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Drámajátékok

Gabnai Katalin, a drámapedagógia hazai
meghonosítóinak egyike, a drámapeda-
gógus-képzés megalapozója kézikönyvet
írt a személyiségformálást, a kapcsolat-
felvételt és -tartást, a kommunikáció-
készség fejlesztését segítő dramatikus
módszerről, a drámajátékról.

Mi a lényege a drámajátéknak? A szer-
ző szavaival: „drámajátéknak nevezünk
minden olyan játékos megnyilvánulást,
melyben a dramatikus folyamat jellegze-
tes elemei lelhetők föl. A dramatikus
folyamat kifejezési formája: a megjelení-
tés, az utánzás; megjelenési módja: a
fölidézett vagy éppen megnyilvánuló tár-
sas kölcsönhatás, az interakció; eszköze:
az emberi és zenei hang, az adott nyelv, a
test, a tér és az idő; tartószerkezete: a
szervezett emberi cselekvés."

A drámajáték mint komplex metodika
végül is nem más, mint a dráma sajátos
eszközeivel történő nevelés, s mint ilyen
először a gyerekszínjátszásban honoso-
dott meg nálunk. Jó másfél évtizeddel
ezelőtt az iskolai és egyéb keretek között
folyó gyerekszínjátszás esztétikai és pe-
dagógiai csődbe jutott, s ebben a helyzet-
ben néhány színjátszó-rendező - minde-
nekelőtt Mezei Éva, Debreceni Tibor és
Gabnai Katalin - megismerkedett egy
olyan módszerrel és szemlélettel, amely
Nyugat- és Észak-Európában éppen olyan
jól ismert és fejlett volt, mint alapjait te-
kintve Csehszlovákiában, s amely a gye-
rekszínjátszás számos gondját megold-
hatóvá tette. Éz a módszer az úgynevezett
kreatív dráma, az emberi alkotó cse-
lekvésre épülő drámai kifejezésforma volt.

Ez az emberek önismeretének, gátlások
alóli felszabadításának, kapcsolatfel-
vételi és -megtartási készségének, önki-
fejezésének fejlesztésére, kiteljesítésére
épülő metódus, azaz nem elsősorban és
nem mindenáron produkciók létrehozá-
sára orientáló módszer. (Természetesen a
drámajátékokból is születhet, s az esetek
nagy részében születik is előadás.)

Ez a metódus alapvetően az improvizá-
ciós technikából fejlődik ki, s alapja a pszi-
chodrámának éppen úgy, mint a kreatív
drámának, a rögtönzéses játékoknak csak-
úgy, mint a pedagógiai munkában felhasz-
nált dramatikus nevelési módszereknek.

A drámajáték hazánkban lassan és ne-
hezen tudott gyökeret ereszteni, legha-
marabb a gyerekszínjátszást hatotta át és
újította meg. A drámajáték technikáját
csak az amatőrrendező-képzés keretein
belül vagy ahhoz hasonló kurzusokon
sajátíthatják el az érdeklődők.

A drámajátékok tulajdonképpen „ké-
pességfejlesztő eljárások, melyek a rög-
tönzött drámajátszást segítik elő, cselek-
vést, aktív részvételt követelnek minden
játékostól". A cselekvő részvétel a drama-
tikus eszközökkel folyó nevelésben nem
végcél, hanem alapfeltétel ahhoz, hogy a
játékos önértékelése gazdagodjon, térbeli
biztonságérzete és időérzéke erősödjön,
közösségbe illeszkedővé váljon, nyitott
legyen a gondolkodása, érzékenyen rea-
gáljon a külvilág ingereire, könnyen tart-
son kapcsolatot a többiekkel stb.

A vázolt nevelési célokból következik,
hogy a drámajáték nem csupán gyerek-
korban alkalmazható, hanem a fiatalok és
a felnőttek számára is hasznosítható
módszernek bizonyul. Hiszen az ember
életét átszövik a legkülönfélébb szerep-
játszó tevékenységek. Éz a szerepjátszás
a kisgyermekkorban kezdődik, s fokoza-
tosan sajátítjuk el a társadalmi szerepvál-
lalások sorát. Lényegét tekintve nem sok
különbség van a szerepjátszó képessé-
gekben a papás-mamás, a katonásdi, a
babázás meg a szülői, vezetői vagy be-
osztotti viselkedésmód között.

A kézikönyv elsődlegesen gyakorlati
útmutató, amely a drámajátékokkal fog-
lalkozók, a pedagógusok, gyakorlatveze-
tők, színésztréning-irányítók számára kí-
nál eligazítást. A drámajáték mint mód-
szer nem csodaszer - hangsúlyozza a szer-
ző -, de kellő beleérző képességgel, kap-
csolatfelvételi készséggel rendelkező ok-
tatók, vezetők igen jól hasznosíthatják a
kézikönyvben ismertetett módszereket.

A kötet szerkezete világos, a fejezetek
rendjét a gyakorlati munka egymásra
épülése szabja meg. Sok kép és bőséges
irodalomjegyzék segíti a tudnivalók elsajá-
títását. Az első részben észlelésfejlesztő
gyakorlatok találhatók, amelyek a látás, a
hallás, az ízlelés, a szaglás és a tapintás
információs szerepére hívják fel a figyel-
met, arra, hogy otthon kell éreznünk ma-
gunkat a környezetünkben ahhoz, hogy
biztos legyen az emberek közötti helyünk,
viszonyrendszerünk is. Aztán az emléke-
zetfejlesztő és fantáziajátékok, a ritmus-
érzéket finomító és az ügyességet pallé-
rozó egyéni és közös gyakorlatok, a tér és
az idő érzékelését elősegítő játékok,
utánzó etűdök tágítják a tapasztalás körét.

A következő nagy rész a koncentrációt,
az önértékelést és a partnerre figyelést
elősegítő gyakorlati útmutatót foglalja
magába, a lazítás, a bemelegítés, a
helyes légzés tudnivalóit ismerteti és
gyakoroltatja, valamint fontos kommu-
nikációs gyakorlatokat tartalmaz.

Külön fejezetek foglalkoznak a rög-
tönzéssel mint ennek a módszernek az
alapjával, majd a közös dramatizálással, a
szerepjátszással, illetve az alkalmazott
drámajátékokkal. Mindegyik fejezetben
számos konkrét gyakorlat található, amely
változtatás nélkül is hasznosítható, de
inspirációt ad arra is, hogy e gyakorlatok
mintájára ki-ki a résztvevők ismeretében
újabb etűdöket alkosson. Az alkalmazott
drámajátékok ismertetésekor a szerző az
általános iskolások minden korosztályá-
nak külön-külön ad tippeket a legmegfe-
lelőbb életjátéktípusokra, de a felnőttek-
nek való kollektív játékok készítéséhez is
támpontot nyújt.

Függelékként drámajáték-vezetők ok-
tatására alkalmas tanterv vázlata, illetve
speciális kurzusok tematikája olvasható.

A kézikönyv kitűnően hasznosítható az
iskolai tanórákon vagy a napközis, klub-
s egyéb szabadidős foglalkozásokon, az
amatőr- és hivatásosszínész-képzésben,
pszicho- és szociodráma-kurzusokon, ve-
zetőképzésben s általában gyerekek, fia-
talok és felnőttek közösségeiben.

Egyénileg is elsajátíthatók a drámajá-
ték-vezetői tudnivalók e kézikönyv alap-
ján, de igazából - ahogy használni csak
közösségben lehet e módszert - tanulni is
így lenne érdemes. Éppen ezért, vala-
mint a módszer már hangsúlyozott fon-
tossága és széles körű alkalmazhatósága
miatt nagy szükség lenne arra, hogy a
drámapedagógia, a drámajátékok mód-
szere a pedagógusképzés oktatási rend-
jébe tagolódjon. Elvben minden felelős
szakember elismeri a drámapedagógia
jelentőségét, mégsem vállalkozik egyet-
len intézmény sem ennek rendszeres és
tanterv szerinti oktatására.

Márpedig egy bármilyen jó kézikönyv
sem oldhatja meg önmagában ezt a kér-
dést. Különösen nem akkor, amikor a
piackutatás tökéletes csődjét reprezen-
tálva a példányszámot úgy alátervezték,
hogy a könyv néhány nap alatt elfogyott.
Az érdeklődést ismerve a kiadónak nem-
csak erkölcsi kötelessége lenne a kötetet
mint tankönyvet, illetve oktatási segéd-
könyvet sürgősen újranyomatni, de alig-
hanem üzletnek sem lenne rossz az újabb
kiadás. (Tankönyvkiadó, 1987)


