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Pszichodráma és nyelvtanulás
Gondolatok a „lingvisztikái 

pszichodramaturgiáról"

A „lingvisztikái pszichodramaturgia” (Psychodramaturgie Linguistique - PDL) a drá
maalapú nyelvtanítási módszerek egyike. A pszichodráma koncepciójának és a dra
maturgia eszközrendszerének ötvözéséből jött létre. A módszer megalkotói a mainzi 
franciatanár Bemard Dufeu és felesége, valamint a frankfurti egyetem franciatanára 
Dániel Feldhendler, akik a párizsi színházművész Willy Urbain (1972) mainzi egyete
men tartott „expression spontanée”-nek elnevezett programjának kapcsán dolgozták 
ki pszichológiai alapú nyelvtanítási módszerüket. 1977-ben Mainzban megalapították 
a „Centre de Psychodramaturgie”-t, mely azóta is hatékonyan működik. Jelen írásban 
a lingvisztikái pszichodramaturgia lényegének megértéséhez először bemutatom a 
pszichodráma fő jellemzőit, majd ismertetem a PDL nyelvtanítási elméletét.

Pszichodráma, mint a PDL pszichológiai háttere 
és módszertani alapja
A terápiás játék ősi mintája a gyermeki játék. A gyermek játékában megszemélyesíti 
és megeleveníti világát - vágyait, szándékait, álmait és érzéseit -, levezeti indulatait, 
megoldja konfliktusait és tanulja társadalmi szerepeit. Mindez egészséges lelki fejlő
dését szolgálja, és személyiségének alakulását segíti. A gyermeki játék fejlesztő hatá
sának felismerésén számos terápiás módszer alapul, köztük a pszichodráma, mely a 
pszichológiai célzatú dramatizálás egyik talán legismertebb fajtája.1

A pszichodráma módszerének megalkotója, Jacob Levi Moreno is a gyermeki já
tékból indult ki. Szemléletének lényege, hogy az emberi kreativitás és spontaneitás 
leginkább cselekvésbe ágyazva érvényesül, ezért a személyiség fejlesztése is leghaté
konyabban cselekvésen keresztül mehet végbe. Moreno ehhez olyan terepet keresett, 
ahol a cselekvés „biztonságos” keretek között valósulhat meg. Rájött, hogy az életnek 
van egy olyan különleges tartománya, ahol a világ valóságosnak tűnik, de mégsem a 
valóságról van szó. Ez pedig a színház. Bár a nézők az előadás alatt csak külső szem
lélőként vesznek részt az eseményekben, mégis érzelmileg gyakran erősen megérin- 
tődnek, és a katarzis által érzelmileg megtisztulnak. Moreno arra a következtetésre jutott, 
hogy ezt a hatást tovább lehet erősíteni, ha a nézők nem csak passzív befogadók, ha
nem maguk is részt vesznek az eseményekben. Az érzelmek átélésén alapuló nevelő 
hatás pedig még erősebb, ha saját életük eseményeit játsszák el.

Ebben a játékban minden olyan, „mintha”. A játékosok újraélhetik életük esemé
nyeit, lelkűkben „megváltoztathatják” a „megváltoztathatatlant”, spontánok és kreatí
vak lehetnek, és olyan szerepeket is kipróbálhatnak, melyekre az élet talán soha nem
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teremtene lehetőséget. Mindezt tehetik annak biztos tudatában, hogy „csak” játékban 
vesznek részt. A próbacselekvés így minden kockázat és valós következmény nélkül 
válik lehetővé. Ez a felismerés volt Moreno dramatikus szemléletének kiindulópontja.

Jacob Levi Moreno 1889-ben született Bukarestben. Bécsben orvosi diplomát szer
zett, majd a 20-as évek végén Amerikába települt, s élete hátralevő részét ott élte le. 
Moreno világképét és módszerét meghatározta zsidó származása, orvosi végzettsége, 
széles körű irodalmi és művészeti érdeklődése, valamint korának meghatározó művész
egyéniségeivel tartott kapcsolata. A színház már korán felkeltette érdeklődését. Shakes- 
peare-t szellemi atyjának tekintette, de nagyra becsülte az olasz rögtönzéses színházat 
is, mely saját, „Stegreiftheaternek” nevezett rögtönzéses színházának megalapítására 
inspirálta.2 Ez nem igazi színház, csak egy egyszerű lakásszínház volt, ahol a cselek
ményt bármely jelenlévő továbbszőhette oly formában, hogy a cselekménybe saját 
indítékainak megfelelően bármikor beléphetett.

Egyéni életsorsok dramatizálásával Moreno már Bécsben kísérletezett, ahol utca
gyerekekkel és börtönben lévő prostituáltakkal játszatott el saját életükből származó 
jeleneteket, elsősorban terápiás céllal. Ezekből a tapasztalatokból kiindulva fejlesztet
te ki később a szociometria, a pszichodráma és a szociodráma módszerét. A további
akban röviden bemutatom a pszichodramatikus munka módszerének lényegét és a fő 
technikákat.

A pszichodramatikus munka három fő fázisból áll. Ezek a „ warm-up ”, a játék és a 
lezárás. A „ warm-up ”, vagyis a bemelegítés funkciója a résztvevők „megérkezése”, a 
dráma „mintha” realitásának tudatosítása, és a befelé figyelés elérése.

Ezt követi a játék fázisa, melynek egyik leggyakoribb fajtája a protagonista játék. 
Ez a dramatikus akció azon formája, melyben egy csoporttag saját életének valamely 
konfliktusos területét dolgozza fel. Az eseményeket a többi csoporttag segítségével 
dramatikus formában, saját maga rendezésében jeleníti meg. Berendezi a teret, kivá
lasztja „segéd-énjeit”, vagyis a jelenetben résztvevő szereplőket. A játékosok szerep
be helyezését a dráma egyik alaptechnikája, a „szerepcsere ” segíti. A szerepcsere másik 
fontos funkciója, hogy a protagonista a másik bőrébe bújás által annak érzés- és gon
dolatvilágát jobban megértheti. A játék mélyítését, vagyis az átélést szolgálja a pszicho
dráma másik fontos technikája, a „duplázás”, vagy más néven „belső hang” is. A drá
ma vezetője a protagonista mögé állva kihangosítja annak nem tudatos, vagy szoron
gás miatt elleplezett érzéseit és gondolatait, ezzel segítve a helyzet mélyebb megértését. 
A harmadik fontos pszichodramatikus technika a „tükrözés ”, melynek lényege, hogy 
a protagonistát saját szerepéből kiemeljük, és ő saját maga szerepére egy „alteregót” 
választ. Az alteregót belehelyezzük a jelenetbe, így a protagonista lehetőséget kap arra, 
hogy kívülről szemlélje életének eseményeit. Érzelmileg kevésbé érintetten jobban 
ráláthat élethelyzetére, s ez segítheti problémája megoldásának megtalálásában.

A pszichodráma-ülés befejező része egy három fázisból álló lezáró megbeszélés. 
Az első körben a csoporttagok „sharinget” adhatnak a protagonistának, ami annyit jelent, 
hogy saját életükből a látott játék bármely részletével kapcsolatban álló saját élményt 
megoszthatják a protagonistával. Ennek célja, hogy az a csoporttag, aki életének egy 
szeletét megosztotta a csoporttal, ne érezze magát egyedül. Fontos megerősítés és se
gítség számára az a tudat, hogy mások is ismerik a helyzetet, és problémájával nincs 
egyedül. A megbeszélés második köre a „szerepvisszajelzés”. Ebben a körben a szere
pet kapott csoporttagok kapnak lehetőséget arra, hogy a megélt szerepből az adott
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helyzetre reagáljanak. Ennek funkciója, hogy a protagonista élete szereplőit és hozzá
juk való viszonyát jobban megértse. Végül az „identifikációs körben” a csoporttagok 
bármilyen szerepből üzeneteket küldhetnek a protagonista felé.

A pszichodramatikus játéknak több célja lehet. Lehet ventilláció, vagyis az elfoj
tott indulatoktól való megszabadulás, de az élethelyzetek dramatikus újrajátszása ré
vén lehetővé válhat érzelmi hiányok pótlása, feldolgozatlan konfliktushelyzetek kor
rekciója, vagy a próbacselekvések révén megvalósuló szereptanulás is. Moreno néze
te szerint egy negatív élmény újbóli érzelmi átélése megszabadít annak korábbi terhétől. 
A protagonista saját élete eljátszásán keresztül mélyen átélheti a katharzis tisztító ha
tását. Ez a pszichodráma gyógyító erejének egyik fontos eleme.

A protagonista játék mellett gyakori a pszichodráma találkozókon a csoportjáték, 
szimbólumokkal való munka, vagy ismert történetek (pld. mesék) dramatikus feldol
gozása. Ezek a választott szerep érzelmi átélése segítségével fejlesztik az önismeretet.

Az önismeret fogalma a pszichodráma kontextusában nem azt jelenti, hogy a játé
kos megtudja, „milyen vagyok”, hanem azt tudja meg, hogyan „viselkedem” adott 
feltételek között. A cselekvés megmutatja az egyénnek énje milyenségét, és a csoport
ban létező látható és rejtett kapcsolatrendszerek sünijében történő működését.

Moreno hitte, hogy minden ember életében vannak nehéz, megoldhatatlan helyze
tek, melyekkel sokszor az egyébként tökéletesen egészséges személyiség sem boldo
gul. Olyan ez, mint amikor a folyón úsztatott farönkök közül az egyik keresztbe for
dul, az utat a többi elől elzárja, s így a többi farönk feltorlódik. Ha viszont ezt az egy 
keresztbefordult fát elmozdítjuk, akkor az akadály elhárul, és a többi fa gond nélkül 
úszik tovább. A pszichodráma Moreno nézete szerint éppen ezt teheti lehetővé, vagyis 
az elakadt fát elmozdíthatja, s így utat nyithat a személyiség autonóm működése felé.3

Moreno írásaiban többször utalt arra is, mekkora szükség lenne az oktatásban a 
spontaneitás dramatikus eszközökkel történő iskolázására. 1973-ban a következőket 
írta: „Jelenleg a diákokat úgy kezelik, mint a békát, melynek eltávolították az agykér
gét. Csak azt engedik meg neki, hogy konzervált szerepeket reprodukáljon. A tanulás 
reprodukáló folyamatát második helyre kell szorítani. Az első helyet a produktív, spon
tán-kreatív tanulási folyamatnak kell megkapnia. A spontaneitás gyakorlása és tréningje 
a jövő iskolájának fő célja kell legyen.”(1973:81)4 A PDL többek között Moreno ezen 
szavait tekinti kiindulópontjának.

A „lingvisztikái pszichodramaturgia" elmélete és gyakorlata 
A PDL egyik fő forrása tehát Moreno pszichodráma módszere és spontaneitás elméle
te. A módszer megalkotói szerint a pszichodráma eszközei, vagyis a bemelegítő gya
korlatok, a szerepcsere, a duplázás és a tükörtechnika reaktiválják a résztvevők anya- 
nyelv-elsajátítási stratégiáit, és ezzel elősegítik a nyelvtanulás folyamatát. A bizalom
mal teli atmoszféra felszabadítja a spontaneitást és az alkotó kreativitást, ami a tanult 
idegen nyelven valós tartalmú nyelvi közléseket eredményez, melynek alapvető forrá
sa a résztvevők és a csoport valósága. Dufeu szavaival élve: „Az alkotó spontaneitás 
fejlesztése lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy személyesen és közvetlenül fe
jezzék ki magukat az idegen nyelven. Ehhez kreativitást elősegítő, bizalmon alapuló 
atmoszférát kell teremteni, és bemelegítő gyakorlatokat kell végezni, melyek a spon
tán viselkedést lehetővé teszik.” (1986:372)

A nyelv a PDL gyakorlatában nem a nyelvtanulás célja, sokkal inkább kommuniká-
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ciós eszköz. A csoporttagok teljes személyiségükkel vesznek részt a munkában, kap
csolatba lépnek egymással, és főleg magukról kommunikálnak. „A nyelv főleg relá- 
cionális (nem funkcionális), tehát olyan nyelv, ami a résztvevőknek lehetővé teszi, hogy 
magukat mint individuumokat helyezzék el és jelenítsék meg, vágyaikat, igényeiket, 
érzéseiket, érdekeiket, problémáikat és helyzetüket a térben és időben kifejezzék.” 
(1986:383)

A PDL másik forrása a korábban már említett dramaturgia. Itt elsősorban a szí
nészképzésben használt bemelegítő gyakorlatokra, a „spontán színház” és az „élő új
ság” (Moreno, 1923), az „elnyomottak színháza” és a „fórum-színház” (Boái, 1979) 
technikáira valamint maszkokra (Sheelen, 1987) kell gondolnunk. Fontos szerepet ját
szanak még különböző lazító feladatok, légzőgyakorlatok, hangszín és hangerő gya
korlatok, valamint az „encounter” csoportokban használt dramaturgiai technikák is. 
Eszközként jelenik meg a „szobortechnika” valamint a „playback” technikája is. (Dufeu/ 
Feldhendler, 1993:207).

A PDL gyakorlatában a progresszió nem lingvisztikái jellegű. Sokkal inkább a 
résztvevők önmagukkal és a csoporttal történő találkozásának szintjén jelenik meg. Nem 
tudástartalmak közvetítése a cél, hanem a természetes nyelvelsajátítási folyamatok 
előhívása és a kommunikációs hitelesség segítése. A módszer receptív szinten az egy
másra figyelést, egymás megértését, az érzékenységet, a megfigyelőkészséget és a 
koncentrációt, a nyelvi kifejezés szintjén a reprodukciós, kombinációs és asszociációs 
készséget fejleszti. Megtanít arra, hogy ne csak személytelenül reagáljunk a nyelvi köz
lésekre, hanem személyes és hiteles legyen a válaszunk. „Elsősorban nem ismeretanyag, 
pl. lexikai egységek vagy nyelvtani szabályok, megtanulásáról van szó. A feladatok 
receptív szinten fejlesztik: az odafigyelést, a diszponibilitást, a jelenlétet, a beleérzést, 
az érzékenységet, a megfigyelőképességet, az intuíciót és a nyugodt koncentrációt. Pro
duktív szinten fejlesztik a reprodukciós-, kombinációs-, asszociációs- és implikációs 
képességet, annak képességét, hogy az egyén magát mint individuumot kifejezze és 
elhelyezze, valamint azt a képességet, hogy ne csak reagáljon, hanem személyesen vá
laszoljon” (1986:381).

Nagyon fontos annak hangsúlyozása és tudatosítása, hogy nem terápiáról vagy 
színházhoz hasonló művészi munkáról van szó. A PDL elsősorban pedagógiai célokat 
kíván elérni, bár maga Dufeu sem tagadja, hogy a módszernek lehet terápiás hatása is. 
„A pszichodramaturgia a pszichodrámától egyrészt az animátor viselkedésében és a 
három pszichodráma-technika nyelvelsajátításra történt adaptálásában különbözik. 
Céljai pedagógiai és nem terápiás természetűek, bár lehet terápiás hatása is. A pszicho
dramaturgia nem színházi módszer, mivel a dramaturgiai elveket és a színházi techni
kákat csak pedagógiai célok elérése végett használja.” (Dufeu, 1986: 386).

A foglalkozás
A mainzi központban a PDL módszerével kezdő és haladó tanfolyamokat, valamint 
továbbképzéseket szerveznek. A csoportokban maximum 12 fő vehet részt. A pszicho
dráma gyakorlatával megegyezően többnyire ketten vezetik, optimális esetben egy férfi 
és egy nő. A tanfolyamok általában intenzív kurzus formájában kerülnek meghirdetés
re napi 5 órában. A kezdő csoport 60, a haladó 30 órában.

A foglalkozás bemelegítő gyakorlatokkal indul, az „itt és most” tudatosítása, és a 
csoportba való „megérkezés” végett. A résztvevők az első három napon elsősorban
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maszkokkal dolgoznak. A teljes maszk kinézetében tökéletesen semleges. Az egész arcot 
eltakarja, és az idegen nyelven kommunikálni még nem tudó résztvevő pszichéjét kí
vánja segíteni, hiszen megfelelő nyelvtudás hiányában a beszélő nem képes önmagát 
megmutatni. A tanuló mögött guggoló „animátor” a résztvevő testtartását felvéve a 
benne levő érzéseket és gondolatokat hangosítja ki a tanulandó idegen nyelven, ezt 
nevezzük duplázásnak. Mivel a résztvevő még nem „tud” beszélni, hiszen gyakran kezdő 
tanulóról van szó, nem érti a háta mögött idegen nyelven elhangzó mondatokat, ezért 
elsősorban a nyelv melódiáját és ritmusát figyeli. Elég, ha hagyja, hogy a nyelv hasson 
rá. A második nap a teljes maszk helyett félmaszkot használnak, ami a protagonista 
szemét takarja, vagyis még nem lát, de beszélni már tud. A harmadik napon használa
tos maszk már mind a látást, mind a beszédet lehetővé teszi. A kurzus további részé
ben a PDL módszerével meséket és mítoszokat dolgoznak fel, melyek a pszichodráma 
gyakorlatához hasonlóan szimbolikusan a csoport belső történéseit jelenítik meg.

Johanna Meixner, az Eichstätti Egyetem oktatója Németországban élő török szár
mazású diákokkal próbálta ki a PDL módszerét, melynek jegyzőkönyvét és a folya
mat értékelését Das Lemen im ‘Als-ob’ (2001) című könyvében publikálta. Ő a mód
szer előnyét nem a nyelvtanulás hatékonyabbá válásában, hanem a csoporton belüli 
kapcsolatrendszerek javulásában látja. A tanár-diák és a diák-diák kapcsolat minősé
ge, valamint az ebből adódó hangulat a tanulás sikerességét erőteljesen meghatározza. 
Ennek ellenére ez a szempont a tanulási folyamat sok összetevős rendszerében gyak
ran elsikkad, mondja: „Minden tanulásnál személyek kerülnek kapcsolatba egymás
sal. Emberek közötti kapcsolat jön létre, mely befolyását sem a tanulásra, sem a kom
munikációra nem szabad alábecsülni. Ez segítheti vagy gátolhatja a tanulást. Sikeres 
tanulás csak akkor jön létre, ha a tanár-diák és diák-diák közti személyes kapcsolatot 
megfelelő mértékben figyelembe vesszük.” (Meixner, 2001:147)

A nyelvórán, ahol a tanulás alapvető feltétele és célja a jelenlevők közti interakció 
és kommunikáció, ez sokkal fontosabb, mint bármely más tantárgynál. Meixner meg
ítélése szerint a PDL egyik fontos hozadéka, hogy a résztvevők saját magukkal és egy
mással történő találkozása révén éppen ezek a kapcsolatrendszerek javulhatnak. Fény 
derülhet az esetleges csoportdinamikai torzulásokra, s azok korrigálhatóvá válhatnak. 
Ez a további nyelvtanulási folyamat számára egyértelműen gyümölcsöző hatású, hi
szen növeli a kommunikációs kedvet és az együttműködési szándékot.

Összegzés
A PDL a pszichodráma, a dramaturgia és a nyelvoktatás egy rendkívül izgalmas in
tegrációs törekvése, de a módszer kapcsán gyakorló nyelvtanárokban számos kérdés 
merülhet fel. Az első és talán legalapvetőbb kérdés, hogy miért van szüksége a nyelv
tanulóknak olyan mértékű személyes védelemre, ami a pszichodrámában mint önis
mereti módszerben és terápiában nélkülözhetetlen? A védettség ott egy központi je
lentőségű fogalom, mivel a személyiséget védeni kell a megmutatkozás fájdalommal 
és feszültséggel teli folyamatában. De ennyire rémisztő egy új nyelv tanulása? Ennyi
re védeni kell a tanulókat a kudarcoktól és a nyelvi hibák elkövetésétől?

Komoly kétség merülhet fel a PDL működésével kapcsolatban kezdő tanulóknál. 
A PDL létjogosultságát én sokkal inkább haladó nyelvtanulóknál látom. Komoly nyelv
tudással kell rendelkezni annak a tanulónak, aki idegen nyelven a mesék, a mítoszok, 
és a pszichodramatikus szerepjáték területére merészkedik. A szimbólumok kifejező
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erejével történő kommunikáció újszerű és rendkívül izgalmas, de meggyőződésem, 
hogy haszna csak akkor van, ha azt a résztvevő már élvezni is tudja, vagyis kellő dif
ferenciáltsággal képes kifejezni gondolatait, érzéseit és hangulatait.

A csoporton belüli kapcsolatháló minősége a nyelvórái kommunikáció létrejötté
ben valóban meghatározó fontosságú, és a PDL technikái ebben valóban sokat segít
hetnek.

Mintegy 20 éve dolgozom nyelvtanárként. Munkám mellett pszichodráma-vezető 
képesítést szereztem, így nyelvoktatói és tanárképzői szemléletemet és módszeremet 
a pszichodráma erősen alakította. A pszichodráma és a dramaturgia technikáinak nyelv
oktatásba történő integrálását hallatlanul izgalmas és eddig szinte teljesen kiaknázat
lan lehetőségnek tartom, mellyel érdemes lenne komolyan foglalkozni.

JEGYZETEK
1 A pszichodráma mellett a legismertebb terápiás drámamódszerek az analitikus-, a gestalt-, a 
behavior-, és viselkedésterápiás dráma.
2 Vö. Moreno, 1923.
3 Részletesen olvashatunk a pszichodrámáról Moreno (1914, 1923, 1954, 1959), Zeintlinger 
(1991), Leutz (1974), Mérei (1987), Vikár/Sáfrán (1999) írásaiban, valamint a Magyar Pszi
chodráma Egyesület Zseni A. szerkesztésében megjelent pszichodráma füzeteiben.
4 Az idegen nyelvű szakirodalomból vett idézetek fordítása a szerző munkája.
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