
- A fantdzia 6s azonosul6 k6szs6g miik6d6se alapja a
kreativit6snak. A kreativ cselekv6s egr6ni 6s kdzcis-
s6gi technik6inak gyarapodisa s az abb6l fakad6
6rom redlis pedag6giai c 6116' v 6iik.

- Aparlament6ris j6t6kform6kadr6maj6t6kokt6sz6t
k6pe.zik, alkalmaz6suk nyomdn vdrhat6 a szoci6lis
eredetii iskolai 6s csalddi fesziilts6gek kezelni tud6-
sa is.

- A dr6majit6kok koncentrici6s gyakorlatai 6s sza-
b6ly jitlkai k6s zs6gg6 nem esi t ik a f egyelmezet t
munk6t.

- A hum6n tantdrgyak tanit6si gyakorlatdban a m6d-
szer a ,,van hozz6 koz6m 6lm6nyt" adja, valamint
fejleszti a tanul6 eszt6tikai 6rz6kenys6g6t. Ez ut6b-
bi pedag6giai c6lnak tekintendci.

- A korrekci6s foglalkozisokon megfogalmaz6dnak
mindazok a pedag6giai c6lkittiz6sek, amelyeket a
szem6lyis6g fejlcid6s6vel kapcsolatban a kor6bbiak
sor6n emlitetttnk.

- A szinjdt6k megalkotds{hoz is a dr6maj6t6kon 6t
viszazilt. A pedag6giai c6l nem lehet mis, mint az,
hogr itt 6s most kinek-kinek 6nmag6t kell adnia' mi-
k6nt irtuk; elm6lyiilten 6s 6szint6n.

Drfma6ravezetds

E tantfrgy c6lJa, hogy a dr6maj6tdk metodika 616-
kon tanult szeml€letet, m6dszereket, gyakorlatokat
a tanul6k alkalmazni tudi6k a neYel6si 6s oktatrlsi fel-
adatok megold6s6ra. A rendelkez6sre 6116 idcikeretben a
hallgat6knak maguknak kell tanitaniok, maguknak ve-
zetni6rat.Etant6rgy keret6n beliil tudatosulnak az al6b-
bi tudnival6k:
- Amegfelelci j6t6kokat a megval6sitand6 pedag6giai

c6l 6rdek6ben kell kivilasztani 6s egybefiizni.
- A gyermekek 6letkora mindenk6ppen meghat6roz6

a nevel6siprogram kialakit6sakor6ppfigy, mint a j6-

t6kok kivilogat6sakor. A fejlcid6sl6lektan tapasz-
talatai n6lkiilozhetetlenek.

- Adrima 6ra-6pitkez€sa fokozatossdgelv6re 6piil.A
nagycsoportos gyakorlatokt6l jutunk el az egy6niig,
az ismerkedci j6tdkt6l a verb6lis kommunikdci6ig, a
metakommunik6ci6t6l a szoveges riigtonz6sig.

- A gyermekek sz6m6ra nyugodt, kritikamentes 169-
kdrt kell biztositani. Az.elemzfls sor6n sem azt kell
sz6v6 tenni, ki mit hogyan j6tszott el, hanem mit 6r-
zett, miregondolt j6t6k kdzben, mit fedezett fel ma-
ginak stb.

- Mindenekel6tt6salapvetden az6rzelmibiztons6got
kell megteremteni, hogy a gyerek zavartalanul alkot-
hassa meg onmag6t 6s vil6g6t a foglalkoz6sokon. Az
improviz6ci6 az alap ja a dr6ma j 6t6knak, pontosab-
ban az improviz6ci6s cselekv6sben val6 jelenl6t.

- AjAtekt6rkdralakf.
- A pedag6gus nem katedra-tan6r, hanem els6 az

egrenlcik kdzdtt.

R6sdetezve:
- Tudjanak ismerked6 j6t6kot vezetni, term6szetes

csoportokat kialakitani.

Mes6ljen a hallgat6, tiirt6netet mondjon, hogy azt a
gyerek a maga belsci k6pernycij6n l6ssa, a l6tv6nyt
mozg6ss6, cselekv6ss6 form6lja. A bels<i azonosulist
megteremtve k6pes legren pihentet6, lazit6, f eszitf
6s koncentr6ci6s gyakorlatokat inspir6lni.
A jitsz6k kiizt jdt6kosk6nt is jelen legyen, 6rz6kelve,
mikor van sziiks6g metakommunik6ci6s, s mikor
verb6lis dics6retre.
Tudjon a jelolt olyan l6gkiirt teremteni, melyben a
gyermck, kamasz, ifjri, felncitt biztonsilgban 6rzi ma-
git.Erezze meg, mikor kell 6nktizl6ssel jelen lenni.
Legyenek tarsoly6ban eszk6ziik, melyekkel fesziilt-
s6geket oldv6n a bizalom alnoszfdrij|t tudja meg-
teremtcni.
K6zvctitci, instrukci6t ad6 munkr4j6ban tudatosan
hasznrilja a test nyelv6t. Maga is vegyen rflszt a gya-
korlatban. Mutassa be 6nmag6t, errlnyeit 6s hibilit,
6s errcil k6pes legyen besz6molni.
Legyen elegendcieszkoze a besz6d-6s ritmusgyakor-
latok alkalmazisira.Ismerje fel a kiriv6 artikul6ci-
6s hib6kat. Legyenek ritmusj6t6kai, melyekkel 6t-
lenditi a gyakorlatokat az or6m vil6g6ba.Ismerje <in-
mag6t e tekintetben is. Milyen a besz6de, hangszine,
hangneme?
Az 6r z6kel5 gya korl a tokh oz sziiks6ges iilt6kter 6ll -

jon rendelkez6sre. Tudja, hogy a kiilonbiizcj korosz-
t6lyoknak mikor, mi, mi6rt fontos.
Tanulja meg, hogyan kell a gyakorlatokat kdvetti
megbesz6l6seket ir6nyitani. Le6llitani, 6szt6ndzni.
Szerepet v6llalni a kozijs j6t6kban. Egy vagy tiibb
szercpk<irt kell-e betoltenie; mikor van jelen tan6r-
k6nt, j6t6kmesterk6nt, narr6tork6nt 6s szerepl6-
k6nt. Legyen ariny6rzlke;mennyi az el6g.
M6rje fel, hogy tanitv6nyai 6letkor6nak 6s szel-
lemi k6pess6g6nek megfelelden mikor, milyen krea-
tivit6s gyakorlatot alkalmaz. Mikor kell megel6ged-
nie szoboralkotissal, mikor kreativ agytr6ninggel.
Egy szoc iodramatikus 6ra el<ik6szit6s6h ez 6slev eze-
t6s6hez legyen 6rz6kenys6ge, empatikus k6szs6ge,
dramaturgiai 6rz6ke. Hogyan jut el a felvetett konf-
liktust6l a megold6sig.
Legyen a kell6kt6rriban elegendci j6t6k, etiid, gya-
korlat 6s improvizilci6s otlet, hogy ki tudja az osz-
t6lyt vezetni nyomott hangulat6b6l, tf lfiitdtt 6llapo-
t6b6l, agresszivites6b6l stb.
Ha tan itilsi 6ri{n alkalm a zza a dr irmaiilt6kot, legye-
nek olyan eszkozei, melyekkel az adott tfrgyat, az
adott tananyagot 6lm6nyszertiv6, szem6lyess6 6s
m6hozsz6l6v6 teszi.
A demokrilcia szabdlyaira neveljen j6t6kokkal, mint
a szab6lyj6t6k, a fiktiv bir6srlgi t6rgyal6s, parlamen-
ti vita, a titkos v6laszt6s, ir6sos szerzcid6skot6s. Me-
lyik koroszt6lyndl milyen jrit6kokat alkalmazhat;
ezt ismernie kell.
A fant6,zi6t mozgisba hozni kiil<inb6z6 6letkorok-
ban mindig miisk6nt lehet. Fant6zian6lkiil nincsfel-
fedez6s, nincs jovcik6p, nincs alkotiis. Allitsa <issze
eszkdztilr6t.
Ismerjen sz6mtalan magyar 6s eur6pai gyermekj6-
t6kot 6s 6nekes-t6ncos n6pi gyermekj6t6kot, tudja
ezeket irfnyitani, 6s tudjon ezekben r6sztvenni.
Versmond6s, versrendez6s. Tanulja meg, hogyan
kell instrukci6t adni.

- t u\qrn*isr;- ,.i*E+i
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I I I .
A drdmajftdk a Zsolnai Programban

A magyar k6zoktatfs mindsdgi megrijftdsa

Zsolnai J6zsef Nyelvi-irodalmi-kommunik6ci6s nevel6-
si kis6rlet cimri kdnyv6ben (1981) irja. ,,M6g egy olyan
kdriilm6nyr<il sz6lunk, amely a fentiek mellett befoly6-
solta az irodalomtanit6ssal kapcsolatos elgondol6saink
alakuliis6t. Mezei Eva ercifeszitdsei nyom6n orsz6gszer-
te kibontakozott asz6pirodalmi miivek mimetiz6l6sa, a
dramatiz6l6s, a dr6maj6t6kok szem6lyis6gfejlesztci le-
hetris6geinek felismer6se." A mimetikus j6t6kokat, me-
lyek a NYIK programhoz kapcsol6dtak I 979-ben 6llitot-
ta 6ssze Mezei Eva. A magyar drdmapedag6gia tiirt6-
net6t ismer6 szakember a fenti id6zetben tal6lna n6mi el-
nagyolts{got,6m a ldnyeg neki nem az, hanem, hogy
Zsolnai J6zsef m6r a 70-es 6vekben felfedezi,,a dr6ma-
j6t6kok szem6lyis6gfejleszttj" lehettjs6geit. Mis k6rd6s,
hogy6t mag6tebkil a lehet6s6gb,ril nem a szem6lyis6gfej-
leszt6s 6rdekli, hanem a,,kommunik6ci6 (besz6dtechni-
ka, sz6beli sz6vegalkot6s, mimika, gesztus, tekintet, t6r-
k6z)".Ilyen vonatkozdsban van jelen a drilmapedag6gia
Az anyanyelvi kommunik6ci6s kult(rra fejlesztdse cimri
feladatsorozatban is. A dr6mapedag6giai gyakorlat kiil-
f6lddn 6s itthon eg;rformin igazolja a hajdani hipot6zist,
hogy az impr ovizici6r a'6piiki, kdz6ss6gben zajl6 j6t6kos

m6dszer szem6lyis6gformdl6 hat6sir, rls alternativ lehe-
t6s6gk6nt, ott a helye az iskoli4kban, a nevel6si 6s taniti4-
si 6r6kon, amikor a tanul6 6rzelmi kultitrrij6t,6nk6pfej-
leszt6s6t, magatart6skultri16j6t kiv6njuk alakitani,
avagy alkot6sra orient6lt kul tirriij6t megalapozni-

A szem6lyis6gkultfra megalapoz6sa 6s fejleszt6se fe-
jezetben mindaz a pedag6giaic6lkitiz6s szerepel is, amit
a dr6mapedag6gia szem6lyis6gfejlesztri munk6jdval el-

6rni k6pes, 6m itt konkr6tan nem esik sz6 a dr6mapeda-
g6gi6r6l akkor sem, amikor a fejlesztdinr6zetek szerey6-
16l sz6l s akkor sem, amikor az iskol6kv6llalhat6 felada-
tair6l. A drilmapedag6gus mindazoniltal legyen r6sen, 6s
tudatosodj6kbenne; amikoraZsolnaiprogramban aztir-
j6k, hogy ,,mindennapi 6rintkez6s, 6s dn6rt6ktudat 6s a
m6sik tiszteletben tartisa tovfbhi t6rgyilagoss6gra 6s
toleranciara t<irekvci attitiid kialakit6sa 6s csoportos al-
koti4si technik6k", akkor neki egyet kell tennie, alkal-
mazni a dr6mapedag6gi6t. V6giilis e c6lb6l, ezeket a
m6dszereket tanulta, ha valamif6le kurzusra jrirt.

A drdmapedagogia iin6ll6 cimsz6k6nt A miiv6szeti
igak kultirrfjinak megalapoz6sa 6s fejleszt6se fejezet-
ben tal6lhat6. Az, hogr a drimapedag6gia egy teljes ol-
dalt kit6lt egy ilyen jeles programban, nagyon fontos s6t
korszakos jelentcis6gri is, 6m f6l<i, hogy aki csak innen is-
meri meg a dr6mapedag6gi6t, megercisbdik kor6bbi fel-
t6tefez6s6nek igaz6ban, hogy ezbizony szinj6tsz6s, csak
m6s n6ven s a szerepe sem tdbb, mint az fgynevezett mii-
v6szeti s6t szinhilzi nevel6s. Ezt akilpzetet ercisiti meg a
javasolt fejleszt6si program, tov6bb6 mindaz, ami az is-
kolaf enn tart6k lehetcis6geivel kapcsolatban leir6dott; ir-
janak ki di6kszinj6tsz6 versenyeket, biztositsanak fell6-
pest stb.

Irhet, hogy eljiitt az ideje annak, hogr-a kdziis cdl
6rdek6ben - besz6lgetiink, fogalmakat tiszt6zunk, esz-
m6t cser6liink? Hogy a fejelszt6 int6zetek 6pitenek a
szakmai egyesiiletekre is?

TANULMANYOK

DR.L6RINCZJEN6
lArnr, onANa,q;ArEr 6s a NEVELES

- Arisztoteldsztdl napjai nkig -

Dr. Iirincz Jen6 orvos, abudapesti kdzgazdasdgi egyetemen drdmapedag6gidt ta-
nit. Dolgozatdbanadrdmapedag69iai szemldlet ds m6dszer elfizmdnyeitvizsgdlia,
azt kutatva, kozdlve, hogy az elmrtlt szdzadok nagy nevel,1inek elmdletdben ds gya-
korlatdban hol lelhetdk fel azok avonatkoztisok, amelyek 1sszefilggdsbe hozhat6k
a ma drtimapedag1gidnak nevezett met6dussal. A reformpedagigidk irdnt drdek-
l6d6 olvas6kkiltdnijs haszonnal tanulmdnyozhat jdkdr.IirinczJ en6 frdsdt, amely-
nek eredeti cime: A dramatiztilf jdtdk a k62ga2ddsz hallgatdk kdpzdsdben.

Adramatiz6l6 j6t6kembericselekv6s,anevel6ssa- lent6tess6get, konfliktust foglal magiban. A,,dr6mai
j6tos eszkdze, amely a drdmais6g jellemzriit a jf t6kkedv helyzet"-ben sorsfordit6 hat6sir mozzanatok kiv6nnak
felkelt6s6vel, glakran fiktiv vil6got is teremtve improvi- felold6st.
z6lja. Spont6n struktur6l6d6 cselekv6ssel l6trej6tt hely-
zet;kben a r6szvev,6k k6z6tti viszonyok megfordulnak, A dramatiz6l6 jft6kban val6 elmeriil6sk6zgazd6sz-
megv6ltoznak.Afolyamatmegnyilv6nulhatut6nz6sban, hallgat6kt6l sajdtos indit6kokat kiv6n. A jrit6k, ponto-
megjelenit6sben,modellez6sben. sabban a j6t€kelm€let problematik6ja m6r tanul-

L6nyeges eleme teh6t a dr6mais6g, ami mind a min- milnyaik kezdet6n kis6r6iil szeg6dik, hiszen k6zismert,
dennapi 6ietben, mind magi{ban a dr6m6ban, mint iro- hogy a j6t6kelm6letet megalapoz6ja, NEUMANN JA-
dalmi miifajban tanulm6nyozhat6, s fesziilts6get, cse- NOS azt eleve gazdas6gi probl6m6kra alkalmazta3, b6r
lekm6nygazdags6got, stiritetts6get, koncentr6lts6got, el- az elm6letet k6scibb a tdrsadalomtudomilnyokban, a po-
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litikfban, a strat6gi6ban, a futurolfoifban s 6ltal6ban
konfliktusos helyzetek jobb meg6rt6se 6rdek6ben is fel-
haszniilt6k.4

Ezfittal azonban a j6t6k nem a game theory 6rtelm6-
ben keriil eki. Kdzgazdasigi vonzatit m6gsem veszti el, s
erre 6ppen KEYNES teremt hivatkozisi alapot. ,,El6rke-
zik majd egy olyan idci, amikor mindenki egybe kezdi vet-
ni a szabad idrj ndvekedds6nek elcinyeit a jovedelem n<i-
veked6s6vel" - irja Altal,lnos elm6let6ben5, s m6s he-
lyiitt azt fejtegeti,,,nem hiszi, b6rkinek isnapi egy 6ri4nfl
tdbbet kellene dolgoznia."6 BRIAN 6s SHIRLEY SUT-
TON-SMITH ebkil meriti a keynesi j6t6kszeml6letet,

azaz a munka mellett a jitlkl6tjogosultsdgit, azig|nyt
6letiink kreativ rijratervez6s6re,szemben DICKENS Ka-
r6csonyi 6nek6nek hcis6vel, Scrooge irr testiJelki ,,zriz-
mardj6val". A j6t6k kultiv6l6sa vagy lefokozlsa munka,
hatalom 6s gazdasi{g v6ltoz6 viszony6val mindig szoro-
san iisszefilggott.T A dramatizfi6 jit6kok 6rt6ke ennek
f6ny6ben v6lhat l6pesrtil l6pesre nyilv6nval6bb6.

Maga a i6t6k sz6 sokjelent6sii. Etimol6giailag bi-
zonytalan eredetri. A felt6telezett '9l6l6s mese, sz6ra-
koztat6 besz6d' alapjelen t6sb 6l szirmaz6'kedvtel6sbcjl
fo ly tatot t  tev6kenys6g' , 'sz inmi i  e lc iadisa ' , 'szere l -
mesked6s', 'ritmikus mozg6s a term6szetben'6s m6s je-
lent6sfejlci<16sgk, amelyek egy6bk6nt m6s nyelvekben is
megtal6lhat6k8, nem elegendciek a j6t6kelm6letek s a
,,homo lddens" jelens6g m egmagyar6zilsihoz.

A j6t6k fontoss6g6t mindig is hangsflyoztilkaneve-
l6s t6rt6net6ben. Az 6kori gdrdgok sok j6t6kir6l sajnos
csak 6ltal6nos fogalmaink vannak. Az ostdbla peldr{ul
gondolkodta16 j|tlkvolt, hasonl6 a mai sakkhoz. A ho-
m6roszi id6ktdl n6pszerti volt a csontkock6z6s is.
ARISZTOTELESZ szerint a gyerekeket olyan i6t6ka
kell megtanitani, amit majd felnrittkEnt komolyan csi-
n6lhatnak.A ji{t6k ttiltdtteki az antik R6m6ban isa gyer-
mek 6let6nek javar6sz6t.,,Hogyha besz6l a gyerek miir 6s
tud jirni, hasonl6 j6tsz6t6rsak utdn vigyik" - irja Ars
Poeticaj6ban HORATIUS, r6muta tva a gyermekj6t6kok
tfrsas jelleg6re. A j6t6k kiv6teles jelentris6g6t a tanul6s-
ban azt6n a XIX. szilzadban FROBEL emelte ki. Bdr ro-
mantikus-panteista vil6gszeml6lete aligha fogadhat6 ma
el, kiv6teles jelentcis6gri intuitiv felismer6s volt r6sz6rcil,
hogy az iinmagunkat 6pito aktiv tev6kenys6g form6ja a
j6t6k, amely az emberben rejlci ,,isteni" elvet kibonta-
koztatja, elscisorban a kisgyermekkorban. A gyermek j6-
t6kos hajlam6t segitik kifejlcidni azok az egyszerii eszkri-
zcik, melyeket FROBEL,,adom6nyai"-k6nt emlegetiink:
a goly6, a kocka, a henger 6s a tobbi. Felfog6sa gydke-
r6ben m6s, mint a j6t6kot idcifecs6rl6snek tekintci addigi
pedag6gi66, vagy akiir mint a Szent Agoston6, aki a j6t6,-
kot a komolymunka al6li kibfv6snak 6llitotta be.

A jet6k megit6l6s6nek v6ltozisai a mibenl6t6re vo-
natkoz6 elm6letek v6ltozatossi{g6t is tiikr<izik.

M6TSCHILLERa tfil sokenergia jel6nek tekintettea
j6t6kot, s az6 n0zet|tftjilotta fel HERBERT SPENCER
az fn. ,,ercifelesleg" j6t6kelm6letben. KARL GROOS
abb6l indul ki, hogy a term6szetes kiv6laszt6d6s felt6te-
lezi az alkalmazkod6st, ez pedig a tapasztalatok haszno-
sit6s6t, ami viszont az 6r6kdlt k6szs6gek 6lland6 gyakor-
l6s6t, t6k6letesit6s6t ig6nyli (,,begyakorl6si-elm6let"). A
katarzis-elm6let szerint, amelyet pl. Clapardde k6pviselt,
a kultilr6letben 6rtalmas oszt<inok levezet6se tiirt6nik a
jdt6kban. Rokon ezzel a,,legyringit6si" elm6let: a jit6k-
ban legy6ngiilnek veliink sziiletett k6ros 6sztoneink. K.
LANGE ,,kieg6szit6s"-elmr6lete szerint a jit6k a kultfi-
r6let egyoldalfs6gait ellensrilyozza. F.J.J. BLIYTEN-

DIJK szerint belsci hajtoer,6 klnyszeritiaz embert jdt6k-
ra, mely jiltszisi k6nyszer a vitalitiis egy form6ja. FRE-
UD 6rtelmez6s6ben a j6t6k viigyak kivetitlse, azzal a c6l-
lal, hogy feliilkerekedjiink rajtuk. E j6t6kelm6letek, ak6r
teleologikus, ak6r kauz6lis tipusf magyar6zatok, szimos
elcire megadott be6ll it6st tartalmaznak.9

Ha akceptriljuk EINSTEINT, aki szerint ,,A j6t6k a
kutat6s legmagasabb formi4ja" 10, akkor nem el6gedhe-
tiink meg olyan j6t6kelm6letekkel, amelyeket a ,,fol<is
energi6k levezet6se",,,elh6ritott v 6gyak 6tt6teles telje-
sii l6se", ,,ciromteli gyakorl6s" s az ezekhez hasonl6
kulcsfogalmak reprezentflhatnak. J6val ink6bb meg-
szivlelendcinek tekinthetjiik a neurobiol6gus GRAS-
TYAN ENDRE meg6llapitrisait, aki\szerin t az ember az
intenziv drom<it a sajit maga 6ltal 6llitott akaddly legyti-
z6s6vel induk6lja, a j6t6k bonyolultabb form6iban c6ljai
el6r6s6t mir v6letlen tls szabdly kombin6ci6j6val nehezi-
ti, a j6t6k mriv6szivilllozataiban pedig a tartalom form6-
ba k6nyszerit6s6vel tdmaszt 6s old fesziilts6get 6s teremt
var6zslatos atmoszf6riit. 1 I

86r a gyermekkori fesziiltsr0gteremtci elemek k6stibb
elveszthetik hatisoss6gukat, a j6t6kkedv felncittkorban
sem sziinik meg, hanem interiorizdlt form6kban (pl. a
fant6zi6ban) illetcileg kreativ munk6ban t<ir a megval6-
sul6sra. Ez az6rl is lehets6ges, mert a j6t6kban is a val6-
sig tiikr6zridik, a megismer6s mechanizmusai 6w6nye-
siilnek. Ez6rt mondhatjuk, hogy a probl6mamegold6 em-
ber jiit6kos ember, a ji{t6k alkalmas a probl6mamegoldis
rutin jdnak az elsaji{tit6s6ra.

A j6t6k vitilis jelentcis6g6t szeml6lteti JEAN GA-
BUS A karibu eszkim6kr6l sz6l6 konyv6berl2 az a'6,Jl-
gark leiriis6val. ,,Amikor az,eszkim6k: felncjttek, nrjk 6s
gyermekek a h6fdrgeteg miatt hosszir idSre 6ssze vannak
zlrv a az igluba n, nem sz6rakoz ta t j 6 k cike t el 6996 a szok6 -

sos kis j6t6kok... Ontudatlanul is sziiks6g6t 6rzik, hogy a
sz6l gyiitrri hatis6t6l szabaduljanak (ami olykor megcir-
jiti 6s ongyilkoss6gba hajszolja ciket)... A jrlt6kszer aff6-
le goly6fog6. .. az iltfirt csontot irgy kell eldobni, hogy iv
alakot leirva pontosan a fog6 hegy6re pottyanjon vissza. "

E sz6rakozrat6 funkci6 mellett az a6jigark sz6vege 6s
komment6rjai, avadisz egy napj6nak 6letrekelt6s6vel a
hideg elleni v6dekez6s kotelezcj szabilyait v6si a gyer-
mekekbe. M6g enn6l is fontosabb tal6n, hogy a figyelem
elterel6s6vel, a jdt6kra iisszpontosit6s6val az orkdn okoz-
ta vesz6lyekrcil, az 6hins6g r6m6rcil sikeriil a jit6k 6riira,
megfeledkezniiik az eszkint6knak, azaz a h6f<irgeteg tar-
tamdra saj6tos fiziol69iai, pszichol6giai sziiks6gletet el6-
git ki: az izolirci6b6l, a szenzoros depriv6 ci6b6l szirmaz6
unalom elh6ritris6t. Az ilyen 6llapotot GRASTYAN
ENDRE is 6letvesz6lyesnek mincjsiti, s a szorongis elle-
ni v6dekez6s morbid eszkdzeivel (k6bit6szer, alkohol)
szemben ,,egy t6rsadalmi m6retii j6t6katmoszf6ra" l6t-
rehozfs6t javasolja.

Ami a drdmfban rejlci j6t6k- 6s nevel6si lehetcis6ge-
ket illeti, ezek felismer6se a sz|zad elej6re tehetcj. A pe-
dag6giiiban rij, progressziv elvek jelentkeznek a gyer-
mekkiizpontirsi.ig 6s a gyermeki aktivit6sra alapozott ta-
nul6s.

A korai elcid<ik kdzt meg kell emliteniink COMENI-
USt. Az oktat6s szinpadi form6j6t kezdem6nyezte a pa-
taki iskohban. A Schola Ludus Elciszav6ban irja 1654-
ben: ,,Az iskola val6di c6lja szerint nem lehet m6s, mint
az embers6g miihelye s az 6let el6j6teka, s itt mindennel
foglalkozni kell, ami az embert emberr6 teszi... De hab6r
az 6let elojiltlka az iskola, nem sziiks6ges, hogy az 6let ne-
h6z feladatainak elcipr6b6i is nehezek legyenek... El6j6-
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t6kok legyenek, hogy kellemesen v6llalhassik 6s folytat-

hass6k iJ 6ket." A szinpadi jet6kok b€ve zetls|t aziskolir-

ba az6rt javasolja, mert ,,az ilyenfajta nyilvinos tev6-

kenys6g 6ltal anlzdkszineel6tt jobban fokoz6dik azem-

beri szJllem mozg6konysiga, mint ahogyan b6rmif6le fi-

gyelmeztet6ssel vagy fegyelmez6ssel el6rhetcj lenne'" A

ilegelevenitett dolog kdnnyebben megragad az eml6ke-

zetben, s a nyilv6noss6g,,kiv6l6 sarkall6 eszk<i2." A leg-

fontosabb pedig, hogy besz6dben 6s cselekv6sben meg-

nyilv6nulva, a szinpadi jit6kok rlviln az ifjtis6g ,,tanul-
jon kiiliinf6le dolgokat megfigyelni, sok k6rd6sre rogto-

n6zve megfelelni, mozdulatait illendcien alakitani' arc6-
val, kez6v-el, eg6sz test6vel term6szetes m6don viselked-

ni, hangjrit m6dositani 6s elv6ltoztatni, egysz6val b6r-

mely szerepet illcien elj6tszani, 6s tanulja meg mindezek-

ben a szabad emberhez m6lt6 magatart6st, lekiizdve a pa-

raszti elfog6dotts6got." I 3
COMENIUS nagy hat6ssal volt a k6lvinista iskolai

szinjiitsz6sra. A Schola Ludusban szinte az eg6sz tan-

anyagot dramatizilta. Mind a kor6bbi humanista, mind

a t6sciUUi lXVt. illet<ileg XVII-XVIII. szi4zadi) protestiins

6s jezsuita iskolai szinjiitszasnak pedag6giai c6lja volt'

azon kiviil szerepeUjiltszottak a magyarosodisban 6s a
polg6rosoddsban is. Miisoruk az iskolilk egyhilzi jellege

izeiint is v6ttozott. A hivat6sos szinjiitsz6s megielen6s6-

vel az 6ntev6keny iskolai s ziniiltszis szerepe is megv6lto-

zott. A darabolvas6sra 6s -j6tsz6sra 6piilci hagyomdnnyal

szemben azonban a gyermekkor 6n6rt6k6nek ROUS-

SEAUt6l val6 felfedez6s6ig kell visszanyflnunk. Esze-

rint a gyermekkor nem valami sziiks6ges rossz, hanem a

feln6tti6get el6k6szit6, 6nmag6b6l magyar6zhat6an
ugyancsak t6k6letes 6s j6 st6dium. l4

A gyermek teh6t saj6tos gyermeki viliigiiban auto-
n6m l6ny, s ezt k6scibb Clapardde a funkciondlis auton6-

mia tdrv6nyek6nt fogalmazza meg. ROUSSEAU kora

gyakorlat6val ellent6tes nevel6si elveket hirdet. A gyef-

mek szem6lyis6g6nek 6s szabadslg6nak, spontaneitiis4-
nak, term6szete szabad megnyilv6nuldsi{nak, beltilrcjl va-

16 kibontakozilsilnak, s nem valamely kulturrllis sablon
szerinti alakitis6nak a sz6sz6l6ja.

A gyermek kifejezci tehets6g6nek felismer6s6t6l

csaknem a k6ziis dramatiz6l6sig jut el LEV TOLSZTOJ.

,,Ki kitcil tanuljon irni: a parasztgyerekek t6liink,r'agymi
a parasztgyerekekt6l?" cimri tanulmany6ban beszimol
an6t, trogy ,"t tanul6k hajlamaihoz k6pest pontos, miiv6-

szi, meghat6, mulats6gos, epikai t6m6kat" advdn fel,
nem igaz6n sikeriilt meg6rtetnie aziris, a mriv6szet 16-
nyeg6t. ,,Kov etkezlklppen h ib6ztam ri v6letleniil az iga-
zi m6dszerre" - folytatja. ,,Minden kozmondilsr6l n6pi

alakok jutnak eszembe, s a kdzmond6s 6rtelmr6nek meg-
felelci dsszeiitktiz6siik. Megval6sulatlan 6brindjaim ko-
z6tt mindig felotlott bennem egy sereg elbesz6l6svagy in-
k6bb k6p, amely kiizmond6sok alapj6n k6sziilt."

Tanitvdnyait bevon ta az elbesz6l6s megfogalmaz6s6-
ba, s megleprildtt k6lt6i k6peik hiteless6g6tril, sz6rnyal6
k6pzeletiiktcil, s6t, megjelenit<i k6szs6giikt<il. Mindazt

,,httek" is, amit leirtak, ,,Fegyka m6g be is mutatta ho-
gyan mondta ezt a paraszt: karjrit meglenditve 6s fej6t
cs6v6lva."

Mi a pedagogiai jelent<is6ge TOLSZTOJ felfedez6se-
inek? ,"Az ember tok6letesnek sziiletik", vallia ROUS-
SEAUval,6s ,,amikor megsziiletik, azigazs6g, a sz6ps6g
6s a j6 6salakj6t testesiti meg." Ez a harm6nia azonban
megbomlik, s a nevelcik, a gyermeki fejlcid6s iilland6 tdr-
v6nyeinek szem elcil t6veszt6s6vel, a fejlcid6s erriltet6s6-
vel eztm6g inkibb el is m6lyitik. A felncitt t6k6letess6g

hamis ide6ljihozval6 ragas*odfs helyett a ryermeknek
szabads6gra van sziiks6ge. ,,Neki tcilem csak anyagra van

sziik#ge, hogy harmonikusan 6s sokoldahian gyarapod-
jck;'17- 

Aszilzadelej6nekdramatizal6tanitesitdrekv6seiben
ez a szeml6let figy jelentkezik, hogy a dr6mai sz<iveg in-

terpreteci6ja 6s a kdz6ns6gnek szint produkci6 helyett'
de legali4bbis ezeken tflmencjen, a dramatizil6 i6t6k' a
folyamat v6lik a fontosabbi. A dr6ma j6 eszkdznek bizo-

nyul ahhoz, hogy a gyermek sajit aktivit6s6n keresztiil

tinuljon, s ezzelmegvitlLozik a tanit6 szerep6r<il kialaki-

tott k6p is: a tanit6 nem az t6bbe, aki mag6b6l' mint
ed6nyb6l a tiszta tud6st <inti a tanul6ba...

Neh6z pontosan d6tumhoz kiitniink, hogy sz6zadunk
elej6n mikor kezdett befolyissal lenni a halad6 pedag6-
gusokra a dr6ma nevelcji 6rt6k6nek a felismer6se.- 

HARRIST FINLAY-JOHNSON The Dramatic Met-

hod of Teaching cimti munkdj6t az els<ik k6zdtt kell em-
liteniink.18 A sussex-i falusi iskola igazgat6ncijek6nt
szinte valamennyi iskolai tant6rgy tanulilsiban alkal-
mazta a dramatizil6 megkozelit6st. Abb6l indult ki' hogy

minden gyermekben megvan a hajlam a jilt6kos megiele-
nit6sre, s ebben maga a folyamat fontosabb, mint a bemu-
tat6sra szint eredm6ny, scit, a koziins6g sziiks6gtelen is.
A gyerekek k6pesek maguk megszervezni dramatizfi6
j6t6kukat, s az elsoldleges az 6 boldogs6guk. Ebben
ROUSSEAU hatdsa 6rz<idik.

Jellemzcien a dramatiz6l6 iatek szinhelye sem az is-
kola6piilet, hanem lehetcis6g szerint a szabad levegci, ma-
ga a term6szet, peld6ul a t6rt6nelem tanul6sakor a val6-
s6gos eredeti kornyezet. A c6l: mindent megn6zni, meg-
tapasztalni, elj6tszani. Nem leck6t tanulnak, hogy k6rde-
z6s-felel6s formi4j6ban azt visszaadjilk, mivel FINLAY-
JOHNSON szerint ez a m6dszerlimitillja a kifejez6sesz-
kozeit, m6gaz arcjdt6k sem jut szerephez. A term6szet
v6gtelen gazdags"4giinak a felfedez6se arra k6szteti a ta-
nit6t, hogy a felfedez6s 6r6m6t is hagyj ariatanitvilnya-
ira, a term6szettcil tanuljanak, probl6m6ikat onfll6an
oldj6k meg, a tanit6nak csupfn a probl6mdk felvet6se 6s
azirinyitirs maradjon. A tanit6 egyiitt j6tszik 6s egyiitt
tanul tanitv6nyaival, ez m6rnem az addigmegszokott ta-
nir-di6k kapcsolat.

A szizad eleji tiirekv6sek k6ziitt emlitend6 ED-
MUND HOLMES+ is, aki l9l l-ben Utopian vision of
education cimmel aztir ja,,,Ut6pir{"-ban a (szin6szi) j6-

t6k az iskolai 6let szerves r6sze, s amelyik tant6rgy dra-
matizilhat6 e gyiitaliln, azt dramatiz6lva kell tanitani.

A drilma nevel6si alkalmazds6nak azonban hamaro-
san alternativ irtjai t6madtak. 1919-ben az akkori Kciz-

oktat6siigyi Miniszt6rium a hagyominyos iskolai szin-
j6tszis mellett foglalt 6ll6st, mondvin: az angoltanit6s-
ban m6dszertanilag fontos a dr6ma, a c6l' hogy a darabot
elriad6 tanul6k tanuljanak meg hclyesen beszClni,6rzel-
meiket megfelelcien kifejezni, nagyobb k6zoss6gbe bele-
illeszkedni, egy6ni korlitaikat etl6pni eltala. l9

A dramatiz6l6 nevel6s tobb meghat6 toz6 egy 6nis6ge
Angli6ban miikird6tt. Az elm6let, a m6dszertan 6s a gya-
korlat fejlcid6s6t az cj munkiss6gukat ismertetve kis6re-
lem meg vdzlatosan trcmutatni. Az Association of Tea-
chers of Speech and Drama a 30-as 6vekben sok tagot
sziimlillt. Felkarolta a dramatiz6l6s irdnti 6rdeklcid6st.
Ugy tiinik, a dramatiz6l6sban, mint az iinkifejez6s eszk6-
zlben, m6gsem annyira az dnkiteljesit6s lehetcis6g6t'
mint ink6bb az anyanyelven besz6l6s t6k6letesit6s6t ra-
gadt6kmeg.



*

s

$

Ehhez kdpest merriben 6jat jelentett a 40-es 6vekben
PETER SLADE fell6pese. 1954-ben megjelent Child
Drama cimii miive, melynemzetkdzileg is elismertt6 tet-
te cjt, a birminghami dr6matan6ri miik6d6se sor6n isko-
l6ban es iskoldn kiviil szerzett tapasztalatait dolgozzafel.
Nevel6i szeml6lete gyermekkozpontir, 6thatja a gyer-
meki sziiks6gletek irinti meg6rt6s 6s tisztelet. Az elciadds
kdvetelm6nyeit kiiz6ppontba 6llit6 dramatizal6 csoport-
ban szerinte elfojtj6k a gyermekek term6szetes dnkifeje-
z6si hajlamdt. Hangsfilyozza,hogy a drima a j6t6kban
gy6kerezik, llnyegeaz alkot6 kaland, s enm a felnrjtt ke-
z6t6lkialakitott miiv6szi forma. Mint ahogyan l6tezik

,,gyermekmrivilszet", ugyanfigy l6tezik, saj6tos miifaj-
k6nt ,,gyermek dt'6ma" is. A gyermek spontin dramati-
zA16 j6t6kjaa felfedez6s term6szetes ritja.

SLADE a gyermekkdzpontfis6g paradigmijfval
ROUSSEAU-ra eml6keztet. A kdzkeletii metafora sze-
rint a tanit6 az 6 szem6ben is kert6sz, aki gondozza a pa-
l6ntdt.A drdmatan6rnak az a feladata, hogy a dramati-
zii6 jit6k fejlesztci hat6s6hoz a megfelelci ktirnyezetet
megteremtse, 6 maga azonban tudjon kiviil maradni. E
tekintetben SLADE MONTESSORI pedag6girij6nak a
hat6s6t is mutatja. MONTESSORI az,aki felhivja arra a
figyelmet, hogy a hagyomdnyos nevelcii k6rnyezet a ,,fel-
ncitt k6p6revan teremtve", m6rpedig a gyermekekvil6ga
nem azonos a felncittek vil6g6val. A gyermeket engedni
kell a-maga felt6telei alapj6n, a maga teremt6 ereje sze-
rint szabadon mrik<idni, j6.r6kair6v6n az ember szellem-
i 6s kulturilisvil6g6ba belencjni. A nevel6 ebben nem ve-
zet, csak segit, ha 6ppen sziiks6ges. . .A dramatizeb i6-
t6kra alkalmazva SLADE szerintezaztielenti, hogy a ta-
n6r intervenci6i nem lehetnek beavatkoz6 jellegtiek a
gyermeki kreativitis folyamat6ba. SLADE, a gyermekek
dramatiz6l6 j6t6kaiban, amiket 5 miiv6szetnek tekintett,
a szimb6lumok alkalmaz6s6t kereste,6s meg is taliilta a
term6szetes ritmusban, a gyerekek t6rkitoltti mozgis6-
ban. Szabad, folyamatos mozgisuk sor6n a gyermekek
peld6ul nem tudatosan, a k<ir hat6sos k6pet alakitottek
ki. Az egy6nek 6ltal kre6lt eme kdr 6nmaguk szimb6lu-
m6v6 v61t. A gyermek alkotta dolog helyett a gyermeket
helyezve a folyamat kozpontj6ba, SLADE a dramatiz6l6
j6t6k tartalm ir6l a rlsztevdk szimbolikus jelent<is6g6re
ir6nyitotta a figyelmet. A grermeki kifeje z6s ezilltal esz-
t6tikai term6szettibril pszichol69iaiv6 lett. A dramatiz6-
l6si folyamat f6zisait elkiildnitette egym6st6l. A ,,sztori-
ra" 6szt6nz6st a ,.sztori" ,,beiktat6sa" k6vette, ezut6n
j6tt a finomit6s majd az fijra elj6tszis. A,,folyamat vagy
produktum dilemm6j6t" azonban SLADE nem oldotta
meg. Az elsri f6zisban a gyermekek, 6rthet6en, a ,,sztori"
elbesz6l6s6re vagy egym6sra figyelve,,,megtapasztal-
tik" annak szem6lyes jelent6s6t. A mesodik f6zisban, az
eg6sz tiirt6net spontdn elj6tszisakor, mind maguknak,
mind a t<ibbieknek a saj6t kezdeti szem6lyes reakci6ju-
kat demonstrilltik, teh6t a t<irt6net struktur6lis jelen-
t6s6tcjl eltrivolodtak. A j6t6k v6g6n a tan6r, aki addig kiil-
xi megfigyeldvolt, megbesz6lteveliik a jit6k tdrt6n6seit,
peldiul a t6rkit6lt6s hat6konys6g6t, a diat6gusok hely6n-
val6s6g6t stb. A tanir n6zopontjaazonban alig kiiliinbii-
zik itt a kozons6g6tcil, hiszen a t<irt6net fonala 6s az egy6-
ni akci6k keriilnek sz6ba, nem pedig a munka 6rtelme.
Ebbcil a dramatiz6l6si folyamat produkci6v6 fejl<id6se 6s
a drimai cselekm6ny narrdci6hoz k6t6se k<ivetkezik. Az
egy6n szabad kifejezcid6s6hez sziiks6ges kdrnyezet meg-
teremt6se 6s a k6z6s dramatiziililsi tapasztalat meSszer-

z6;rr-kilzti ellentmond6st s€m SLADE sem k6vet6i nem
oldott6k fel. Ordks6ge a dramatizilhisi j6t6k gyermek-
i perspektiv6jrinak megteremt6se folyt6n jelentcis.

Az 50-es 6s a 60-as 6vekben a dr6mai nevel6s szerepe
a halad6 pedag6giai tdrekv6sekben megertisCd6tt.

Az elemi iskol6k szilmira 1959-ben ossze6llitott
ajdnl6sokban a dr6m6r6l a k6vetkezcjket taliljuk.

A gyermekek jit6kaiban f6llelhetcik a dr6ma elemei.
Rajtuk keresztiil kifejezhetik a mindennapi tapasz-
talataikkal kapcsolatos 6rz6seiket, meghaladhatj6k
f6lelmeiket, kezelhetik probl6m6ikat. Ezekben a i6t6-
kokban szerepet jitszik azut6nz6s, a k6pzeletbeli jetsz6-
pajt6s, k6sribb a hallott tdrt6netekmegielenit6se, a tort6-
netek szereplcjivel val6 azonosul6s. Az egyediili vagy kis
spont6n csoportokban val6 jitszist6lvezet az ft a ktizdn-
s6g elritt elrjadott, tudatosan interpretilt jit6kig. Kez-
detben a j6t6kban a mozgis dominil, e kor6 6ptl k6sribb
a monol6g, a t6rsalg6s. Min6l id<isebbek a gyerekek, mi-
n6l koherensebb a csoport, ann6l tiibb a dialogus, b6r 8-9
€ves korban nagyobb szerepet j6tszik a ,,mit tegyiink"
(testtartissal, gesztusokkal, mimik6val stb.) mint a ,,mit
mondjunk".

Egyre tdbb iskol6ban el6gedetlenek a hagyom6nyos
k6zvetlen dramatiz6ldssal, az elcjre megirt sztivegekkel,
6s olyan tev6kenys6ggel pr6b6lkoznak, amely szabad
utat biztosit az eredetis6gnek. A tan6rok feladata, hogy
iigyeljenek arra, hogy a pantomimes j6t6k tirdme ne
nyomja el a sponten nyelvi kifejezcik6szs6get. Fejlettebb
fokon megielenik az improvizici6, akdz6ns6gnek j6tszis
ig6nye. J6 esetben a ktrziins6g tisztdban van a j6t6kosok
6retts6g6vel, a gyermekjiit6k 6s a szinhizi j6t6k kiilonb-
s6g6vel. Az iskolai dramatiz6l6j6t6kban kivilt fontos a
tan6r szem6lyes befoly6sa, izl6se, 6rt6krendje. Tiszt6ban
kell lennie a gyermekek 6rz1kenys6g6vel, s6riil6kenys6-
g6vel is, az iskola belsri vil6g6nak 6s a kiilsci vilignak a kii-
ldnbs6g6kil fakad6 neh6zs6gekkel. Mindezek kezel6s6,-
hez tapintatra, iigyess6grevan sziiks6ges. r

A 60-as 6vek Angli6j6ban a ,,dr6ma" fiatal 6s ndvek-
vci tantrirgy az iskollkban. 1967 -l;rcn 81 dr6matan6rt al-
kalmaznak. Aktivit6suk ugyan nagyon kiil6nb<i26, s ez
azzal is dsszefiigg, hogy trirgyuk identit6sa sem eg6szen
vil6gos. Mindenesetre a gyermekek k6r6ben n6pszerti.
Sz6mukra azimprovizilci6t, a pantomimet, a mozg6st, a
tan6r,,sz6mri z1s6t" (a dramatiziil6si folyamatb6l), oly-
kor a t6ncot, muzsik6t jelenti.

1967-benjelenik meg BRIAN WAY mtive, a Deve-
lopment Through Drama. Mag6n viseli szerz6je gyer-
mekszinhrizi tapasztalatainak nyomait. Olyan gyakorla-
tokat aj6nl, amelyek az egy 6nek iintudatosabb| v 6l6sit
segitik elci. A dr6ma az iskol6ban teh6t a szem6lyis6g eg6-
sz6nek a fejleszt6je, azazataniri munka kdz6ppontj6-
ban is az egy6nis6g, s nem m aga a dr 6ma irll. A dr6ma nem
m6s, mint pszichol6giai preparici6 a val6di vil6gra.
WAY gyakorlatai n6pszeriiv6 v6ltak, iigyess€gi tr6ning-
je a biztos fejl6d6s6rz6s6tnyijtotta. Hangsrilyozta a ko-
operilci6 6s a koncentr6ci6 teljess6 t6tel6ra kdz6s mun-
ka megkezd6se el6tt. Mtrszerrlnek paradoxonjai 6s kor-
l6tai l6that6bbil v6lnak, ha a misik nagy dr6matan6r6val,
DOROTIIY HEATHCOTE-6vaI vetjiik egybe.

HEATHCOTE a newcastle-i egyetem elciad6jak6nt
dolgozta ki programj6t. Avegn6lkiili bemelegitci gyakor-
latok helyett gyorsan t6rt ri a dr6mai cselekm6nyre.
Amit megkiv6nt a r6szvevciktcil: beleegyez6siiket, hogy
egy k6pzeletsziilte vil6gba, a dr6ma f iktivvil6g6ba l6pnek
be. A szerep felv6llal6sakor nem a karakter, a n6v, az
6letkor stb. a fontos, hanem egy attitiid elfogaddsa, a 16-
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l6t6smodjaegrszituaci6ra,abelehelyezked6sabba.Epi matizil6 jat6kban. A drdmanevel6sben bet6lt6tt szere-

l"ii"rr"iipr&megl6v6tapasztalatafua.Mindenki6rz-el- pene!{ 6rt6kel6#ben ennek kutatdsa is fontos' E t6ren

-"iiJ:"*rig6velldphetettteak6zdsmunk6ba.HEATH- GevnqnolroNnev6tkellemliteniink...Aztvizsg5l-
Corg u, Orir.ifejez6srril a drfumhra,a dr6mai jelent6sre ta, hogyan 6l a miiv6szi nevel6s 6lm6ny6n beliil azeszt6-

ir6nyitotta a figyelmet. A tan6r feladata a dr6m6bot fet- tikai viselked6s. A tapasztalatot val6di eszt6tikai jelen-

bukkan6 kijzds 6rtelem neg6rt6se 6s strukturdlasa volt. t<is6ggel ruh6zzafel. A tapasztal6st, amit 6ltal6ban a ta-

ffEefHCOfE rijit6sak6niolykor a randr is aktiv r6szt pasztal6 egy6n saj6tos,-be.illitottsdgak6nt jellemg^"!,

v6llalt a dr6m6ban. Ez felszauidit6tag tratott a diikokra. BOLTON eszt6tikai c6lk6nt, eszt6tikai figyelemk6nl ja-
vasolja szfmbavenni' Az eszt6tikai c6l magilban foglalja

Az ut6bbi id6ben tiibben is felfigyeltek arra, hogy a a dramarizdl6s cselekm6ny6nek 6rtelm6t. Elvarjuk a

gyakorlati iigyess6g fejleszt6se, a Jocidlis.tudatoii6g drim6t6l, hogy cselekm6nye-, e_sem6nyei, t6rgyai szim-

Sintjcn"r."riLr *seiakdpzelet-teremreilevilaggaliissze- bolikus.6rtelmet hordozzanak. Haez jelel.Yal a drim6-

kapciolod6 j6t6kmoOeltl6nekfel6pit6semellettkev6sfi- ban, akkor mondhatjuk, hogy eszt6tikai c6lja is van.

gyetmettapottazesztetikaitapasztalatJtrti:\kX\; 
vizsgrdtja a szerz6; mi ad rdtjogosurtstisot a drdmajtit€k tan-

tdrgynak a kdzgazdasdgi egyetemen. Hivatkozik KfIINESRE, aki szerint a kdz-
gaiias,igtan erkOtcsi tudomdny telepszichol1giai vonatkoztlsokkal' Utal SCI-
r ovs I{y T I Bo RRA ds KO RN AI J AN OS RA, aki k megeml it ik, hogy a homo oco-

nimicus istelevanbels6 konftiktusokkal, inkonzisztens cselekvdsekkel. Hivatkozik
Dedinszki Henrikre is, aki a jdtdk eszkozvolttit hangsilyozza. ,"4 idtdk sordn szd-
mos olyan,6tlet merillhet fel, melyet kdsdbb haszonnal lehet alkalmazni.Avdletlen
jelensdgek szdnddkos fetiddzdsdt szolgdlja a brainstorming, az ritletroham. Az-ilyen 

6ietrohamok megndvelik annak aval6szfnfisdgdt, hogy a kiil6nbdz6 emberek
agydb6l kipattan6 gondolatok megtermdkenyitsdk egymdst. Drdmaidtdk kurzusr6l
sz6lvdn irdsdt ekkdnt folytatja a szerz6.

Az egyes foglalkozasok fel6pit6s6t lehet<ileg egy be- az,amirettireksziink.Aszem6lyesszabads6gmegterem-
vezetdffi;is, "gi iateWaris 6s egy megbesz6ki fiziJmeg- te,se glv.ezet atapasztalathoz,az$n tudatositis6hozflsaz

l6te jellemeztJ. Fokozatosan erdsirddtt bennem az a fel- 6nkifejez6shez;'34
il.ftr, hogy egyetemi hallgat6k kiir6ben a megbesz6- __. A- j6t6kfezis probl6mamegold6 technik6kat kivin.

l6snek kiil6nos fontoss6ga ian, s k<izgazd6szhallgat6k Kinek-kinek 16 kell 6brednie saj6t energiaforr6saira,

szhmhraeznemcsakal6tZkoriiksz6lesit6se,hanemgaz- erej6re, A csoport jilt6kvezet6j6nek 6lland6an friss

das6gpszichol6giai probl6m6k valamint a vdllalkoz6i probl6m6kat kell teremtenie. Mindez term6szetesen

szem?iyis6g, az'innov6ci6s k6szs6g, scit, a tandri tevr!- semmif6letekint6lyelvetnemengedmeg.A jft6kban_ki-

l"nyr"g."iianyul6sir6nti6rdekkid?siikfelkelt6s6rekell bontakoz6 elm6nyeket nem a vezet6 alakitja beavatko-

szolg6lfon. zitsaival. Ha a konvenci6k 6s a tekint6lyelv nem b6kly6_z-
. za me8, a csoportot, a kreativit6s felszabadul6 energi6it

VIOLA SpOLIN-nal egyiitt valljuk, hogy mindenki meg tudjek osztani egymassal, nincs sziiks6giik 6rzelme-

tud jritszani, improviz6lni.'Ezt mindig a kurzus elej6n ikelemz6s6re,vizsg6latiira,a jelenetek, jellemekkritikai

c6lszerii tudatositani a hallgat6kban-i6sz.vevcikben, el- vagy pszichol6giai megt6rgyal6s6ra, r6gebbi tapasz-

oszlatni aztaz.agg6lyt,hogy-valamif6leolyangyakorla- talatokra val6 hivatkozfsra (hiszen a csoport a jelen

tokra v6llalkoztak, amikh6i tetrets6g kell. Val6J6ban az spontin tapasztalatai6rt dolgozik, az elraktilrozott ta-

itt ,,megkiv6nt tehetsdg" a szem6lyek-nagy nyitottsfga 6s pasztalatok fgyis megvannak az eml6kezetilkben...).

u"ioguiOker z,s6ge atapasztal4ssil szemSen. Eukil i be- A megbesz6l6si tfzis val6di rendeltet6se nem a fel-

6llitJtts6gb6t a izem6lyis6g tem6rdek rejterr k6pess6ge szinre keriilt6lm6nvekmegbesz6l6se'nemaz6rzelmifel-
6letre hiihat6. ,,,\ tapaizti6s a k6rtilm6nyekbe val6 be- indults6g cs6kkent6se, nem a feltijrci szunnyad6 6lm6-

hatol6s, organikus aionosul6s, szellemi, fizikai 6s intui- nyek feldolgozisa, hiszen a jit6k sorin sem a ,,saj6t 6r-

tiv szinten 6gyar6nt" -folytatja SPOLIN. Ahelyzet fel- zelmek ilthelyez6se" tiirt6nt a cselekv6sbe, hanem a leen-

ismer6s6beil igen fontosnak iartja az intuici6t, mely d6 kdzgazditsr (T -f9?glzdirsttan6r) pilyak6pe szem-

egy6ltal6n neri misztikus term6sietii. Vannak pillana- ponil6bolfontosfejlcid6silehetcis6grogzit€se.
tJi<, amikor k6pesek vagyrnk meghaladni a h6tk-riznapi- Osszefoglalfsul az eddigi tapasztalatokalapj6n tal6n

s6got s hirtelen ,,retszai'�aoitluk riagunkban a szellemet. elmonrthat6, hogy a dramalizll6 jet6k, mint pedag6giai

niritor ilyen inruitiv fokoniiirtdnia reag6l6s a tapasz- elj6rds, a felscioktatds pedag6gi6i6ban elhelyezhetci, a

talatra, amikor a szem6lyis6g a szrik intell-ektu6lis sikon kozgazdiszhallgat6kk6pz6#benv6rakoz6sokrafeljogo-
tfil is funkcion6l, akkor nyito*tt igazina tanul6sra." sit6 kurzusk6nt vehetci sz6mba, mely mind a szem6lyis6-

gtik eg6sz6nek fejleszt6s6ben, mind a szakmai 6rdeklcj-

A felszabadult cselekv6s 6s 6t6rzett szem6lyes sza- d6siik 6s fog6konysilguk elm6lyit6s6ben m6ssal ncm lre-

bads6g pillanatainak kedvezci l6gk6r megteremt6se a be- lyettesithetci szerepet v6llalhat. Ez elscjsorban az [n. rte-

vezet{ i6zis c6lja. A csoportna[ la zlanai,oldottnak, be- vel6si helyzetek teremtes6ben nyilvinulhat meg' Ismere.-

fogad6nak kell iennie. A pszichodr6ma-csoportt6l elt6- retes, hogy a nevel6si helyzet olyan pedag6giai tev6keny-

,dn, n"r1 akezdeliszorongfsok, nem az egy6ni 6s cso- s6gi egys6g, amely viltoz6, gyakran _konfliktusos vi-
portelten6ll6sold6saac6lnikmegfelelcim6Jizer,hanem szonyirejtvemag6ban, eszkozeasz,ern6lyis6gfejleszt6s-
a szerh6lyes szabads6g megtereint6se. ,,Hogy jiitszani nek, s rokon von6sokat mutat a dramatiz6l6ssal. N6mi

tudjung Llribb szabadiak klll 6rezni magunliit. Fontos, dramaturgiaiszeml'lletaz6rt sem lehet r6rdektelen a kdz-

hogy a kitriildttiink l6vri vil 6gr6szlv6vfrlj-unk, azt tapint- gazd6sz hallg ar6kk6pz6sbben, mivel szakt6rgyaik didak-
un,"i6tuu, 6renre, izfelve 6s sizagolva val6s6gossl tegyiik iit<6;a maga is felfoghat6 fgy, mint az oktatas dramatur-

Tulajdonk6ppenakdrnyezettelval6k6zvetlenkontaktus gi5ja.35
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Moreno 6s pszichodrdma
A dr6ma felhaszn6l6s6val tdrt6nti szem6lyis6gform6l6s
egyre nagyobb szerepet jitszik az oktat6sban, a nevel6-
munk6ban, a ter6pia, a regener6ci6s 6s a szociSlis munka
teriilet6n. A dr6maj6t6kok alkalmaz6sa Moreno azon
felismer6s6n alapszik, hogy a dramatiz6l6s egyidcis az
emberis6ggel, a kozoss6gi l6t legelemibb sziiks6gleteihez
tartozik. Az ember tud dramatiziini,az,,olyan mintha"-
j6t€k term6szetes sz6m6ra. Morenoszerint,,...a dramati-
zilis6ppnliugy az emberi l6t evidenci6ja, mint Descar-
tes-ndl a gondolkodis, vagy Sartre-nfl a szorong6s, vagy
Camus-nil a helyt6ll6s."

Erre azalapra 6pitette Moreno a 20-as 6vekben szo-
cion6miai rendszer6t, melynek alkot6elemei:
- a szociodinamika (a szerepj6t6k 6s a csoportk6tel6-

kek szerkezet6nek tudom6nya),
a szociometria,

DR. PALASTHYILDIKo
A PSZI CHODRATvTATdT A DRAMAPEDAGdC TAI C

avagy
drdmajdtdk hatdsvizsgillat kisiskoldsok k0rdben

Dr. Patdsthy Ildikd a DebreceniTanttflkdpzd Fbiskoldn pszicholdgidt ds drdma'
pedag6gidt tanit. A drdmajdtdk szemdlyisdgfejleszt6 hatdsdval foglalkozik.-A 

20-ai evekben az emberre mint szemdlyisdgre irdnyul a figyelem- Minden bi-
zonnyal a polgdri demokratikus tdrsadalmak sajdtos igdnydbdl ereddentdrtdnikez
igy. Pedagdgiai megfontoldsokb6l - ldsd Iiricz J end dol gozatdt - szilletik meg
a szemdtyisdg-kdzpontfi drtimapedag6gia is, mig pszichoterdpids gyfgyi,td szdn-
ddkbdl a pszichodrdma. Mindkettd a idtdkra, a cselekv<lsre dpit, j6llehet, funkci6-
juk mds. Azut6bbi tedgaZtisai segitettdk a drdmapedagdgia mddszerdnek a kimun-
kdldsdt is. Paldsthy Ildik6a pszichodrdmdtil iut el a drdmaidtdkhozmint szocia-
lizil6 pedag1giaitevdkenys€ghez. 1981-benvdgzett kisdrleteinek-dolgozatamd-
sodiklel1nek-csak a menetdt ds summdzatdt tudiuk kdzdlni teriedelmi okok mi-
att.

- a szociitria (a k6zdss6gek, csoportokgy6gyitdsinak
tudom6nya).

Ebbe tartozik a csoportpszichoter6pia, ill. a pszichodr6-
ma. M6g elm6lete kidolgoz6sa elcitt megalapitottt l92l-
ben B6csben a Stegreiftheatert, a Rogtonz6sek Szinh6-
z6t, ahol a ,,val6 6let m6dszereit" kis6relte meg emberi
egyiittesek te r iryi|jfthoz f elhaszn6lni'

Ezeka pr6billkoz6sok azonban m6g nem nevezhet6k
teripi6nak. A pszichodr6ma mint teriipi6s elj6r6s csak a
harmincas 6vek elej6n jott 16tre. Maga a pszichodr6ma
sz6 Moreno ir6saiban 1937-ben jelent meg. Ekkor fogal-
mazta meg a terSpi6s elvet 6s m6dszerc ,,pszichoter6pia
emberi kapcsolatokon 6s dramatikus j6t6kon keresztiil".

A pszichodr6ma - l6nyeg6t tekintve - olyan pszi-
choteripiis m6dszer, amely nemcsak a verbilis megnyil-
v6nul6sokra 6pit, hanem hangsfilyozza a cselekv6s, a
szinpadon t6rt6nci akci6 jelentcis6g6t a lelki jelens6gek'
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