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Kardcsony Sdndor a XX. szd.zadi magyar pedag6gia tdrtdnetdnek egyik legnagyobb egydnisdge
iljra hatni kezd. Olvasva m{tveit ,,.4 magyar 4s{drds"-ctm{lt pdlddul, rdjdvilnk; van hazai for-
rds, amelybhl mer{thet a humdnus pedagdgiai gyakorlat elsajdtftdsdra szomjaz6 l6lek. A m6d-
szereskeddst ugyan elvetette Kardcsony Sdndor, de nem vetette el az \wnagdt vdllal6 ds meg-
vall6 tantt6i magatartdst, a tanitvdnyt becsillf melldrendel4si elva. Mintha Rogers is tanult
volna Kardcsony Sdndort6l, s mintha Slade is arra, az egyetetnre jdrt volna, amelyikre a tna-

.. Syar mester.
,,Oreg tan6raink m6dszere abban kiil<intxiz6tt a fiatalok6t6l, hogy 6szint6n adt6k bele a kdzcis munkiba eg6sz
ery6nis6giiket. A fiatalok n6metes m6dszeresked6se rigy viszonylott az 6 fiszrnte odaad6sukhoz, mint ahogy a
mag/ar szavak jelent6s6nek szeml6letess6ge a n6met szavak jelent6s6nek elvonts6g6hoz viszonylik. Az 6reg deb-
receni tan6rok emberek voltak. Szuszogtak, vicceltek, haragudtak, 6s latinul meg gorogtil tudtak. A fiatalok k6t
l6bon j6r6 ,,nevel6s 6s tanit6s"-absztrahilisok voltak, nem is nagyon deriilt ki, tudnak-e, nem-e."

A magyar 6szjin6s (lv{agyar Hirmond6 hasonm6s
kiad6s a Magvet6 Kiad6t6V1985) XLI

- A dr6mapedagogi6t az anyanyelv vagr m6s t6rgyak
oktat6siba m6r eddig is be lehetett csemp6szni, 6n
azonban azt szeretn6m, hogy lehets6ges legyen ezt le-
gitimizalni. A neh6zs6g abb6l fakad, hogr a tantestii-
letek egy r6sze ma m6g nem tartja fontosnak az isko-
la humaniz6l6s6t, az 6nkifejez6s, a kommunikilci6 szo-
cializ6i6 szerelfrt, a szoci6lis k6pess6gek fejleszt6s6t.
De t6telezztik fel, hogy felismerik a jelentcis6g6t, de
mert nem l6tnak l6tv6nyos g/ors eredm6nyeket, hiszen
a drdmapedagogi6nak is legal6bb 3-4 6vre van sziiks6-
ge ahhoz, hogy m6rhetci legyen a hat6sa, kedvtiket
vesztik. Az igazgat6kban, pedag6gusokban nincs el6g
tiirelem a kiv6rilshoz. A szinj6tszilsban, a gyermek-
szinj6tszdsban a produkci6 megg1r6z6. Epp"tr ez6rt 6n
fontosnak tartom, hogy a drdmapedag6gla mellett
a gyermekszfnJdtszds ls Jelen legyen az lskolal ne-
vel6 munkdban.
- Mit javasol Tandr fr a drimapedag6gusoknak, a
Magyar Dr6.mapedag6giai T6rsasignak, mik6nt foly-
tassiik tev6kenys6giiket?
- Legren nagrobb a propagandijuk, gy6zz6k meg az
iskol6kat arr6l, hogy a drrtmapedag6gidt uglanazok
a Jogok llletlk meg, mlnt a tiibbl tantdrgyat.
- J6n6h6ny magyar iskoldban mir bizonyitottak a
drimatanirok. Kis6rleti vagy 6lland6 jelleggel t6bb he-
lyen is folyik driimapedagogiai nevel6s-oktat6s.
- Igen, tudom, ez6rt is hangsflyozom, le kell irni a
tapasztalatokat, el kell k6sziteni a driimatanit6s tan-
terv6t, ki kell dolgozni a program vilaszt6s"4nak felt6-
teleit. Ez volna az elxi l6pes. Aztin a Tirsas"ig elcjter-
jeszthetn6 a m6r elk6sziilt programot, hiszen dk tdmii-
ritik azokat az elm6leti 6s gyakorlati szakembereket,
akik felelciss6ggel v6llalhatjilk az emlitett alternativ
tantervi program ek6,szit6s6t. Arra azonban fel kell
k6sziilni, hogy az iskolikban m6g ezut6n is t6bbf6le
akad6ly tornyosulhat. Kell a megfelelcien felk6sziilt ta-

NYITVA A KAPU A DRAMAPEDAGoGIA EL6TT

K6rddsekre vdlaszol Zsolnai J6zsef, az OKI Ffiigtzgat6ja

Az elmflt 6vtizedek kdzoktat6sa igencsak mostohin
kezelte az olyan tdrekv6seket, amelyr6l rig;r v6lekedett,
hogr vesz6lyezteti az fin. szocialista nevel6st, m6sk6nt,
amely nem egyeztk a porosz-orosz iskolarendszer $/a-
korlat6val.

Megtiirt m6dszernek tekintette a dr6mapedagogi-
6t is, noha ez a metodika akkorra m6r a vil6g sz6mos
orszigdban bizonyitott, hogy eredm6nyesen k6pes har-
m6nikus szem6lyis6gek formil6sira, kreativ k6pesse-
gek fejleszt6s6re, a magyar iskolarendszerbe m6gse -
vagy 6ppen ez6rt - nem f6rhetett be. Hogy m6gis ter-
jedt, s egne tdbben 6rdekl6dtek ir6nta, az annak volt
kdszdnhetcj, hogy a dr6mapedag6gia honi felfedezdi,
miivelcii, akik a kiizmtivekil6s teriilet6n dolgoz6 peda-
gogusok voltak, saj6t hat6skdriikben a gyermek- 6s
diiksznjiltsz6 rendezii tan6rok kdzeg6ben terjeszthet-
t6k a m6dszert; kis6rleteztek, tanfolyamokat vezeltek,
k6zik6nyveket irtak, szakmai munkakdzdss6geket mti-
kiidtettek.

Ma, amikor a demokratizdld6 oktat6si rend-
szerben elvileg minden lehetcis6g megvan arra, hogy az
6vod6t6l a felsrioktatS,sig, a pedagogusk6pzhig z6ld
utat kapjon a dr6maj6t6k tanitris, arr6l k6rdeztiik
Zsolnal J6zsefet, az Orsz6gos K<izoktatilsi Intlzet f6-
iga4at6j6t; mif6le szerepet kap a dr6mapedagogia a
mai magyar iskol6ban?
- Optimista vagrok e tekintetben, hiszen az ftj, a'k6-
sztil6 oktat6si td,rv6ny minden j6 m6dszer, program
sz6mfura biztositja a miik6d6si lehetris6get. A dr6ma-
pedag6gla, tzaz i drfmaJdtdk-tanft6s, alternatfv,
v6leszthet6 programkdnt ak6r azonnal megJelen-
hetfk az oktattls plac6n... - v6laszolja a f6igazga-
t6.
- Og/ gondolja Tan6r fr, hogr van erre fogad6k6sz-
s6g iskol6inkban, timogatnik ezt u iga4at6k 6s a
tantestiiletek?
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nir, helyis6gre, 6rakeretre van sztiks6g. A legJobb ldG
ben l€p s nagy nyllvfnossdg el€ e Magyar Drfme-
pedag6glal TdrsasCg. Tdrekvdselk el6tt nyltott o
kapu.
A fels<ibb szervek ma m6r nem fogj6k akadilyomi a
drimapedagogia iskolai alkalmazis.{t. Nem csak a k6-
sziilcj oktatisi t6rv6ny adja meg ehhez az iskoliknak
a legnagrobb szabads6got, de m6s mellett a Nemze-
ti Alaptanterv is, amely olyan kommunikici6s kultf-
r6t kdvetel meg az oktatisi int6zm6nyektcil, hogy az
maga k6sztethet vezet6ket, pedag6gusokat arra, hogy
m6dszeriiknek v6lassz4k a drimapedagogidt. A kdzok-
tat6s irj szabiiyozAn kisz6lesiti az iskol6k lehetcis6-
geit. Most kell bet6rni az igaziln j6 programokkal, m6d-
szerekkel. Ha a Magyar Dr6mapedagogiai Trirsaslg
szakembereinek van el6g szellemi 6s fizikai ereje ah-
hoz, hogy elfogadtassit magukat, most megtehetik.
Nemr6giben fejeztiik be A magyar kdzoktatrts ml-
ndsdgl megfJftrlslnak szekmal progremJa cimet vi-

A t6rt6net v6g6n kezdem. David Davis Birming-
hamb6l, dr6matan6r, fdiskolai adjunktus, az angliai
dr6mapedag6giai sz6vets6g egyik vezet1je, t6mogat6-
rir6l biztositotta a Magrar Drrimapedagogiai Tirsa-
si{got, folyamatos kapcsolattartdst szorgalmazott, ta-
pasztalatcse16t, szakfoly6iratokat, szakkdnyveket
ig6rt, s mindezt annak a fesziilts6geket nem n6lkiil6-
26, 6rn szellemi kalandban sem sziikcilk<idci 3 napos
ny6ri tov6bbk6pz6snek a v6g6n, Szentesen, amikor is
k6z6s 6rt6kel6sre keriilhetett sor.

Az elej6n azonban 6s k6zben is..., de tartsunk sor-
rendet. Magyarorsz6gra 6rkezik egy angol 6rtelmis6gi,
ery tanfolyamra j6n, magyar pedagogusokhoz, dr6ma-
j6t6kot tanitani 6s olym6don kezd neki a tanitisnak,
mintha hazai pillyfun volna. Azt oktatja 6s fgy, amit
6s ahogran otthon. Kezd6knek. S ebb<il krivetkezik a
baj. Egn6szt, mert a hallgat6i nem kezd6k, mdsr6szt,
mert m6s 6rdekli 6ket, mint amit David nyujtani 6hajt.
David nem 6rz6keli el6g6,, hogy itt a kdriilm6nyek m6-
sok, mint Albionban, s mivel m6sok, egy pedag6giai
m6dszertcjl is mist v6rnak az itteniek, s nem azt, amit
Birminghamban. Gyakorlati segits6get p6ld6ul 6s nem
rendszer-ismertet6st. David a I6bl6hoz ment, kr6t6t
haszn6lt, pontokba szedett mondatokat irt fel arr6l
tcirtr6netesen, mik6nt kell 6pitkezni, a-ikor az impro-
vizativ dr6.maj6t6kot tanitjuk. David a drimapedag6-
gi6t fry oktatja, mint egy tantirgrat; mik6nt lehet el-
jutni egy vizlatt6l a kompozici6ig, a r<igt6nz6ses szi-
tu6ci6t6l a szinj6t6kos kidolgozotts"igig.

Angli6ban l92O 6ta miivelik ezt a m6dszert, iin6l-
16 tant6rgyk6nt tanitjek az iskola als6 fokoza6t6l
kezdve az eg;retemig. Nevel6si eszkdz is, de a szinh6-
zfirtlst segit6 6s a dr6maj6tszist oktat6 szaktrrdom6ny
is. David idejdv6n az ut6bbit akarta cselekedni. Nem
gondolhatta, mivel nem t6j6koz6dott el6gg6, s nem t6-
j6toztatt6k azok, akiknek ez dolga lett volna, hogy a
Magyarorsz6gon munk6lkod6 pedagogusok elxisorban
nem a szaktudom6nyra kivincsiak, hanem arra a pe-
dagogiai m6dszerre, amely a nevel6sben hasmositha-
t6, hogy 6k azt vinjik a nagyon y{1t nngol mestertcil,
hogy a metodika fog6sait ismerteti meg veliik, a m6d-
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sel6 6tfog6 munkinkat, - mutat a fdiga4at6 tz asz-
taliln egy vaskos dosszi6ra. - Az els6n, a miniszt6ri-
umi megm6rettet6sen m6r tril vag;runk, s ott igen j6
volt a koncepci6nk fogadtat6sa. Ndzze csak, ltt ven
benne a dr6mapedag6gla ls. Amikor a humin mii-
velts6g szeret't, jelentcis6g6t elemeztiik, alternativa-
k6nt felsorakoztattuk a drimajiltfik tanit6st is, legk6-
s<ibb a gyermekek 10-12 6ves kor6ig terjed6en. Ebben
a munkiban azt is megfogalmaztuk, hogr e dr6mepe
dagdgldnak be kell dplllnle a felsdoktatrlsbe, e pe-
dagdguskdpzfsbe, a feJlesztd Intdzetek munkdJ6-
ba, a program kdszftdsdbe ls.
Litja, engem m6r nem kell meggr6mi. Kiviinom, hog1r
min6l el<jbb legren a kdtelez6 vagy a szabadon v6laszt-
hat6 tantervi programok koz6tt a dri{mapedagogia is.
Sziikseg van 16.
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szert, a meg6lhet6t 6s megtapasztalhat6t, melyet isko-
lai g;rakorlatukban alkalmazhatnak.

Egyik6jtik nem is birta sok6ig, sz6t k6rt, s etnond-
ta: nekik az6rt van sziiks6gtik a dr6mapedag6gi6ra,
hogy megtanithass.ik a gyerekeket a demokratikus 16-
tez6s j6t6kszab6lyaka, a mell6rendel6sre, a partneri
kapcsolatteremt6sre, a magabiztossigra, a sziiks6ges
dnbecstil6sre, a kisebbrendiis6gi 6rz6s kikiiszdhtl6s6-
re. Majd hozziltette, ne felejtse David, Magyarorsz6-
gon az emberek csak most kezdenek szabadulni 40 6v
diktatfr6j6bol, alivetett#g6kil.

David Davis fog6konynak bizonyult 6s nyitottnak
Scit 6rvendezcinek. H6t persze - mondta - ha vala-
mivel, ezzel az improvizilci6ra 6ptil6 m6dszerrel igen-
csak lehet gyakorolni a demokr6ci6t. Es v6ltott.

Improviaici6s j6t6k kezdciddtt, melyben David a
jit6kmester, aki iddnk6nt verepekbe is b(rjik. A r6szt-
vevcik - kiv6ns.{gira - csalidokki form6l6dnak. A
csal6dban apa, anya, a politikailag ellenz6ki l8 6ves
grermek, valamint egy 14 6v k<iriili kisebb, aki feln6z
a biltyjfura. (7 csal6d sziiletik) Indul a jit6k. Teritett
asztalt iilnek k6riil a kisk6z<iss6gek tagiai, a sziilcik -
ez megintcsak jit6kmesteri ig6ny - megpr6b6ljik le-
besz6tni nagyobbik gyermekiiket arr6l, hogy tiintessen,
m6s v6lem6nyt harsogjon stb. (I4egjegrzztik, hogy min-
den csalid maga dontdtte el a t<irt6nelmi id<it 6s hely-
szint, a konfliktus ok4t 6s a csalddon beliili 6rzelmi
kapcsol6d6sokat.) David, a j6t6kmester egyszercsak
k6di, hogy elmrilt egy esztendci, a diktat6rikus hata-
lom lecsap, az ellenz6ki fiirt elviszik 6s elmegy6gyin-
tflzetllr�, z6rrj6rk.A val6s6gban a nagyobbik fifr etir6-
nyitj6k egy m6sik terembe, amelyik maga a bolondok-
h6za. A csal6dnak 6vi egyszeri l6togat6st enged6lyez-
nek, s erre most keriil sor. Az rntlzet messze van. Eg;r
napig is zdtyk6lciJnek a vonaton. Van id6 a csal6dta-
goknak megbesz6lni6,k, ki mit mondjon,-ki mit adjon
6t, mik6nt biztass4k a fi6t kitart6sra. Am a helyszi-
nen, a 'kiildfdldrcil hozott tgazgat6 ismerteti a rend-
szab.ilyokat. A csal6dtagok csak egyenk6nt mehetnek
az 6pltho4 levelet nem adhatnak 6t, a csomagot is
le kell tenni a vdr6szob6ban. Ervekre 6s k6r6sekre el-
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