzszexuá-
lisok központjává, búvóhelyévé teszi. Mellesleg régiségeket gyûjt és ment. Az egész darab az õ élettörté-
netét, szexuális hovatartozásával, a politikai helyzettel és idõnként a közvetlen közelében lévõ emberek-
kel való küzdelmeit meséli el az író által készített interjúk alapján. A darab két fõszereplõje tehát a közép-
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pontban álló német férfi és az író, de még közel 40 másik figura is megjelenik benne, mindannyian egy 
fiatal színész megformálásában. 
Ez a nagyon tehetséges férfi igazi színházi bravúrt hajt végre: minden figurának megtalálja a saját gesztu-
sait, hanghordozását és lenyûgözõ természetességgel váltogatja õket. Ugyanakkor nézõként nem érezzük 
egy percig sem, hogy valamiféle színházi rekordkísérlet szemtanúi lennénk � az elõadás õszintesége és 
keserûsége hagy inkább nyomot. 
Ez a mû is feszeget néhány olyan kérdést, köztük elsõsorban a homoszexualitáshoz való viszonyt, ame-
lyek komoly indulatokat kavarnak a világ szinte minden táján. Ebben az elõadásban engem az fogott meg 
leginkább, hogy mindezt meg lehet úgy is fogalmazni, hogy az ember ne akarjon azonnal véleményt 
mondani. 

Sokat hallani, hogy az amerikaiak mennyire kulturálatlanok és felszínesek. Természetesen ezek a kije-
lentések nem alaptalanok, de nem is igazságosak. Nem kell, nem szabad Amerikát majmolni, de a nyitott-
ság, a szabadság és a szókimondás értékeit érdemes tisztelni � mert ezek terén szerintem lehet tanulni tõ-
lük. Számomra világlátás és színházismeret szempontjából is nagy kaland volt a nyáron ott töltött két hó-
nap! 

Vági Eszter 

U. i.: Ottlétem alatt elég sok színházi tanulmányt, színházi könyvet, mûsorfüzetet és iskolai prospektust 
gyûjtöttem össze. Itt nem volt mód ezeket részletesen ismertetni, de az esetleges érdeklõdõknek állok szí-
ves rendelkezésére. (Hogy is szokták mondani: elérhetõség a szerkesztõségben?!...)  

 

Egy megújult fesztivál � Avignon 2004. 
Vatai Éva 

�Meglepõ rendezésekkel kell életre kelteni a színháznak nevezett hatalmas állat-testet, hogy behatol-
hasson minden egyén társadalmi intimitásába. Mert az általunk kedvelt színház képes egybegyûjteni az 
embereket, miközben a mai világ � melyben gazdag/szegény, kelet/nyugat és észak/dél áll szemben 
egymással � megosztja õket.� 

Ez a gondolat a 2004-es Avignoni Fesztivál mottója. Thomas Ostermeier, a berlini Schaubühne fiatal 
igazgatója, a mai színházi élet egyik legeredetibbnek kikiáltott alkotója tollából.  

Avignon mindig is szerette a színház �enfant terrible-jeit�: Pina Bausch, Joseph Nadj, Rodrigo Garcia, 
Sacha Waltz, Olivier Py már biztos ösvényt tapostak a jövõ nagy színházesztétikai újítói elõtt. 

A brechti örökséget felvállaló Ostermeier meghívásának oka: az iraki háború ellen egységesen fellépõ 
németek és franciák kulturális téren is ki akarják fejezni egymás iránt érzett szimpátiájukat. A választás-
nak belsõ okai is vannak: visszafordul ezzel a tavaly megújult fesztiváligazgatás tekintete az alapító Jean 
Vilar és Rene Char felé, akiknek eltökélt szociológiai követelményeik voltak: legyen a színház nyitott, 
meggyõzõ, értelmezhetõ, s kifelé kommunikáló. A társult rendezõt nem csupán saját négy rendezésével 
invitálták a fesztiválra (Wojzeck, Nora, Disco Pigs, Koncert étlapról), hanem arra is felkérték, hogy hív-
jon meg általa értékesnek ítélt rendezõket s elõadásokat. Így került az IN programjába a �legnémetebb 
francia rendezõ�, Bernard Sobel, Sacha Waltz, Luk Perceval, Hans Castorf stb. 

Örömteli magyar vonatkozás: 2006-ban Joseph Nadj lesz a fesztivál társult rendezõje(!). 
A gyors karriert befutott Ostermeier építési területen berendezett Baracke-színházát 1998-ban Német-

országban az év színházának választották, majd a rendezõ fiatalos lendülettel vetette bele magát a Schau-
bühne vezetésébe. Elõször is drákói szabályokat hozott, (a költségvetés átcsoportosítása, a szerzõdtetett 
színészek eltiltása tévézéstõl, rádiózástól etc.) s olyan színházi kultúrát alakított ki, amelyben nagy szere-
pet kapott a színészet fizikai oldala, a közös kreatív munka, a merész újítás, és nyitottság a közönség felé. 
Wojzeck-rendezése a modern német színház karakterisztikus alkotása: expresszív, erõs, felkavaró, a mé-
dia vívmányait is alkalmazó produkció. Az elõadás helyszíne a fesztivál 58 éve alatt komoly színházi vi-
harokban edzõdött Pápai Palota. A színpad fölött hatalmas fényreklámok, melyek alkalmanként szürke 
lakótelepi házak képét adják. A színpad teljes szélességében szürke töltést formázó fémbarikád, bal olda-
lán hatalmas csõ szája tátong, melyen át idõközönként (szenny)víz folyik be a színpadra. A töltés jobb 
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felsõ szélén kinyitható büféskocsi. Néhány szék, s Wojzeck kerékpárja, amelyen keresztbe-kasul biciklizi 
a teret: a kapitány üvöltésére lassabban, az agresszívan kötekedõ férfibandától menekülve villámgyorsa-
sággal. Az erõszak az elõadás vezérszólama: a töltésen megjelenõ, vadul ugató rottweiler, a német kabaré 
tradícióját idézõ táncoló vagy verekedõ férfikar, a színpad teljes terjedelmére kivetített vibráló mozgóké-
pek mennyisége erõsen sokkolja az agyat. Wojzeck és Marie torz testû törpegyereke, aki a babakocsiból 
kiugorva szüntelen ott lábatlankodik a kopár külváros figurái között, Marie altatódal gyanánt ráüvölt a 
csecsemõre. Nincs az az egészséges emberi tudat, amely érzéketlen maradna a rendezõ által felépített ke-
gyetlen, torz világ effektusaira. 

A doktor kísérletének alanya az elõadás végére állatira lemeztelenített Wojzeck sután igyekszik mene-
külni az agyán doboló hangok elõl. Megalázásának erõs pillanata, amikor megszokott mozdulatokkal bo-
rotválni kezdi a kapitány combját s ülepét, s mint Pavlov kutyája rohan fel a töltésen, hogy a felharsanó 
csengõ parancsára befalja kistányérnyi ételét. 

A rendezésbõl tisztán és erõsen kicseng a totális globalizáció, az emberi értékeket felõrlõ jelenségek 
elleni tiltakozás. Meglepõen kitágított Wojzeck-értelmezés. Szép pillanata az elõadásnak, amikor a hard-
rockra táncoló külvárosi férfihorda hirtelen komolyzenei aláfestést kap, s kissé zavarodottan, majd me-
chanikusan folytatja idétlen diszkótáncát a váratlan zenére.  

Komoly kérdõjelet hagyott bennem az elõadás ritmusa: a lassú kezdet (meg kell várnunk, míg a szín-
padi büfé kinyit, s mindenki megissza az elsõ italát,) a fehér öltönyös kapitány hosszú és hatásvadász 
sztriptíztánca, melynek csattanójaként úszóparádét rendez a csatornacsõbõl kifolyó (szenny)vízben. 

Érezhetõ az IN és az OFF elõadásainak témaválasztásában, hogy �a nemzetközi helyzet fokozódik�: az 
errefelé minden területen tapintható USA-ellenes hangulat a színházba is elemi erõvel tört be. A dél-
amerikai születésû, madridi Rodrigo García USA-ellenes fintora �Ronald, a McDonald�s bohóc történe-
te� az egyszerû ember gondolkodási mechanizmusainak finom humorú kifigurázása, amely egy kisebb 
szupermarket árukészletének színpadra borításával sokkol. A fogyasztói társadalom, amelyben vagy el-
adóként vagy vásárlóként csapjuk be magunkat, a három színészt McDonald�s bohóccá silányítja, akik 
videofilmre rögzített vidám társulati kirándulás során mohón falják a ketchuppal, mustárral nyakon öntött 
könyv-barbecue-t. Közben fojtott rövid csendek és megható pillanatok: Hirosima, Irak, Dél-Amerika � 
Nike-cipõben, Ford-autóban, a Whitney Houston énekelte amerikai himnusz hangjaira. Egy-egy színpadi 
megoldástól felszisszen a közönség, de pár perc múlva szent a béke.  

(A darab bemutatásával párhuzamosan vetítették a �Super Size Me�-t, amely a McDonald�s kulturális 
és élettani romboló hatását mutatja be az amerikai társadalomban egy magát öngyilkos McDo-kúrára fogó 
fiatal krónikáján keresztül.)  

A népi mûfajok, az interaktív színház s a modern táncszínház elemeit vegyítõ elõadást a tele nézõtérrõl 
érezhetõ döbbenet és szimpátia kísérte.  
�Számomra a színháznak csak akkor van értelme, ha egy kicsit meg akarom változtatni általa a társa-

dalmat, vagy legalább is más nézõpontot tudok vele ajánlani, mint a médiáé. De biztos vagyok abban, 
hogy színházba kevesen járnak, s a hangomat kevesen hallják.� � mondja Rodrigo García. 

A magyar származású Alain Timar Babel-taxi címû elõadása más aspektusból vizsgálja a világ meg-
osztottságának problémáját: a történelem és a filozófia síkjáról, nyelveket, sorsokat vegyítve, s finom 
humorral laza szálú történetté fûzve össze. Nabukodonozor is amerikai volt? � kérdezi az egyik szereplõ. 
Nem, akkor még fel sem találták az amerikaiakat. 

Miközben a tavaly júniusban meghozott színházi szakma ellenes kormányzati döntések felhõje tovább-
ra is viharral fenyeget, nem szûnt meg a tiltakozás, csak más formát öltött. Július 14-én a szakma képvise-
lõi a Pápai Palotából interpelláltak Chirac-hoz. A tavalyi IN eltörlése után azonban sok mindent át kellett 
gondolnia a megújult vezetésnek is. A teljesen fehér plakát befejezetlen piros A betûje is jelzi: a színház-
zal bármikor bármi történhet, jobb lesz szerényebbre, nyitottabbra, de határozottabbra venni a figurát! Az 
IN mintegy 50, az OFF majd 700 programján a tavaly elõtti látogatottsághoz képest érezhetõen keveseb-
ben vannak. 

Nagy érdeklõdés kíséri az Avignon-i Nyári Egyetem Kutatási Mûhelyének nyelvtanulási modult is fel-
ajánló kurzusait (népi színház: pantomim, commedia dell�arte), és a színházi modul bevezetésével szerve-
zett nemzetközi továbbképzéseket.  

Isabelle Esperanza, az Európai Nyári Egyetem kurzusainak szervezõje olyan európai fiataloknak ajánl 
képzést a fesztivál idejére, akik jól beszélnek franciául, s nyelvtudásukat a színházi tevékenységek során 
szeretnék tökéletesíteni. 
�Négy évig dolgoztam Magyarországon, színjátszó csoportot is vezettem három éven át. Ott figyeltem 

meg, milyen fontos a nyelvtanulás emocionális szintjének növelése szempontjából az aktív játék, a szín-
ház. Azután Avignonban kezdtem dolgozni, s azt gondoltam: ideális hely egy ilyen típusú kurzus meg-
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szervezéséhez. Az egyetem nyitott volt, de az anyagi hátteret nekem kellett megteremtenem. Egy olyan 
(oktatási) minisztériumi pályázaton nyertem pénzt, amely az európai dimenziójú találkozókat támogatja, s 
távlataiban fejlõdõ országokat is bekapcsol a programba. Így kerültek ide délkelet-ázsiai és latin-amerikai 
egyetemisták.�  

A színházi nevelési kurzusokon az idén három pécsi és egy debreceni egyetemista vesz részt � hála 
Vaucluse megye és Baranya megye együttmûködésének, valamint a Francia Intézet segítségének. 

 

Fejezetek az angol 
drámapedagógia történetébõl (1.) 

Bethlenfalvy Ádám 

Gavin Bolton 1998-ban megjelent � doktori disszertáci-
ója alapján írt � Acting in Classroom Drama címû 
könyve áttekinti az angol drámapedagógia történetét. 
Elsõdleges szempontja a részvevõk szerepbeléptetése, 
de írása teljes képet ad a brit drámapedagógia fejlõdésé-
rõl, úttörõirõl és mellékvágányairól. A könyv utolsó fe-
jezetében Bolton kifejti saját elméletét is, de errõl ennek 
a sorozatként tervezett írásnak egy késõbbi fejezetében 
számolok be. Itt és most a brit drámapedagógia két 
rendhagyó alakjának életét és munkásságát mutatom be, 
és néhány olyan irányzatot, amely hatással volt a drá-
mapedagógia késõbbi alakulására. A jelen írás lényegé-
ben a Bolton-könyvbõl készült jegyzetnek tekinthetõ, 
néhány ponton életrajzi információkkal kiegészítve. (A 
bibliográfiában természetesen felsorolom az összes 
könyvet melyrõl e cikkben szó esik.) 

Úttörõk 
Bolton öt pontban összegzi a szempontokat, melyek sze-
rint kiválasztotta a brit drámapedagógia úttörõit. A 
szempontok a következõk: 
a) Munkássága radikális változásokat eredményezett 

az osztálytermi gyakorlatban. 
b) Új módszereket alkalmazott a praxisában, és ezeket 

elméletben is alátámasztotta, kifejtette. 
c) Írásban is beszámolt módszertani újításairól, ami-

nek alapján az olvasók is megérthették a tevékeny-
ségét. 

d) Vagy saját korában vagy késõbb közérdeklõdés tár-
gyává vált, olyannyira, hogy mások is megjelentet-
ték saját beszámolóikat drámapedagógiai munkás-
ságáról. 

e) Életmûvét az osztálytermi dráma népszerûsítésének 
szentelte. 

Bolton Harriet Finlay-Johnson, Henry Caldwell 
Cook, Peter Slade és Brian Way mellett Dorothy Heath-
cote-ot sorolja az úttörõk közé. A szerzõ egy hosszú fe-
jezetben foglalkozik a két világháború közé esõ évekkel. 
Ezekben az esztendõkben több olyan szemléletmód szü-
letett, amelyek máig élõ gyakorlatok gyökerét jelentik. 
Írásom ezen részében a két világháború közötti idõsza-
kig jutunk el, és a tervezett folytatásban szeretnék Peter 
Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote, Gavin Bolton, 

Tony Jackson, David Davis és az brit drámapedagógia 
más fontos alakjainak munkásságáról beszámolni.  

Harriet Finlay-Johnson (1871-1956) 
Elsõ úttörõnk összesen 12 évig, 1897-tõl 1910-ig igaz-
gatta a kelet-sussexi Sompting falu általános iskoláját. 
Ez alatt a 12 év alatt azonban olyan hírnevet szerzett 
magának és módszertanának, hogy az iskolát, amelyben 
összesen egy segéddel � a húgával � dolgozott, állítólag 
szinte ostrom alatt tartották a látogatók, érdeklõdõk.  

Eredményeinek értékelésekor fontos figyelembe 
vennünk azt, hogy gyakorlatilag elõzmény nélküli a 
munkája. Az õ korában, és minden bizonnyal jóval utá-
na is az iskolai oktatás és a színház kapcsolata egy-egy 
Shakespeare mû diákok általi összeolvasásánál ért vé-
gett, az óvodákban akár a versek eljátszásáig is terjedhe-
tett, de ezek csak alkalomszerû játékok voltak és nem 
volt szakirodalombeli megalapozottságuk. 

Finlay-Johnson módszertanának alapja az a felisme-
rés volt, hogy a gyerekek kíváncsiak. Az õ iskolájában 
az �ifjú tudósok� akkor és úgy tanulhattak, amikor akar-
tak. Tudás iránti vágyukat dramatikus tevékenységekkel 
lehetett felébreszteni és fokozni. Az iskola mûködése 
elõször a természetismeret köré épült, ennek helyét vette 
át fokozatosan a dramatizálás, ami összekötõ kapocs-
ként is szolgált a különbözõ tantárgyak között, és al-
kalmassá vált akár a legbonyolultabb tantervi követel-
mények teljesítésére is. Finlay-Johnson szerint éppen a 
dráma segítségével lehet megtalálni a különbözõ tudo-
mányágak között kapcsolódási pontokat. Munkájának 
célja az volt, hogy felkeltse a diákokban a vágyat a tu-
dásra, hogy a tanulók segítsék, tanítsák egymást a közös 
felfedezés, készülés során, hogy önállóak és öntanítók 
legyenek, hogy alaposak legyenek az új ismeretanyag 
tanulmányozása során, s hogy a tanárt társnak és mun-
katársnak tekintsék.  

A célok elérése érdekében különbözõ típusú játéko-
kat játszottak. A gyakorlati tudást növelõ �vásárlós� já-
téktól kezdve, amiben számtani, mérési és termékekkel 
kapcsolatos ismereteiket gyakorolhatták a részvevõk, a 
történelmi drámákkal bezárólag � ezekben saját szava-
ikkal keltették életre a történelmi alakokat és helyzete-
ket. Finlay-Johnson büszkén számol be az V. Henrikrõl 
szóló elõadást követõ napról, amikor a gyerekek megro-
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hamozták a királyok családfáját bemutató könyveket. 
Könyvében olvashatunk olyan esetrõl is, amikor a gye-
rekek által az ebédszünetben elindított játékba kapcso-
lódik be a tanár, vele együtt a többi diák. Egy regény 
történetének hatására néhány gyerek tutajt épített az 
ebédszünetben, majd felfedezõtúrára indultak. Finlay-
Johnson azonnal felismerte a játékban lévõ temérdek ta-
nulási lehetõséget: a többi diákkal együtt bekapcsolódott 
a játékba. Azok a gyerekek, akik nem a tutajon voltak, a 
partról nézték, véleményezték, segítették a játékot. 
Finlay-Johnson drámajátékaiban mindenki részt vett, 
módszertanának sarkalatos pontja volt, hogy senki se 
maradjon csupán nézõ, mindenkinek legyen feladata és 
felelõsége a játékban.  

Ami a játékmódot illeti, Finlay-Johnson hitt abban, 
hogy a szerepjáték nem kifelé szól, így a csiszolatlan 
cselekvés vagy szöveg adott esetben a gyerek tudás-
szintjéhez mért fontos önkifejezési lehetõség, és gyak-
ran éppen ez adja a játék erejét. A szerep eljátszását 
azonban a jéghegy csúcsának tekintette csak, a munka 
nagy része, a legkülönbözõbb típusú elõkészületek és 
elõtanulmányok rejtve maradtak.  

Idõrõl idõre színházi elõadásokat is készítettek a diá-
kok. A szereplésen túl a díszletek és jelmezek elkészíté-
sében is segédkeztek, a szereposztás kialakítása és a 
próbák levezénylése is az õ feladatuk volt. Természete-
sen a próbákat iskolaidõben tartották. Az elõadások a 
korízlésnek megfelelõen realista stílusban készültek. 

Finlay-Johnson igazgatói megbízatásának végéhez 
fonák módon hozzájárult színház iránti szenvedélye is. 
Az általa alapított falusi színjátszó csoportjának egyik 
tagjával, a nála 17 évvel fiatalabb volt tanítvánnyal, Ge-
orge Wellerrel kötött házassága olyan viharokat kavart, 
hogy kénytelen volt lemondani iskolaigazgatói posztjá-
ról és visszavonulni. 

Módszertanáról az 1911-ben megjelent The 
Dramatic Method of Teaching címû könyvében ír. 
Emellett a munkáját lelkesen támogató Edmond Holmes 
ugyanabban az esztendõben megjelent What is and 
What Might be címû írásából kaphatunk beszámolót 
munkásságáról. Holmes könyvével, amelyben ugyan 
név szerint sem Finlay-Johnsont, sem a Sompting isko-
lát nem említi � elõbbire Egeria néven, utóbbira Utópia-
ként utal �, annyira felháborította a Tanárok Országos 
Szakszervezetét, fõként az iskolarendszer kíméletlen 
kritizálásával, hogy távoznia kellett az Iskolák Fõfel-
ügyelõje (Chief Inspector of Schools) posztról és ennek 
a viszálynak az áldozata lett Harriet Finlay-Johnson is. 
Távozása utána iskoláját különbözõ adminisztratív vizs-
gálatok alá vetették, és az általa alkalmazott tanítási 
módszereket elvetették.  

Henry Caldwell Cook (1886-1937)  
Csupán háromévnyi tanítás után, az elsõ világháborúban 
harcoló katonaként, a lövészárokban írta meg The Play 
Way (a játékos út lehetne a szószerinti fordítás, de a 
play emellett színdarabot is jelent angolul) címû, 1917-
ben megjelent mûvét, melyben kifejti pedagógiai néze-
teit és közzéteszi módszertanát. Henry Caldwell Cook 
1911-ben kezdett el tanítani angol tanárként a Perse 
Schoolban, ami egy bentlakásos �public school�. Ez a 
társadalmi ranglétrán magasabban álló, jobb módú diák-
ságot jelent. 11-14 éves fiúk jártak ebbe az iskolába, va-

lamivel idõsebb korosztály, mint amivel Finlay-Johnson 
foglalkozott. 

Pedagógiai filozófiája sok szempontból egyezett a 
kor reformpedagógiáját képviselõ Progresszív mozga-
lommal. Az aktív részvételt, szabadságot, egyéniséget 
és önkormányzást szorgalmazó elméletet a saját mód-
szertanával támasztotta alá: ennek középpontjában a 
dramatikus tevékenység és a színház állt. Caldwell 
Cook a játékot a felnõtt világra való �gyakorlásnak� te-
kintette, a gyakorlást a megismerés, a jó értelemben vett 
�kitanulás�-ként értelmezve. A megismerés legfonto-
sabb módjaként a tevékeny részvételt alkalmazta, mely-
ben a cselekvésé a fõszerep. A megismerés módját kü-
lönösen fontosnak tartja, az oktatás céljaként magát a 
folyamatot nevezi meg, a megismerés folyamatát, hi-
szen ez sokkal hasznosabb lehet, mint a tárgyszerû tu-
dásanyag bemagolása. A szabadság Caldwell Cook ese-
tében a játék során felszabadított képzelet formájában 
jelenik meg, ennek segítségével a játék részesei lesznek 
a személyiség legmélyebb rétegei is. A szabadság külsõ 
megjelenési formáinak talán legfontosabb megnyilvánu-
lása az ön-kormányzás. Bolton szerint egyértelmû 
Homer Lane iskolaalapító és John Dewey, amerikai fi-
lozófus, pedagógus hatása Cadwell Cook módszertan-
ára, melyben minden osztály önálló államként mûkö-
dött. Ezek az államok megválasztották saját tisztségvi-
selõiket, meghatározták a büntetéseket és jutalmakat, és 
szólásszabadságot biztosítottak minden polgárnak. A 
tisztségviselõk a legkülönbözõbb dolgokért feleltek, a 
házi feladattól a padokig, például az egyik �lovag� na-
ponta ellenõrizte, hogy mindenkinek megvan-e a szük-
séges felszerelése az adott órákhoz.  

Talán az egyéniséghez való viszonyában különbözik 
leginkább Caldwell Cook szemlélete a Progresszív 
mozgalomtól. Számára a közösség, a csoportban és cso-
portként mûködés fontosabb pedagógia cél, a közös 
identitás kialakítása módszertanának középpontjában 
áll. A tanár, mint játékmester, többek közt ezt a közös 
identitást erõsíti, miközben úgy van jelen a csoportban, 
hogy jelenléte minél kevésbé legyen érzékelhetõ.  

Tanítási módszerének központi eleme egy elõadás 
elkészítése volt. Az elõadást a �Junior Republic�-ok, a 
kis államok készítették, mégpedig a Shakespeare kora-
beli színház módjára. Caldwell Cook pedagógiai szem-
pontból sokkal hasznosabbnak találta ezt a formanyelvet 
a realistánál. Így a színpadra állítás során folyamatosan 
újra kellett értékelni és értelmezni a darabot az Erzsé-
bet-kori színház szempontjából. Az erre alkalmas tech-
nikai körülményeket eleinte az osztályterem egy részé-
nek átalakításával, majd az iskola színpadának megfele-
lõ átalakításával érték el. A darab bemutatáskész álla-
potra történõ kidolgozása a diákok felelõssége volt. A 
tanár segítette a munkát, sokszor dramatikus formákat 
kínálva, vagy akár közbelépve, ha megakadtak a diákok, 
avagy ha rossz irányba mentek. 

Caldwell Cook Shakespeare darabjait rendkívül al-
kalmasnak tartotta erre a munkára. A szöveg mindig 
megmondja, hogy mit kell csinálni, csak meg kell talál-
ni, így a darab értelmezése afféle kincsvadászattá válik, 
amiben közösen kell megtalálni a rejtett utalásokat, s 
ezeket aztán nem intellektuálisan, hanem teljesen prak-
tikus formában kell alkalmazni. Shakespeare-t a drama-
turgia fõ elveinek eltanulása érdekében is ajánlja, ez 
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mind a diáknak, mind a tanárnak segíthet a késõbbiek-
ben, más mûvek, történetek színpadra állításánál. A fiúk 
hétköznapi életébõl származó történeteket ritkán enged-
te be a közös játékaikba, ezeknek témáját nem tartotta 
�megfelelõen költõinek�. Alkalmasnak találta Shakes-
peare darabjai mellett a mítoszokat, bibliai történeteket, 
költeményeket, balladákat és minden más epikus mûvet, 
amely � nézetei szerint � a kora-kamaszkornak megfele-
lõ kínálatot biztosít helyzetekbõl és szereplõkbõl. 

Visszaemlékezésekbõl és korabeli leírásokból ítélve 
Caldwell Cook módszerei igen sikerek voltak, és ugyan 
ez nem volt elsõdleges célja, de idõnként különleges, át-
élt alakítások is születtek. A róla szólók kivétel nélkül 
rendkívüli személyiségként írják le, többen tanár-
géniuszként emlegetik, ellenzõi gyakran éppen ezt hoz-
ták fel módszertanával szemben vádként: megismételhe-
tetlennek vagy személyfüggõnek minõsítve azt. Bolton 
más okokat tart a siker kulcsának. Szerinte a �kis-állam� 
adta hosszú távú, erõs közösségtudat és a shakespeare-i 
színházat létrehozó társulatként való szerepbe léptetés � 
a konkrét darabbeli szerepek kiosztása és felvétele elõtt 
� tehette munkáját különösen hatékonnyá. Ezen kívül 
meghatározó elem a tanár által sugárzott és az egész 
csoport által átvett teljes hit a játékban. 

Caldwell Cook munkájának 1928-ban a nyugdíjba 
vonuló W. H. D. Rouse igazgató helyére kinevezett új 
igazgató vetett végett, aki felszólította, hogy �fejezze be 
ezt a marhaságot�. Caldwell Cook önérzete nem enged-
te, hogy más módszerrel tanítson tovább és felmondott. 
A túlzott alkohol fogyasztás és a háborúban szerzett sé-
rülése folytán egészsége erõsen megromlott és 1937-
ben, csupán 51 éves korában meghalt. 

Irányzatok a két világháború között 
Az 1917-es The Play Way és az 1954-ben megjelenõ 
Peter Slade mû, a Child Play között eltelt közel negyven 
év során nem jelent meg a brit drámapedagógia úttörõi-
tõl mû. Azonban több olyan könyv is megjelent, amely 
� akár pozitív, akár negatív � hatással lehetett a késõbbi 
elméletekre. Gavin Bolton négy különbözõ irányzatra 
osztja a két világháború között megjelenõ, drámával 
kapcsolatos elméleteket.  

Dráma mint játék 
Sir Percy Nunn szerint a �mintha� játék szükséges a 
gyermekek korai fejlõdésében, mivel képtelenek teljes 
valóságában látni a körülöttük lévõ világot, és amíg ke-
vés hatalmuk van az õket körülvevõ körülmények fölött, 
addig az energia levezetésének egyik formája a �színját-
szás�. 1920-ban megjelent könyvében kiemeli a rímek, 
ritmusok fontosságát. Az iskolai oktatás szempontjából 
fontos hatás lehetett az, hogy Nunn a tánc mellett a szín-
játszást is a testnevelés órán végezhetõ tevékenységek 
közé sorolja. A London Egyetem professzoraként meg-
írt könyvét a következõ harminc évben kötelezõ olvas-
mányként olvasták a diákok, így biztonsággal állítható, 
hogy sokat tett a drámapedagógia fejlõdése érdekében.  

Alapvetõen ellentmond Nunnal Susan Isaacs elméle-
te. Õ volt az elsõ, aki komoly megfigyelõ kutatást vég-
zett egy progresszív oktatási intézményben, a 
cambridge-i The Malting House Schoolban. A �mintha� 
játékot körülmények által meghatározott, szimbólum-
formáló és kognitív kategóriákra osztotta. Az utóbbiba 

tartozik a konstruktív képzelet is, melynek segítségével 
a gyermek elszakadhat a konkrét �itt és most�-tól, hogy 
a dolgok összekapcsolódását láthassa. Isaacs szerint a 
gyermek a �mintha� játék segítségével bõvítheti a még 
tökéletlen tudását. Elmélete az óvodáskorú gyermekek-
rõl szólt, és sajnos nem vont párhuzamokat az iskolai 
oktatásban rejlõ lehetõségekre. Azonban az 1930-ban 
megjelent könyvében kifejtett elmélet hivatkozási pont-
tá válhatott az osztálytermi drámaoktatás számára, mint 
a gyermeki �mintha� játékból eredõ oktatási mód. 

Mivel sok iskola tantervében jelen volt a dráma, 
1948-ban felkérték E. M. Langdont, hogy kategorizálja 
a különbözõ tevékenységeket és ezzel adjon útmutatást 
az iskoláknak. Langdon korosztályonként tagolta a te-
vékenységeket, ezen belül az 5-7 évesekkel végezhetõ 
dramatikus tevékenységeket három csoportra osztotta. 
Az akció rímekre (az ismert versek, rímek dramatizálása 
vagy akcióval történõ összekötése), a játéksarok �mint-
ha� játékára és a gyerekek által kitalált jelenetekre. Az 
utóbbi kettõben végzett gyermeki tevékenységet hang-
súlyosan megkülönbözteti egymástól: az elõzõ neve 
pretending nála (utánzás, �mintha� tevékenység), addig 
a másikat acting-nek (szereplés, színjátszás) nevezi. 
Langdon szerint a gyerekek, bár képesek éles megfigye-
léseket tenni különbözõ karakterekkel kapcsolatban, 
képtelenek igazi figurák megjelenítésére, mert tapaszta-
latuk korlátozott. Iránymutatása az idõsebb korosztály-
oknál egyre inkább a színház felé irányul, a korabeli di-
vatos színházi elméleteket igyekszik az iskolai színját-
száshoz igazítani. 

Dráma mint amatõr színház 
Frances Mackenzie 1935-ben megjelent The Amateur 
Actor címû könyve azt mutatja be, hogy az amatõr szí-
nészek miként tanulhatnak a profiktól. Szerinte a szí-
nész feladata a kiszámított hatás elérése különbözõ 
technikák segítségével. A színjátszás véleménye szerint 
mûvi tevékenység, bár elismeri, hogy az iskolai elõadá-
sokban idõnként ragyogó alakításokat láthatunk, de mi-
vel ezek spontán, kidolgozatlan teljesítmények, nem 
számítanak színészi alakításnak. Könyvében a színház-
szeretõ pedagógusok rengeteg színdarabtól független 
gyakorlatot találhattak, melyek aztán a drámaórák alap-
jait képezték. 

E. J. Burton 1949-es könyve kimondottan az iskolai 
színjátszásra koncentrál. Nála a hangsúly a különbözõ 
karakterek megformálásán és tartásán van, ezeken ke-
resztül alakulhat ki nála az elõadás. Bolton szerint 
Burtontól származik a mai drámaoktatásban is jelenlévõ 
két hibás szemlélet, miszerint a drámaóra rövid, köny-
nyed jelenetek létrehozásának terepe, és hogy a ver-
senyszellemnek helye van a drámaoktatásban. Burton a 
csokornyi szituáció mellett az érzelmek kiengedését se-
gítõ gyakorlatokat is kínál a tanároknak részére. 

Irene Mawer a mímes játékot (némajátékot) tartotta 
az iskolai dráma legalkalmasabb formájának. 1932-es 
The Art of Mime címû könyve a némajátékot egészen az 
õsemberig viszi vissza, bár nem kapcsolja össze a tánc-
cal, melybõl valójában eredeztethetõ ez a színházi for-
ma. A kultúrtörténeti részek után gyakorlatokat kínál ar-
ra, hogy miként tanítsák a gyerekeket a színpadi gesztu-
sokra, ki-bemenetelre és a különbözõ tömegmozgások-
ra.  
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R. G. Newton a munkásosztály munkanélküli tagjai-
val folytatott színházi tevékenysége alapján kidolgozott 
elméleteit tette közzé 1937-ben. Az improvizáció volt 
számára az egyetlen lehetséges megoldás az adott szitu-
ációban � könyvében az ehhez kapcsolódó technikákat 
osztotta meg olvasóival. Newton rengeteg � a munka 
megkezdésére alkalmas � szcenáriót tesz közzé, és meg-
jelenik nála a csoportvezetõ és a játszók közötti folya-
matos egyeztetés is, amely késõbb a Cecily O�Neill által 
kidolgozott Process Drama (folyamat dráma) fontos 
eleme lesz. Newton azonban nem nézi jó szemmel az 
improvizációs technikák osztálytermi használatát. 

Dráma az irodalomórán  
Az Oktatási Minisztérium 1921-ben kiadott Beszámoló 
az angoloktatás helyzetérõl címû útmutatójában külön 
fejezet foglalkozik a Drama in Education-nel. Ez azért 
különös, mert ebben az idõszakban a drámaoktatás csak 
kis mértékben volt jelen az iskolákban. A beszámoló 
szerint három dolgot lehet csinálni a drámával: írni, ol-
vasni és játszani. Az utóbbit további három lehetõségre 
osztja: lehet játszani az osztályteremben, lehet játszani 
nézõk elõtt mint elõadást, vagy lehet megnézni színház-
ban mint elõadást. Bolton természetesen az elsõ variáci-
ót vizsgálja. Meglátása szerint itt a dráma mint beszéd-
fejlesztési lehetõség kerül elõ. Célja a diákok artikuláci-
ójának és intonációjának javítása, és ezen keresztül a 
mû értékelése. Bolton beszámol arról, hogy ez a jelentés 
a korabeli beszédfejlesztési �iparnak� mekkora lökést 
adott: miden valamirevaló városban létrehoztak beszéd-
központokat, amelyek segítették a helytelen akcentusok 
eltûntetését. 

1949-ben The Education of the Poetic Spirit címmel 
jelent meg Marjorie Hourd mai napig mértékadó mûve, 
amely sokkal közelebb áll a Finlay-Johnson és Caldwell 
Cook-féle hagyományhoz, mint más korabeli elméletek. 
Megfigyeléseit négy részre osztja, ezeket egyesével mu-
tatom be. 

 T. S. Eliot egyik versének mondatát használja a né-
majáték lehetõségeinek bemutatására. �The paw under 
the door� � macska-tappancs az ajtó alatt � többszöri el-
játszása és a játék szöveggel történõ ütköztetése egy le-
hetséges út a kettõ közötti résen keresztül a mélyebb ré-
teg felnyitásához.  

Hourd lélektani megfigyeléseket is tett a diákok sze-
repfelvételével kapcsolatban. A kisebb gyerek magát 
játssza, azt gondolván, hogy õ maga a karakter. A ka-
maszt, szerinte, leginkább önmaga érdekli, ahogy a sze-
repet játssza. Ez a kettõ a késõ kamaszkorban olvad ösz-
sze. 

A megértés szintjeit vizsgálva Hourd a következõ 
négy szintet jelöli meg: az elsõ a tudni vagy nem tudni; 
a második a tudni, hogy tudsz vagy nem tudsz; a har-
madik a tudni, hogy mit tudsz vagy nem tudsz; a negye-
dik pedig a tudni elmagyarázni, hogy mit tudsz vagy 
nem tudsz. Szerinte a dráma hatékonysága abban rejlik, 
hogy segít megérteni, hogy mit tanultál.  

Fontos érdeme még, hogy munkájában az önkifeje-
zés formáit vegyíti, tehát a némajátékot akár rajzolás, 
vagy írásos forma követheti. A tudás vagy a cselekvés 
más médium segítségével történõ újra interpretálása 
fontos eleme lesz majd késõbb a tanítási dráma mód-
szertanának is. Hourd alkalmazza a többszöri újrajátszás 

technikáját is a mélyebb megértés érdekében.  
Bolton sajnálja, hogy Marjorie Hourd a kreatív írás 

területén folytatta munkásságát és annak vált mértékadó 
figurájává, mert valószínû, hogy komoly érdemeket 
szerzett volna a drámapedagógia megújításában. 

Dráma mint ritmus 
Egy 1931-es Oktatási Bizottsági beszámoló arra bíztatja 
az iskolákat, hogy lazítsanak a tantárgyak közötti határ-
vonalakon, és a ritmust ajánlja, mint lehetséges összekö-
tõ kapocs a különbözõ tárgyak között. Ezt a gyerekek 
színek, mozgás és ritmus iránti természetes igényével 
támasztja alá. Ez a jelentés is jelzi, hogy a tánc és ritmus 
olyan lehetõséget kínált, amelyek segítségével a dráma 
bejuthatott az iskolákba.  

1921-ben adta közre Emile Jacques Dalcroze elõadá-
sainak és cikkeinek gyûjteményét, melyben kifejti moz-
gásoktatással kapcsolatos nézeteit. A mozgás egyesíti az 
egyén alapvetõ éltetõ energiáit. Bevezeti a zenei gesztus 
fogalmát, mely szerint a mozgást mint mozgó szobrá-
szatot vagy építészetet kell felfogni, és elsõdleges ér-
telmét a térben történõ elmozdulásban kell keresni. Fon-
tos a konkréttól való elmozdulás az absztrakció irányá-
ba, mely szakít az eddigi mímes játékok alapjával. 

1937-ben érkezik meg Angliába Németországból a 
magyar származású Rudolf von Laban, akit néhány éven 
belül nagy rajongótábor vesz körül. Nevéhez fûzõdik a 
Laban tánclépés jegyzési mód, azonban mozgáselmélete 
ennél jóval nagyobb hatással volt a brit oktatásra. Mód-
szertanában a színpadi mozgás helyett a hétköznapi 
mozdulatok kerülnek a középpontba, amit aztán vissza-
fordít a tánc nyelvére. Munkájában nem a mûvészi alko-
tás a cél, bár mûvészi szintû alkotás is elérhetõ vele, ha-
nem a személyes és társadalmi tapasztalatok beágyazása 
a mozgásba. Húsz éven keresztül, minden nyáron meg-
tartott kurzusa sok pedagógusra volt hatással. 

A. L. Stone tornatanárként kezdte pályáját. 1949-ben 
megjelent kiadványában egy birminghami kísérletrõl 
számol be. Ennek középpontjában az a felismerés állt, 
hogy az iskolás gyermekekre nehezedõ nyomást fel kell 
szabadítani, hogy megfelelõen kifejezhessék magukat. 
Ennek azért volt jelentõsége, mert Stone szerint a mûvé-
szetek alapvetõ fontosságúak a gyermekek fejlõdésében. 
A felszabadítás leghatékonyabb módjának a mozgást 
ítélte, és így elsõ alkalommal került brit iskolai tanterv-
ben elõrébb valami az írás, olvasás és a matematika ok-
tatásánál. Kísérletei a népi táncoktól a szabadabb moz-
gás irányába mentek. Stone elismerte Laban hatását kí-
sérleteire, õt pedig a helyi oktatási bizottság ismerte el, 
azzal, hogy megjelentette tanulmányát. 

 
A mozgásnak és ritmusnak fontos szerepe lesz még a 

brit dráma alakulásának történetében, többek közt Peter 
Slade munkásságában is. 

 (folytatjuk) 
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Néhány drámatechnikai megoldás 
az angol nyelvi órán 

mûhelyfoglalkozás-tervezet � tapasztalatok összegzése a megtartott két foglalkozás után 
Torda Márta 

Magyar Macmillan konferencia, Budapest, 2004. 04. 03. 
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Vázlat: 
 Megegyezési szempontok 
 Ismerkedés 
 Fizikai �ráhangolódás� 
 A királyi házban 
 A. Milne: A király reggelije 
 Forgószék 

Rendelkezésre álló idõ: 60 perc 

1. Megegyezési szempontok 
A foglalkozás vezetõje a következõket mondja: 
 Szeretném, ha 12 fõvel dolgozhatnánk, a többieket arra kérem, hogy figyeljenek, jegyzeteljenek! 
 A konferencián kapott névjegykártyákat, kérem, vegyék le, és írják nevüket egy általam biztosított 

névkártyára (ld. a késõbbiekben)! 
 Amennyiben 5-8 perccel hosszabb lesz a foglalkozás, kérem szánjuk ezt rá mindannyian! 
 Ha egy feladat sokáig tartana, de már mindenki érti, a résztvevõk jelezzék! 

A 12 fõs létszám választása tudatos volt, mert így kalkuláltam a tervezett feladatokat. Mindenesetre ki-
derült, nem volt szerencsés, mert az elsõ foglalkozáson, amit tartottam, sokkal többen vettek volna 
részt, ha nem limitálom a számukat, ugyanakkor így többen jegyzetelhettek, amit igen jó lett volna 
megbeszélni, ha lett volna rá idõ. A névkártyák használata viszont bevált, a kiscsoportok alakítása si-
mán ment, szinte mindenki dolgozott mindenkivel különbözõ felállásban. Az elsõ foglalkozás �meg-
hosszabbítása� sem volt szerencsés, mert 15 percnyi szünet után kezdõdött a következõ foglalkozás, és 
az én idõ-túllépésem megnehezítette az elõadó felkészülését. A délutáni mûhelyfoglalkozáson összesen 
16 fõ vett részt, így bizonyos dolgokat megváltoztattam, de mindenki részt vett a feladatokban. 
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2. Ismerkedés 
Séta, térkitöltés, bólintás egymásnak, majd kézfogás, bemutatkozás (név, honnan jött az illetõ, majd tanári 
jelzésre mindenki döntse el, milyen más információt szeretne közölni a többiekkel) és séta, kézfogás köz-
ben immár három dolgot mondjon, és három dologra figyeljen. Még mindig séta és ismerkedés. 

A következõ fázisban mindenki annak a nevét mondja séta, térkitöltés közben, akivel kezet fog, és meg-
próbálja a többi információt is elmondani a másikról, esetleg kisegíthetik egymást, de próbáljon minél 
több emberrel kezet fogni, és az információt memorizálni 3-4 perc alatt. 

Körben leülünk, majd középre teszem a névkártyákat. Mindenki, aki egy-egy névre, ismeretanyagra em-
lékszik, elvehet egyet a névjegykártyákból. Ezt követõen hangosan, hogy a körben mindenki hallhassa, 
bemutatja az általa megismert embert. Ha nem fogynak el a kártyák, a csoportnak közösen kell összehoz-
ni az információt. 

A névkártyák azért is fontosak, mert a hátoldalukon különbözõ csoportbeosztások szerepelnek, melyek-
re késõbb szükség lesz hármas, négyes csoportok alakítása illetve a csoport kettéosztása kapcsán. 
A délelõtti foglalkozáson ez nagyon sok idõt �rabolt� el, s szerintem ezért nem sikerült eléggé mélyíte-
ni az ismerkedést. Hosszadalmasnak tûnt, de ha egész csoportban gondolkodom és egy egész évre ter-
vezek, megéri ezt az idõt rászánni. 
A délutáni játékban ebbõl a feladatsorból egy rész kimaradt, mindenki a saját, a konferencián kapott 
névkártyáját használta, így csak a kézfogásos, információs játékra került sor. Itt így némi idõt is nyer-
tünk. 

3. Fizikai ráhangolás 
A csoport ismét feláll: elõször a tanár a résztvevõket, késõbb a csoport tagjai egymást szólítják cselekvés-
re: nézz a plafonra, ha nadrág van rajtad, fordulj körbe, ha szereted a palacsintát, akkor� 

Mivel az elsõ feladat sok idõt vett el, itt gyorsítani akartam, és amikor mindenki számára világossá 
vált, mi a feladat, le is ültünk. 
A második foglalkozáson ez kimaradt. 

Kiválasztunk egy egyszerû mondókát (nursery rhyme-ot) és a tanár indítja a tapsos játékot: pl.: Pussy cat, 
pussy cat, where have you been? I�ve been to London to look at the queen. Elõször a tanár és a mellette 
jobbra álló tapsol, hol saját, hol egymás tenyerét ütik össze (megállapodás illetve példa szerint), majd a 
jobboldali csoporttag jobbra fordul, ugyanígy végigjátssza, s ez így megy körbe. Nehezíteni lehet azzal, 
ha egy idõ múlva a tanár újra indít, így egyszerre akár két-három pár is tapsolja a mondókát. 

Ezt a ritmusjátékot sikerült mindkét alkalommal eljátszani, bár odáig nem jutottunk el, hogy egyszerre 
három páros is azonos ritmusban tapsolja a mondókát. 

Mindenki kap/húz egy kártyát, rajta egy �ismeretlen� angol szóval, a kártya hátoldalán a fonetikus írás-
mód és a magyar jelentés (itt � a késõbb sorra kerülõ versbeli jelentés) található. Mindenki elmondja a 
szót, értelmezzük, a csoport tagjainak a sajátjukat meg is kell tanulni. 
 
Labdázunk. A tanár indítja a labdát (ez nálam koosh ball, ami nem sért senkit, nem gurul el, gumiból van) 
úgy, hogy mond egy szót, ami a versben szerepel, odadobja a labdát egy másik tagnak, aki szintén mondja 
a saját szavát, és így tovább. Elõre figyelmeztetni kell a csoportot, hogy ügyeljenek a sorrendre, hiszen ez 
lesz a késõbbiekben is a sorrend, ezen nem fogunk változtatni. Így megy végig a labda, míg a tanárhoz 
vissza nem kerül. Most gyorsítani lehet, majd, ha a csoport belejött a játékba, mindenkinek azt kell fi-
gyelni, mit mond az, akinek õ dobja a labdát. A következõ körben tehát azt kell mondani, ami annak a 
szava, aki kapja a labdát. Lehet még nehezebbé tenni, figyelni azt, akitõl kapjuk a labdát, mondani azt a 
két szót, ami az elõttünk és az utánunk jövõé�  

Az elsõ foglalkozásra készült 12 kártya, ami a versben szereplõ �új� szavakat tartalmazta, így mire a 
versre került a sor, akkor már � elvileg � mindenki számára ismert szavakkal dolgozhattak, így a vers 
megértése nem okozhatott gondot. A  hangsúly nem annyira a versre, annak pontos értelmezésére 
esett, inkább a hangulatára, a szereplõkre, arra, hogy mi hogyan tudunk még játszani az adott témá-
val. 
Nagyon fontos itt is, hogy abszolút határozott, egyértelmû javaslatokat mondjunk, mert amikor nem ér-
tették meg, hogy mindig csak egyféle sorrendben dobhatjuk a labdát, akkor kaotikus lett a játék. 
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A délutáni foglalkozáson ezt nem játszottuk, hanem a királyi háznál, a királyi udvarban dolgozó, élõ 
emberekkel, azok foglalkozásával történõ játéknál �labdáztunk�. 

4. A királyi házban 
A) Minden tag választ egy olyan foglalkozást, amire egy királyi házban szükség lehet avagy csak luxus, 
pl. társalkodónõ, kutyasétáltató, kertész, kukta� A csoport tagjai ismét felállnak, és most jön a SHERIFF 
JÁTÉK: mindenkinek a mellette álló melletti foglalkozását kell megjegyezni, mert amikor a vezetõ a kör 
közepérõl �rálõ� valakire (�bang!�), az az illetõ leguggol, az õ két oldalán levõ tag pedig egymásra �lõ� a 
másik foglalkozását mondva. 

Ez a játék az elsõ foglalkozáson ment is, élvezték is. Könnyebb, ha hétköznapi, gyakran elõforduló igé-
ket, berendezési tárgyakat stb. mondanak, hisz ez a játék nemcsak a szavak ismeretét, hanem igen 
nagyfokú koncentrációt is igényel. 
Mint említettem, a második alkalommal itt labdáztunk, ami mûködött, és élvezte is mindenki � sokak 
foglalkozását sikerült megjegyezni. 

B) A tanár a következõt mondja: �Egyik délelõtt fél 11-kor megjelent a királyi fotós. A király elrendelte, 
hogy mindenki hagyja abba a munkát, és álljon az udvarra, hogy lefényképezhessék. Elõször, természete-
sen, a királyt és a királynõt, majd mindenkit, aki a királyi háznál dolgozik. Mindenki jelezze helyzetével, 
beállásával, hogy milyen a viszonya a többiekhez!� Vagyis tabló. Ekkor a tanár egyenként megérinti a 
szereplõk vállát: erre a jelre mindenkinek ki kell mondania, hogy mit gondol az adott szerepben, az adott 
idõben és helyen. 

Ez a játék mindkét alkalommal jól mûködött, bár a délelõtti foglalkozáson még volt, aki nem �szerep-
bõl� szólalt meg, ott a többiek is segítettek korrigálni. 

C) Tükörjáték párokban � játszható hangtalanul (vagy mondatok ismétlésével, ebben az esetben elõre 
meg kell állapodni a szabályokban). A párok egyik tagja a király vagy királynõ. Reggel van, az illetõ be-
megy a fürdõszobába és belenéz a tükörbe. Vele szemben álló párja minden mozdulatát utánozza, mintha 
tükörképe lenne. Egy perc múlva a szerepek felcserélhetõk.  

Bár ez a játék a tervezetben szerepelt, erre egyik alkalommal sem került sor. 

Vita a reggelirõl 
A csoport tagjai megnézik névkártyájukat, aki �fekete� feliratot talál a hátán, az a király szerepében lesz, 
aki �fehér�, az királynõ lesz. A tanár megadja a szituációt: reggel 8 óra van. A király nagyon szeretne a 
feleségével elfogyasztani egy hatalmas adag reggelit lent, az ebédlõben, de a királynõnek ehhez semmi 
kedve, õ ágyban maradna még úgy egy órácskát, s legfeljebb egy pohár teát hajlandó elfogadni. Fórum-
színház. Mindkét csoport felkészít egy-egy vállalkozó személyt, aki kiül a kör közepére, szemben a há-
zastárssal. Megvitatják, hogy mit is csináljanak együtt. Mindkét csoport csak egyszer, tapssal hívhatja 
vissza az emberét, hogy újabb érveket adjon. 

A felkészítés sem vett igénybe sok idõt, a vitát azonban szinte le kellett állítani. Szívesen mondták volna 
az érveket még � szerepben. Érdekes volt, hogy mikor a király szerepét egy kolléganõ, a királynõ sze-
repét pedig egy kolléga vállalta, a nemi különbség csak még élvezetesebbé tette a játékot. Igen élveze-
tes volt, hogy mennyire különbözõ érveket és stratégiákat vetettek be a másik fél meggyõzése érdeké-
ben. 

A király reggelije � The King�s Breakfast   
Elolvassák, esetleg valaki hangosan felolvassa a verset, értelmezzük azt, ami nem világos vagy magyará-
zatra szorul. Ezután a kivetített példányon, a csoport ajánlására, bejelölöm, hogy hol, hova lehetne még 
beiktatni párbeszédeket � és kik között �, hogy a lehetséges szereplõk jellemét jobban kibontsuk, tágítsuk 
az ismereteket az egyes emberekrõl, akár konkrét szerepük van a versben, akár csak egy, a versben meg-
jelenõ figurához kötõdõen adnak hozzá valamit a jellemhez. 

A névkártyákon szereplõ három szempont szerint (pl. male, female, neutral) a csoport tagjai négyes kis-
csoportokat alkotnak. Minden csoport választ egy tetszése szerinti lehetõséget, hogy párbeszédet, dialó-
gust írjon. A kiscsoportok külön dolgoznak, majd felolvassák, amit írtak, esetleg eljátsszák. A csoport kö-
zösen megállapodhat, hogy a versnek megfelelõen hova illesztenék be a párbeszédeket. 

A délelõtti csoportban volt egy vállalkozó kedvû kolléganõ, aki igen színesen olvasta fel a verset (nem 
mindenki kapta kézbe a verset ill. látta jól a fóliát). Sajnos, ennek eredményképpen, a karakterekre 
jobban rávilágító párbeszédek, beszélgetések helyeit, azok lehetõségeit nem is tudtam bejelölni. Így 
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fordulhatott elõ, hogy szinte a vers szavait ismételték ill. monológgal indítottak, aztán 3-4 mondat 
hangzott el, ami adott esetben nem világított jobban rá a kiemelt jellemre � királyra, királynõre, fejõs-
asszonyra. Be is vehettek volna más, már említett foglalkozású, a királyi udvarban dolgozó szereplõt 
is, bár az idõ túl kevés volt mindehhez. 
A délutáni csoportnál erre a feladatra nem került sor.    

Hotelportás játék, variációval 
AZ INAS néven fut (The butler). A játszók ismét megnézik névkártyájukat, majd hármas csoportokba ren-
dezõdnek (a kártyán lehet égtájakat megjelölni). Minden csoport kitalál egy problémát, � ami a királyi 
házban merült fel, � és hogy milyen megoldást vár erre a gondra. Majd egyikük kiáll, egy másik csoport-
ból választunk egy inast, és õ értelmezi hangosan, amit az elsõ csoport tagja elmutogat. Az elsõ csoport 
játékosa csak mutogathat, bólogathat, kézzel-lábbal jelezhet, de hangot nem adhat. Így kell megérteni a 
problémát, és hogy hogyan szeretné a csoport megoldani. Mindez körbemegy, mindegyik csoport meg-
mutatja, mi a baj a királyi házban, és mit szeretnének megoldásképpen. 

Mindkét alkalommal igen élvezetes játék volt. Délelõtt a közönség soraiból kértem fel valakit a �but-
ler� szerepére (késõbb említette, mennyire élvezte, hogy ilyen feladatot kapott, és aktívan is részt vehe-
tett a foglalkozáson ily módon), a délutáni csoportoknál a �butler� mindig egy másik csoportból ke-
rült ki.  A feladat elmondásakor jobban kellett volna hangsúlyozni, hogy a probléma megoldását is kell 
kérni, el kell magyarázni. Mindenesetre gyors, érdekes, és nyelvileg is hasznos cselekvés volt. 

Újságírás  
Ismét új kiscsoportok alakulnak (névkártya hátán, pl. négy típusú nyelvvizsga szerint). Mind a négy cso-
port más-más újságnak dolgozik. Az újság profiljának, olvasói szemléletének megfelelõen kell írniuk egy 
rövid cikket arról, milyen �gyalázat� történt a királyi házban � a versnek megfelelõen. Persze, fel lehet 
tupírozni annak megfelelõen, kik olvassák az újságot, túlozni is lehet. A négy újság a következõ: High 
Society � a felsõ tízezernek, Save the World � állatvédõk (RSPCA) magazinja, Cosmopolitan � emanci-
pált nõi magazin, The Daily Worker � a munkásosztálynak szóló folyóirat. 
Mindegyik csoport felolvashatja a maga cikkét. 

Az elsõ foglalkozáson csak elmondtam, mit várnék el a tanulóktól ebben a szituációban, délután odáig 
jutottunk, hogy az olvasó számára közvetítendõ rövid üzenetet sikerült minden kiscsoportnak megfo-
galmaznia, pl.: RSPCA � a következõ számlára lehet pénzt befizetni, Cosmopolitan � a király kivételé-
vel mindenki nõnemû, még az állatok is, igenis, mi nõk vegyük át a hatalmat, és ne hagyjuk magunkat 
utasítgatni. 

5. Forgószék (Elõd Nórától tanultam) 
Ismét négyes csoportokat alkotnak a játékosok (jobbra, balra, elöl, hátul). Minden szék minden oldalára 
1-1 cédula kerül: 1) igazgató: NEM, 2) angoltanár: IGEN, 3) szülõ: NEM, és 4) diák: IGEN. Helyezked-
jenek el középponthoz képest (ez egy szék lehet) és az elõtte lévõ cédulának megfelelõen mindenki han-
gosan kezdje el sorolni érveit amellett vagy az ellen, hogy az iskolában használjanak drámai eszközöket 
az idegen nyelvi órán. Mind a négy (vagyis összesen 12) tag egyszerre beszél egy percig, majd a vezetõ 
tapsára mindenki körbelép eggyel jobbra, ahol új szerepet vesz fel. Mindez négy perc alatt lebonyolítható 
úgy, hogy mindenki érvelhet négy különbözõ szemszögbõl kétféle hozzáállással. 

Az elsõ foglalkozáson a 12 szereplõ végigjátszotta ezt a játékot, nem akarták abbahagyni, pedig sokan 
már indultak a következõ helyszínre. A délutáni foglalkozás (során már mindenki fáradt volt, ezért 
csak elkezdtük a játékot, de nem fordultunk négyet. A lényeget így is mindenki értette, és részben ta-
pasztalhatta, hogy milyen az, ha ugyanannak a problémának a különbözõ megítélése mellett kellene 
érvelnie. 

Mindez után feltétlenül meg kellene beszélni, mit mire használtunk, milyen célra, milyen eszközzel, mi 
sikerült, mi nem, ami nem, az miért nem, mit lehet még kezdeni az adott technikákkal stb. Ez utóbbit na-
gyon fontosnak tartom, de biztos nem fér bele a 60 percbe � ha a többi véletlenül bele is fér.  

Erre sem délelõtt, sem délután nem került sor, pedig ez lehetett volna a munka legértékesebb része � ki 
hogyan látta, ami történt, tanári, nyelvtanári, a nyelvet beszélõ/használói szinten� 

Általános tanulságok számomra: 
 A 60 perc semmiképpen sem lehetett elég erre a munkára. 
 Sokkal pontosabb magyarázatot kell adnom, esetleg példával illusztrálni, mit várok el a játszóktól, fõ-

leg azoktól, akik nem jártasak a drámajátékokban. 
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 Bizonyos tevékenységeket nincs értelme siettetni, akkor sem, ha nincs elég idõ, hisz az a megértés, a 
jó játék és nyelvhasználat rovására mehet. 

 Nem kell félnünk a szünetektõl, a gondolkodási idõ hossza függ a játékos egyéniségétõl, be kell várni 
mindenkit, hogy a kiscsoportokban is egyenrangúként tudjanak dolgozni. 

 Biztosítani kell a �szükséges� felkészülési idõt. 
 Nincs meg azoknak a névsora sem, akik jelen voltak, ami azért lenne jó, mert akkor fordulhatnék az 

észrevételekért a résztvevõkhöz, bár ezen a gondon � reményeim szerint � a szervezõ, a Magyar 
Macmillan tud segíteni. Ha egy fórumbeszélgetés vagy levelezés létrejönne, akkor tágíthatnánk mind 
az érdeklõdõk, mind a szakemberek körét, ami mindenképpen elõre vihetné az idegen nyelvi órákon 
bevezethetõ/bevezetendõ drámatanítás ügyét és a drámai elemek, technikák felhasználását az idegen 
nyelvi órákon. 

A konferencián ismét egyértelmûvé vált, hogy hatalmas igény van az ilyen jellegû bemutatókra, foglalko-
zásokra. Ez csak erõsíti néhányunk azon szándékát, hogy jó lenne létrehozni a Magyar Drámapedagógiai 
Társaságon belül egy idegen nyelvi tagozatot... 
 

 
Melléklet: The King�s Breakfast 

The King asked 
The Queen, and 

The Queen asked 
The Dairymaid: 

�Could we have some butter for 
The Royal slice of bread?� 

The Queen asked the Dairymaid, 
The Dairymaid 

Said, �Certainly, 
I'll go and tell the cow 

Now 
Before she goes to bed.� 

The Dairymaid 
She curtsied, 

And went and told 
The Alderney: 

�Don't forget the butter for 
The Royal slice of bread.� 

The Alderney 
Said sleepily: 
�You'd better tell 

His Majesty 
That many people nowadays 

Like marmalade 
Instead.� 

The Dairymaid 
Said, �Fancy!� 

And went to 
Her Majesty. 

She curtsied to the Queen, and 
She turned a little red: 

�Excuse me, 
Your Majesty, 
For taking of 
The liberty, 

But marmalade is tasty, if 
It's very 
Thickly 

Spread.� 


