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Irf,ertlkcsr'6tt. ha akartik kiiliin fogalmaztik meg, f jabb

h. ,rr o.,. ': mtihelymunkin a v6laszt (response). Eze-

b ez igr ltitrej<itt valamiket, folyamatok v6geredm6-

ny€t mutattik be csiit<irtiikiin d6lelcjtt m 6r azeg6szli,t'or
minden rbztr evcij6nek. L ez.6w aigy ak6thetcsmunkafo-
llamrlot. Mi -a team -nembir6ltunk,csakkoordini4l-

tunk. Nem sz6ltunk bele az egy6nek munk6j6ba.
A d6lelcitti munka a val6di encounter el6k6szit6s6nek

Jotm eleme volt, hogy az an im6torokat m6r j(rlius I 0-re
k6rtfr k Bek6scsab6ra, hogy elcik6szithessiik egyiittmtikti-
desilket. J6t6kokat j6tszottunk veltik, melyek mind a
kommunik6ci6r6l, az egymds meg6rt6s6rcil sz6ltak'
Majd ,,lott6hirzils" kovetkezett. Angol, francia 6s ndmet
kalapba tettiik az e nyelveken besz6lci animdtorok nev6t.
Kett6t-kett6t hfrztunk minden kalapb6l. Ezek lcttek a
p6rok, akik azutfn a kovetkezci napon megpr6bdltdk egy-
missal koncepci6 dolgiban sz6t 6rteni. .Tobb6ra sikeriilt'
Ha nem, ott f j pirt alakitottunk ki. Sajn os,ez,azel6k6szi-
t6s nem sikeriilt | 00%-osan, mert nyolc anim6tor nem
6rkezett meg idcjben. (Erthetctlen modon a magyar sem!)
Ezek a csak a gyerekkel 6rkezci anim6torok az eg6sz mun-
ka sor6n kiss6 kilfigtak a sorb6l,6s nem mind tudott iga-
z6n j6l bekapcsol6dni a munk6ba.

Eg6szen m6s jellegri volt a d6lutrlni munka. D6lut6n-
ra bdrki, anim6tor 6s supervisor, egyar6nt szabadon hir-
dethetett valamilyen miihelyt (workshop), melyre a gye-
rekek szabaclon je lentkezhet tek.  A val6di  munka-
megosztes azvolt, hogy d6lut6ni miihelyt jobbiira super-
visorok hirdettek. Ezeken a miihelyeken viszont a pro-
dukci6 volt a l6nyeges. Ezekbcjl 6llt tisszc azazlutcasz.irl.-
h6zi ettid -soroza t, mellyel megkosz6n t ii k a hizigaz d 6.Jx,
B6k6scsaba vend6gszeretet6t. Ilyen workshop volt pl.
gimnasztika, improviz6ci6, zsongl6rkiid6s, jazz-balett,
szirtaki stb. De a maszk-krlszit6k 6s a t6rgyform6l6k is be
t ud tak kapcsol 6dn i az u tcaszinh itz.i l6rv iny ossilgokba,
melyek helyszine a v6ros s6t6l6-utci4ja volt. Az utc6n be-
liil a helyszineket a miihcly-vezetcikvi{lasztott6k ki, de a
mriv6szcti vezet6s szerkesztettc osszc, tal6lta ki a kczd6s
6s a zdr6s ceremfinirij6t.

2.A tartalom
A tartalom a kapcsolat volt. Arra kellett a d6lelcitti

munkfban az animdloroknak t6rekedni6k, hogy valami
olyan iizenetet fogalmazzanak meg szavakkal, mozg6s-
sal, zen6vel, ti4rgyakkal, ami az embcrck egymi{s kiizotti
meg6rt6s6t, a faji, vallisi, nemzeti kiilcinb<iz<is6g meg6r-
t1s6t, az,,idegen - sz6p" gondolatdt fejezi ki. Ehhez
adott t6maszt a saint-exupery-i jelmondat. S ez a lartal-
mi iizenet, 6s ahozz| fogalmazott vflasz jobb6ra mind a
tizenk6t munkacsoportban k6pes volt megf ogalmaz6dni.
Persze v6ltakoz6 szinvonalon. De fgy v6lem, - s a team
is 0gy v6lte -, hogy n6gy-iit eg6szen kimagasl6 ered-

m6ny sziiletett. Mi volt a munka legftibb eszk6ze? Az im-
provizici6.Az a fajta etiiddz6s, ami a magyar dr6mape-
dag6gusok 6s szinj6tsz6 rendezcik elcjtt sem ismeretlen.

Megit6l6sem szerint a k6t h6t alaphangj6t az els6
munkah6t folyamata, a "message" megfogalmaz6sa
iitdtte meg.Itt 6ltal6ban az volt a munka alapja' hogyva-
lamilyen meg nem 6rt6sbcil eljuttak a k<izds felismer6sig:
a b6k6hez 6s a megr6rt6shez. Pl. kiil<in-kiilon csoportok
harcoltak egym6ssal, majd megtalilva saj6t identitdsu-
kat, egymils kez6t fogva, sz6p mel6di6ban olvadtak egy-
gy6. Vagy kiildn-kiilrin szigeteket alkotva, a b6k6s 6let fo-

lyamatait pr6b6lt6k kiform6lni. Erdekes m6don ink6bb
azemberi testtel6s n6hiny eszkdzzeldolgoztak, mint t6r-
gyakkal. Patrick Quinnet sz6p gondolata volt - az elcjk6-
szitci megbesz6l6seken, m6g okt6berben -, hogy milyen
j6 volna, ha az eszme t6rgyakban fogalmaz6dna meg' pl'
papirban. Nos,egyetlen csoport volt csak, amelyik papir-
ral dolgozott. Es bizony el6g gyeng6n.

Az 6n v6lem6nyem szerint a p6rositotl csoportok a
misodik h6ten is jtll dolgoztak, de a reponse, a vilasz mir
nem volt olyan eredeti, mint azizenet. Sok esetben in-
k6bb onism6tl6snek hatott.

3. A tanulsiig
Szakmai - nekiink magyaroknak - annyi' hogy nem

jdrunk rossz irton a drimapedag6giai m6dszereinkben'
Rengeteg gyakorlat eleme ismercis, m6r kordbban 16tott,
itthon isalkalmazott. Tal6n az lehet rij vonds, hogy az ani-
m6tor szelidebben (minden agresszivitds n6lkiil) hagyja
a gycrekeket dolgozni. Nemragaszkodik eredeti elk6pze-
l6s6hez, hanem hagyja v6ltozni. Magyarul: 6pit a gyere-
kek kreativit6s6ra!Ne feledjiik, az itt mtikddcj m6dszert'
kreativ drim6nak is nevezik.

H uszonki lenc orsz6gb6l 250 gy er ek 6s 6tvenn6gy f el -

n6tt vett r6szt ezen a ralfikoz6n. A d6lel6tti munkdban
matcmatikai alapon, a d6lut6nin <ink6ntes alapon szerve-
z6dlek kozoss6gg6 az idegen gyerekek. Az irn. ,,nemzeti
csoportok" egyiitt laktak, 6tkeztek, rendszeresen tal6l-
koztak 6s..nemzeti bemutat6kat" is tartottak. De a mun-
ka gerinc6ben m6gisaz encounter, a kapcsolat illt. Idcge-
nek egyiitt. Nem szavakban; tettekben, a val6s6gos 6s
klzzel f ogh at6 m u n k 6ban i sm e r t6k m eg egym 6 s t : a m iisik
kulttr6j6t, szokilsait, idegens6g6t. S a gyerekek nemcsak
toler6lt6k a m6ssdgot, hanem bar6ts6gok, szerelmek is
szovcidtek. Agyerekek szcllemis6g6t6l idegen a naciona-
lizmus, a rass z,iz.mus.Ezafelncittek taliilm6nya. A gyerek
ezt nem csak nem rlrzi, hanem figyelembe se veszi. ,,J61
csak a sziv6vel l6t az ember" - meg azesz.6vel, a humo-
r6val, a j6t6kos oszt6n6vel.

Ez volt a 6. drama encounter legnagyobb tanuls6ga.

Mdtd LaJosil
Tizenbt nyulak

- Egy h6t Angli6ban -

Azt hiszem, mindig kiil<inos elfog6dottsdggal jrir, ha
az ember kiilfiildi tanulm6nyfrtra k6sziil. Sokszorosan
igaz lehet ez akkor, ha mestcrs6g6nck, mtiv6szet|nek
sziil6haz6j6ba indul. A dr6matan6r szimilra - tartoz-
zon b6rmely irdnyz.athoz. - Anglia mindig is a ,.biilcsci"
marad.

Ez 6v jfniusiban, 13-21. kiizdtt tizeniitddmagammal
j6rultunk ehhez a bijlcscihoz, rls azt kellett hallanunk,
hogy a gyermek - az iskolai tantervbe tan6rak6nt be6pi-
tett dr6ma mint v6laszthat6 tant6rgy - 6letc az cit gon-
doz6k nagy riadalm6ra egyre ink6bb vesz6lybe keriil. Ez
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a f6lelm szinte minden besz6lget6sben, miihelymunkd-
ban kifejez6sre jutott r6sziikrcil.

. B6rmilyen t6volinak lreztiikvolna magunkt6l prob-
l6m6ikat (mert hiszen ,,n6luk m6r legal6bb miik<idik..."),
m6r a szakmai program elsci napjfn szembesiilniink kel-
lett azzal, hogy a drdma l6tjogosults6g6t igazol6 6rvek
k6ziil nem egy ahazaikizdelmekben is megielenik.

Ezen az elsci est6n r6szt veltiink egy miihelytal6lko-
z6n, melynek els6 r6sz6ben a drS.matanit6s ,,hciskor6t"
id6zcj eml6kmiisor jellegri szinielcjadi4st lettunk, majd
mrihelymunka keret6ben kis6reltiink meg v6laszt keres-
ni a (sz6munkra ugyan axi6ma-6rt6kii, az oktatdstigyi
korm6nyzat 6ltal azonban gyakran megk6rdcijelezett)
,,hasznos-e a dr6ma?", ,,mire j6 ez?" felvet6sekre. Kiild-
nds 6rz6s volt itt a Nemzeti Drimatandr Szdvets6g
(|.{ATD) jelenl6vd tagiait6l azt a - nem csup6n udvarias
gesztusk6nt elhangz6 - mondatot hallani, hogy a d16ma
6letbentart6s.i6rt f olytatott kiizdelemben j el en ttis szel -

lemi segits6get v6rnak a kiilfdldi testvr6rszervezetek tag-
s6grlt6l is.

A Londonban tartott tanicskoz6s ut6n Birmingham-
be, a tov6bbiakban,,fcjhadisz6ll6sunkk6nt" szolg6l6
szill6shelyiinkre utaztunk - tizen<it magyar dr6mata-
n6r, egy brit egyetemi oktat6, szewez6, idegenvezetci 6s
sof6r (ezut6bbiak szerep6ben a f6radhatatlan David Da-
vist l6thattuk egy szem6lyben!).

A vas6rnapot, l4-6t a demonstrativ 6s t6volsigte-
remt6 szerepalkot6si elj6r6sokat 6rintci miihelymunk6-
val iinnepeltiik, majd estea fakult6s hallgat6inak elcjad6-
s6ban meghallgathattuk...a tiszteletiinkre rendezett fo-
gaddson felszolgiilt sal6tik 6s m6s finoms6gok receptje-
it.

M6snap d6lelcjtt egy helyi k6z6piskola drima-tago-
zatos oszt6ly6nak dr6ma6rdj6n vettiink r6szt, majd a
di6kokkal folytatott r6vid besz6lget6s ut6n 6trohantunk
egy iiltaliinos iskoli4ba, ahol felsci tagozatos ldnyok dr6-
ma6riij6t l6ttuk. A k6t foglalkoz6s ut6n egy kicsit sz6-
gyelltem ugyan bevallani magamnak is, de meglehetcisen
el6gedetlen voltam. Gyanakodva k6sziiltem h6t az esti
programra, a Belgrade TlE-csoport bemutatkoz6s6ra, 6s
ezt az sem enyhitette, hogy vend6gl6ttiink bejelentett6k:
egy olyan foglalkoz6ssal kiv6nnak megismertetni min-
ket, amelyet 6ltal6ban 6t-tiz 6vesekkel ji4tszanak, Ide-
genkedr6sem m6r az otodik percben megingott, k6scibb
pedig teljesen el is sziillt: a jritsz6k hiteles jelenl6te, a
helyzet egy6ltal6n nem ,,gyermeteg" volta majd mind-
annyiunkat magdval ragadott. Oszinte lelkesed6ssel pr6-
biiltuk az elcittiink sorra felt6rul6 jeleket 6rtelmezni, tar-
talmukat ttirt6nett6 dtviimi. Nem lettiink tch6t 6t6vesek:
a j6t6k volt olyan, hogy abban mi is magunkra taldlhat-
tunk.

A keddi napon a dr6ma-fakult6s nagynevti oktat6j6-
val, David igazgat6t6rs6val toltottiik a d6lekjtt<jt, vala-
mint a d6lut6ni id6szak nagyobbik r6sz6t. Foglalkoz6s6-
hoz Ken Byron alapvetci fontoss6grl t6m6t vAlasztott: a
driima 6pitkez1sm6djit, a tan6r 6s a tanul6k k6zti folya-
matos egyeztet6s 6s megbesz6l6s szercp6t. Megvitattuk a
partneri viszony ki6pit6s6t a dr6ma6rdn, besz6ltiink az
iriinyit6i szerep 6truh6zils6nak lehetcis6gci161 6s sziiks6-
ges voltiir6l. (Term6szetcsen nem csup6n besz6ltiink, ha-
nem dolgoztunk is: a Prom6theusz-legend6t dolgoztuk
fel az oliimposzi istenek n6zcipontjribol.)

Este az el6z6 nap d6lut6nj6n megismert tanirndvel,
Tag McEntegarttal elemeztiik a szimb6lumok, az elvon-
tabb megfogalmazism6ddal 6l<i dr6mai formik alkalma-
zilsi lehetcis6geit a dr6matanitlsban. A logikusan fel6pi-
tett elm6leti vedatot sajnos kev6sb6 meggycizri gyakorla-
ti szakasz kdvette, igy n6mileg felem6s 6lm6nyekkel zu-
hantunkiigyba.

Az dtddik nap t6m6ja a drdma mint miivdszi forma ki-
fejez6srendszere, m6s mtiv6szetekkel (els6sorban a film-
mriv6szettel) val6 kapcsolata, illetve e k6t formanyelv kti-
ldnbrizcis6ge volt. Videofilm k6szit6se 6s elemz6se segi-
tette a munkdt.
A f6raszt6 nap v6g6n igazi csemeg6nek ig6rkezett a
stradfordi Royal Shakespeare Company Makrancos
hrilgy-el<iad6sa, Rovid kritikak6nt csak ennyi 6lljon itt:
az 6lm,6ny nem volt marad6ktalan. (Ugyanakkor: igaz,
ami igaz,,,Stradfordot l6tni, 6s megszeretni...")

A csiitort<iki miihelymunk6t Geoffrey Gillham, az
angol dr6maoktatfs politikai fenegyereke, szinmiiir6 6s
TlE-csoportvezeto ft anyitotta. T6mdnk a drima-munka
tervez6se, az anyagv6laszt6s, a megkiizelit6sm6d kiv6-
lasztisa 6s v6gigvezet6se volt. A-ki pr6bdlkozott mir cgy
(szerinte) 6rdekes t6ma kibont6silval gycrekek k<izott, az
tudja. milycn neh6z is ez. Geoffl cgy teljcs napot toltott
kdriinkbcn, a valfidi dr6mf ig azonban m6g igy sem jutot-
tunk el; munk6,nkat a szerepkateg6ri6k fel6llit6s6ig tud-
tuk vegigvezelni.

A pcntcki nap kere t6t (nem szakmai, csup6,n techni-
kai crtclcmben)az utazisadta. Kor6n indultunk Lancas-
terbe, hogy megnczhessiik a Dukes szinh6z TIE-csoport-
j6nak foglalkozis'it kisiskolisokkal, illctve - a d6lutrin
foh'am6n - kozrx mrihcl-r'munkin vegviink rlszt a t6r-
sulattal. Kiil<iniis estc volt: keresgcltiik egvm6s stilusat,
iisszhangot kerestiink a sokfclesegben. Igv esctt, hogy kis
csapatunkkal sz6 szerint lekcpcztiik (es igv par6di6ba
forditottuk) a ,.n1ul viszi a pusk6t" sz6l6sunkat, mcllyel
k6nnyes nevet6sre fakasztoltuk cisz mesteriinket, Davi-
det. (Remclem, ennck ellcnerc ncm ez nraradt a lcgna-
gyobb 6lmcny'c or tld t ii n kr( il ! i risom c imc m i ndcnesle t rc
e momentumbol crcdt.)

Az utols6 nap t6mija a tanir szerepbel6p6se, a szerep
6s a helyzet szintjeinck eg_r'misra cpitcse lett, emellett
pedig r6ir6nyitotta figvclm[inkct az instrukci6adds ne-
h6zs6geire, a ,,hallgatni tudis" (pedag6gusok sz.6m6ra
kegyetlentil neh6z) miir 6szctcre.

A d6lut6n az risszegzr:ls jegrcbcn telt. K6t k6rd6sre
kellett iriisban. nag,-!' koz<is lista <issze6llit6s6val v6laszt
adnunk: ,,Mi az, amiben biztos vagvok, vagy a h6t folya-
m6n megbizonl'osdtam?". r'alamint ,,Mi az, amiben bi-
zonytalan vagyok, amikerd6s maradt a sz6momra?"

Mit tegyek mlghozzA chhcz? Szimos kisebb-na-
gyobb6lm6nyrcil nem lchct cgr ilyen ir6sban bcszdmolni,
n6h6nyat ped ig 6n magam szrirtem ki a mes6lendcjk sor6-
b6l. hiszen nem tartoznak a szakmai k6rd6sek kdr6be.

Hazaj6ttiink, 6s azirta tobbnyire k6t k6rd6s foglalkoz-
tat sajat dr6matandri munk6mrnal kapcsolatban: mi az,
amibcn biztos vagyok, illetvc mi az, amiben gyakran elbi-
zonytalanodom? Mindcn nap szii letnek v6laszok...6s
m i nden nap megk6rdcijelezrilnek.
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