
– átfogó, ugyanakkor az adott régió és a
helyi közösség szükségleteibõl kiinduló
feladat-meghatározás, a földrajzi és a gaz-
dasági (szektorális) megközelítés össze-
kapcsolása. 

A projekt építeni kíván a for- és nonpro-
fit szervezetek, az állami szektor, valamint
a hazai és pályázati rendszer együttmûkö-
désére. Külön megemlítendõ, hogy a pro-
jekt során létrehozott teamek a projekt fu-
tamideje után várhatóan tovább dolgoznak. 
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bevezetõjébõl. VÉROSZ. 
(2) Ld. u.o.
(3) Babusik Ferenc (2003):  Roma gyerekek óvodáz-
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sen: www.delphoi.hu)
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mészetesen nem azonos a roma populációval, még
akkor sem, ha a roma lakosság jelentékeny része ide
tartozik. Ebbe a rétegbe tartozónak tekintjük mind-
azokat, akik tervszerû társadalmi segítség nélkül
nem tudnak megküzdeni az elszegényedés és nyo-
mor kilátástalanságával. Sajnos az oktatásügy terüle-
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(6) Javaslat a cigány gyermekek és fiatalok oktatásá-
nak ügyében. (2001) ÚPSZ, október, 89.
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Irodalmi szerepjáték a nyelvtanár-
képzésben és -továbbképzésben

Az oktatásban és nevelésben alkalmazott szerepjáték lehetőségeiről
már sokat írtak. De mit jelent pontosan a pedagógiai szerepjáték és

az irodalmi szerepjáték fogalma, és mi a módszer lényege? A
Hannoverben tevékenykedő Arbeitskreis Pädagogisches Rollenspiel

tevékenysége nyomán bemutatjuk a pedagógiai szerepjáték fő
jellemzőit, illetve egyik típusa, az irodalmi szerepjáték módszerének

elméleti hátterét. Mindezt a német szakos hallgatók egyetemi
képzésének és a  nyelvtanárok továbbképzésének aspektusából
vizsgálva, vagyis keresve a módszer létjogosultságát az idegen

nyelven zajló autentikus nyelvórai kommunikációban és a tanárok
személyi kompetenciáinak fejlesztésében.  

Pedagógiai szerepjáték

Anyelvtanárképzés, valamint a -to-
vábbképzés tartalmának és módsze-
reinek kiválasztásában létezik két

alapvetõ szempont. Az elsõ az egyetemis-
ták és a nyelvtanárok személyiségének fej-
lesztése, annak érdekében, hogy a szakma
elvárásainak meg tudjanak felelni, a másik
pedig nyelvi kompetenciájuk izgalmas, új-

szerû és motiváló módszerekkel történõ
fejlesztése és szintentartása. Ennek egyik
hatékony eszköze lehet a drámapedagógia,
amely mind pedagógiai, mind nyelvi célok
elérését szolgálhatja. (Marlok, 2003) A
drámapedagógiához hasonlóan dramatikus
technikákra épül a pedagógiai szerepjáték
is, ami szintén komoly lehetõségeket rejt
magában a fent megnevezett képzési célok
elérése céljából.



A szerepjáték mind a pszichológia, mind
a pedagógia eszköztárában gyakran hasz-
nált módszernek számít, melynek egyik
fontos célja az abban résztvevõk személyi-
ségének fejlesztése. A Hannoverben mûkö-
dõ Arbeitskreis Pädagogisches Rollenspiel
munkatársai mintegy tizenöt éve izgalmas
munkába fogtak, melynek lényege a pszi-
chológiai és pedagógiai szerepjátékok
szintézise és a pszichológiai szerepjátékok
elsõsorban pedagógiai célok elérésére tör-
ténõ adaptálása. A dramatikus szerepjáté-
kok széles skálájának ismeretében és az
oktatásban szerzett tapasztalataik eredmé-
nyeként egy olyan újfajta irányzatot terem-
tettek meg, melynek
a ’szerepjáték-peda-
gógia’ elnevezést ad-
ták. Wolfram Mä-
vers, a Hannoveri
Egyetem professzora
és az egyesület egyik
központi alakja, aki a
Magyar Bibliodráma
Társaság meghívásá-
ra már többször is
járt hazánkban, a
módszer lényegét a
következõképpen de-
finiálja: „Rollen-
spielpädagogik bietet
gruppenbezogene,
selbsterfahrungs-
und handlungsorien-
tiertes Lehr-Lern-
Verfahren auf dem
Wertehintergrund
humanistischer Psychologie und Päda-
gogik.” (1995. 9. o.) 

A ’szerepjáték-pedagógia’ lényegét kö-
vetkezõképpen határozza meg: intra- és in-
terperszonális, valamint intra- és interkul-
turális viselkedésformák megértéséhez, ta-
nulásához és a konfliktushelyzetek megol-
dásának elõsegítéséhez ötvözi a pszi-
chodráma, a bibliodráma és bibliadráma
(1), a viselkedésterápia, a beszédterápia,
az alaklélektan, a tanítási dráma (2), a tan-
dráma (3) és az improvizációs színház
technikáit. A módszer alapja a cselekvésen
és játékon alapuló ’pedagógiai szerepjá-

ték’, mely tanítási-tanulási/nevelõi hatását
a szerepek és helyzetek átélésén és azok
megtapasztalásán keresztül éri el. 

A pedagógiai szerepjáték három fõ típu-
sát különböztethetjük meg:

– Protagonista szerepjáték, mely közép-
pontjában egy fõszereplõ áll, aki saját
kommunikációs sémáit vagy viselkedését
szeretné megérteni, és saját problémás vi-
selkedési mintáira keres alternatívákat.
Bár az elnevezés hasonlít a pszichodráma
fõ játéktípusára, ez mégsem hagyományos
értelemben vett pszichodráma. A pszi-
chodráma fõ eszközeit, a tükrözést, a sze-
repcserét és a duplázást ugyan nélkülözhe-

tetlen eszköznek te-
kinti, de azokat kizá-
rólag pedagógiai cél-
zattal, a megértés
szolgálatában hasz-
nálja, a terápiás célo-
kat szolgáló regresz-
sziós munkától vi-
szont teljes mérték-
ben eltekint.

– Csoportjáték
mely olyan improvi-
zatív jellegû szerep-
játék, ahol a csoport
minden tagja saját
maga által választott
szerepekben aktívan
részt vesz. A játék té-
mája mindenkor szo-
ros kapcsolatban áll
a csoport aktuális
helyzetével.

– Szövegalapú szerepjáték vagy más né-
ven ’narratív szerepjáték’ (4), mely megje-
lenítésre és szerepjátékra alkalmas szöve-
gek – mesék, mondák, mítoszok, bibliai
történetek, irodalmi szövegek vagy újság-
szövegek – alapján jön létre. Ez a pedagó-
giai szerepjáték legkomplexebb típusa,
melyet három tényezõ kölcsönhatása, 
vagyis a résztvevõk egyéni dinamikája, a
csoportdinamika és a játszott történet dina-
mikája irányít. A játék nem az adott törté-
net színpadi megjelenítésre alkalmas dra-
matizálása, hanem a résztvevõk szerepát-
élésén alapuló improvizációja. Irodalmi

Is
ko

la
ku

lt
úr

a 
20

04
/5

109

Szemle

A szövegek feldolgozásának 
módszerét vizsgálva két fő irány-
zatot különböztethetünk meg. Az

egyik, amikor a szöveghez, az
abban foglalt eseményekhez és a
megadott információkhoz törté-

nő maximális ragaszkodás jegyé-
ben zajlik a játék, a másik pedig,
amikor a szöveg csak a szerepjá-
ték elindításául szolgáló impul-
zusként jelenik meg. A játék so-

rán megvalósuló események akár
teljes mértékben is eltérhetnek a
szövegben leírtaktól. Mävers és

Volk-von Bialy (1995) ezt a két tí-
pust ’rekonstruáló’, és

’konstruáló’ irodalmi szerepjáték-
nak nevezi.



szöveg nyomán megvalósuló típusát ne-
vezzük ’irodalmi szerepjátéknak’.

A három típus sosem válik el egymástól
teljesen, és egymást mindenkor kölcsönö-
sen kiegészítik. Tulajdonképpen csak pro-
totípusoknak tekinthetõk, melyek a cso-
portfolyamattól és az egyéni dinamikától
függõen bármikor átválthatnak egymásba.
„Die prozeßgerechte Kombination dieser
drei Grundtypen des pädagogischen Rol-
lenspiels führt erst zur besonderen Qualität
der Rollenspielpädagogik als eines kultur-
therapeutisch orientierten, erlebensbe-
gründeten Handlungskonzeptes für den
Bildungs- und Beratungsbereich.”
(Mävers, 1995. 12.)

Fontos a ’szerepjáték-pedagógia’ lénye-
gének megértése végett még annak tudato-
sítása, hogy a cél nem a társadalmilag el-
várt szerepek támogatása és azok tanítása,
és itt elsõsorban a cégek által munkatársa-
iknak szervezett tréningekre gondolok,
ahol a jelenlévõk azt tanulják, hogyan le-
hetnek tökéletesebb eladók vagy munka-
társak. Elsõsorban arról van szó, hogyan
törhetünk ki saját ’szerepbörtönünkbõl’,
hogyan gazdagíthatjuk belsõnkbõl kiin-
dulva viselkedési mintáinkat, hogyan vál-
hatunk hitelesebbekké, valamint hogyan
sajátíthatunk el egyre szabadabb és spon-
tánabb viselkedési formákat. További fon-
tos cél mások viselkedésének és cselekvé-
si szándékainak jobb megértése is. 

Szövegalapú szerepjáték

A pedagógiai szerepjáték ’mintha’ kon-
textusának megteremtését többféle impul-
zus indíthatja el. Ez lehet kép, zene, törté-
net vagy egy szöveg. Vizsgáljuk a további-
akban a ’szövegalapú szerepjáték’ legfon-
tosabb sajátosságait, mivel véleményem és
tapasztalatom szerint ez a német szakos
egyetemisták és nyelvtanárok célcsoport-
jánál a korábban megnevezett célok eléré-
se érdekében felettébb hatékony és rendkí-
vül izgalmas eljárás, melynek módszerta-
náról eddig alig írtak. 

Az egyetemistákkal és némettanárokkal
végzett szövegalapú dramatikus játék kiin-
dulópontjául a szövegtípusok végtelen tár-

házából merítve kézenfekvõnek tekintem,
hogy arra irodalmi szövegek kiválóan al-
kalmasak, elsõsorban természetesen a né-
met nyelvû irodalomból merítve. De
ugyanígy megfelelnek mesék, mítoszok
vagy bibliai szövegek is, vagyis minden
olyan alkotás, melyben általános emberi
viszonyok jelennek meg. Ezekben a szö-
vegekben az emberiség õsi tudása kristá-
lyosodik ki, s így azok történéseinek belsõ
megtapasztalása a személyiség gazdago-
dásának egyik eszköze lehet. És mivel a
lelket általában mélyen megszólítja, kivá-
ló impulzus a valós kommunikációra is,
ami az adott esetben idegen nyelven való-
sul meg.

Az irodalomdidaktika ugyan foglalko-
zik szövegek dramatizálásának módszerta-
ni kérdéseivel, de a hangsúly ott elsõsor-
ban az adott irodalmi szöveg jobb megér-
tésén van. A munka hagyományosnak te-
kinthetõ célja az esetek többségében a kul-
túraközvetítés, és az eljátszás is ezt a célt
szolgálja. Nem ritka az irodalmi szövegek-
kel zajló dramatikus munka esetén az sem,
hogy végül elõadás születik belõle. 

Természetesen a feldolgozott szöveg mé-
lyebb megértése és a kultúraközvetítés fon-
tos részcél, hiszen részben éppen ezért al-
kalmasak ezek a szövegtípusok. A pedagó-
giai szerepjátékban azonban az adott eset-
ben mégsem ez az elsõdleges. A szöveggel
való munka fõ célja, hogy a résztvevõket
’egyénként’ és ’csoportként’ jelen élethely-
zetükkel és meglévõ élettapasztalataikkal
szoros kapcsolatban álló tematika segítsé-
gével tudatos és tudattalan szinten megszó-
lítsuk. Az idegen nyelven zajló folyamatok-
ban pedig ez által feltámasszuk kommuni-
kációs kedvüket, így kísérletet téve a valós
nyelvórai kommunikáció létrejöttére. 

A résztvevõk személyiségének vonatko-
zásában a szerepek megtapasztalása révén
szeretne hozzájárulni annak gazdagodásá-
hoz, és mûködésének jobb megértéséhez.
Lehetõséget kíván teremteni a szerepkísér-
letezésre és a szereptanulásra is. A szöve-
gekkel zajló munka célja tehát a szerepjá-
ték révén megvalósuló nyelvgyakorlás és a
szervezett képzés és továbbképzés kerete-
in belül megvalósuló oktatási és nevelési
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célok elérésére szolgáló, szerepek átélésén
alapuló személyiségfejlesztés.

Joggal merül fel azonban a kérdés, ho-
gyan valósulhat meg ’szabad kommuniká-
ció’ éppen szöveggel zajló munka kap-
csán? Hogyan lehetséges az, hogy ne a
szövegek egyszerû reprodukálása valósul-
jon meg laikusok, vagyis színészi tehet-
séggel csak ritkán megáldott egyetemisták
és tanárok révén? Ahhoz, hogy erre a kér-
désre választ kapjunk és a szövegalapon
létrejövõ dramatikus játék módszertaná-
nak lényegét megértsük, vizsgáljuk meg a
’rekonstruáló’ és ’konstruáló’ irodalmi
szerepjáték közti különbséget és az irodal-
mi hermeneutikára épülõ ’üres helyek 
elméletét’. 

Rekonstruáló és konstruáló szerepjáték

A szövegek feldolgozásának módszerét
vizsgálva két fõ irányzatot különböztethe-
tünk meg. Az egyik, amikor a szöveghez,
az abban foglalt eseményekhez és a meg-
adott információkhoz történõ maximális
ragaszkodás jegyében zajlik a játék, a má-
sik pedig, amikor a szöveg csak a szerep-
játék elindításául szolgáló impulzusként
jelenik meg. A játék során megvalósuló
események akár teljes mértékben is eltér-
hetnek a szövegben leírtaktól. Mävers és
Volk-von Bialy (1995) ezt a két típust
’rekonstruáló’, és ’konstruáló’ irodalmi
szerepjátéknak nevezi

A rekonstruáló szerepjáték célja egy vá-
lasztott szerepen keresztül, a szöveghez va-
ló maximális ragaszkodás révén a mû mé-
lyebb megértése s ezáltal a személyiség
gazdagodása. A játék menetének relatív kö-
tött szabályai vannak. Elsõ lépése a szöveg
kiválasztása, ami a vezetõ feladata a talál-
kozást megelõzõen. A csoport a szöveggel
annak felolvasása révén ismerkedik meg. A
szereplõk felsorolása után a jelenlévõk ki-
választják azt a szerepet, melyet játszani
szeretnének. A csoporttagok meghatároz-
zák a kezdõ jelenetet, majd felépítik a já-
tékteret. A szerepinterjú után kezdõdik a já-
ték, melyet reflexiós beszélgetés zár. 

A konstruáló irodalmi szerepjáték ezzel
szemben sokkal inkább a csoport kreativi-

tására épít. A szöveget csak kezdõ impul-
zusnak használja. Azt át lehet írni, vagy
akár teljesen meg lehet változtatni. A játék
szinte minden esetben túllépi a szöveg ke-
reteit. Ez kétségkívül hallatlanul izgalmas
folyamat. A vezetõnek és a csoportnak
azonban egyaránt komoly gondot jelenhet
az egyéni elképzelések összehangolása,
nehogy a játék kudarcba fulladjon. Ez a tí-
pus tulajdonképpen szöveg alapon zajló
rögtönzés, melynek már meglehetõsen ke-
vés kapcsolata van a szöveggel. A konstru-
áló irodalmi szerepjáték menete alapjaiban
megegyezik a rekonstruáló játékkal, tehát
elsõ lépés a szöveg kiválasztása, szerepek
kiosztása, tér berendezése, interjú és játék. 

A rekonstruáló és konstruáló irodalmi
szerepjátékról írtak viszont még mindig
nem adnak választ arra a kérdésre, hogy
mitõl más ez, mint egy mû osztályterem-
ben megvalósuló, nézõk nélküli ’színpadra
vitele’. Mitõl válik ez a résztvevõk számá-
ra motiválóvá? Mért van kedve a résztve-
võknek szerepbe lépni és játszani? Hogyan
kapcsolódik az olvasott szöveg objektív
léte az olvasóhoz mint befogadóhoz? Mi
tehát az irodalmi szerepjáték módszerének
és sikerének lényege? 

Az ’üres helyek’ szerepe

Lensch (2000) az irodalmi recepcióeszté-
tika fenomenológiai felismeréseire támasz-
kodva a szerepjátékot kvalitatív kutatási
módszerként (Sader, 1986) felhasználva jut
arra a következtetésre, hogy a szerepjáték
során a szövegekben található ’üres helyek’
(’Leerstelle’) és ’nem-definiált tartalmak’
(’Unbestimmtheiten’) teremtik meg a játék
igazi kereteit, és ezek teszik lehetõvé és iz-
galmassá a játékot. Vizsgáljuk meg röviden
az elmélet lényegét.

Az irodalmi recepcióesztétika (5) tárgya
az irodalmi mûvek hatásmechanizmusá-
nak vizsgálata, vagyis azoknak az össze-
függéseknek a megtalálása, melyek a szö-
veg sajátosságai, az olvasó tudata és az ol-
vasási mód között fennállnak. A szöveg ér-
telmezésérõl a hangsúlyt a szöveg befoga-
dási folyamatára helyezi, vagyis nem azt
vizsgálja, mit akar közölni a szerzõ, ha-
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nem hogy mit fedez fel az olvasó a mûben.
Az olvasó a szöveget saját szûrõjén áten-
gedve akarva-akaratlanul is túllép annak
objektív határain, és a sorok között is ol-
vas. Képzeletét pedig általában éppen a
szövegben található nem definiált helyek
aktiválják, és azok ösztönzik továbbgon-
dolkodásra. 

Az irodalmi szövegek tehát sosem kizá-
rólag a leírtak által hatnak, sokkal inkább a
szövegben üresen maradt helyek olvasói
fantázia segítségével történõ megtöltése ré-
vén. Az olvasó számára a szöveg jelentése,
annak objektív valósága és az olvasó saját
értelmezésének összekapcsolása révén az
egyén tudatában és lelkében jön létre. „Der
virtuelle Interaktionsprozess zwischen Text
und Leser wird sowohl von den Textstruk-
turen als auch von den Erfahrungen und
Werthaltungen des Lesers geprägt. Liter-
atur bildet Wirklichkeit damit nicht ab,
vielmehr entfalten sich ihre Wirklichkeits-
angebote erst, wenn der Leser sie wahr-
nimmt, aufnimmt und in seiner Phantasie
ausmalt.” (Lensch, 2000. 10. o.) 

A hetvenes évekbõl származó elmélet az
irodalomelméletben mára már háttérbe
szorult, és sok akkori felismerést revidiál-
tak. Az irodalomtanítás és személyiségfej-
lesztés didaktikájára viszont nagyon erõs
hatást gyakorolt és gyakorol a mai napig.
Németországban az irodalmi recepcióesz-
tétika felismeréseire támaszkodva kidol-
gozták annak koncepcióját, hogyan törjék
meg az olvasó magányát az emberi alap-
kérdéseket feszegetõ történetek (irodalom,
mítosz, biblia) közös olvasása és értelme-
zése, valamint eljátszása révén. A módszert
iskolákban, továbbképzéseken, felnõttkép-
zésben, szupervízión és egyházi oktatásban
egyaránt alkalmazzák. S bár a célcsoportok
különböznek egymástól, módszereiket te-
kintve nagy hasonlóság jellemzi õket. A
különbözõ irányzatok folyamatosan és köl-
csönösen hatnak egymásra. 

Minden különbség ellenére abban vala-
mennyi irányzat képviselõi egyetértenek,
hogy az olvasás nem egyenlõ az olvasottak
eljátszásával. És ez az egyik leglényege-
sebb felismerés. Az olvasottak eljátszása
sokkal intenzívebb élményt jelent, mint az

olvasás. A szerepjáték  olyan reproduktív-
produktív folyamat, ahol az olvasó projek-
ciója kognitív és érzelmi szinten is összeta-
lálkozik a szerzõ szándékával. 

Az irodalmi szerepjáték három fõ eleme
az olvasás, a megértés és a játék. A játék
minõségét a szöveg, az egyének értelme-
zése és a csoportfolyamatok határozzák
meg. Ez annyit jelent, hogy mivel az iro-
dalmi szerepjáték alapvetõen folyamatok
megélésére fókuszált csoportmódszer, a
szöveg adottságain és az egyén értelmezé-
sén túl a játék létrejöttében a csoport
együttmûködése is döntõ szerepet játszik.
Ezért minden játékot kizárólag az adott
csoport vonatkozásában lehet értelmezni,
annak jelenétõl sosem választható el.

Most azonban térjünk vissza Lensch ku-
tatására, aki a recepció vizsgálatához a
szerepjátékot használja adatfelvételi mód-
szerként. Erre azért van mód, mivel a cso-
portos játék során az egyéni értelmezési
módok nem maradnak elrejtve az olvasó
tudatában. A játék során reprezentálódnak,
s így a megfigyelés és elemzés számára
hozzáférhetõvé válnak. A szövegek elját-
szásának módjából pedig vissza lehet kö-
vetkeztetni az olvasói recepcióra, és a kü-
lönbözõ értelmezési módokat össze lehet
vetni egymással. 

Vizsgálódásai eredményeként Lensch ar-
ra a felismerésre jut, hogy az olvasók egyé-
ni értelmezései éppen a korábban megneve-
zett ’üres helyekben’ jelennek meg. Ezek
alapján az irodalmi szerepjáték módszer-
tanára vonatkozóan azt a számunkra lénye-
ges végkövetkeztetést vonja le, hogy játsza-
ni az üres helyekkel kell. „Spielen, was
(nicht) im Buche steht.” Nem véletlen tehát,
hogy ez disszertációjának a címe. 

Az üres helyek játékban történõ megtöl-
tése viszi bele az olvasót a történetbe. Ez
jelenti számára az izgalmas kihívást és a
szöveghez mint kerethez való ragaszkodás
ellenére megvalósuló konstrukció lehetõ-
ségét. Bár a szerzõ tisztán látja, hogy az
irodalmi szerepjáték sikerének vagy ku-
darcának okára nincs általános szabály, ta-
pasztalata szerint a fantáziát nem a meglé-
võ rekonstruálása, hanem az üres helyek
által kínált konstruálás lehetõsége indítja
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be, ami a játék megvalósulásának egyik
fontos kritériuma. Minél több üres hely
van tehát egy szövegben, annál hatéko-
nyabb és érdekesebb a szerepjáték. Így a
szöveg kiválasztásának fontos kritériuma,
hogy elegendõ üres hellyel rendelkezzen,
vagyis kellõen nyitott legyen. Túl kevés
üres hely esetén a játék könnyen unalmas-
sá válhat. A játék dinamikáját mindenkor
az egyén szerepválasztása és játéka, az
üres helyek kitöltésének módja, a csoport
közös értelmezése és természetesen a szö-
veg adottságai alapján létrejövõ folyama-
tos kölcsönhatás határozza meg. 

Lensch kutatásá-
ban kísérletet tesz a
szövegben található
üres helyek tipologi-
zálására is. Vélemé-
nye szerint üres hely
egy szövegben ak-
kor jelenik meg, ha:

– egy esemény
körülményei, me-
lyekre a szöveg-
ben utalás történik,
nincsenek kellõen
k ö r ü l h a t á r o l v a ;

– az események
vége hiányzik, vagy
azzal az olvasó nem
tud egyetérteni;

– a szereplõk cse-
lekvési szándékai nin-
csenek megnevezve;

– egy pszichikai
instancia, mely lété-
re következtetni le-
het, nincs körvona-
lazva, és így hatás nélkül marad;

– a szereplõk között minden kétséget ki-
záróan létezõ szociális kapcsolatok jellege
nincs pontosan meghatározva;

– a cselekmény végét vagy belsõ logiká-
ját biztosító cselekményszálak hiányoznak.

Mindennek tükrében Lensch az üres he-
lye nyolcféle típusát különbözteti meg:

– temporális, vagyis ismeretlen idõvi-
szonyok;

– szociális, vagyis ismeretlen szociális
kapcsolatok;

– intencionális, vagyis ismeretlen in-
dítékok;

– csoportdinamikai, vagyis a szereplõk
közti meghatározatlan hierarchikus vi-
szonyok;

– pragmatikai;
– pszichodinamikus, vagyis a szereplõ

lelkében zajló tisztázatlan folyamatok;
– finális, vagyis ha az olvasó a szöveg

végével vagy egy jelenet kimenetelével
nem elégedett;

– mesterséges, vagyis ha a vezetõ a szö-
veg végét nem adja meg, az hiányzik, és
azt kell eljátszani;

Lensch kutatása vé-
leményem szerint a
szövegalapú szerepjá-
ték módszertana
szempontjából kor-
szakalkotó jelentõsé-
gû. Áthidalja azt a
problémát, ami a szö-
vegalapú játék egyik
legnehezebb eleme. A
puszta rekonstrukció-
tól megnyitja az utat a
konstrukció felé,
melynek a szöveg rea-
litása viszont keretet
szab. Lehetõvé válik a
szöveg jobb megérté-
se és emellett a kreati-
vitás megteremtése.
Megkaptuk tehát a vá-
laszt korábbi kérdése-
inkre. A szövegalapú
dramatikus játék során
a szövegben található
üres helyek kitöltése a

kulcsmozzanat. Ennek tudatosítása minden
játék tervezési folyamatában, vagyis a szöveg
kiválasztásától a játék lebonyolításáig nélkü-
lözhetetlen. Célszerû figyelembe venni mind
a játék kereteinek megadásakor, mind a játsz-
ható szerepek meghatározásakor. 

Összegzés

A pedagógiai szerepjáték, illetve annak
harmadik típusa, a szövegalapú szerepjá-
ték tapasztalatom szerint kiváló eszköz az
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A fantáziát nem a meglévő re-
konstruálása, hanem az üres he-
lyek által kínált konstruálás lehe-

tősége indítja be, ami a játék
megvalósulásának egyik fontos
kritériuma. Minél több üres hely
van tehát egy szövegben, annál

hatékonyabb és érdekesebb a sze-
repjáték. Így a szöveg kiválasztá-

sának fontos kritériuma, hogy
elegendő üres hellyel rendelkez-

zen, vagyis kellően nyitott legyen.
Túl kevés üres hely esetén a játék
könnyen unalmassá válhat. A já-
ték dinamikáját mindenkor az

egyén szerepválasztása és játéka,
az üres helyek kitöltésének mód-

ja, a csoport közös értelmezése és
természetesen a szöveg adottsá-
gai alapján létrejövő folyamatos

kölcsönhatás 
határozza meg. 



idegen nyelven megvalósuló autentikus
kommunikáció létrejöttére és a résztvevõk
személyiségének fejlesztésére. Egyetemis-
tákkal és nyelvtanárokkal végzett munkám
ezt egyértelmûen igazolja. Jelen cikkben
elsõsorban fogalmak bevezetésére és a
módszer elméleti hátterének bemutatására
helyeztem a hangsúlyt. A szövegalapon
létrejövõ dramatikus folyamat részletes
bemutatása és példákkal történõ illusztrá-
lása egy késõbbi írás feladata. (6)

Jegyzet

(1) A ’bibliodráma’ írott formájú irodalmi szövegek,
mítoszok, mesék dramatikus formában történõ fel-
dolgozását jelenti abból a célból, hogy a játékosok a
szövegekben rejlõ tartalmakhoz a drámai akció révén
közelebb kerüljenek. A személyes megközelítés mód-
ja az eljátszás. A ’bibliodráma’ egyik lehetséges vál-
tozata a ’bibliadráma’, mely bibliai történetek drama-
tikus feldolgozását jelenti. Egyértelmûen német ha-
tásnak köszönhetõen Magyarországon a ’bibliodrá-
ma’ fogalmát ebben a második értelemben, vagyis
bibliai szövegek dramatikus feldolgozása értelmében
használják. (Sarkady – Nyáry, 2001)
(2) Tanítási dráma alatt a Bolton- (1993) féle ’D-
típusú’ drámát értjük, ami elsõsorban a Magyar Drá-
mapedagógiai Társaság fõ profilja.
(3) Tandráma (’Lehrstück’) az a Brecht által megte-
remtett mûfaj, melynek célja nem annak mûvészi elõ-
adáson történõ bemutatása, hanem a nézõk elõadásba
történõ bevonása révén megvalósuló erkölcsi neve-
lése.
(4) Az eredeti elnevezés az ’Erzählrollenspiel’ vagy
’narratives Rollenspiel’.
(5) Az irodalmi recepcióesztétikáról részletesen ol-
vashatunk Jauss (1977, 1997), Gadamer (1981),
Ingarden (1993) és Iser (1994) írásaiban.
(6) A Budapesti Goethe Intézet szervezésében 30 órás
akkreditált továbbképzésen vehetnek részt az irodal-

mi szerepjáték módszertanát mélyebben megismerni 
szándékozó érdeklõdõk. Ennek a továbbképzésnek
két fõ célja van. Egyrészt a résztvevõk saját élménye,
vagyis a játék megtapasztalása, másrészt a módszer
iskolai alkalmazhatóságának vizsgálata. 
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Az oktatási rendszer Skóciában –
magyar szemmel

Bár Skócia földrajzi, nyelvi, gazdasági
és valamelyest kulturális szempont-
ból is Angliához áll leginkább közel,

az oktatási rendszere meglehetõsen eltér a
legnagyobb szigetországétól. A tartalmi
szabályozás semmiféle jogi alappal és hát-
térrel nem rendelkezik: nincs Nemzeti
Alaptanterv, nincsenek központi vagy ke-
rettantervek. 

Az iskola munkáját a Skót Oktatási
Minisztérium ajánlásokkal és tantervi
segédletekkel segíti, ám nem szabá-
lyozza a helyi tantervek kialakítását,
helyettük nemzeti irányelveket mutat,
mint például: felkészítés az életre; ér-
ték- és emberi jogok; esélyesség és
egyenjogúság; a tudás és tanulás ha-
tártalanságai. 


