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Ecen vERoNTKA

I 985-ben a Heinrichshofen's Verlag gondozisiiban
kiil6nds cimii kdnyv jelent meg Dagmar Ddrger toll6b6l.
A Mini- 6s mono-dr6mdk fcicim lut6n ez r{ll: Utmutat6
szinhizi kisform6khoz. S hogy val6j6ban milyen - n5.-
lunk m6g irjdons6gszimba menci miifajokra gondol a
szer 26, azt megtu dha t j uk a z El 6sz6b6l 6s a z a zt k6ve t ci -

bizonyos mozzanataiban ism6tlci - Bevezet6skjl.
A mini-mono-dr6mik a gyermek- 6s ifj(rs6giszinhiz

egy form6j6t k6pezik, amelyeket az iskola szilmira -

egyiskolai osztilly r6sz6reds egyvagy k6t tanit6si 6ra tar-
tamdra - dolgoztak ki. Ezeket a kis k6lts6ggel k6szillt,
rdvid darabokat professzionista szin6szek v agy sz.inhiz-
pedag6gusok j6tssz6k, s igy a mini-mono-drim6k egy sa-
j6tos - az iskola 6s a professzionista szinh6zkSzott6116
- form6t szeml6ltetnek. Fontos jellemzrijtik 6s c6ljuk a
nilziik aktivizil6sa, bevonisa, hagyomi6nyos n6zciszere-
p6nek megsziintet6se" A monodr6m6t egy, a mini-dr6-
m6t n6h6ny - kev6s - szerepki jitssza.

Az El6sz6 a mini-mono-dr6.m6k sziilet6si helyek6nt a
hajdani berlini Pedag6giai Fcjiskola "Schulspiel" szakdt
jel<ili meg, ahol egy egyetemista csoport - tagjai kdzdtt
e k6nyv ir6ja is - 1977 6ta dolgozott a mini-mono-dr6-
m6k fejleszt6s6n. E csoport h6rom tagja azutin I 980. ja-
nu6rj6ban megalapitott egy kis6rleti gyermek- 6s ifj0s6-
gi szinh6zat, a ,,Berlin J6t6kmrihelyt".

A k<itet els5, terjedelmesebb 6s alapvetchn iskolai-
pedag6giai n6zcipontf r6sz6bcil v6lasztottunk ki egy mi-
ni-driim6t. R6szletes ismertet6s tal6n idehazais 6rdeklci-
d6st kelthet egy fj - s a tanit6st, nevel6st minden bi-
zonnyal szinesitci, frissitci - forma ir6nt.
A Szerzri-j6t6k cimri darab programc6dulija:
ImproviTticids jdtik kdt f elndtt el6ad6 szdmdra.
Korcsoport : 7. osztilyos tanul6k, esetleg lehetnek fiata-
labbak is. (Ebben azimprovizilci6s j6t6kban messzeme-
n6en a n6z6k halilrozzilkmegaz.ig1nyszintet, igy a prog-
ram kev6ss6 fiigg az 6letkort6l.)
Iddtartam: I iskolai 6ra
Elcifelt6telek J6t6kt6rnek elegend6 az osztilyterem.
Tdma:K6lfelnritt jdt6kos szinjf t6kot improvizill a tanu-
l6k utasitilsainak megfelelcien.
Tartalom:
A tartalom a tanul6k utasit6saib6l fejltitik ki. A gyere-
kek egy kis csoportja egy j6t6kossal az oszt6lyon kiviil ta-
n6cskozik, a tcibbiek a m6sik j6t6kossal pedig az osztily-
ban. A megbesz6l6seknek <it 6llom6sa van.
Minden egyes 6llom6s ut6n a felncitt jiit6kosok a tanul6k
utasit6sainak megfelelcien j6tszanak.

Mini- ds mono-drdmdk
- Dagmar Diirger azonos cimti kiinyvdrdl -

sychosomatic obstetrics and gynaecology. Szerk. Lorrr-
lne Dennerstein 6s Graham D. Burrows. Amsterdam
1983.269-306
TBerger-Kellner: Val6sigfel6pit6s a h6zassdgban: A
fenomenol6gia a t6rsadalomtudominyban. Gondolat,
Bp.1984.
SBerne, Eric:Emberi jdtszmi4k. Gondolat, Bp. 1984.
9Hermann Imre: Az ember 6si oszt6nei. Magvetci, Bp.
t984.

C selekvdsformdk:
A tanul6k utasitdsokat adnak, melyeket a j6t6kosok,,6t-
iiltetnek" (akci6v6 form6lnak).Azegyiittj6tsz6s nem c6l,
de nem is kiz6rt.
I . 6llom6s: A tanul6k megjelolnek a j6t6kosuknak egy 6r-
zelmi illapotot. t
2.6llomis: A gyerekek egy szerepet adnak a jdt6kosuk-
nak 6s leirjdk annak szok6sait, helyzet6t...
3. 6llomis: A tanul6k megta nicskozzik,hogy milyen volt
a jdt6kosuk (a r6osztott szerepben) tiz€wel azel6tt.
4. 6llomfs: A tanul6k megbesz6lik, hogyan talillkozik a
k6t j6t6kos.
5. 6llom6s: A gyerekek tanfcsot adnak a darab zdr6jele-
net6re.
A 4.6s 5.6llom6snril valamennyi tanul6 k6z6sen tan6cs-
kozik.
A k6scjbbi felhasm6l6s 6s tovibbform6liis lehetcis6gei
- Az eljiltszott jelenetekbril egyes tartalmak, probl6-

m6k, t6mik kiemelhetcik 6s toviibb alakithat6k (be-
sz6lget6sben vagy j6t6kban).

- A szinh6z t6mijinak tanit6siban: Mi tartozik egr
szinhizhoz? Hogyan keletkezik egy szindarab? Mi a
szerzd funkci6ja? Milyen mrifajok vannak?

- A tanul6k maguk is megpr6b6lhatnak el6re meg-
adott elj6rr4s szcrint l6trehozni 6s elj6tszani egy da-
rabot.

A darabifoglalkoz6s menete 6s didaktikai kommentir
T drf or md I ds: A tanul6k f6lk6rben iilnek
Szem6lyek:

A j6t6kos
B jr{t6kos

Sz6beli eldzetes
Az iidv<izl6s 6s bemutatkoz6s utin a k6t j6t6kos valame-
lyike rdviden elmagyarS.zza a tanul6knak az elj6r6st,
azaz, hogy m i szinh|zat akarunk csin6l n i, ehhez azonban
egy fontos dolog hi6nyzik, nevezetesen a darab, ez6rt a
tanul6k felad atalesz ezt adarabot l6trehozni.
D.K.: Ennek a sz6beli el<izetesnek relative rovidnek kell
lennie, nehogy a bizonytalans6g 6s a f6lelem 6rz6se ala-
kuljon ki agyerekekben, hogy cik erre a feladatra nem k6-
pesek. Igy jobb azonnal belekezdeni a gyakorlati megbe-
sz6l6sbe.
El6jdtszds
l.6llom6s:
Mlndk6t jit6kosmegkapja afeladat6t a sajit tanul6cso-
portjit6l: egy6rzelmet, amelyet el kell j6tszania. Mihelyt
mindk6t csoport meg6llapodott egy em6ci6ban, a ket j6-
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t6kos egrike elkezdi a jlt6koc rMden elj6tssza xz fel-
adat6t,6s 6ll6k6ppel fejezi be,
D.K.: A jit6kosoknak arra kell tdrekedniiik, hogy min6l
kev6sb6 avatkozzanak be a tan6cskozisba, hiszen 6kcsak
,,anyagk6nt" illnak a tanul6k rendelkez6s6re.
Ennek azelsi 6llom6snak is igen r6vidnek kell lennie a
megbesz6l6sben 6s az el<ij6tszisban egyar6nt, tanicsaik
rdvid, gyors ,,6tiiltet6se" b6tors6got 6s dnbizalmat ad a
tanul6knak ahhoz, hogy a j6t6kosoknak utasit6st adja-
nak. L6tj6k, hog;r komolyan veszik, fontosnak tartjik 6s
nem bir6lj6k <iket.

2.6llom6s:
Az egyik j6t6kos hat-nyolc tanul6val az oszt6lyon kiviil
tan6iikozik, a m6sik j6t6kos pedig az oszt6ly nagyobb 16-
sz6vel a teremben.
D.K.: Ha az egyik j6t6kos l6ny, akkor nagyobb grerekek-
n6l (7 . oszt6lyt6l) gyakori eljir6s az, hogy a jit6kos sz6n-
d6kosan csak 6-8 l6nnyal tan6cskozik, mivel a nemek
szerinti szltvillasztis a kiscsoport szimilra kiildntis fe-
sziilts6get 6s ttibbnyire gyorsan kellemes hangulatot te-
remt. A nemileg homog6n csoport munkfja sor6n gyor-
san l6trejdn egy bizalmasabb, laz6bb, kellemes atmosd6-
ra, s egyben egr viszonylag egys6ges szerepmeghat6rozis
sztiletik.
A tanul6knak most az a feladata, hogy a j6t6kosok sz6- '

mira az I . 6llom6s 6rzelm6hez egy szerepet tewezzenek:
6letkor, szociilis, hivat6sbeli, csal6di helyzet, szokisok,
kivins6gok... Azut6n ki kell v6lasztaniuk elj6tsz6sra egy
cselekv6sVjelenetet.
D.K.:Ha a gyerekek elakadnak (ami itt gyakran elcifor-
dul), a jdt6kosok egyszerti k6rd6sekkel (tvtilyen korf le-
gyen ez a szem6ly...?) b6torithatj6k cjket. A tapasztalat
azt mutatja, hogy azut6n m6r gyorsan megkezdcidik a vi-
ta, amelybe a jit6kosoknak m6r nem vagy alig kell be-
avatkozniuk, hanem hagyni kell a gyerekeket d6nteni 6s
a csoporton beliili javaslatok kiiziil v6lasztani.
A megbesz6l6s ut6n ism6t valamennyien tal6lkoznak a
teremben, 6s mindk6t j6t6kos eljiitssza a r6osztott szere-
pet.

3.6llom6s:
A megbesz6l6s ugyanazokban a csoportokban t6rt6nik.
A tanul6k most utasit6sokat adnak a jdt6kosaiknak arra
vonatkoz6an, hogy milyen volt hcisiik tiz 6wel ezel'6tt
(Hogran 6shol6lt? Milyen tulajdons6gai voltak? Mi volt
a hobbyja?). Fiatalabb szerepekn6l riividebb a ,,visszate-
kint6s", id6sebb szem6lyek eset6ben esetleg hosszabb.
D.K.: Itt fontos sz6munkra, hogy a tanul6k megpr6b6lja-
nakiisszefiigg6st teremteni a jelen es amflt kdzdtt, hogy
rfuklrdezzenek a jelen viselked6sm6djaira 6s visszave-
zess6k azokat a kor6bbi 6vek 6lm6nyeire, azazhogy a szo-
cializ6ci6s t6nyezcikkel foglalkozzanak. (Ez persze nem
felt6tleniil a tanult szocializici6s te6ri6k felid6z6s6t je-
lenti, hanem a szemilly/szerep komolyan v6tel6t 6s m6-
lyebb megismer6s6t.)
Miutdn mindk6t elciad6 elj6tszotta a maga jelenet6t -
j6t6kuk el<itt tdbbnyire bejelentve, hogy mely 6letkorban
j6tsz6dik a jelenet - a tov6bbi 6llom6sokat valamennyi
tanul6val egriitt kiiz6sen besz6lik meg az oszt6lyban"

4.6llomis:
A tanul6k kialakitanak egr cselekm6nyt, 6s megbesz6lik,
hogyan keriilhet eg;rm6ssal kapcsolatba a k6t szem6ly, mi
tdrtdnik. hol tal6lkoznak...
Jayaslataik alapjin a k6t eltiad6 most kiiziben jdtssza a
jelenetet. Ha a helyszinek vagy a t6rt6net tov6bbi mene-
tenemvil6gos, akkora j6t6kosokf6lbeszakitj6k a j6t6kot

6s megk6rdezik a tanul6kat.

5.6llomris:
Mieldtt a tanul6k kialakitan6k a zir6ielenetet, a jdteko-

sok 6sszegzik az eg6sz folyamatot, azaz megnevezik az
egyes funkci6kat, mint szerz6, rendez6,szin6sz, nflz6, 6s
ilym6don elm agyarilzzik,hogyan j6n l6tre a szinhiz. Eh-
hez kapcsol6d6an kdz6sen megnevezik azokat a szin-
hiizi tehetcjs6geket, amelyek szerint a darab befejezcid-
het: mint kom6dia, tragedia, abszurd, groteszk, bulviir-
darab,mese...
D.K.: tirtelmesnek6s a j6t6kosok meg a tanul6k szim6ra
egyar6nt kiel6gitcinek bizonyult a befejez6snek ez a m6d-
ja. Ha ugyanis nem a kiildnb<iz<i form6k kin6lat6t 6s be-
mutat6slt alk almaztilk a i6t6kosok, akkor gyakran meg-
t<irt6nt, hogy a tanul6k az 6ltaluk ismert televizi6s min-
t6k - p6ld6ul a bulv6rszinh6z vagy a rekl6mprogram
alatti rtrvidfilmek alapj6n - gyorsan kitaldltak egy
happy end-et, amely ellentmondott annak a komolysiig-
nak 6s in tenzitiisnak, ahogyan valamennyien dolgoztak a

t6min vagy probl6miln. Ez a f aita befejez6s komolyan
veszi a t6rt6netet, es ezzel egyidejiileg megmagyarilzzaa
gyerekeknek a szinh6z kiiltinbiizri form6it.
A gyerekek e8y vagy t6bb z6r6form6t kiv6lasztanak,.
pontosabban kidolgoznak 6s elj6tszanak.

A Szerz&jit6k cimri program bemutat6sa ut6n l6ssuk'

milyen lehetcisdgei vannak az egyes tan6rnak e program

alkalmaz.isira. DagmarDirger kdnyv6nek 8. fejezete -

mely e k6rdest a k6tetben k<iz<ilt valamennyi darabra vo-
natkoz6an megvizsg6lja - a mini-mono-dr6m6k prim6r
megvalmuliisinak leir6s6val indul. A mini-mono-dr6-
m6kat elsrillqSeseo eg,v csoport (szinj6tsz6k6r vagy m6s
jitsz6 t6rsulat) adja elci az iskoliban a77rl a c6llal, hog)'
kedvet, b6torsigot 6s iiszttinzest adjon a g;rerekeknek a
jit6l&oz. Ez mindig csak egv egvszeri esem6ny, a folya-
matos munka a tanirra \'6r, lett lq3'en az tovilbbi csopor-
tok meghiv6sa az iskol6ba. ntihinr forma kipr6hil6s6a a
kollegdkkal, vag;r v6giil - s ez a legnehezebb tt - az
egyediil tiirt6nci hitor kiserlet.
Abban azesetben, ha a tanir egyediil j6tszik, amini{r6-
m6kat megkell v6ltoztatni:az epikus von6sokat kell er5-
siteni a dramatikus von6sokkal szemben, azaz sok min-
dent,amit egr6bk6nt tobbel6ad6 j6tszik, a tan6rnakkell
elmes6lnie.
A tan6r sz6m6ra h6rom alaplehetris6g kin6lkozik:
- a tanul6k fokozottabb m6rt6kben val6 bevon6sa 6s

eztrital tov6bbi j6tsz6t6rsak nyer6se
- adr6mafrtiiltetdse epik6ba; a tan6r mes6l
- a tan6r megsokszorozza magit bab6k, kell6kek'

kosztiimiik hasznilatdval, de ugyanakkor minden
fontos szerepet maga j6tszik.
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