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I. A TEHETSÉGRŐL

I.1. A te het ség össze te vői

A te het ség össze te vői nek vizs gá la tát úgy lá tom cél sze rű nek is mer tet ni, hogy
me lyek azok a te rü le tek, ame lyek va la mi lyen vi szony lat ban kap csol ha tók a drá-
 ma pe da gó giá hoz, hol és mi lyen szerep jut a drá má nak a te het ség fej lesz té sé ben. 

El ső ként vizs gál juk meg a leg fon to sabb össze te vő ket a fen tiek ben em lí tett
Renzulli–Mönks mo dell alap ján. A há rom kör az egy más ra ha tó sze mé lyi sé gen
be lü li té nye zők: a ké pes sé gek, a krea ti vi tás, mo ti vá ció. A met szet a te het sé get je-
 len ti. 

Bár sok min den ben se gít het a drá ma mint mód szer, még sem gon do lom min  -
den ha tó nak. Nem gon do lom azt sem, hogy min dig al kal maz ni kell. A bel ső té-
 nye zők kö zül a krea ti vi tás és a spe ciá lis ké pes sé gek fej lesz té se az a te rü let, ahol
úgy vé lem, a drá ma ha té kony se gí tő esz köz. 

Renzulli–Mönks te het ség mo dell je

ISKOLA TÁRSAK

CSALÁD

TE HET SÉG

Motiváció Krea ti vi tás

Kivételes
képességek
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Az ál ta lá nos ké pes sé gek jól mér he tők az in tel li gen ciatesz tek kel. Az in tel lek -
tuá lis ké pes sé gek má sik össze te vő je, a spe ciá lis ké pes sé gek vi szont nem. Ezek
kö zé so rol ha tók a mű vé szi, a pszi cho mo to ros és a szo ciá lis ké pes ség. Van nak
kö zü lük ahol az át lag nál ma ga sabb szint már ko rán és jól felis mer he tő. A rajz -
kész ség, a ze nei ké pes ség ha mar meg mu tat ja ma gát. A kör nye zet ál ta lá ban ér té -
ke li, tá mo gat ja, gon dos ko dik ar ról, hogy a te het ség ígé ret fej lőd hes sen. Az, hogy
va la ki ből alkotószellemű mű vész vál jon, hogy al ko tó te het ség lesz-e be lő le, a fej-
 lesz tés fo lya ma tá ban dől el. „A spon tán, sok ér zel met ki fe je ző rajz kész ség átala -
kul-e egy va ló di tech ni kát al kal maz ni tu dó, krea tív kép ző mű vé sze ti ké pes ség gé,
mú lik a gyer mek bel ső fej lő dé sén és a ta ná rai ál tal biz to sí tott fej lesz té sen egya-
ránt…”. fo gal maz Gefferth–Hersovits szer ző pá ros (2004, 25. o.). Csak ke res ni
kell… cí mű mun ká já ban. A drá ma as pek tu sá ból néz ve ezt a te rü le tet könnyebb
fej lesz te ni. 

A pszi cho mo to ros ké pes ség min de nütt sze re pet ját szik, ahol a tes ti ügyes sé -
günk re vagy a kéz ügyes sé günk re van szük ség. A jó spor to lók ki ma gas ló pszi-
 cho mo to ros ké pes sé gek kel bír nak, de ugyanez a te rü let szükséges ahhoz, hogy
kiemel ke dő le gyen az egyén a tánc ban is. 

A szo ciá lis ké pes sé ge ket én ki ma gas lóan fon tos nak vé lem, ez az, ami ről a mai
is ko lai gya kor lat szí ve sen megfe led ke zik. Pe dig a jó szo ciá lis ké pes sé gek re a tár-
 sas vi szony la tok ban szün te le nül szük sé günk van. Ah hoz, hogy jól tud junk cse-
 le ked ni, együtt mű köd ni, irá nyí ta ni, a konflik tu so kat ke zel ni, sa ját el kép ze lé -
sein ket má sok kal el fo gad tat ni, ez zel együtt má sok igé nyei re is te kin tet tel len ni
az kell, hogy szo ciá lis ké pes sé gün ket ma gas fok ra fej leszt hes sük. Ez az a te rü let,
ahol a drá ma – vé le mé nyem sze rint – pó tol ha tat lan. A te het sé ges gye re kek je-
 len tős ré sze ér tel mi sé gi vé vá lik, így túl nyo mó részt ve ze tő po zí ció ba ke rül het.
A szo ciá lis ké pes sé geik fej lesz té se elen ged he tet len. 

A má sik kiemel ke dő te rü let drá ma szem pont já ból a krea ti vi tás. A krea tív,
vagyis az al ko tó em ber – a kon ver gens az egy he lyes megol dás ra irá nyu ló gon-
 dol ko dás he lyett – di ver gens gon dol ko dá sú, vagyis fo lya ma to san ke re si a vá la -
szo kat és a le he tő sé ge ket egy adott té má ra. Mérei sze rint a krea tív em be rek „nem
al kal maz kod nak, ha nem lét re hoz nak, nem meg ta nul nak, ha nem rá ta lál nak, vagy
ki ta lál nak” (uo. 26. o.). 

Mi is a krea ti vi tás? „Meg le he tő sen bo nyo lult és sok ar cú em be ri vi sel ke dés.
A krea ti vi tást ma gya rá zó el mé le tek a tu dás és a kép ze let új sze rű kom bi ná ció já nak
al kal ma zá sa ként va ló meg ha tá ro zás tól egé szen ad dig a fel fo gá sig ter jed nek, mi-
 sze rint a krea ti vi tás olyan tu dat ta lan fo lya mat, me lynek ré vén a libidinózus és ag-
 resszív ener giák kul tu rá li san szen te sí tett vi sel ke dé sek be kon ver tá lód nak”. (Tehet-
ség-kalauz 2000, 90. o.)

A krea ti vi tás fo gal mát ta lán még ne he zebb és össze tet tebb de fi niál ni, mint
ma gát a te het sé gét. Guilford ma gá ra az al ko tó mű ve let re vo nat ko zóan rö vi den
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úgy de fi niál ta, hogy „fel ta lá lás ra va ló ké pes ség”, a krea ti vi tás lé nye gét a di ver gens
gon dol ko dás ban ha tá roz ta meg. E sze rint több össze te vőt kü lö ní tett el, ilye nek
az ál ta lá nos prob lé ma ér zé keny ség, a fluencia, a fle xi bi li tás, az ori gi na li tás, az új-
 ra de fi niá lás és ela bo rá ció. 

A krea ti vi tás szó ma gya rul al ko tó ké pes sé get je lent. Meg kü lön böz tet he tő re-
a li tás tól el sza kad ni tu dó, fan tá zia dús mű vé szi krea ti vi tás, a tu do má nyos krea ti -
vi tás, amely in kább a fel ta lá lás hoz kap cso ló dik.

Van nak el mé le tek, ame lyek a krea ti vi tás kü lön bö ző tí pu sait ha tá roz ták meg,
így pél dául ze nei, kép ző mű vé sze ti, ver bá lis és tu do má nyos jel zők kel il le tett.
A krea ti vi tás je len sé gét sok szem pont ból fo gal maz hat juk meg, at tól füg gően,
hogy mi áll az elem zés kö zép pont já ban: ma ga az al ko tási fo lya mat, vagy a krea -
tív sze mé lyi ség, il let ve ma ga a pro duk tum, az al ko tás. A krea ti vi tást gyak ran
össze mos sák a zse nia li tás sal, pe dig nem fel tét le nül szi no nim fo gal mak. Gyar-
mathy Éva (2006) sze rint sem össze ke ver he tők. Azt ír ja: „zse ni igen ke vés van, és
va ló szí nű leg fej lesz té sük höz nem kell mód sze re ket ki dol goz ni. A krea tív po ten ciál
vi szont töb bé-ke vés bé min den egyén ben meg ta lál ha tó.” (52. o.)

A krea tív egyé nek jel lem ző je a kör nye ze ti in ge rek re va ló szo kat lan rea gá lás,
gon dol ko dás be li kü lön bö ző ség és meg le he tő sen nagy fo kú ön ál ló ság, nonkon-
formitás és a feladat irán ti el kö te le zett ki tar tás. Kiemel ke dő jel lem ző jük a hu -
mor, na gyon jól to le rál ják a két ér tel mű sé get, sőt él ve zet tel ját sza nak el a soksze-
rűséggel. Ta pasz ta lat aim szerint ki vá ló ala nyai a drá ma órák nak. 

Ham vas Bé lát idéz ném zá ró gon do lat ként: „… éle tem összeüt kö zé se min dig az
új jal volt. A pil la nat tal. A vá rat lan nal, a ké nyel met len nel, a ki szá mít ha tat lan nal,
a meg hök ken tő vel. Ez volt az, ami gon dol ko dás ra kény sze rí tett… a min dig új vi lá -
ga pe dig a sza bad sá gé, a sze mé lyi sé gé, a ki szá mít ha tat la né, a ke gye le mé. Egy szer.
Min dig csak egy szer. Min dig elő ször, min dig utol já ra. Nem a tör vényt ke res ni. Sza-
 bad nak len ni. Nem al kal maz kod ni. El ha tá roz ni. Nem a meg szo kás. A vá rat lan.
A ka land. A ve szély. A koc ká zat. A bá tor ság… Csi nál juk sza ba don. Mert vi lág iga-
 zán csak ab ból lesz, amit sza ba don csi ná lunk. Csak ab ból lesz em ber… ab ból lesz
mű vé szet, gon do lat, ab ból lesz nép, kö zös ség, em be ri ség…” (Ham vas 1987,  194.,
216. o.)

A drá ma já té kok olyan kom pe ten ciá kat, ké pes sé ge ket moz gat nak meg, ame-
 lyek a krea ti vi tást se gí tik. Gyak ran éri az a vád az is ko lai ok ta tást, hogy a szi go -
rúb bak sze rint „megöli”, a ke vés bé szi go rúak sze rint „el fojt ja” az al ko tó ké pes sé -
get, il let ve az ar ra va ló igényt. A drá ma meg fe le lő kö ze get je lent a krea ti vi tás nak,
még pe dig el ső sor ban azért, mert azt a biz ton sá gos, sze re tet tel jes, „idő től füg get -
len” kö ze get nyújt ja, amire a fej lesz té sé hez szük ség van. A szi go rú tan me net
nem min dig te rem ti meg azt a kö ze get, ahol a krea ti vi tás élet ké pes le het. Er re a
drá ma al kal ma sabb.
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I.2. A te het sé ges gyer mek jel lem zői

Van nak köz ke le tű előíté le tek a te het sé ges gyer me kek ről éppúgy, mint ma gá ról 
a te het ség ről. Nem gon do lom, hogy eze ket ér de mes len ne rész le te sen tag lal ni.
Ar ról sem ér de mes po le mi zál ni, hogy van-e, s ha igen, mi a va ló ság alap juk.
Tény, hogy a te het ség sok fé le. A te het sé gek re vo nat ko zó előíté le tek még je len
van nak a köz tu dat ban. „A disszo náns, kü lönc sé gük miatt szem be tű nő te het sé ge -
sek job ban fel tűn nek a hét köz na pi élet ben, mint amek ko ra a va ló sá gos ará nyuk a
te het sé ge sek kö zött.” (Gefferth–Herskovits 2004, 15. o.)

Jó len ne va la mi fé le ka pasz ko dó a te het sé gek felis me ré sé hez. Per sze az köny-
nyen át lát ha tó, hogy nem egye dü li és ki zá ró la gos a fel so ro lás. Nem je len ti azt, ha
va la ki az alább fel so rol tak va la me lyi ké vel ren del ke zik, hogy annak alap ján te-
 het ség. S azt sem, hogy ha az aláb biak va la me lyi két nem bir to kol ja, ak kor nem is
te het ség. 

Ba logh Lász ló: Pe da gó giai pszi cho ló gia az is ko lai gya kor lat ban cí mű köny vé -
ből (2006, 135. o.) a VanTassel–Baska-féle jel lem zés be pil lant sunk be le. Az ál ta la
rend szer be ál lí tott tu laj don sá gok két nagy cso port ba so rol ha tók: kog ni tív és af-
 fek tív jel lem zők re.

A te het sé ges ta nu lók nál kog ni tív jel lem ző le het a szo kat la nul jó me mó ria,
ko rai nyelv fej lő dés, kon cent rá ciós ka pa ci tás, szim bó lum rend sze rük hasz ná la ta
el tér az át lag tól, fej lő dé si el té ré sek (szel le mi-fi zi kai fej lett ség el té ré sei), kí ván -
csiság-tu dás vágy, sok ré tű ér dek lő dés, ön ál ló ta nu lás ra va ló haj lam és igény, s 
a krea ti vi tást is ide so rol hat juk. Affek tív té nye ző ként az „ér zel mi sa já tos sá gok 
te kin tet ében” je len lé vő kü lön bö ző sé ge ket ért jük. A te het sé ges gyer me kek igaz-
 ság ér ze te rend kí vül fej lett, ér zel mi in ten zi tá suk ma gas, gyak ran „túlérzéke-
nyek”. Gya kor ta ma xi ma lis ták, nagy ener giák kal bír nak, és a nem utol só sor ban
rend kí vül jó a hu mo ruk és a hu mor ér zé kük. 

Nin cse nek kész re cep tek, az ál ta lá no sí tást hi bá nak íté lem, csu pán a fent fel-
 so rol tak kö zött van nak, ame lyek rí mel nek az ál ta lam ta pasz tal tak kal. Kiss Ot tó
Eme se al má ja cí mű gyer mek ver ses kö te té ben az egyik örök be csű: „Két faj ta gye-
 rek van. Én és a töb biek”. 

A te het ség ről szó ló ir oda lom sze ren csé re óriá si ter je del mű. Ar ra vál lal koz -
tam, hogy azon ré szét mu ta tom be, amely gya kor la ti mun kám hoz, el ső sor ban
drá ma ta ní tás hoz min den nap szük sé ges.
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I.3. A drá ma pe da gó gia felosz tá sa a Renzulli–Mönks te het ség mo dell 
sze rint

A ta ní tá si drá ma a fent felso rol ta kat öt vö zi, tu da to san hasz nál ja a dra ma ti -
kus fó kusz, a ne ve lé si fó kusz és a drá ma cél já nak, a gon dol ko dás meg vál to zá sá -
nak ér de ké ben.

Ké pes ség fej lesz tő drá ma já té kok, gya-
 kor la tok

• fi gye lem: tar tós sá ga, mi nő sé ge
• kon cent rá ció
• me mó riafej lesz tők
• rit mus já té kok
• ér zé ke lő-ész le lő já té kok
• be széd fej lesz tő: be széd tech ni ka,

hang kép zés, lég zés, 
• ma nuá lis te vé keny ség
• asszo ciá ciós já té kok
• moz gás koor di ná ció

Szo ciá lis kom pe ten cia te rü le tei nek
fej lesz té se

• kom mu ni ká ció: ver bá lis és 
non ver bá lis

• együtt mű kö dés
• cso port épí tés
• konflik tuske ze lé si tech ni kák 

al kal ma zá sa
• szi tuá ciós já té kok
• imp ro vi zá ciós já té kok
• vi ta já té kok
• fan tá ziajá té kok
• kap cso lat te rem tő já té kok
• sza bály já té kok
• bi za lomjá té kok

énkép erő sí tés
önis me ret
ön bi za lom
er kölcs-mo rál



2. A DRÁMAPEDAGÓGIÁRÓL

2.1. A drá ma pe da gó gia el mé le ti alap jai

Friss dip lo más drá ma ta nár ként len dü let tel, lel ke se dés sel szá mol tam be mun ka -
adóm nak, egy kis fa lu pol gár mes te ré nek ar ról, hogy a kö vet ke ző tan év től is ko -
lánk ban be ve ze tés re ke rül het – egyéb ként a kör nyé ken, egye dül ál ló mó don – a
drá ma ok ta tás. Már csak azért is, mert azok a szü lők, akik nek gyer me kei óvo dás
ko ruk óta szí ve sen vet tek rész drá ma fog lal ko zá so kon, igény lik, hogy az is ko lá -
ban is je len le gyen a drá maoktatás. A pol gár mes ter asszony hall ga tott, gon dol ko -
dott, ke rül te te kin te tem, kí no san mo co rog ni kez dett, majd köz zé tet te töp ren gé -
se tár gyát. „Nem ér tem… mi nek a drá ma az is ko lá ban, hi szen van az élet ben épp
elég…”

Vá gyat érez tem ar ra, hogy megér tes sem ve le: ép pen ezért kell a drá ma. 
Mert mi is a drá ma? A szó gö rög ere de tű, cse lek vést je lent. Ne kem a cse le ked -

ve él ni – ta nu lást. Jonothan Neelands a drá ma egyik alap mű vé ben er ről így ír: 
„a drá ma gya kor la ti, azon na li vissza jel zést biz to sí tó te vé keny ség, mely be von ja

az ér zel me ket és az in tel lek tust is (azt ke re si, ho gyan kap csol ha tók össze a sze mé -
lyes és in tui tív tar tal mak a tu do má nyos meg kö ze lí tés sel). A drá ma a cse lek vést
mint di men ziót eme li be az osz tály ter mi mun ká ba azál tal, hogy a ta nu lást a tér-
i dő-sze mé lyek hár mas sá gá nak meg szer kesz tett al kal ma zá sán ke resz tül va ló sít ják
meg…” (Neelands 1994, 13. o.)

A gyer mek a ta ní tás-ta nu lás fo lya ma tá ban nem passzív befogadó – ez akár
le het ne axió ma is, a „kortárs” vagy mo dern pe da gó gia alapja. 

Hi szen ho gyan is mű kö dik a gyer me ki megis me rés a tu dás meg szer zé se?
Már az is ko lá ba lé pés előtt tel jes ta nu lás zaj lik. A gye re kek szá mot te vő tu dás sal
és ta pasz ta lat tal, meg fi gye lés ből el rak tá ro zott él ménnyel ren del kez nek. Ezt nem
te kint jük az ob jek tív el mé le ti ta nu lás fá zi sá nak, sok kal in kább ha son lít egy amo-
 lyan a vi lág gal, a kör nye zet tel va ló gya kor la ti „kap cso lat fel vé tel re”. A gyer mek
eb ben a fo lya mat ban ak tív je len tés adó, ál ta la te rem tő dik meg sa ját tu dá sa, je len -
tés te rem tő ként ér tel mez. Sze ren csés eset ben az is ko lai ok ta tás ba ke rü lé se kor
mindezen tu dás szisz te ma ti ku san egy mást kiegé szít ve bő vül, mint egy bű vös,
tit ko kat fel tá ró csi ga ház. Már az is ko lá ba lé pés kor jól mű kö dik az a ki csiny em-
 be rek nél, hogy a meg lé vő ta pasz ta la tu kat hasz nál ják fel az új be fo ga dá sá ra, ér-
 tel me zé sé re. „Ha megad juk ne kik a le he tő sé get… az is mert és az is me ret len tar tal -
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mak köz ti hi dak megépí té sé re” ak kor ta nul ni ta ní tunk. Ezt a fo lya ma tot te kin ti 
a drá ma „ta nu lás nak”, mely az új prob lé mák megol dá sá nak ha té kony mód ja
(Neelands 1994, 13. o.). 

A drá ma egy kép ze let be li kö zeg ben lét re jö vő ta pasz ta lat átélé sé re kon cent -
rál. Olyan fik tív hely ze tet te remt, amely az ősi gyer me ki „mint ha” vi lá gá ra épül. 

„A drá ma a kép ze let be li hely ze ten be lül lét re jö vő ta pasz ta la tot olyan kö zeg ben
vél jük, mely a gyer me kek szá má ra kü lö nö sen al kal mas ar ra, hogy kü lön bö ző öt le -
te ket, gon do la to kat, ér té ke ket, sze re pe ket, és nyel vi meg for má lá si le he tő sé ge ket
cse lek vés ben ki pró bál ja nak. A drá ma te hát sok kal in kább a ta pasz ta la tot szer ző és
nem az előadói sze rep ben lé vő gyer mek re fi gyel.” (u.ott).

Ta nár ként haj la mo sak va gyunk az olyan tu dás tí pust ér té ke sebb nek tar ta ni,
mely ben az ob jek ti vi tás és a „sze mély től füg get len igaz ság” az el sőd le ges…(Sze -
rin tem már-már fi lo zó fiai kér dés, hogy egyál ta lán lé te zik-e?)

A mai ok ta tá si rend szer ugyan hang za tos a kom pe ten cia szó tól, de még min-
 dig nem tar tom át gon dolt nak és bel ső igény nek az új szem lé let meg va ló sí tá sát.
A ha gyo má nyos tan ter vet kö ve tő ma gyar pe da gó gia még min dig azok nak a tu-
 dás te rü le tek nek, tu dás for mák nak tu laj do nít ma ga sabb stá tuszt, na gyobb je len -
tő sé get, ame lyek a „meg kö ze lí tést le vá laszt hat ják a sze mé lyes és in tui tív tar tal -
mak ról”. (Cse pe li 1993, 12–13. o.). A mai ok ta tás ban beideg ző dés sé vált a
ta ní tók és ta ná rok kö ré ben az új tól va ló fé le lem. Per sze nem ok nél kül! Va la hol
ho mály ba vész az új don ság meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges bá tor ság, gya nak vóan
fi gye li a pe da gó gustár sa da lom a szem lé let vál tást, nem mer fe le lős sé get és koc-
 ká za tot vál lal ni. Pe dig bi zo nyá ra jobb len ne, ha töb bet és job ban fi gyel nénk ösz-
 tö neink re. A min den na pi ta nu lás ban vagy a „min den na pok meg ta nu lá sá ban”
nem vá laszt juk szét a megis me rés él mé nyét, s nem ren dez zük el köz tünk és a
kör nye zet köz ti tá vol sá got a szak tu do mány te rü le tei sze rint. A kö rü löt tünk zaj ló
ese mé nyek, tör té né sek tük ré ben vizs gál juk ma gun kat s ma gát a kon tex tust, ami-
 ben mindez zaj lik. A sze mély te len igaz sá gok nál több re tart juk a sze mé lyes is me -
re te ket. A drá ma fo lya ma to san er re kon cent rál. Fo lya ma to san szem be sít, fo lya -
ma to san olyan kér dé se ket fo gal maz meg, ame lyek re nincs egyér tel mű és
egy ön te tű vá lasz. A drá ma min dig egy fel me rü lő nem el dön ten dő kér dés ben je-
 le nik meg, meg szál lot tan ke res ve a vá la szo kat. Tu laj don kép pen ez ma ga a ta nu -
lás a drá má val és a drá má ban. A ké pes sé gek pe dig fo lya ma tos vál to zás ban van-
 nak. Ál lan dóan ar ra kény sze rü lünk, hogy ön ma gun kat fej lesszük. Eb ben lá tom
a mód szer fon tos sá gát. A ta nu lás min dig fo lya mat. Nem le het más. A folyamat-
központú ok ta tás au ten ti kus mó don ké pe zi le, tük rö zi a va ló sá got, ahol az új és
új prob lé mák megol dá sá nak kény sze re le he tő vé te szi a ha té kony fel tá rást, meg-
is me rést, be fo ga dást. „Fik tív vi lág ban va lós ta nu lá si tar ta lom” (Szauder Erik
drá ma ta nár meg fo gal ma zá sa). 
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Az „ér ték vál to zás a drá ma ta ní tás cél ja” fo gal maz Bol ton. (Azért én fel ten -
ném azt a kér dést ez zel a meg ha tá ro zás sal kap cso lat ban, hogy a ta nu lás nak mi
cél ja le het még? Bár tu dom, van né hány, ám ab ban hi szek, hogy ez egyi ke a leg-
 fon to sab bak nak.) A ta nu lás a drá má ban a sze mé lyes tu dás nö ve ke dé sét je len ti.
Hang sú lyoz nom kell azon ban hogy nem egyet len s nem üd vö zí tő for ma, és vég -
képp nem ki zá ró la gos. 

A kom pe ten cia ala pú ta nu lás és ta ní tás – mert nem szét vá laszt ha tó fo gal -
mak – nem új ke le tű. Gon dol junk csak ar ra, ho gyan is le het ne e nél kül? A tu dás
és a sze mé lyi ség tisz te le te egész éle tün ket meg ha tá roz za. 

A sze re pek, ame lyek be úgy bú junk be le a kü lön fé le hely ze tek ben, hogy le ve -
he tet len szö vet té vá lnak, vi sel ke dé sünk  al ko tó ré szei lesznek, „em be ri kap cso la -
taink egyik leg fon to sabb sza bá lyo zó té nye ző je… a sze rep hely ze tek vál to za tos sá ga
szü li a sze mé lyi sé get…” (Cse pe li 1993, 12–13. o.).

A hét köz na pi élet ben szün te len sze rep ta nu lás ra kény sze rü lünk. A má sik
hang za tos köz hely „az is ko la az élet re ne vel”… Mi más ra? A rész igaz ság most,
eb ben az eset ben fon tos. „Vál toz nak po zí cióink, mú lik fe let tünk az idő, fog lal ko -
zá sunk hoz megújult tu dás szük sé ges, élet ko ri sze re peink elavul nak… Szün te le nül
al kal maz kod nunk kell, új és új sze re pe ket kell ta nul nunk, mi köz ben meg kell ta-
 nul nunk a ré gi sze re peink el fe lej té sét is. Így őriz het jük meg ön ma gun kat nap ról
nap ra a ma gány és a ta lál ko zás kö zött.” (Drá ma pe da gó giai ol va só könyv 1995,
104. o.).

2.2. A drá ma alap fo gal mai 

Az elő zőek ben ál ta lá nos sá gok ban be szél tem a drá ma pe da gó giá ról, rö vi den drá-
 ma ként em lít ve. Most egy rö vid és konk rét fo gal ma zás kö vet kez zék a drá ma
alap fo gal mai ról, mel lőz ve a tel jes ség igé nyét. 

A drá ma pe da gó gia egyik de fi ní ció ja: a sze mé lyi ség fej lesz tés mód sze re,
mely nek so rán a cse lek vő em ber is me re tei, ké pes sé gei, tár sas kap cso la tai a ne ve -
lő ál tal irá nyí tott és a tár sak kal vég zett drá ma já té kok és drá ma kon ven ciók ál tal
fej lőd nek. Min den olyan já té kos em be ri meg nyil vá nu lás, amely ben a dra ma ti -
kus fo lya mat meg je le nik. Esz kö zei az em be ri ké pes sé gek, az adott nyelv, test, tér,
idő. Alap ja a szer ve zett em be ri cse lek vés.

A drá ma já ték gyűj tő fo ga lom, já té kok összes sé ge: ké pes sé ge ket és kész sé ge -
ket fej lesz tő gya kor la tok, me lyek sze rep vál la lást, tár sas együtt mű kö dést, vagy
rög tön zést, szín já té kot, szín ját szást, igé nyel nek. Legin kább a boltoni négyes fel-
osz tás el fo ga dott. 
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A tí pus: Gya kor la tok 
• köz vet len ta pasz ta lat szer zés
• dra ma ti kus kész ség fej lesz tés
• hely zet gya kor la tok
• já té kok
• egyéb mű vé sze ti for ma nyel vek be vo ná sa
A gya kor lat rö vid tá vú, gyak ran tö rek szik le zárt ság ra, is mé tel he tő. Inst ruk -

ció ala pú te vé keny ség. Nem kö tő dik erős ér zel mi be vo nó dás hoz. A cél eléré sé -
hez kon cent rá ció és erő fe szí tés kell.

A leg töb ben ta lán ezt is me rik a gya kor ló pe da gó gu sok, a leg töb bet al kal ma -
zott esz köz, a gye re kek kö ré ben köz ked velt for ma. Mégis óva in te nék min den
lel kes pe da gó gust az ön ké nyes és ön cé lú gya kor la tok hasz ná la tá tól. Saj nos gyak-
 ran ta pasz ta lom, hogy han gu lat kel tő nek, stressz ol dó nak „hasz nál ják” a drá má -
ban nem jár tas, ám lel kes kol lé gák. Hi bá nak vé lem, ha nem „va la miért” tör té nik
a já ték, ha nincs konk rét cél ja. Nem sza bad egy bi za lom já té kot (pl. a csu kott
szem mel vég zett já té kok ilye nek) min den át gon do lás elő ké szí tés és cél nél kül al-
 kal maz ni, például egy ma te ma ti kaóra ele jén, hogy „va la mi ér de kes sel” kezd jük.

B tí pus: Dra ma ti kus já ték
• alap ér té kei: fo lya ma tos ság, for mál ha tó ság, spon ta nei tás
• az idetar to zó te vé keny ség nek há rom össze te vő ele me van: az ese mény sor

(cse lek mény), meg ha tá ro zott hely és sze rep lők, va la mint ener gia for rá sa a
mo ti vá ció, avagy az ér dek lő dés kö zép pont já ban ál ló kér désfel ve tés

• a te vé keny ség nem is mé tel he tő min dig
• kis  cso por tos te vé keny sé gi for ma
• az ak ció in ten zív átélés nyo mán je le nik meg, idé ző dik fel
• nem fel té tel az ér zel mek és a kon cent rá ció ma gas szint je, bár ez gyak ran

meg tör té nik
• nagy sza bad sá got ad az egyé ni krea ti vi tás nak

C tí pus: Szín ház
A szín há zi ele me ket fel hasz ná ló, a drá ma mint mű faj al ko tó ré szeit szin te ti zá ló
for ma. A hét köz na pi drá ma ta ní tás ban rész le ge sen van je len a szín há zi al ko tó -
mun ka és a mű vé szi pro duk ció lét re ho zá sá nak fo lya ma ta.

Főbb jel lem zői: 
• a szö veg és az ak ció egyér tel mű sé ge
• a szín há zi for ma nyelv hasz ná la ta
• meg je le ní té si kész sé gek hasz ná la ta, al ko tás lét re ho zá sa: meg je le ní té si

(na tu ra lis ta) vagy a de monst rá ciós (brech ti)
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• a vég ső pro duk tum fon tos sá ga, en nek ren de li alá az egyé ni tel je sít -
ményt

D tí pu sú: Komp lex vagy ta ní tá si drá ma
A ta ní tá si drá ma fő cél ja, hogy ma gun kat más szem szö gé ből lás suk. A gon dol -
ko dás meg vál to zá sá nak eléré se ér de ké ben az elő zőek ben fel so rolt tí pu so kat tu-
 da to san öt vö ző drá ma for ma.

A drá ma köz pon ti pont ja a fó kusz, vagyis az a prob lé ma, amit a kö zép pont ba
he lye zünk. A drá ma két fó kusszal dol go zik: az egyik a ne ve lé si fó kusz, má sik a
dra ma ti kus fó kusz. Az elő ző a ta ní tá si cél lal egye zik meg, utób bi pe dig olyan
kér dés, amely ben megél he tő vé vá lik egy élet hely zet. A drá má ban mo ti vá ló erő 
a fe szült ség, vagyis a megol dan dó prob lé ma. A drá ma lét re jöt te a gyer me ki
„mint ha” já ték ból ered, az átélés és a ta nu lás esz kö ze a drá ma kon ven ciói val 
va ló sul meg. A kon ven ció mun ka for ma, az a mód, ami vel az adott prob lé mát
vizs gál juk. Drá ma kon ven ciót a ta ní tá si drá ma, il let ve a dra ma ti kus já ték so rán
al kal ma zunk. A pszi chés biz ton ság ér de ké ben a drá má ban a szerep és a szi tuá -
ció min dig kép ze let be li ma rad. 

Két fon tos dol got kell még megem lí te ni, az egyik a be vo nó dás szint je a dra-
 ma ti kus te vé keny sé gek so rán, a má sik a ta ná ri és a ta nu lói at ti tűd. A sze mé lyes
be vo nó dás szint jei ről Do ro thy Heathcote azt mond ja: „Elő ször fel kell kel te nem
az ér dek lő dé sü ket. Ha ez meg van, el tu dom ér ni, hogy be vo nód ja nak a já ték ba.
Csak ezt kö ve tően van esély ar ra, hogy ener giát fek tes se nek a mun ká ba, s az fon-
 tos sá vá lik szá muk ra. Ha pe dig fon tos a te vé keny ség, ak kor le he tő ség nyí lik a tel jes
be le fe led ke zés re” (Drá ma pe da gó giai ol va só könyv 1993, 213. o.). A be vo nó dás
szint jei az ér dek lő dés, be vo nó dás, el kö te le zett ség, bel ső vé té tel, in terp re tá ció,
ér té ke lés.

Nem tu dom mennyi re sok össze ha son lí tó, de fi niá ló ta nul mány ké szült a ta-
 nu lás fo lya ma tá ról, azt azon ban ál lí tom, hogy a be vo nó dás szint jei rí mel nek a
ta nu lá si fo lya mat ra. 

Nem erő sza kos a vé le mé nyem az össze ve tés a te het ség ről ol va sot tak kal sem.
A te het ség fo gal má ból eb ben a ve tü let ben több dol got min den kép pen azo nos -
nak ér zek: az egyik a mo ti vá ció-mo ti vált ság mint kulcs szó, a má sik ké pes ség fej -
lesz tés, és vé gül (érin tő le ge sen az ön ma gunk ból va ló épít ke zés mint krea tív
elem) a krea ti vi tás. Ha vissza gon do lunk a te het sé ges gyer mek sze mé lyi ség je -
gyei re, vagy a te het ség és krea ti vi tás fo gal má ra, kör vo na la zód ni lát sza nak azok 
a te rü le tek, me lyek át fe dik egy mást a drá ma és a te het ség kö zött.

Ami ről még úgy vé lem fel tét le nül em lí tést kell ten ni, ami ben min den kép pen
el tér a drá ma ta ní tás, az a ta nu lói és a ta ní tói at ti tűd. Sa já tos part ne ri vi szony van
je len ta nár és diák kö zött a drá má ban. A gon dol ko dás ra szánt prob lé ma olyan
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hely zet be te vő dik át, amely el tá vo lít ja a diá kot, hogy az könnyeb ben tud ja meg-
 hoz ni sa ját dön té seit. A ta nu ló sa ját cse lek vé sein ke resz tül ta nul, ta pasz ta la ti
úton ért meg el vont dol go kat. A drá ma be lül ről fe gyel mez: ha együtt akar ját sza -
ni a töb biek kel – ez sa ját dön té se –, akkor be kell tar ta nia a sza bá lyo kat. A sze -
rep já té kot mint stra té giát ar ra hasz nál ja, hogy má sok vi sel ke dé sét ér tel mez ze.

A ta nárt az fog lal koz tat ja, mi lyen lé pé se ket tesz a gye rek sa ját vi sel ke dé se,
gon do la tai meg vál to zá sa ér de ké ben, il let ve az azo no su lás alap jául vá lasz tott ér -
ték meg fe lel-e az adott hely zet nek. Hogy a gye rek ön vé dő me cha niz mu sa mű-
 köd hes sen, a prob lé mát más kö zeg ben, hely zet ben éli meg, úgy ne ve zett el tá vo lí -
tás tör té nik. 

Eb ben a na gyon in tim sze mé lyes tör té nés ben mind két részt ve vő at ti tűd je el -
tér a ha gyo má nyos tól. Olyan bi zal mi lég kört kell te rem te ni, amely mind két fél
szá má ra biz ton sá got je lent. Ez a bi za lom vi szont na gyobb sza bad sá got fel té te lez
és ad is egy szer re. Er re pe dig min den nél na gyobb szük sé ge van a te het sé ges
gyer me kek nek (is). Mindezek kel együtt szü le tik meg a fe le lős ség, bel ső szük-
 séglet ként a diák ré szé ről és az em pá tia. Ez utób bi a ta nár sa ját ja is kell, hogy le-
 gyen. Bu da Bé la azt ír ja az Em pá tia… a be leélés lé lek ta na az em pá tiáról című
könyvében „…az is ko lá ban a meg fe le lő ér zel mi töl té sű és ta ná ri irá nyí tá sú ne ve -
lői kap cso lat fon tos esz kö ze a gyer me ki sze mé lyi ség fej lesz té sé nek. Van nak, akik
ta ná ri pá lyá juk so rán alig ala kí ta nak ki ilyen kap cso la tot, má sok vi szont min den
osz tá lyuk ban lét re tud nak hoz ni sok ta nu ló val olyan vi szonyt, amely ma ra dan dó
ha tá sú em lé ket hagy ben nük. Rend sze rint a spon tán em pá tiás ta ná ri sze mé lyi ség
ké pes ar ra, hogy a ta nu ló kat ma gá hoz vonz za… Az ilyen sze mé lyi ség nem ren del
alá min dent az ok ta tá si felada tok nak és nem szű kí ti le igé nyeit a rend re és a kon-
 ven cio ná lis vi sel ke dés re.”  (Buda 1993, 227–228. o.). Ezen gon do la tok ál ta lá nos
te kin tet ben ér ten dők. Vi szont egy jó drá ma ta nár nem mű köd het em pá tia nél-
 kül. Sok kal ér zé ke nyebb nek kell len nie e te rü le ten. Ta lán ezért is ide gen ke dik
sok ne ve lő a drá má tól. Olyan el vá rá sok van nak, me lyek na gyon meg fog ha tat -
lan nak tűn nek. Olyan em be ri té nye zők, ame lyeknek hiánya rend kí vül nagy ha-
 tás sal hat  vissza a ne ve lői mun ká ra. Mű kö dés kép te len né tesz.

Olyan pe da gó giát igye kez tem be mu tat ni, amely az al ko tás örö mét ad ja diák -
nak és ta nár nak egyaránt. Még sem mond le a ta nu lás ko moly sá gá ról, nem in-
fantilizál, nem part ta lan ját sza do zás, ha nem tu da tos épít ke zés, szo ros együtt-
 mű kö dé sen ala pu ló, ta nu ló-köz pon tú, él mény sze rű ta ní tás-ta nu lás. 

Leg ked ve sebb köl tőim egyi ke Ágai Ág nes „vé let len sze rűen”, s meg le he tő sen
iro ni ku san össze gez te a drá ma lé nye gét: … „Nem va gyok sem szolíd, sem ked ves /
sem sze rény, sem jólnevelt. / Ön telt va gyok, hiú, gát lá sos, / ügyet len, gyá va, fél szeg
/ Tes sék en gem hely re ten ni!” (Ágai 2005, 82. o.). Igyek szünk. Együtt.

Mert „sa ját fo nák sá gait min den ki felis me ri a má sik ban.” (uo., 83. o.).



3. DRÁ MA A GYA KOR LAT BAN

3.1. Az „ÉN könyv”

A drá ma já té kok té má ja, ne ve lé si te rü le tei, az énképerősítés, ön be csü lés, énel fo -
ga dás, ön bi za lom, ön tu da tos ság, biz ton ság ér zet, önér té ke lés, együtt mű kö dés,
ha té kony kom mu ni ká ció vol tak. Kiegé szít ve mindezek ta ní tá si drá má val, me-
 lyek a cso port ban ér zé kel he tő prob lé má kat vagy mo rá lis kér dé se ket igye kez tek
kör be jár ni. Fel szín re ke rült a ma gá nyos ság, az el fo ga dás, az el lenál lás, a ba rát -
ság és az élet vál to zá sai is. Olyan kér dé sek, me lyek a te het sé ges gye re ke ket, ko r-
osz tá lyu kat megelőz ve ér de kel nek. Egy ta ní tá si év ben csu pán né hány ta ní tá si
drá ma óra van. Miért nem több? A ta ní tá si drá ma komp le xi tá sa miatt. Úgy tud-
 nám ér zé kel tet ni, hogy ha szín há zi pél dá val él ve: a drá ma já té kok a pró ba-
fo lya mat ré szei, a ta ní tá si drá ma ma ga az előadás. A ta ní tá si drá ma so ha sem 
le zárt kér dések kel dol go zik. Kell időt ad ni ar ra, hogy bi zo nyos ta nul sá gok, ér-
 zé sek, gon do la tok beépül je nek a sze mé lyi ség be, hogy a vál to zás meg tör tén hes -
sen. Mert minden nek ide je van, a mag ve tés nek és az ara tás nak is…Az ÉN
könyv szisz te ma ti ku san épül fel. Kí vül ről be fe lé ha lad. 

Janikovszky Éva ál tal élet re kel tett, szen zá ciós hu mor ral meg raj zolt ka masz
fiú mo no lóg já ból tud juk, hogy mennyi gond akad a kül ső vel eb ben a kor ban
(is)…

„Po csék va gyok, fan tasz ti ku san po csék. Hiá ba bá mu lom ma gam a tü kör ben,
ez nap ról nap ra csak rosszabb lesz. A leg fan tasz ti ku sabb az, hogy ész re sem vet-
 tem, mi kor let tem ilyen po csék. Mert ta valy még egész nor má lis srác vol tam, az tu -
ti, ar ra még em lék szem. Nem is néz tem én ak kor so se tü kör be, csak ha vé let le nül
ne ki men tem. És ta valy a fe jem is ak ko ra volt, amek ko rá nak egy nor má lis fej nek
len ni kell egy nor má lis nya kon. Az idén a nya kam meg nyúlt, a fe jem meg össze-
 ment. Fan tasz ti kus. Csak tud nám, mi től van ez? Ha legalább a ha jam gön dör vol -
na, de sem mi lyen. Ezt a vac kot se nö vesz te ni nem ér de mes, se le vá gat ni, mert ez
nem haj, ez pók há ló, ez ökör nyál. 

Más pon to san tud ja, ho gyan fé sül köd jön, de ezt fé sül ni se le het. Ha elő re fé -
sülöm – ron da, ha hát ra fé sü löm – ron da, ha el vá lasz tom – ak kor még ron dább.
Fan tasz ti kus…” (Janikovszky: Tükör előtt).

A kül ső, a meg je le nés köz pon ti kér dés sé vá lik. A kül ső el fo ga dá sa vagy el
nem fo ga dá sa tar to gat hat meg le pe té se ket. Kö vet kez te té se ket le von ni, ka te go ri -
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zál ni nem sza bad. Ez nem te rá piás ke ze lés. A feladat refle xió kat megosz ta ni,
vizs gá lód ni. Egyik feladat az ÉN könyv ben: min den ki ho zott egy fo tót sa ját ma-
 gá ról. Az volt ve le az egyik já ték, hogy ala kítsd át úgy, aho gyan sze ret néd, ami-
 lyen len ni sze ret nél. Szí nes pa pír, kü lön bö ző esz kö zök áll tak a gye re kek ren del -
ke zé sé re. Egy kis lány, aki a cso port egyik meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge volt, so káig
né ze get te, for gat ta a ké pet. Il leszt ge tett rá ezt-azt. Vé gül min dent le sö pört és alá
ír ta: „én így va gyok tö ké le tes”. Nem von tam le eb ből sem messze me nő kö vet kez -
te té se ket (leg fel jebb a „va jon miért?” kér dé s hang zott el). 

De az is épp ilyen iz gal mas volt, ami kor már-már egy performance si ke re dett
az átala ku lás ból, gur gu lá zó ne ve tés köz ben. Hogy ez te het ség fej lesz tés-e? Visz-
sza kér dez nék… miért ne? Ké szí tet tünk ál ar co kat ma gunk ról; a gye re kek meg je -
le ní tet ték akár ön ma gu kat más di men zió ban is: pél dául ha vá laszt hat na, mi lyen
élő lény len ne. (Ezek ről vi szont meg kell je gyez nem, hogy in kább pszi cho dra ma -
ti kus ele mek, de ezen a szin ten ma rad tam. Nem ele mez tem to vább…) Az ÉN
könyv nem „vegy tisz ta” ki csit szociodramatikus, ki csit pszi cho dra ma ti kus, sze-
 rep gya kor la tok maszk já té kok pro duk tu mait is tar tal maz zák. Akár csak Gabnai
Ka ta lin drá ma já té ko kat leíró köny ve, amely a drá ma ta ná rok ké zi köny ve, a drá-
 ma ta ní tás alap mű ve. A drá ma já té kok sok fé le meg- és felosz tás ban él nek. Deb re -
ce ni Ti bor Já ték köny vé ben kap cso lat te rem tő, la zí tó, kon cent rá ciós, ér zé ke lő bi-
 za lom, imp ro vi za tív, mímes, szö ve ges gya kor la tok cím ké vel il le ti. Ka po si Lász ló
Já ték köny ve is ha son ló felosz tás ba so rol ja a drá ma já té ko kat. 

Az ÉN könyv mel lé eb ben a stá dium ban ké szült el az ÉN dobozunk is. Új sá -
gok, szí nes la pok, ka vics, amo lyan lim lom, ka cat ren ge teg doboz, ki csi, nagy, ci -
pős, grill sü tős, aján dék, kar ton pa pír. Annyit kér tem, hogy ké szít sük el azt a sa ját
do bozt, ami re ha rá né zünk, ki tud juk ta lál ni a cso port ban kié. Le gyen a doboz a
te név je gyed. Iz gal mas és na gyon sze ret he tő do bo zok szü let tek. Büsz kék rá. Ma
is egy más mel lett „fi gyel nek min ket” drá ma fog lal ko zás köz ben.

A kül ső után a bel ső tu laj don sá gain kat lis táz tuk. Mi re ed dig elér tünk az ÉN
könyv ben, ad dig ra  jól is mer tük egy mást, egy más kül ső tu laj don sá gát, büsz ke -
sé geit, ap ró tit kait. A bel ső tu laj don sá gok kap csán na gyon sok szi tuá ciós já ték
és imp ro vi zá ció él t meg. Ez már ki csit a kö vet ke ző mun kánk elő ké szí té se is volt
egy ben. Ön vizs gá la ton kí vül a cso port ban lé vő tár sas kap cso la tok ról is sok
min den ki de rült. Azért volt jó – s ezt két al ka lom mal is meg ta pasz tal tam – az
ÉN könyv el ké szí té se, mert köz ben olyan szo ros ba rát sá gok köt tet tek, amiért
ér de mes „csányisnak” len ni. Úgy fo gal maz ták meg: „sze re tek ide jár ni, mert itt
ba rá to kat ta lál tam…” Mély és igaz pil la na tok ívódtak be lénk, me lyek ész re vét -
le nül se gí tet ték, hogy a cso port ból csa pat le gyen. Megej tően tisz ta ér zé sek, he-
 lyen ként to rok szo rí tó sor sok, az ÉN sza lag nál káp rá za tos fan tá zia vi lág tá rult
elém, ami kor ze nét mo zaik kép pé ké pez ték; szü let tek kiadás ra is mél tó ver sek,
meg le pőd tünk a tíz leg szebb és a tíz leg fon to sabb sza vak össze csen gé sén. Na-
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 gyon él vez ték azt, ami kor egy kör ből kiin dul va ké szí tet tek pá ro san, sza vak nél-
 kül egy raj zot, ami per sze más ér tel met nyert, hiszen a rajz ból ket te jük „al ko tá -
sa” lett. Le fes tet ték egy mást, majd sa ját ma gu kat csak szí nek kel, köz vet len ez-
után el ké szül tek az önarc ké pek. Ezek a felada tok min dig drá ma já té kok kö zé
épít ve va ló sul tak meg. 

Vé gül összeállt „a könyv”… min den ki el dön töt te, el dönt het te, mi ke rül be le
az éves mun kák ból. Sen ki nem ha gyott ki sem mit…

Ha za vit ték. Meg mu tat ták. Az egyik gyer mek nél én is je len vol tam. „Meg néz -
he tem?” kér dez te az anyu ka. A kis lány bó lin tott, s a szo bá já ba vo nult. Az anya
leült az ét ke ző asz tal hoz, ke ze sod ró moz du la tá val el lenőriz te tisz ta hely re te -
szi-e. Majd la poz ni kezd te. Né ha rám né zett, el mond tam a felada tot ah hoz, amit
lá tott. A vé gén na gyon las san csuk ta be, az elő ző ener gi kus sod rás si mí tás sá sze-
 lí dült. Las san csú szott le a ke ze a hát só bo rí tón, majd ma ga elé mo tyog ta: „rég
be szél get tem ennyit a gye re kem mel, hosszú idő óta nem tud tam iga zán ró la”…

3.2. Ka masz emez-a maz … avagy a köny ves polc tól az előadá sig

Az ÉN könyv el ké szí té se után egy kö zös pro duk ció lét re ho zá sa volt a cél. Év ti -
ze dek óta pa nasz kod nak ar ról az iro dal mat ta ní tók, hogy a gye re kek nem ol-
 vas nak, ér tet le nül szem lé lik, hogy a kö te le ző iro da lom ként meg ha tá ro zott
köny vek érin tet lenek ma rad nak a könyv tár pol cain. Leg fel jebb a rö vi dí tett tar-
 tal mu kat tar tal ma zó kö te tek ke len dők. Nem túl nép sze rű az iro da lom órán a
vers elem zés sem. Vi tat ko zik a szak ma és a gye rek iro dal má rok – előb biek s
utób biak egy más kö zött is – ar ról, hogy mi ke rül jön a kö te le ző be. Leérett sé giz -
nek ma úgy fia ta lok, hogy kortárs köl tők ne vét sem is me rik, nem hogy a köl té -
sze tü ket. Nem hi szem, hogy az ok ként em le ge tett mé dia ha tá sa és fe le lős sé ge az
egyet len ere dő. Ide je len ne vég re va ló ban fe lül vizs gál ni mind a kö te le ző iro da -
lom ként szá mon tar tott ol vas má nyo kat, mind a mű elem zés me to di ká ját. Ar ra
tet tem kí sér le tet, hogy más kép pen kö ze lít sek, „tá mad jak” meg gye re ke ket ver-
 sek kel. Kor tár sat vá lasz tot tam, olyat, aki már a het ve nes évek ben a hó na alatt
„sza bad ver sei vel sza lad gált” a Mó ra Kia dó ban … ak kor még ná lunk hí re sem
volt a svéd gye rek ver sek nek. Ágai Ág nes ge ne rá ciós gye rek ver ses kö te tei ből, a
Tit ko kat az uj jaim nak mon dom el, a Ka masz sá gok és a Nem ze dék cí met vi se lők -
ből vá lo gat tam. Mind há rom a gyer mek- és ka masz kor élet ér zé seit rend kí vü li
ér zé keny ség gel, őszin te megér tés sel mu tat ja be. Kö ze libb nek ér zik ma guk hoz
eze ket a ver se ket a fel nőtt ség ka pu já ban to po gó gyer mek em be rek. A ver se ket
felol vas tam az zal az uta sí tás sal, hogy „fi gyeld meg mit érez he tett a köl tő…” 

So kol da lúan sok szí nűen pró bál tuk meg kö ze lí te ni, ér zé keink kel meg sze lí dí -
te ni a ver se ket. A sze re pe ket ma guk vá lasz tot ták, nagy örö mük re szol gált, hogy
a fér fi és női sze re pek el vá lasz tód nak, hogy ki fi gu ráz hat ták az is ko lát, torz tü kör-
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 ként mu tat hat ták be azt. Meg je le nít het ték a „rosszat” a csa lád ban, mag za ti póz-
 ban sut tog hat ták el kér dé sei ket a vi lág ról, és „bu liz hat tak” is a szín pa don. Élet já -
ték szü le tett. A pró ba fo lya mat ma ga a ver sek elem zé se drá má ba ül tet ve. Az óra-
 rész le tek a 3.4. fejezetrészben ol vas ha tók. 

Mind két eset ben a ta nu lá si te rü let rend kí vül szé les. Min dent va la miért tet-
 tek. Minden nek volt tétje, volt pro duk tu ma. „Ön ma guk ból… sza ba don” ké szült
min den. Köz ben szo ciá lis ké pes sé ge ket, kész sé ge ket fej lesz tet tünk. A leg fon to -
sabb az énképerősítés, az ön bi za lom, az önis me ret volt. Nem volt egy sze rű és
nem volt könnyű. Az ön ma gunk kal va ló ta lál ko zá sok, az iro dal mi al ko tá sok ban
ol dód tak fel. Ka ta li zá tor ként ha tott a vers, a ze ne, a moz gás. Az Én könyv az Én
doboz és a szín pa di já ték pró bái köz ben ki de rült szá mom ra, hogy ki az, aki ma-
 gá nyos, ki az, aki bi zony ta lan, ki az, aki nek a csa lád já ban je len volt vagy je len
van a fé le lem. Tu dom ki nek hiány zik el vi sel he tet le nül az édes apa, ki az, aki
büsz ke a tel je sít mé nyei re. Ki nek fon tos a va sár na pi ebéd, ki az, aki bol dog nak
érez te ma gát, és ki az, aki volt vagy épp most sze rel mes. Nem kel lett kér dez nem. 

„Csak” ját szat ni, néz ni és lát ni, (meg)hall gat ni és (meg)hal la ni, fi gyel ni kell.
Sze ret ném ezt a tu dást átad ni a gye re kek ről a kol lé gák nak.

3.3. Is mer ke dő, fi gyel met, ön fe gyel met, kon cent rá ciót, em lé ke ze tet,
együtt mű kö dést, cso port épí tő, non ver bá lis kom mu ni ká ciót 
fej lesz tő drá ma já té kok

Ar ra ké rek min den kit, hogy sa ját tem pó já ban jár ja be a te ret, köz ben ál lí tá so kat
fog tok hal la ni. Ami kor úgy ér zed, hogy rád az az ál lí tás nagyértékben vagy tel je -
sen igaz, fog lalj he lyet az egyik szé ken. (Szé kek kör ben ki fe lé for dít va.)

Hall gasd a ze nét; ha úgy ér zed si ke rült le ten ni az ér ke zés, a kin ti vi lág dol gait,
for dítsd a kör kö ze pe fe lé a szé ke det, s fog lalj raj ta ké nyel me sen he lyet. (Ezután
vissza csa to lás? Ér zé sek, refle xiók meg be szé lé se.)

Kér lek Ben ne te ket, egy szó val jel le mez zé tek, ho gyan, mi lyen mi nő ség ben,
ál la pot ban vol tál je len, ami kor ki fe lé vol tak a szé kek for dít va, s így fog lal tál he-
 lyet? Most vissza fe lé me gyünk: ugyanígy egy szó val mondd el, hogy mi lyen ál la -
pot ban ülsz itt most, a kör be be fe lé néz ve?

Újabb ál lí tá sok kö vet kez nek. Eze ket most elő ször tő lem hall já tok, az tán at -
tól, aki a kör kö ze pé re ke rül. Hogy ki lesz az? Ami kor ki mon dom azt, hogy
„fus son az, aki…”, ak kor min den ki nek, aki re igaz az ál lí tá som, új he lyet kell ke-
 res nie, és egy má sik szé ket kell el fog lal nia. Ezalatt a kör kö ze pén ál ló is sze ret -
ne, és cél ja is, hogy leül jön. Aki nek nem jut hely, az lesz a kö vet ke ző em ber a
kör kö ze pén. (Kez dő cso por tok nál le het kül ső tu laj don sá go kat so rol ni, az tán
már bel ső vel is gya ra pod hat nak az ál lí tá sok, il let ve csak bel ső tu laj don sá gok ra
kon cent rá lód hat.) Pró ba já ték: „Fus son az, aki nad rág ban van; Fus son az, aki-
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 nek zöld a sze me; Fus son az, aki nem sze re ti a ser tés húst; Fus son az, aki köny-
nyen sír va fa kad…stb.”.

Most a sa ját ne vünk kel játsszunk to vább! Öt fo ko zat ban kell ki mon da ni a ne -
ved, egy re han go sab ban; csak a ke reszt ne ve det ké rem. Pró bálj meg ar ra is fi gyel -
ni, hogy a sa já to don kí vül meg tudsz-e je gyez ni még má si kat. (Vissza csa to lás: ki -
nek si ke rült és hány ne vet „meg hal la ni”?)

Ar ra kér lek Ben ne te ket, mu tat koz za tok be, leg fel jebb há rom mon da tot
mond hatsz el ma gad ról! Csak egy per cig be szél hetsz, ami kor úgy ér zed, hogy le-
 telt a perc, ab ba kell hagy nod.

A já té kot én ma gam nak Ist ván, a ki rály nak ne vez tem el. Lé nye ge: a kereszt-
vagy beceneved, ahogy sze ret néd, hogy itt és most té ged szó lít sunk; te hát a név
után te gyél egy jel zőt, amit fon tos nak, jel lem ző nek vagy kí vá na tos nak tar tasz
ma gad ról (pél dául: Gi zel la a ga zel la; Ist ván, a ki rály…stb.).

Vá lassz egy ál lat ne vet! (Sze ren csés azt kér ni, hogy mind kü lön bö ző le gyen.)
Egy lab dát do bok va la ki nek a kör ben, ki vé ve a mel let tem ál lót! Köz ben rá né zek
és ki mon dom az ál ta la vá lasz tott ál lat ne vét. Ő szin tén ki vá laszt hat egy má si kat a
kör ből, ki mond ja „ál lat ne vét” stb., míg min den ki sor ra nem ke rül. Az utol só
em ber az in dí tó nak dob ja vissza a lab dát. A já ték ne héz sé ge, hogy az in dí tó több
lab dát in dít el. A do bó és ka pó em ber ugyanaz ma rad. Ad dig megy a já ték, amíg
a lab da le nem esik va la hol, il let ve vissza nem ke rül mindegyik az in dí tó hoz.

Gom bo lyag gal ját szunk. Ki vá lasz tasz va la kit a cso port ból. Ne a mel let ted
ülőt, kér lek. Meg fo god gom bo lyag vé gét, s azt mon dod: azt már tu dom ró lad,
hogy… ezután el mon dod, amit az il le tő ről már biz to san tudsz, de azt még nem
tu dom, hogy… mon dat tal meg kér de zed, ami té ged ér de kel ve le kap cso lat ban,
majd át do bod ne ki. A kö vet ke ző já té kos szin tén meg fog ja a spár ga egy da rab ját,
vá la szol és a gom bo lya got to vább dob ja más ki vá lasz tott nak. A megál la pí tá sok
„vissza fe lé” is el hang za nak, csak ek kor gom bo lyít juk a fo na lat, és az el hang zott
ki je len té se ket megis mé tel jük ar ról, aki től a fo na lat kap tuk az el ső kör ben. 

Sza mu ráj já ték. Az in dí tó „ima sze rűen” össze tett kéz zel han gos „hah” kiál -
tás sal a kör ben va la ki fe lé „mu tat”. Ez az el ső ütem. Aki re mu ta tott, az má so dik
ütem re feleme li fe lé a fe jét (aki szin tén tár sá hoz ha son lóan össze te szi a ke zeit),
és ő is ki mond ja a „hah” szót – ez volt te hát a má so dik ütem. Ezután a má so dik
üte met ki mon dó já té kos „szom szé dai”, vagyis a mel let te ál ló két já té kos ugyan-
olyan kéz ál lás sal a kö zé pen ál ló tár suk ha sa elé üt nek egy szer re (mint ha ke zük -
kel mí melt sza mu ráj kard juk kal a ha sát akar nák el ta lál ni) – köz ben ők is han go -
san ki mond ják a „hah” sza mu ráj kiál tást. A ne gye dik üte met a má so dik já té kos
ad ja az zal, hogy ő küld egy újabb sza mu ráj ütést az el ső höz ha son lóan a kör ben
va la ki más nak. 
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Szék fog la ló más ként. A tér ben össze-vissza el he lye zett szé kek vannak, eggyel
több, mint ahány részt ve vő. Az in du ló já té kos cél ja el fog lal ni az üres szé ket, s te-
 he ti ezt egyen le tes tem pó ban ha lad va. (Fut ni, fel gyor sí ta ni a tem pót nem sza-
 bad.) A cso port a szék fog la lást úgy pró bál ja megaka dá lyoz ni, hogy min dig el-
 fog lal ja va la ki az ép pen üres szé ket. Aki egy ki csit is felemel ke dik, meg moz dul
sa ját szé kén, nem ül het ar ra vissza, új he lyet kell ke res nie. A já ték mindad dig
megy, amíg az in du ló já té kos he lyet nem tud fog lal ni az üres szé ken. Be szél get ni,
egy mást irá nyí ta ni eb ben a já ték ban a cso port tag jai nak nem sza bad. (Refle xiók,
vissza csa to lás, ér zé sek ta pasz ta la tok meg be szé lé se.)

A szé keink kel játsszunk to vább. Min den ki fog jon meg egyet. Hagy junk egy
na gyobb te ret kö zé pen sza ba don. Épít sük meg szék bi ro dal mun kat. (Le te szem 
a sa ját szé ke met va la mi lyen po zí ció ba a tér ben va la ho va.) Gon dold vé gig, hogy a
te szé ked nek hol a he lye – akár eh hez ké pest, il let ve a le ra kott szé kek hez ké pest.
Ami kor min den ki le rak ta, a já ték ve ze tő kér dez: Nézd meg a szék ka ted rá list,
mondj ró la egy szót, ami eszed be jut! Ha most le he tő sé ge van min den ki nek ar ra,
hogy a sa ját ját más ho va ten né, ki akar na új he lyet? Tedd oda! Miért tet ted? Ha ez
egy kom po zí ció mi lyen cí met tud nál ad ni? 

Foly tat juk to vább a be széd nél kü li já té ko kat. Egy színt és egy test részt fo gok
mon da ni. Feladat, hogy a ket tőt egye sítsd például: ki sujj pi ros. Sé tál junk a tér-
 ben, csak a te kin te tünk kel dol go zunk. Közben min den ki re nézz rá és vá lassz ki
a te kin te ted del egy va la kit, aki vel egy más mel lé áll  tok majd a taps után (há ro -
mig szá mo lok se gít ség ként). Együtt fog tok dol goz ni pár ban. A terem egyik vé-
 gé ből a má si kig kell el jut ni. Egy más mel lé áll tok, vál la tok összeér, együtt pró-
 bál ja tok meg el jut ni a kö zö sen ki je lölt cé lig. Sem mi lyen han got nem ad hat tok
ki! Nem be szél he ti tek meg, mi kor ho gyan in dul tok és áll tok meg. (Refle xiók
meg be szé lé se.)

Al kos sunk be tű ket ma gunk ból a taps után ötig szá mo lok, s szü les sen meg 
a tér ben egy O be tű, vagy…D, M, Á, R, A. Mi lyen szót tud ná tok ki rak ni a fen -
tiek ből? Bár mi lyen for mát vá laszt hat tok. (Az ed di gi él mé nyek, gon do la tok meg-
 be szé lé se, asszo ciá ciós kör a ta pasz ta la tok ról.)

Ko sa ram ba ma tit ko kat rej tő tár gya kat hoz tam. Vá lassz egyet, de ne nézd
meg rög tön! Tedd a há tad mö gé, ke zed del vizs gáld meg! Egy szót ké rek, ami vel
jel le m zed a tár gya dat. Még min dig nem néz he ted meg. Raj zold le a tár gya dat
azok alap ján, amit ró la tudsz. Most meg néz he ted a tár gya dat, ha son lítsd össze:
jól „lát tad-e” a ke zed del? Mondd el né hány mon dat ban a tár gyad tör té ne tét. 

Mu tasd be a gaz dá dat, ki nek a mi je vagy? Kik tar toz hat ná nak össze? Az ösz-
sze tar to zók kal ké szít sünk egy ma xi mum 3 per ces imp ro vi zá ciót, amely ben
min den tárgy sze re pel, vagy egy tárgy já té kot ennyi idő ben. (A ta pasz ta la tok
meg be szé lé se: mely tan tár gyak ta ní tá sá hoz tud juk al kal maz ni a já té ko kat?)
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Ka lap lo pó-„fe le lős ség” já ték. Két egyen lő lét szá mú cso por tot ala kí tunk.
A két cso port leül egy más sal szem ben, köz ben min den cso port tag ja a sa ját cso-
 port já ban meg fog ja a szomszédjai ke zét. Az egy más sal szem ben ülő cso por tok -
ban, az el ső szé ken ülők kö zé ke rül az in dí tó. Felada ta, hogy fel dob jon egy ér -
mét: fej vagy írás. Az ér mét csak a szé ken hoz zá leg kö ze lebb ülők lát hat ják,
min den ki más a cso por tok ban az irá nyí tó val szem ben a so rok vé gén egy szé ken
lé vő ka lap ra néz. Ha az irá nyí tó „fej” ér mét dob, az el sők felada ta, hogy ami lyen
gyor san ezt ész le li, meg szo rít ja a tár sa ke zét: üze ne tet küld, amit min den ki nek a
csa pa tá ban to váb bí ta nia kell. Ha az utol só hoz ért, az utol só já té kos nak az a fel-
ada ta, hogy a le he tő leg gyor sab ban fel kap ja – meg sze rez ze a ka la pot. Ha ez si ke -
rül, a csa pat feláll, a szé kek mö gött a ka lap lo pó az in dí tó po zí ciót fog lal ja el, te -
hát min den ki eggyel előbb re ke rül, a ka lap fe lé. A já ték nak ak kor van vé ge, ha a
cso port tag jai vissza ke rül nek az in du ló he lyük re. Van még egy sze rep lő je a já-
 ték nak. A dön tő bí ró. Sze re pe, hogy a ka lap mö gött fi gye li, ki kap ta el előbb a ka-
 la pot; ké tes ese tek ben az ő dön té se a mérv adó. A já ték vé gén meg be szél jük,
hogy ki mi lyen po zí ció ban ho gyan érez te ma gát. Miért? Hol sze ret ne len ni a leg-
 job ban? Miért?

Négy szög já ték. A tér négy szög ala kú. Kép ze let ben négy rész re oszt juk (le -
het ki je löl ni ezt szé kek kel is). Az el ső szeg mens az öröm he lye, a má so dik a szo-
 mo rú sá gé, a har ma dik a bol dog sá gé, a ne gye dik a fáj da lo mé. Sé tá lunk „kör be”
az el kép zelt négy szö günk ben. Taps ra megál lunk, és ame lyik rész ben megáll -
tunk, egy olyan ál ló ké pet ké szí tünk egye dül, amely az adott he lyünk ről eszünk -
be jut, amely ki fe jez he ti azt az ér zést. A má so dik kör ben a moz du lat hoz te-
 gyünk egy szót is, ami a he lyünk ről, hely ze tünk ről eszünk be jut. A har ma dik
kör ben egy kö zös ál ló ké pet, a ne gye dik ben egy tör té ne tet 5 kép ben. (Refle xiók:
ho gyan ke rül tek egy más mel lé az utób bi já té kok? „Az írás tu dók fe le lős sé ge” gon-
 do la ta. A te het ség fej lesz tés ben részt ve vők egyé ni és kol lek tív fe le lős sé ge – be szél -
ge tés.)

3.4. Ta ní tá si óravázlatok

3.4.1. Far kas me se Pilinszky Já nos: Fa bu la cí mű ver se alap ján

cso port: bár mely ko rosz tály, de el ső sor ban 12 év fö lött
tér: osz tály te rem, kö ze pén nagy tér rel, fal hoz tolt pa dok kal, kör be  ra kott szé kek -
kel, négy mun ka asz tal lal
esz kö zök: pa pír la pok, zsír kré ta, fes ték (eset leg le hetnek szí nes új sá gok, szí nes
pa pír la pok), elő re szét da ra bolt fo tók, ol ló, ra gasz tó, cso ma go ló pa pír, író esz kö -
zök, szét vá gott idé zet (Pilinszky: KZ ora tó rium)
té ma: Pilinszky Já nos: Fa bu la cí mű ver se
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cél: a sor ból va ló ki ló gás több szem pon tú vizs gá la ta, okai nak ku ta tá sa
ta nu lá si te rü let: fe le lős ség, előíté let ke ze lé se, el fo ga dás, el fo gad ta tás, ma gány,
ma gá nyos sá vá lás út ja, tár sas kap cso la tok, bi za lom, önazo nos ság, mo rá lis kér-
 dé sek
fó kusz: Mi től vá lik va la ki ma gá nyos sá? Mi ha tá roz za meg vi szo nyu lá sain kat?
Lé te zik-e ele ve el ren de lés? Ha igen, ho gyan ha tá roz za az meg az em ber sze mé -
lyi sé gét? 

A drá ma ta nár is mer te ti az óra té má ját, szer ző dés, a já ték sza bá lyai nak kö zös el-
 fo ga dá sa.

Be ve ze tő, rá han go ló sza kasz
Ta nár: Ar ra kér lek ben ne te ket, néz zé tek meg a ke zei te ket…bi zo nyá ra ti is szok-
 ta tok olyat ját sza ni, ha az ég re néz tek: mit lá tok a fel hők alak já ból, mi re ha son lít?
Mi jut ró la eszem be? Most te gyük ezt a ke zeink kel! Mi lyen ál la tot tudsz ké szí te -
ni be lő le?
Ké szíts ál la tot a ke zed ből, ha gon do lod: szí nezz is! 
Ta nár: Írj a há tul já ra jel lem ző kül ső vagy bel ső tu laj don sá got! 
Mu tas suk be egy más nak kéz ál la tain kat! Te gyük le őket kö zép re. Vá lassz ma gad -
nak ál lat párt, de úgy, hogy a „vélt” el len fe led del al koss párt: például bé ka–szú -
nyog… ír já tok egy más nak le ve let, mit sze ret tek a má sik ban. Kez dőd jön úgy „azt
sze re tem ben ned…”
Ta nár: Ké pet hoz tam. Négy cso port ban dol go zunk to vább. Min den cso port nak
lesz egy-egy asz ta la. Az asz tal meg ha tá ro zott pont ján – je len eset ben az ab lak fe-
löli ol da lán – ér hetsz a puzzle da rab hoz, csak egy moz du la tot te hetsz. A csa pat
tag jai fo lya ma to san, egyen le tes tem pó ban jár ják kör be-kör be az asz talt. Az a
csa pot „nyer”, ahol előbb összeáll (ké pek: farkas, Ma gá nyos céd rus, öreg asszony,
em be rek…)
Ta ná ri narráció: hol volt, hol nem volt, élt egy szer egy ma gá nyos farkas, ma gá nyo -
sabb az an gya lok nál…

Kon tex tus épí tés, sze rep mé lyí tés
Ta nár: Mi lyen az a farkas, ame lyik ma gá nyo sabb az an gya lok nál? Mi lye nek a
ma gá nyos an gya lok? Mi től le het egy an gyal ma gá nyos? Mit je lent het ez? Mi lyen
kép él ben nünk ezek ről a fo gal mak ról? Ar ra kér lek ben ne te ket, ír já tok fel a lap
egyik ol da lá ra a mon dat be fe je zé sét: farkas az, aki… a má sik ra an gyal az, aki…

Most gyűjt sük össze azo kat a dol go kat, ami kö zös le het a farkas és az an gyal
ma gá nyos sá gá ban. Ír juk fel ide a cso ma go ló pa pír ra.



26
Vancsuráné Sárközi Angéla

Most az egész cso por tot ké rem…ne be szél jé tek meg, hogy ki le gyen farkas …
ötig szá mo lok, majd taps ra azt ké rem, hogy az egész cso port al kos son egy ké pet
a ma gány ról, a ma gá nyos far kas ról, kö zép re a farkas ke rül jön. 
Ta nár: Men jünk ki csit vissza az idő ben. Néz zük meg azt a fo lya ma tot, azo kat az
oko kat, ami től a farkas és az an gyal a ma gá nyos jel zőt kap ja. Cso por tok ban dol-
 go zunk: a feladat min den cso port ban az, hogy mu tas sa be az előz mé nye ket, 
ho gyan – mi től –, miért vált, vál ha tott ma gá nyos sá a farkas, il let ve az an gyal.
Mi lyen út ve ze tett ad dig, hogy azt mond has suk ma gá nyos far kas–ma gá nyos an-
 gyal? Két cso port ban dol goz zunk to vább: Az egyik cso port je le nít se meg 5 kép-
 ben (eb ből de rül jön ki mi tör tén he tett) a farkas éle té nek azon lé pé seit, ami miatt
el ma gá nyo so dott, a má sik te gye ugyanezt az an gyal nál. 
Ta ná ri narráció: el ve tő dött egy szer egy fa lu ba, s be le sze re tett az el ső ház ba, amit
meg lá tott; már a ház fa lát meg sze ret te, érezte a kő mű ve sek si mo ga tá sát, de az ab -
lak megál lí tot ta. A szo bá ban em be rek ül tek, is te nen kí vül so ha sen ki olyan szép-
 nek nem lát ta őket, mint ez a tiszta szívű ál lat. 
Ta nár: Is mét több cso port ban dol go zunk, gyűjts ki fe je zé se ket, raj zold le, ké-
 szítsd el ma kett jét an nak a ház nak, amit a farkas gyö nyö rű nek lá tott. A má sik
cso port  ál ló ké pet-tab lót – iz gal mas le het mon tázst is! – ké szít sen azok ról az em-
 be rek ről, aki ket a farkas olyan szép nek lá tott. Ho gyan vi szo nyul nak ezek az em-
 be rek egy más hoz, mi lyen az ar cuk? A har ma dik csoport pe dig készítse el a far-
kas nap ló já nak be jegy zé sét er ről. A ne gye dik cso por tot ar ra ké rem, je le nít se
meg han gok kal ezt a je le ne tet. Min dent fel hasz nál hatsz hoz zá, amit a te rem ben
ta lálsz. (Né hány do bot, csör gőt, kö vet, fa da ra bo kat, víz zel töl tött po ha rat, fu ru lyát
oda ké szí tek…)

Fe szült ség be vi te le, te tő pont
Ta ná ri narráció: éj sza ka az tán be ment a ház ba…
Ta nár: Mi tör tén he tett a ház ban? Mit gon dol tok ró la? Cso port ban dol goz zunk
to vább: egyik cso port ál ló kép ben mu tas sa meg (gon do lat ki ve tí tés), a má sik cso-
 port ké szít sen be lő le a he lyi hír adó ba egy hírt, a har ma dik cso port félper ces
han gos imp ro vi zá ció ban mu tas sa be, a ne gye dik cso por tot ar ra ké rem az elő ző -
vel össze kap csol va, hogy te gye hoz zá hang ban a farkas meg je le né sét. 
Ta nár: Min den ki kap egy gon do lat nyi pa pír da ra bot, fe jez ze be a me sét! 
Bel ső kör be áll jon, aki meg vé de né a far kast, a kö zép ső kör azo ké, akik nem tud-
 ják, ho gyan vi szo nyul ja nak hoz zá, a kül ső be azok, akik úgy vé lik, hogy van
alapja an nak, ami a far kas ról elő ször eszünk be jut.
Ta nár: fó rum szín ház
Néz zük meg azo kat a pil la na to kat, ami kor a farkas kö ze le dik, be ku kucs kál, 
be lép, és ta lál ko zik az ál ta la gyö nyö rű nek lá tott em be rek kel. (Ját szók ki vá lasz -
tá sa.)
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A je lent ott kez dő dik, hogy a farkas meg pil lant ja a há zat. Han go san is ki-
 mond hat ja gon do la tait ez az ál lat…

Va jon hol lesz vé ge? (a cso port töb bi tag ja ren de zi a je le ne tet a já ték ve ze tő
irá nyí tá sá val).
Ta ná ri narráció: sze ret ném el mon da ni Pilinszky Já nos: Fa bu la cí mű ver sé nek
be fe je zé sét: nyi tott szem mel állt egész éj sza ka, s reg gel is, ami kor agyon ver ték. 

vagy

Ta nár: Az utol só feladat: egy vers rész le tet hoz tam, de saj nos össze ke ve red tek a
so rok… Se gít se tek ki bo goz ni a szá la kat…vé gül (felol va som Pilinszky so rait).
Me lyik cso por té ha son lít rá, vagy ír ta ugyanazt, amit ő? 
(Refle xiók meg be szé lé se kör ben ül ve.)

3.4.2. A Fe hér Far kas va rázs la ta

cso port: egy mást is me rő, a drá má ban nem fel tét le nül jár tas cso port, 12 év fe let -
ti élet ko rúak nak
tér: osz tály te rem, kö ze pén nagy tér rel, fal hoz tolt pa dok kal
esz kö zök: pa pír la pok, zsír kré ta, fes ték (eset leg le hetnek szí nes új sá gok, szí nes
pa pír la pok), ma dzag, ra gasz tó, kö vek, ka vi csok, ter mé sze tes anya gok, fa da ra -
bok stb. (hasznos lim-lom)
té ma: vál to zás szük sé ges és elég sé ges fel té te lek ál do zat vál la lá saink ál do zat tá vá-
 lá sának
cél: önerőnk, sa ját ké pes sé geink, ma gunk ba ve tett hi tünk vizs gá la ta
ta nu lá si te rü let: fe le lős ség, előíté let ke ze lé se, el fo ga dás, el fo gad ta tás, ma gány,
ma gá nyos sá vá lás út ja, tár sas kap cso la tok, bi za lom, önazo nos ság, mo rá lis kér-
 dé sek, vál to zás és vál toz ta tá si ké pes sé geink, ezek össze füg gé sei
fó kusz: Mi ha tá roz za meg a vál to zást? Mi től miért kö vet ke zik be a vál to zás?

A drá ma ta nár is mer te ti az óra té má ját; szer ző dés, a já ték sza bá lyai nak kö zös
el fo ga dá sa.

(Ma egy in dán fa lu ba hív lak ben ne te ket, tör té ne tünk ott ját szó dik.)
(A terem kö ze pén annyi szék van ahány részt ve vő, plusz egy a já ték ve ze tő nek, 

a szé kek ki fe lé for dít va.)

1. Ar ra kér lek ben ne te ket, hogy egyé ni tem pó ban jár já tok be a te ret, néz ze tek
meg min dent ala po san. Taps ra he lyez kedj el eb ben a tér ben azon a he lyen,
amely ne ked tet szik!

Most sé tál junk to vább, köz ben ál lí tá so kat fogsz hal la ni. Ha úgy ér zed,
hogy ez az ál lí tás akár rád igaz, ülj le az egyik szék re.
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2. Ze nét kap cso lok be. Ami kor úgy ér zed, va ló ban itt vagy tel je sen lé lek ben,
min den kül vi lá gi zajt, gon do la tot le tet tél, megér kez tél, for dítsd a szé ke det
a kör kö ze pe fe lé.

3. Most, hogy ké nyel me sen el he lyez ked te tek ar ra kér lek ti te ket, mu tat koz za -
tok be, de úgy, hogy a ne ve tek után egy olyan jel zőt te gye tek, ami ti te ket jel-
 le mez. Én Ist ván, a ki rály nak ne vez tem el a já té kot ma gam ban: te hát sa sa a
sas… én így kez dem. A mel let tem ülő el mond ja az elő zőt – vagyis az enyé-
 met – hoz zá te szi a sa ját ját. 

(Fon tos, hogy a já ték ve ze tő a vé gén min den kiét el mond ja!)
4. A kö vet ke ző já ték a Fus son az, aki….a kör kö ze pé re áll va la ki. A kör ben egy

szék kel ke ve sebb van, mint ahány ját szó. A kö zé pen ál ló olyan kül ső-bel ső
tu laj don sá go kat mond, ame lyek rá is iga zak. Aki re még a kör ben igaz az ál-
 lí tás, feláll és igyek szik egy má sik he lyet ta lál va gyor san leül ni. Eköz ben
ter mé sze te sen a kör kö ze pén ál ló já té kos is he lyet akar fog lal ni, így va la ki -
nek nem jut szék. Ő ma rad kö zé pen és mond egy újabb ál lí tást. Pél dául:
fus son az, aki bar na ha jú, vagy tü rel met len, vagy ér zé keny stb. A já ték ele-
 jén meg kell ha tá roz ni, hogy me lyik tu laj don sá gok kal játsszunk: kül ső vagy
bel ső.

5. Re mé lem em lé kez tek még, hogy az elő zőek ben mi lyen ne vek kel mu tat koz -
ta tok be. Kör ben ma ra dunk, áll junk fel. Én egy va la ki nek do bok egy lab dát,
majd han go san ki mon dom azt a jel zőt, amit ma gá ról mon dott. Ő to vább -
dob ja más va la ki nek, és ugyan csak hoz zá te szi az ál ta la mon dott jel zőt.
A mel let ted ál lók nak nem dob ha tod, min den kör ben ugyanan nak kell
dob nod, és ugyanat tól ka pod a lab dát. Ha min den ki ka pott már lab dát az
utol só já té kos a kez dő nek to váb bít ja a lab dát, aki egy sze mély ben az összes
lab da irá nyí tó ja is. Cél, hogy mi nél több lab da ke rül jön já ték ba.

6. Sé ta a tér ben. Csak te kin tet tel vá lassz ma gad nak egy párt! Taps ra állj a ki-
 vá lasz tot tad mel lé. Ki az, il let ve kik azok, akik egy mást vá lasz tot ták? Ki az,
aki más mellé ke rült? 

Most ar ra ké rem a pá ro kat, hogy sza vak nél kül dol goz za nak. Áll ja tok
egy más mel lé, ka ro tok, vál la tok eset leg összeér het…a cél, hogy a terem
egyik vé gé ből a másikba el jus sa tok úgy, hogy egy más mel lé áll tok, elin -
dul tok, és megáll tok adott pon ton. Be szél ni nem sza bad! Na gyon fi gyel -
je tek egy más ra.

(A ta pasz ta la tok meg be szé lé se: Ki volt az in dí tó? Ki ki nek a rit mus át vet -
te fel? Ho gyan si ke rült együtt ha lad ni, lép ni? Egyál ta lán együtt lép te tek?
Hogy tör tént a megál lás?)

7a. Ma rad nak a pá rok. Ül je tek le egy más sal szem ben, ket tő tök kö zé egy la pot
te szek, ket ten kap tok egy ce ru zát. Mind ket ten fog já tok meg a ce ru zát. Ze -
nét kap cso lok be. Mi lyen nép cso port, or szág, vi lág táj jut ró la eszed be? Azt
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ké rem tő le tek, hogy most ka lan doz za tok el egy ame ri kai in dián fa lu ba, és a
ze ne se gít sé gé vel raj zol já tok meg kö zös in dián masz ko to kat!

Ha el ké szül te tek ír já tok alá in dián ne vei te ket, azt, amit ez a törzs va la -
mi lyen tu laj don sá go tok alap ján adott, vagy amelyet te eb ben a törzs ben va-
 la mi lyen tu laj don sá god, hely ze ted alap ján a sa já tod nak ér zel.

7b. Az asz ta lon fe hér és szí nes pa pír la po kat, ma dza got ta lálsz. Ze nét kap cso lok
be, és ar ra kér lek, hogy míg a ze ne tart ké szítsd el a te sa ját in dián masz ko -
dat. Nem hasz nál hatsz mást, csak pa pírt és ma dza got.

Most tedd fel a masz ko dat és mu tat kozz be, mondd el in dián ne ved,
amit ez a törzs va la mi lyen tu laj don sá god alap ján adott, vagy amelyet te eb -
ben a törzs ben va la mi lyen tu laj don sá god, hely ze ted alap ján a sa já tod nak
ér zel.

8. A te ret négy rész re oszt juk kép zelt ben: az el ső rész az öröm he lye. A má so -
dik a szo mo rú sá gé. A har ma dik a bol dog ságé. A ne gye dik a fáj da lom he lye.
Men jünk a hely szí nek közt. Ami kor tap so lok, állj meg! An nak a hely szín -
nek meg fe le lően, ahol épp vagy, idézd fel a törzs éle té ből azt a pil la na tot, és
ál ló kép pel je le nítsd meg, amely a hely szín nek meg fe le lő: vagyis örö met,
szo mo rú sá got, bol dog sá got vagy fáj dal mat je len tett ne ked. Most men jünk
to vább. Újabb taps ra ugyanez a feladat ma rad, csak egy mon da tot hoz zá is
te hetsz han go san: mi tör tént ve led ak kor ott. 

Most sé tál junk to vább. Újabb taps ra a hely szín nek meg fe le lően, ahol
épp megáll ta tok együtt, ké szít se tek egy ál ló ké pet, mely kö zös öröm, bol-
 dog ság, szo mo rú ság vagy fáj da lom volt. A kö vet ke ző feladat, hogy mu tas -
sá tok meg két-két kép ben mi volt en nek az előz mé nye és mi lett a kö vet kez -
mé nye.

9. Há rom cso port ban dol go zunk to vább, sze ret ném, ha el ké szí te né tek az in-
 dián fa lu há rom hely szí né nek ma kett jét. Min dent, ami a te rem ben ta lál ha -
tó fel hasz nál hat tok, oda épít kez het tek aho va sze ret né tek. Az el ső cso port
ké szít se el azt a kö zös te ret, hely színt ahol a kö zös sé gi éle tük fo lyik. A má -
so dik cso port egy csa lád sát rá nak bel se jét. A har ma dik pe dig a va rázs ló to-
 tem he lyét.

(Igye kez zünk mi nél több ter mé sze tes anya got be hoz ni a ma kett épí tésé -
hez.)

10. Ke ress egy olyan tár sat a törzs ben, aki vel ed dig a leg ke ve seb bet be szél tél.
Az lesz a felada to tok, hogy összeír já tok, mi lyen tu laj don sá go kat tar to tok
fon tos nak egy jó va rázs ló nál. Mi lyen le gyen sze rin te tek egy jó va rázs ló?

Sze rep a fa lon kon ven ció. Egy nagy cso ma go lópa pírt tet tem fel, néz zük
meg ho gyan dol goz ta tok, mit gyűj töt te tek össze. Ír juk fel a kö zös cso ma go -
lópapír ra.
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11. Tör zsi gyű lést tartunk. Ül jünk kör be a kö zös sé gi te rünk ben (akár a ma kett
mel lett, vagy azt hasz nál va dísz let ként). Mi kell ah hoz, hogy tör zsünk jól
mű köd hes sen? Mi az, ami meg gá tol ja a jó mű kö dést? Ír juk fel ezt is egy
cso ma go lópa pír ra és te gyük a má sik, a va rázs ló ról össze gyűj tött tu laj don -
sá go kat tar tal ma zó mel lé. Van-e kö zös ben nük?

12. Most men jünk át a to temosz lo punk hoz! Min den év ben egy al ka lom mal a
va rázs ló elé já rul ha tunk, leül ve szem ben ve le egy szék re el mond hat juk,
hogy mi az a megol dat lan sze mé lyes prob lé mánk a törzs ben, ami ben a se-
 gít sé gét kér jük.

13. A já té ko sok a „forró szék”-ben ül ve el mond ják a gond jai kat, a já ték ve ze tő
sze rep be- lé pés sel olyan vá laszt ad, ami nem egyér tel mű, ami to vábbgon -
dol ko dás ra, eset leg újabb kér dés fel ve té sé re kész tet. Egy „in dián” egy szer re
csak egyet kér dez het. 

A ta pasz ta la tok, hal lot tak meg be szé lé se. Mi lyen nek érez té tek ezt a va-
 rázs lót? Mi lyen volt ah hoz ké pest, amit össze gyűj töt tünk a va rázs ló ról?

14. Most min den ki kap egy la pot. Raj zold kör be a te nye red. Az uj jaid ba írd be -
le azo kat a tu laj don sá gai dat, ame lyek al kal mas sá tesz nek ar ra, hogy va rázs -
ló le hess. A te nye red be azt írd, len nél-e te ma gad va rázs ló?

(Min den kiét felol vas suk.)
15. Most fe jez zük be a mon da tot: 

• én azért le het nék va rázs ló, mert…
• én azért nem le het nék-len nék va rázs ló, mert…

16. Vé gül ül jünk kör be! Egy gom bo lya got do bok va la ki nek… mie lőtt ne ki oda
dob nám, azt mon dom ne ki: sze rin tem te azért len nél jó va rázs ló nak,
mert…(és olyan tu laj don sá got em lít, amit ab ban az il le tő ben be csül, sze ret,
tisz tel.). Miu tán meg fog tam a gom bo lyag vé gét, a gom bo lya got to vább do -
bom an nak, aki nek szán tam. Ő meg fog ja a ma dza got, va la kit ki vá laszt, és
ha son ló mó don to váb bít ja azt. A já ték vé gé re egy kü lö nös alak zat szü le tik.
Vissza fe lé in dul a gom bo lyag – most fel te ker jük. Sze rin ted azért len nék jó
va rázs ló, mert tü rel mes va gyok, pe dig…(és a já té kos be fe je zi a mon da tot
ne ki tet sző mó don) stb. Így vissza gom bo lyít juk a fo na lat.
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