
utasit6 v6laszt kapnak t hozzAtartoz6k. Minden kato-
n6s, minden rideg, mondhatn6nk embertelen. A
f6lelem rirak6dik a j6t6kosokra. Val6sigosan is. S ami
ezut6n k6vetkezik; i naaO nagyfirikat az elmeoszti-
lyon elektrosokkos kezel6sben r6szesitett6k, s narko-
i;rillt(fu., a hozzAtartoz6k teh6t megrendiilten tapasz-
taljAk, hogr a gyerek immir semmit nem fog fel a kiil-
viligb6l, nem 6rz6keli a hozziltartoz6k jelenl6t6t sem'
s oiiodeo el6zetes emgbesz6l6s 6rtelmetlenn6 vAlt' A
k6ts6gbeesett hozzfitartoz6k sorra felrugiak a szab6-
lyokal, sirnak 6s panaszkodnak, mire n iga4at6 -

David alakitja - berekeszti a l6togat6st, s a hozzA'
tartoz6kat elvezetteti.

Tal6n a t6ma is okozza, hory mindenki azonosul a
szerep6vel. A jit6kosok val6sigoson is sirnak 6s kibo-
dnak. A l6tv.iny megrendit6. Az angol mesternek is
az. F';ne ilyen fokf 6t6l6ste' meg6l6sre nem sz6mitott.

S amikor folytatni akarja a j6t6kot' a hallgat6k'
imm6r m6sodszor is felt6zadnak. K6ptelenek tov6bb
j6tszani - mondj6k - mir az eddigiektcil is kime-
riiltek.

S Davidnak megint szembesiilnie kell valamivel'
amire nem gondolt. Itt, Kelet-Eur6piban' ahol kozvet-
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leniil vagy ktizvetve majdnem mindenki meg6lte a, ki-
szokeltaiotts6gnak, a meglyomoritott$gnak az 6lla-
pot61, a j6t6k, ha ilyen t6m6jri' v6rre megy, pontosab-
ban az idegekre. Errcil Magyarorsz6gon nem lehet
Brecht modjTra improvizilni, mint szerette volna Da-
vid, itt csak teljes 6t6l6ssel, azonosul6ssal, Sztanyi-
szlavszkij modj6n lehet riigtiin6zni.

fu David rijra v6ltott. Ertcjen 6s j6l. Sikeresen ele-
gyitette az elm6letet, a pedag6giai vonzatfi grakorla-
i6t Cs a nekiink val6 t6m6t. Figyelt a hallgat6ira' s
azok is 16. Elkezdtlk tanulni egrm6st. Es meg6rteni
egym6s missigit, amely ez alkalommal nem m6sb6l,
dint tcinet-kinek a tirsadalmi, politikai 6s csal6di
mfiltjibol eredezetl, abbol, hogy mi csak most tanul-
juk izt, amibe David m6r belesztletett, a demokr6ci-
it, s abb6l, hogy mi m6g mindig f6liink a visszarende-
zcjd6s lehet6s6g6t6l.

Nos, h6t ezek ut6n keriilt sor arra a cikk elej6n
emlegetett k6z- 6s segits6gny(rjt6sra.

Debreczeni Tibor

Ir
l
t
I
''

[ :  . . . - -

4

; :]fu

MI IS AZ A DRAMAPEDAGoGIA?

Szerzynk tandr Monoron. Ez alkalommal szakdolgozatdnak egy rdszdt kdzdliiik. Irdsdt a hazai

ds kiitf,ldi szakirodalom tdrgyszer{i felhaszndldsdval kdszftette, s ez mintegy summd.zata is a

, drd.mapedag1gidnak; mifdle ievel4si cdl drdekdben alkalmazhat1, hol ds hogyan? A m6dszer -

rel most iinterked1k di a m6dszer kiitrinb1zd dsszefilggdseit buvdrlani szinddkozdk egyardnt

hasznos ismeretek birtokdba iuthatnak, olvasvdn a dolgozatot'

A fogalom tisztfzfrsa az6rt liltsztk fontosnak, mert pedag6gusokkal besz6lgew.e !<]t!szf-r tapasztaltamt log hl

a drimatikus nevel6s keriilt sz6ba, tzt egsrlrtelmiien a magyar szakos nevel6k eltal alkalmazhat6 m6dszernek

6s feladatnak v6lt6k. Osszekeverve, egybemosva ilyenkor a dramatikus nevellssel a kdvetkezci fogalmakat:

l. Dr6ma (mint irodalmi mrialkotis, mely dial6gusban megirt sz6veg, 6s melyben a dialogusok a jelen id5-

ben v6ltoz6 k6lcs<iniis viszonyokat hordomak.)
Z.Dr6ma (mint szinjdtek'- szerepl6k 6ltal eldadott szinpadi mii-, mely a metakommunik6ci6s 6s nem ver-

Mlis jelekre 6pil6 utfunz6sokon, kozl6seken, jelent6seken alapul)
3. Dramatizitlas (mely alatt irodalmi mriv& - ebrisorban epikus miialkot"4sok - olyan atalakitilsilt 6rtjiik'

hogr az szerepl6k 6ltal megielenithet6 legyen).

Pedig mindezeknek a dramatikus nevel6shez csak annyi kdziik van, amennyiben
- e"fogatmak is magukban 6rzik az og6r<ig ,,dr6n" ig6t, mely azt jelenti: tenni, _cselekedni valamit:
- a dr-amatikus nevel6s sorin felhas^at;ut a dranaiikus folyamat jellegzetes elemeit, amelyekkel a szinhfn-

miiv6szet is 6l;
- a dramatikus nevel6s sorin spont{nul is l6trejdhetnek olyan eszt6tikailag is 6rt6kes, szinj6t6kszerii ,,miial-
kotisok", melyek kdz6ns6g el6tt bemutathat6ak lenn6nek, de nem ez a dramatikus nevel6s c6lja;.
- a dramatikus nevel6st 1 szinh6zrriiv6szet is (6s igy a gyermekszinj6tsz6s is) felhasm6lja a szin6szi k6pes-

s6gek fejlesztdseben."A 
drimapedagogia kifejez6s a hetvenes 6vekt<il terjedt el a hazai szakirodalomban. Maga a kifejez6s az an-

gol nyelwertiletr5l i<eriilt iozzAnk - 6s mint arra a hazai szerzok is utalnak -, ott is tobb elnevez6st hasz-

iaf"oi ugranannak a nevel6si folyamatnak a megjeldl6sere; legs/akrabban azonban "creativ drama"-k6nt em-

legetik. nZ tenet az oka annak, hogy hazai elnevei6s6ben is kiiliinb<iz6 fogalmakkal tal6lkozhatunk kreativ dr6-

mi; improvizativ drfrma; nevel6si drima; alkot6 dramaturgia.
A dr6mapeOagogia teh6t a szem6lyis6g fejleszt6s6nek olyan m6dszere, amelynek sor6n a cselekvci ember

(grermek) ismereieil k6pess6gei 6s t6rsas tiapcsotatai a nevelci 6,Jtal ir6ny.ito-tt 6s a t6rsakkal v6gzett k6z6s dra-

i"utitus jat6tot sor6n lejl6dnek. A drimapedagogia eszk6ze: a dr6maj6t6k.
,,Drnriaj6t6knak neveziink minden otyan iitetos emberi megnyilv6nul6st, amelyben a dramatikus folyamat

jellegzetes elemei lelhetcik fel'



A dramatikus folyamat kifejez6si form6ja a megielenit &, xz utinzAs, megielen6si m6dja a f6lid6zett vagy
€ppen megnyilvinul6 t6rsas k6lcs6nhat6s, az interakci6; eszk6ze pdtg az emberi 6s zenei hang, az adott nyelv,
a test, a t6r 6s az id6i tart6szerkezete pedig a szervezett emberi cselekv6s."

A drimaj6t6k elnevez1s gnijtcifogalom: egyarint jelent kiild,ntrbzci k6szs6geket fejleszt6 gyakorlatokat 6s
szerepvillal6st ig6nyl6 t6rsas rdgtdnz6seket.

Fejleszt6 hat6suk abban rejlik, hogy cselekv6st, gktlv kiizremiikrjd6st kdvetelnek minden r6szWev6t6[ a
ftszMev,6k e cselelv6sek sorin nem val6sigos (elk6pzblt) kirriilm6nyek sorin valosrigos 6rzelmeket 6lnek 6t; igy
a drdmajiltlkok tulajdonk6ppen dtmenetet k6pemek a konkr6t tapasztalist6l az elvont tapasztal6shoz vezetO
6ton.

A drimapedagogia c6lja az, hogy a grermek a drimaj6t6kokban val6 aktiv r6szv6tellet

- a kririildtte levcj t,argvOlilIt 
-l

- saj6t kiilsrj 6s belxi vil6g6t I
- a kdriildtte lev6 (szoci6lis) vil6got I

- cselekv6s kdzben -
- felfedezze, megismerje
- elhelyezze benne magat
- kapcsolatot l6tesitsen
- hasson 16

A drdmaj6t6kok alkalmaz6i nem a tanulist akarj6k jitekkal helyettesiteni, hanem a jit6kban, mint az em-
beri tanul6s egyik form6j6ban rejl6 tanit6, nevel6 erdt igrekeznek felhasm6lni az iskolai nevel6s, oktat6s c6l-
jainak el6r6s6re. Hisz tdbb e m6dszert alkalmaz6 pedagogus, n6pmiivelci v6lem6nye az, hogy ezek a j6t6kok al-
kalmasak a koz<bs6gi, alkot6 ember szem6lyisegiegyeinek (a m6sokra odafigyel<i, emp6ti6val bir6; iinmaga k6-
pess6geivel tiszt6ban levci: dnmagit 6piti5:. grors helyzetfelismerci, gondolkod6- cselekvri k6szs6gekkel bir6 em-
ber) kialakitiMra.

OnaU0 tant6rgr-e vagy tdbb tantirgyban is hasznosithat6 m6dszer-e a dramatikus nevel6s? Amerikiban 6s
Anglidban mindk6t felfog6snak vannak hivei. A mi viszonyaink kdziitt azt tartjuk megval6sithat6nak, ha a dra-
matikus j6t6kokat a pedagogusok tiibb tantirgy 6riin alkalmuzirk mi,s m6dszerekhez kapcsolva. 86r vannak
az iskolai nevel6snek olyan teriiletei is (osztdlyfcin<iki 6ra; szakkdr; fakult6ci6), ahol eg6sz 6ves egym6sra 6pii-
16 tev6kenys6get jelenthet a dr6majft6kok sora.

Az eredm6nyes dramatikus nevel6s felt6telei:
l. A jit6kok alkalmazisa az oktat6sban nem c6l n6lkiili jillszadozitst jelent. A megfelel<i j6t6kokat mindig a
pedagdglal cdl alapJdn vflasztjuk kl.
2. A jit6kok kivillaszt6si4ban nemcsak a c6l, hanem a gyermekek dletkora is meghat6roz6. A dramatikus j6-
t6kok alkalmazils|t az iskol6ban min6l elcibb (l-2 osztillyban) jobb elkezdeni. Ekkor a gyermek szirmilra milg
term6szetes 6s mindennapi j6t6kait irtsz6vii 6llapot a kett6s tudat; az ut6nz6s, a k6pzelet szabadsiga; a mese
,,minden lehet"-je; a spontin szerepjit6k. A 9. 6let6v ut6n a gyermeki klpzelet reproduktiv lesz (csak hiteles-
nek v6lt val6s6g-egrs6gekkel dolgozik), 6s ez magiban hordja az elsziirkiil6s, a fant6zia, a k6pzelet besaihil6-
s6nek vesz6ly6t, amit sokkal nehezebb kijavitanunk, mint folyamatos fejleszt6 gyakorlatokkal megeldmiink.
3. A g6tl6sos, a szorong6, a m6sok el6tt nehezen megnyilatkoz6 grermekek 6rdek6ben a j6t6kok fokozatosan
kell, hogy kovess6k eg;rmist: mindig olyan gyakorlattal kezdjiink, melyet az osztillyban mindenki egyszerre tud
csin6lni, ezt kdvess6k a csoportos feladatok, majd legutoljilra az egy6ni (a t<jbbiek el6tt) v6gzelt szerepl6sek
A m6sik, amit j6 ha betartunk kezdjiik a r<igtiinz6ses feladatokat szavak, besz6d n6lktil, n6maj6t6kkal. Ezzel
egn6szt r6vezetjiik a grerekeket, hogy testiinkkel is mennyi mindent va$runk k6pesek kifejezni, m6sr6szt a
nyelvi k6pess6gekben elmaradottabb tanul6k is bdtran vesznek r6szt a j6t6kban.
4. A gyermekek sz6m6ra nyugodt 6s kritlkamentes l€gkOrt kell biztositani.
Ha a j6t6kokat koveti is elemz6s, ez nem jelentheti a teljesitm6nyek birilatit! Nem azt kell megbesz6lniink,
hogy ki hogran jitszott el valamit (hisz nem szin6szeket'akarunk k6pezni), hanem azt Mit 6rzett? Mire gon-
dolt k<izben? Mit fedezett fel mag6ban? (Azl" - gondolom - hozz6 sem kell tennem, hogy ezek a j6t6kok nem
alkalmasak sz6.monk6r6sre, oszt6lyoz6sra.)
5. A dramatikus j6t6khoz megfelelci nagrsigfi, iltal6ban k<ir alakf Jdtdktdr sziiks6geltetik.
Sajnos oszt6lytermeink csak a padok szlthtzAsa ut6n alkalmasak erre a tev6kenys6gre. (M6g jobb, ha rendel-
kez6siinkre illnak ktilonf6le nagys.igri dobog6k, esetleg kdnnyebben beszerezhetS szines miianyag iidit<is, vir6s
r6d6k.
6. J6t6kaink soriin egyik legfontosabb alapelviink legren: semmlt ne mutassunk be el6re a gyerekeknek! A
c6lunk az, hogy a gyerekek mindent saj6t eml6keik, sajit k6pzeletiik alapj6n teremtsenek meg a j6t6k sor6n,
6s ne a mi elk6pzel6siinket misoljilk.
A kreativit6st az 6n6ll6 alkot6s, 6s nem a reproduk6l6s jellemzi. Nagyon fontos azonban a helyzetre, a v6rha-
t6 6lm6nyre val6 felk6szit6s, lelki r6hangol6s.
7. Utolj6ra hagytam a legfontosabbat: a dramatikus nevelEs tJ tfpusri pedag6gusokat kiivetel. A jit6k saj6-
tossigib6l ad6dik, hogr a hagyominyos, direkt irinyitis itt h6tt6rbe szorul, 6s indirekt m6dszerek keriilnek
el<it6rbe. A jet6k irinyitilsi,}lan a pedag6gusnak demokratikusnak, nyitottnak, 6rz6kenynek kell lennie, 6s tud-
nia kell egriitt j6tszania a gyerekekkel.

Elkezdeni a dr6maj6t6kokkal val6 nevel6st teh6t nem tfil neh6z; feleldss6ggel folytatni viszont, mint min-
den nevel6 munk6t, mir nem is olyan egyszerii: itt is sziiks6g van 6lland6 felk6sziil6sre, sikereink 6s kudarca-
ink dnmagunkkal tdrt6n6 szembesit6s6re.
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ftiivetkez6 sz6munkban folytatjuk)


