színház és közönség
MEZEI ÉVA

Az alkalmazott
drámaművészetről

Idegennek, nagyképűnek, de legalábbis
furcsának tűnhet a címbeli kifejezés,
hiszen mi másra lehetne „használni" a drámaművészetet, mint gyönyörködtetésre,
okulásra. Pedig használják, egyre több
helyen és többféle módon, a pszichológia,
a nevelés, az iskolai oktatás körében; van
szociodráma,
alkotójáték,
társas
kapcsolatteremtés és csoportos önkifejezési alkalom nemcsak külföldön, de itthon is. Mindezek a tevékenységek a
drámaművészetnek
tulajdonképpen
egyetlen, de igen lényeges elemét alkalmazzák, azt, hogy az ember szerepjátszó
lény, hogy gyerekkorunktól kezdve ké-
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pesek vagyunk képzelt helyzetekbe,
esetleg más emberek bőrébe belebújni.
A szakirodalom - nem túlzás - könyvtárakat tölt meg, a színházelméleti folyóiratok, revük különszámokat szentelnek a
különböző munkaformáknak. A drámával,
színházzal világszerte foglalkozó emberek
gondolkodásában a „nem színházi"
célokra alkalmazott játék már régen nem
perifériális pótcselekvés.
Két példa kétféle alkalmazási módról,
egy közelebbről, egy távolabbról. Prágában az Állami Pedagógiai Kiadó gondozásában nemrégiben jelent meg A dramatikus nevelés receptkönyve, amely az öttizenöt éves korosztályok számára javasol
megszámlálhatatlan mennyiségű személyiség-, képességfejlesztő drámajátékot; Albert Hunt - Brook egykori társrendezője - és John Arden az egész várost
megmozgató, minden utcáról jelentkezőt
igénybe
vevő
játékot
szervezett
Bradfordban a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom évfordulójára. (Részlet

felhívó plakátjuk szövegéből: „Rengeteg
jelentkezőre van szükségünk, nem-csak
azokra, akiket a politikai, de azokra is,
akiket a színházi események érdekelnek.
Kérjük, jöjjenek zászlókat és bábokat
készíteni, jöjjön, akinek írni van kedve,
vagy aki szívesen játszaná el híres
történelmi személyek szerepét. Minden
ötletet szívesen látunk.")
Lényegében négy nagyobb területen
folyik az alkalmazás: nevelési és oktatási
céllal gyerekek körében; terápiás céllal
lelki és idegrendszeri zavaroktól szenvedő
felnőtteknél (Magyarországon ez a forma
a legelismertebb, lásd pszicho- és
szociodráma); a szabad, alkotó jellegű
önkifejezés, valamint az emberek közötti
társas kapcsolatok javítására vegyes csoportokban
(Angliában,
Belgiumban,
Hollandiában, Németországban és a
skandináv államokban művelődési házakban, könyvtárakban vagy éppenséggel
erre a célra létrehozott centrumokban);
politikai-társadalmi
kérdések
iránti
intenzív érdeklődés felkeltésére és kifejezésére elsősorban az értelmiségi ifjúság között.
Legkevesebbet az utóbbiról tudunk, még
a szemfüles és jól tájékozott élen-járó
amatőrcsoportok
sem
érdeklődnek
túlságosan a nyíltan agitáló játékok iránt.
Az okok elég világosak. Kétféle rossz
emlék tapad a leplezetlenül politikaiagitatív „drámához". Az ötvenes évek
csasztuska-hangjától a fiatalok viszolyognak, az utcára kivonuló, vitát provokáló,
magukat agit-színháznak nevező francia
diákok „hőzöngésétől" pedig az irányítók.
Szentendre! Utcaszínház! - vághat vissza
bárki,
aki
tudja,
hogy
vannak
Magyarországon is utcára kiálló csoportok, a különbség azonban óriási. A miéink
formás előadásokat mutatnak be, kifiguráznak, nevettetnek, szórakoztatnak. Távolról sem hasonlítanak például az anyaszült meztelenül daloló-táncoló nantes-i
diákokhoz, akik így tiltakoztak úgy-mond
„az emberi test elidegenítése el-len". De
még a szelídebb formához sem. Íme:
1968. Párizs, metró: csatajelenet egy
színes bőrű paraszt, egy gerilla, egy
csúnya fehér ember - Wall Street - és egy
katonatiszt
részvételével,
némán,
táblákkal. A jelenet, melynek során végül
megölik a fehér embert, három percig tart,
az utána következő vita a körül-állókkal
egy óra hosszat. A viták, beszélgetések
nélkülözhetetlen
elemei
az
agitjátékoknak.
Az említett bradfordiak egy év alatt
például a következő „projekteket" szer-

vezték: I. Működik a kormánypálca.
Beszélgetés és vita a diákmegmozdulásokról, szemtanúk szembesítésével, filmés drámarészletekkel tarkítva. 2 . Szentpétervár, 1917. Felvonulás az egész városban, a stratégiailag fontos pontok
megszállása, Lenin megérkezése stb. 3.
Csináljunk színházat! Játékok, improvizációk, közösen megírt darabok előadása. 4. Drezda bombázása: vizsgálat.
1945. február 13-14. éjszakáján az angol
nehézbombázók támadása során 145 0 0 0
ember halt meg a városban. Szükséges
volt ez? Vagy háborús bűn? A vizsgálat
során bárki elmondhatja véleményét,
felszólalhat a perben, amelyet híres jogászok vezetnek. s. A nőkérdés. Dokumentumok, film- és irodalmi szemelvények, nyílt vita a nők helyzetéről, egyenjogúságáról. Rögtönzött jelenetek a hallgatóság részvételével.
Ezek a megmozdulások - meg a más
országokban dívók - nagyjából két műfajra különíthetők el. Az egyik happeningszerű, kissé parttalannak tűnő keveréke produkciónak, vitának, látványnak, tömegdemonstrációnak. Ezt a formát
nevezik „projektnek", de használják
„fiestaként", az egész várost érintő
tömegünnepélyként is. A másik a kreatí v
dráma, amikor is az előkészített anyag
valamelyest megszerkesztődik, amolyan
epikus drámaféle válik belőle.
A nagyon erős társadalmi töltés nemcsak erre a fajta játékra jellemző, az alkalmazás minden műfajában visszatér a
közvetlen, cselekedtető személyiség formálás
követelménye, nem is akárhogyan. A
polgári társadalmakban naponta meg-élt
elgépiesedés, gondolkodási mechanikusság, elszigetelődés és magányosság
ellen harcolnak a csoportok a maguk
módján. Önismeret és a másik ember
megértése, közös munka- és csoport-tudat,
fejlett fantázia, alkotó -- azaz, nem
rutinszerű, nem megszokott - válasz a
világ dolgaira, eseményeire, a cselekvőkészség ébrentartása és fejlesztése a fő
fegyvereik. Nyilvánvaló illúziójuk, hogy
tevékenységük önmagában megváltoztatja
a társadalmat, de nyilvánvaló eredményük
az
olyan
társadalmi
méretekben
gondolkodó, közösségben tevékenykedő
emberek nevelése, akik majd megváltoztathatják a társadalmat.
Hogy mekkora haszna lehet bárhol a
világon a módszer alkalmazásának, arról
csak egy példa a szórványos honi
kísérletek közül. Az újpalotai lakótelep lila
iskolájának
nyolcadikosai,
osztályfőnökük vezetésével elhatározták, hogy
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megírják és előadják keserveiket a szülőknek és a tanároknak. Összeszedték az
ellenőrző könyvek tanári és szülői üzeneteit, magnóra vették az őket rendreutasító szövegeket utcán, játszótéren, a
tanári ordítozásokat az iskolában,
összehordták életük dokumentumait, pályaválasztási tanácsadó szövegeket, munkábaállási csábítást és persze özönével a
tilalmakat. Mindezt az osztályfőnök segítségével műsorrá szerkesztették és el-

játszották. Szülők és tanárok sokkírozottan riadtak vissza, de talán gondolkozni is
kezdtek a gyerekek élete felől.
A kreatív dráma fogalma újabb területekre vezet át. A fenti megoldás
témaválasztás-anyaggyűjtésmegszerkesztés közönség előtti előadás)
bizonyos
teljességre,
szuverén
produktumra törekszik, más esetekben
viszont lazábban folyik a játék, csak az
egymás közötti konfliktusok feloldása, a
kapcsolatteremtés új, laza forr-

máinak gyakorlása, esetleg az alkotó önkifejezés (expression creative) kipróbálása
kedvéért. Akármi azonban a csoportok
célja, a terapeuta által vezetett szocio- és
pszichodrámán kívül a játékok bizonyos
bemelegítéssel kezdődnek. Feltételezve
ugyanis, hogy nem hivatásosokról van szó,
szükséges a játékokhoz nélkülözhetetlen
testi- és lelki-állapot megteremtése,
bizonyos felszabadítás, koncentráció. E
körül néha adódik egy kis hókuszpókusz,
egy kevéske kacérkodás a „tudatnélkülivel", de a gyakorlatok világszerte
általában jól szolgálják a testi-érzékszervi
fejlesztést, a csoporttársak közötti bizalom
kialakítását.
Néhány példa először az egyéni munkáról.
Odaragadtam. A gyakorlatot végző a
földön fekszik - valamelyik testrésze
„odaragadt" a földhöz. Ezt a testrészt tenyeret, talpat, feneket, fejet stb. felváltva kell a többi segítségével felrángatnia. Ugyanez megismételhető párban
vagy hármasával: egyvalaki oda-ragad, a
másik kettő - durvaság nélkül megpróbálja kiszabadítani. A gyakorlat
remek ismereteket nyújt kinek-kinek a
saját vagy egy másik ember testének
működéséről.
Hangos növények. Mindenki tetszése
szerinti növény: fa, virág, bokor stb.
Felsőteste, karja mozgásával nyílik, kókad,
hajladozik, csőre vár stb. Mindezt tetszése
szerint
kíséri
hosszasan
ejtett
magánhangzókkal, hallózással, sziszegéssel stb. (Így papíron rendkívül gyermetegnek tűnő gyakorlat. Ha a megvalósításra
kerül sor, a huszonéveseknek is kedvelt
mulatság,
gátlásszabadítás,
örömteli
ismerkedés saját játékkészségükkel.)
Kreatív játékokról lévén szó, világos,
hogy minden gyakorlat érzékszervekhez
kapcsolódik. A látásnak, hallásnak, tapintásnak rendkívül nagy szerepe van. A
verbális kapcsolatok kialakítása előtt kerül
sor a test kifejezőképessége, a bodylanguage fejlesztésére. Ugyanezeket a
vonásokat egy árnyalattal gazdagabban
mutatják a csoportépítő-kapcsolat-teremtő
módszerek. Íme néhány feladat öt-hat;
illetve tíz-tizenkét résztvevővel.
Egyszerre indulj! Egymás mellett állók
csoportja utasítást kap arra, milyen
tempóban menjen végig a szobán. Indítójel
nincs, mégis egyszerre kell elindulniuk.
(Hihetetlen tapasztalatokat nyújtó játék.
Minden csoportban megmutatkozik a
vezető típus, a rosszul

alkalmazkodó, a jól koncentráló. A végrehajtók megérzik egymás testének
legkisebb rezdülését, és ugyanakkor
megtanulják fegyelmezni a saját „rezdüléseiket").
AÁEÉIOÖUÜ. Ezt a magánhangzósort felbontva, egymás után mondják a
körben ülők. Aki elvéti, kilép, a mellette
ülő elölről kezdi. (Meglepően gyorsan
fogynak el a játékosok.)
Modulatsorok. A körben álló játé-kosok
közül az első tetszése szerinti mozdulatot
tesz. A következő folytatja, a kör végére
„mozgástörténet" kerekedik. Más variáció:
az első játékos öt-hat elemből álló
mozdulatsort mutat be, majd egyenként
sorban utánozzák. Az utolsó mozgása után
újból megnézik az eredetit.
Nyiss ki! A csoport egyik fele összegubódzik, magába fordul. A többiek
(páronként) szelíden, szép szóval, simogatással megpróbálják kibontani őket.
Ilyen és ehhez hasonló gyakorlatok sora
előzi meg az igazi játékot, mármint a
kitalált szituációk és személyek eljátszását. Eddig tart az általános technika, ettől
a pillanattól kezdve eltérnek egymástól a
más-más cél felé irányuló drámajátékok.
Ha az említett „újpalotai" forma felé tart a
társaság, akkor eddigre már össze-gyűjtött
néhány dokumentumot, írásos és szóbeli
tapasztalatot, és abból fogja meríteni a
rögtönzések anyagát. Ha az alkotó
önkifejezés gyakorlása a cél, akkor az
eddigi érzékszervi-mozgásos ki-fejezésen
kívül belép a munkába a vizuális-manuális
alkotás is, a csoporttagok rajzolnak,
festenek, ragasztanak, esetleg díszletet,
jelmezt,
kelléket
készítenek
a
beszélgetések során kialakított történetekhez.
Az improvizálásra felhasznált történetek
ugyancsak a célok által meghatározottak.
A bradfordiak vagy az újpalotaiak
tematikája világos: saját mondanivalójuk
előkészítéseként rögtönöznek, majd a
megkapott részeredményeket kidolgozzák.
Az alkotó önkifejezés stúdióiban nagy tért
hódítanak
a
mesék,
fantasztikus
történetek, történelmi tablók, ugyanígy a
tömegkommunikáció termékei, ismert filmek, krimik, terrorcselekmények. (Gyakorlati tapasztalat alapján azt lehet mondani, hogy egy szabad önkifejezésre összegyűlt csoportban bármi szolgálhat rögtönzési témaként, ha egyszer a gépezet
elindult. Még a magyarországi, közszerepléshez nem szokott, paraszti örökségként feszes-szemérmes pedagógustársadalom tagjai is bódultan feledkez

nek bele állatutánzásokba, tárgyakkal
való fantázia etűdökbe, kifejező és mulatságos élőképek-szoborcsoportok megalkotásába, ha megérzik a játék ízét.)
A legfeszítőbb társadalmi kérdések
körül a szociodramatikus csoportok rögtönzései zajlanak. A példák előtt azonban
talán nem árt az olvasó számára kissé
részletesebben meghatározni, mit rejt ez a
kifejezés, annál inkább, mivel hovatovább gyűjtőfogalommá válik, olyan
alcsoportokkal, mint az agodráma, szerepjáték, maszkos játék stb.
Mérei Ferenc a következőképpen határozza meg a szociodrámát: „A dramatizálásban a kultúra adott rendszerét kell
... megjeleníteni. Ennek legfőbb módja az
adott
társadalom
különféle
kultúrköreinek, csoportjainak a konfliktusát dramatizálni."
A típusos konfliktusok a kisebbségi
helyzetből, vallási ellentétekből, ideológiai problémákból, nemzedéki problémákból, a nők helyzetéből, az iskolarendszer ellentmondásaiból, a zárt család
életviteléből fakadnak.
„Mindezek csak példák" - folytatja
Mérei -, „mert hiszen az itt jelzetteken
kívül szinte végtelen számú témát fogalmazhattak meg. Az élet minden területén
vannak konzervatívak és modernek,
zártak és nyitottak, kizárók és befogadók,
üldözők és üldözöttek, és ezeknek
összeütközései mindenütt csoportközi
konfliktust alkotnak; ezek a konfliktusok
értékek, elvek, kultúrkincsek kérdésében
folynak, és a szociodráma révén
élményszerűen, viselkedésszinten nyilvánulnak meg, tehát a problémát élővé,
elevenné teszik."
Miben áll a technika? (Jelen esetben
nem a terápikus, hanem a nemzetközileg
kialakult egyéb formákról szólva.) Az
előbb ismertetett mozgásos gyakorlatok
közben vagy után sor kerül arra, hogy a
csoport megfogalmazzon néhány, általa
erősen érzékelhető társadalmi problémát.
Az elmúlt nyáron egy a Nép-művelési
Intézet által szervezett nemzet-közi
tanfolyamon például a következő tíz téma
foglalkoztatott egy osztályt: tizenévesek a
családban, lakásgondok, alkalmazottak és
vezetők viszonya, egy új ember
beilleszkedési nehézségei, az elgépiesedő
világ,
az
emberek
manipulálása,
munkanélküliség,
passzivitás,
az
élsportolók és végül az öregek helyzete. A
témákról folyó további beszélgetés-ben a
csoportok olyan történetet keresnek,
amely
kifejezi
fő
gondolataikat,
meghatározzák a helyszínt, spontán

helyzetgyakorlatokat mutatnak be, és
azokat be-behelyezgetik az előzetesen
megbeszélt témákba. Ott és akkor egy
igazgató-pedagógus-konfliktus
pillanatképe aratott tetszést, emellett döntöttek,
ezt bővítették ki. Újabb helyzetgyakorlatsorozatokban, különböző, a tagság vagy a
vezető által megadott szituációkban
megvizsgálták a szereplők jellemét,
környezetét, feltételezett családját, baráti
körét stb. A következő alkalommal a tanár
diákjai, majd azok szülei kerültek sorra,
azok
viselkedését
elemezték
a
gyakorlatok. Konkrét feladat: érzelmi
relációk a tanár körül. Az egyik csoport
rögtönzése szokványos: tanár-diák-szerelem. A másik csoport: elkényeztetett
kollégista lányok a tanárt kihozzák a
sodrából, felszabadult ösztöneik hevességében megölik.
A szociodráma fontos motívuma, hogy
csoport és vezető minden gyakorlatot
megbeszél és értékel. Ez esetben a megbeszélésen az első megoldást teljesen elvetették, a második megoldással tovább
dolgoztak. A játék egyébként akár abbamaradhatott volna, hiszen nem szükséges
produkcióvá érlelni. A csoport másnap, ha
úgy érzi, hogy az előzőről már minden t
megmutatott, új problémába vághat bele.
Más, igen érdekes példát idézhetünk
egy utrechti beszámolóból, mely az agodrámának nevezett játékformát ismerteti.
„ ...a játék szereplői felépítik magukban
az elképzelt karaktert és szituációt. A játék
során érthetővé kell tenni a saját
elképzelést, ugyanakkor elegendő teret
kell biztosítani a másiknak, hogy ő is
érvényre juttathassa saját figuráját és
helyzetét. Pontos szerepfelépítéssel indul
tehát mindkét szereplő, de kellő rugalmassággal és toleranciával viseltetik a
másik, számára eladdig ismeretlen elképzelése iránt." Ezt a játékot tehát ketten
játsszák, és a rugalmas emberi kapcsolatok
gyakorlóterévé változtatják a színt.
Az emberi kapcsolatok erősítése, rejtett
tartalmaik felfedezésének szándéka, az
egyéni motiváció felkutatása a szorosan
vett pszichodrámával rokonítják az
agodrámát. Mégis
van különbség,
nemcsak a célok, hanem az eljárások
tekintetében is. Ilyen rövid ismertetésben
nem vállalkozhatunk a pszichodráma jelentős
történetének-hatásának-technikájának leírására, legfeljebb néhány laikus
mondatra, ismertetésként. A J. L. Moreno
nevéhez fűződő felfedezés annak idején, a
húszas évek elején kétirányú volt,
eredetileg a társadalmi feszültsé

gek kifejezésére és levezetésére szolgált a
Stegreif-theater, a rögtönző szín-ház
formájában. Ezt később követte a
személyiség indulatainak kiélésére, belső
motivációjának feltárására alkalmazott
játék. A fentebb ismertetett gyakorlatok,
módszerek,
technikák
a
pszichoszociodráma terápikus alkalmazása során
fejlődtek ki. Az érzékszervi fejlesztés, a
totális kapcsolatteremtés, az egyéni és
csoportkreativitás
nélkülözhetetlen
eszköze
a
pszichodramatikus
eljárásoknak. Fordítva azonban már nem
igaz: a Moreno által felfedezett speciális
pszichoterápikus
mozzanatok,
a
„hasonmás" bekapcsolása a játékba, a
„tükör"-feldolgozások - a játszott probléma azonnali visszatükrözése mások játéka által -, a szerepcsere nem jelentkezik
a nem terápikus szándékú csoportok gyakorlatában.
Nagyjából Morenóval egyidőben működött, de nem Bécsben, hanem a prágai
pedagógiai főiskolán Basilius Zenkowski,
aki már az első világháború éveiben,
Kijevben kísérletezett az általa didaktikus
színháznak nevezett, az iskolai oktatásnevelést segítő játékok megteremtésével.
Talán az ő működésé-nek is köszönhető,
hogy Csehszlovákiában máig igen nagy
érdeklődés tapasztalható a gyerekek
drámajátékai iránt, hogy az angolszász
iskolákhoz hasonlóan nagy figyelmet
fordítanak a testi kifejezőképesség
fejlesztésére, módszeres gyakorlatokat
állítanak össze az egyes korcsoportoknak,
és speciálisan képzett szakemberre,
„dráma-tanárra" bízzák a „tárgy" tanítását.
Lássuk ismét a gyakorlat példáit.
játékok öt-hét éves kor között Angliában:
Ugráljunk, mintha kis piros labdák
lennénk.
Ugráljunk, mintha nagy pöttyös labdák
lennénk.
Táncoljunk, mint a léggömbök a szélben.
Mondjunk színes mesét - amit említünk,
azt is meg kell mondani, milyen színű.
Mondjunk hangos mesét, utánozzuk a
mesében előforduló hangokat.

Vajon mit jelent az „Ec, pec, kimehecc"-ben az, hogy ec, pec - találd ki! „És
most gyorsan haza!" Mondd ezt a
mondatot egy jó kutyának, egy rossz
kutyának, egy ugató kutyának, amelyiktől
félsz, önmagadnak, ha finom a vacsora,
illetve ha semmi kedved hazamenni.
Játékok kisiskolások számára Írországban:
A pókok gyűlésre jönnek össze, megzavarják őket a szarvasbogarak.
Pókok futóversenye - utána lerajzoljuk
a győztest.
Vonat megy, körülötte erdő, az erdőben tündérek, újból megy a vonat, városba érkezik, házak közé, a házakban
gyerekek, hivatal, lovak stb. Mindezt
zenére vagy csak vezényszavakra a gyerekek játsszák, ők a vonat, az erdő, tündérek, a város házai stb. Tovább is szőhetik a mesét.
Hallgassunk hangokat és utánozzuk:
egy patakpart, az erdő, az utca, az iskola
hangjait.
Miféle zajokból áll össze a hangkép?
Ki hall többféle hangot, ha csöndben
vagyunk? Vajon mi keltette? Meséljünk
róla!
Cirkusz érkezett a városba. Játsszuk el a
bevonulást!

Játékok kisiskolások számára Csehszlovákiában:
Milyen szaga van egy ünnepélyre készülődésnek ? Miért?
Milyen hangjai vannak a nyárnak?
Mutassuk be!
Tegyünk ki az asztalra néhány tárgyat, és
találjunk ki mesét róla! Nézzünk meg egy
képet egy ismeretlen képeskönyvben, és
találjuk ki hozzá a mesét.
Az iskolai játékokban, a didaktikus
színházban többről van szó, mint az
emberiség örökölt szerepjátszó, utánzóképességéről. Új, motivált, cselekvő birtokbavétele ez a világnak. A módszer
tendenciái minden országban láthatóan
azonosak, az első években beszéd- és
mozgásjavítás
folyik,
fantázia
és
koncentráció-fejlesztés, finomítják az
érzékszerveket,
szokatlan
irányú
Ugyanez Csehszlovákiában:
kérdésekkel és az azokra adott átélt
Mutasd, hogy iszol füles és fületlen
válaszokkal bővítik a világról szerzett
bögréből!
tapasztalatokat. (Éppúgy, mint a többi
Hogyan tartja anyu a partvist, porszívót, forma, ez is előfordul Magyarországon, és
hogyan gyújt be a kályhába? Ugyanezt
ha a tanítót nem is hívják drámatanárnak,
hogyan csinálja apu?
sok helyen fel-vállalja a tennivalókat.
Nálunk az alsótagozatban a népdal, a
gyerekdal, a gyerekvers vált a munka
fogódzójává, ezek-

re épülnek az elsős ritmusgyakorlatok,
érzékszervi játékok, apró rögtönzések.
Százlábúak, Csodaszép Pejkók, Kutyafülű Aladárok történetei mellett itt is az
érzékszervek, a koncentráció fejlesztése
folyik, személyes, átélt tapasztalatokon
keresztül színesedik, hangosodik, tapintódik, nyílik ki a világ.)
Nem lehet cél a teljes iskolai receptúra
közlése, valószínű, hogy amúgy sem itt
olvasná el, akit illet, ezért a soron következő évek anyagát átugorva, lássuk,
mit tanít a „drámatanár" a kamaszkorosztálynak ?
Ekkorra már kétfélét. Egyik ágon
folytatódik a mozgás-beszéd-rögtönzés
gyakorlás, de magasabb szinten, több
társadalmi és személyes tapasztalattal
gazdagítva.
Rögtönzött viták megadott témákra,
beszédgyakorlatként, Angliában:
A a gázfűtést szereti, B a villanyt.
A vidéken szeretne élni, B a városban.
A szerint a nukleáris kísérletek befolyásolják az időjárást, B szerint nem.
Ugyanarról a vasárnapról A úgy véli,
hogy cudar rossz volt, B, hogy remekül
sikerült
és így tovább, vég nélkül.
Rögtönzött csoportjelenetek, páros akciókból felépítve Angliában:
Munkára jelentkezés egy vállalat központjában.
Váratlan esemény az osztályban: egy
osztálytárs megszökött.
Marslakók érkeztek a városba.
Ugyanez Csehszlovákiában:
Megadott helyszínek: egy rendőrautó,
egy teherautó, erdőben, városban, éjszaka,
az autósztrádán. Tessék a történetet
kitalálni.
Egy jelenet szereplői: Csstt!, Pszt!, Jaj!,
Nonono . . . és Hahaha. Mi történik velük?
Pantomimes történet: találkozunk egy
külföldivel, és megmutatjuk neki Prágát,
közben elkésünk az óráról.
Mint a kicsiknél, itt is azonos a két
országbeli gyakorlatok alaptendenciája:
konfliktushelyzetek kreálása, társadalmi
tapasztalatok feldolgozása és bővítése.
Ezek a rögtönzések már jóval több munkával, sok-sok csiszolással készülnek, és
éppúgy elemző megbeszélésnek vettet-nek
alá, mint a szociodrámák fent említett
jelenetei. Bizonyos rögtönzések segítséget
adnak a különböző szaktárgyaknak is. A
gyerekek a projectekhez

hasonló szerkesztett műsorokat, esetleg
kreatív drámákat készítenek történelmi
vagy más témákról. Néhány cím egy angol
iskolából: Thermidor, Robin Hood, A
fekete halál (a középkor nagy pestisjárványa), Amerika felfedezése. Mindezeket
bemutatják az iskola közönségének. A
drámatanítás másik vonala ekkor már az
írott drámákhoz kapcsolódik, de a
klasszikus tananyagot, főleg Shakespearet, nemcsak elemzik, játsszák is. Díszlet,
jelmez, kellék saját kivitelben készül,
ugyancsak serkentve a gyerekek mindenoldalú kreativitását. Itt kapcsolódik
vissza a maga természetes útján minden,
amit a gyerek megtanult, egy magasabb
rendű egészbe, a színikultúrába.
Talán nem lenne szükséges a leírtak
hasznára külön felhívni a figyelmet,
mégis össze kell foglalni a példák tanulságait, hiszen egyelőre keveset hallhatolvashat belőlük a magyar közönség.
(Hálával kell említeni a Népművelési
Intézet oktatási osztályát, mint az egyetlen szervet, amelyik kötelességének tartotta és tartja az informálódást, a szakanyagok gyűjtését, fordíttatását, a külföldről hazatérők jelentkezéseinek legalább stenciles publikálását.) Önálló
gondolkodás, alkotói felelősség, ön-tudat,
érzékszervi
frisseség,
testi
kifejezőkészség, csoportérzék és kreativitás ezek a remélhető és a szakirodalom
szerint elérhető erények. Ez a lista arra
enged következtetni, hogy az oktatás-ügy
lesz az első felkarolója a drámaművészet
alkalmazásának, hiszen a játékokkal
elérhető célok egybeesnek a tantervi
reformban meghatározottakkal. Akár így
lesz, akár nem, nálunk is eljött az ideje,
hogy leküzdve az újjal szembeni szokásos
idegenkedést, szélesebb kör-ben váljanak
ismertté az alkalmazott dráma elméleti és
gyakorlati eredményei.

BÉCSY TAMÁS

Az írott szövegek
és a színjáték

Hubay Miklós és Takács József írásai
(SZINHÁZ 978/12. sz.) a dráma és a
színház viszonyáról folyó régi és mégis
újkeletű vitához kapcsolódnak. Ehhez a
problémakörhöz szeretnék hozzászólni.

Körülbelül a század eleje óta heves és
okos érvek hangzanak el arra vonatkozóan, hogy a színpadon melyik tényező
határozza meg a másikat: a drámaíró
szövege a színház teljes eszköztárát,
avagy fordítva. Élesebben fogalmazva:
kinek kell szolgálnia, sőt kiszolgálnia a
másikat: a színháznak-e a dráma szövegét,
vagy a szövegnek a színházat.
A két „szembenálló" fél a hierarchiáért
küzd, hiszen a drámaíró is, a színház is
saját magának igényli a másikat meghatározó szerepet.
A
Jelenkor
1974/10.
számában
megkíséreltük, hogy igen vázlatosan, s
első-sorban
ontológiai
aspektusból
szóljunk a dráma és a színház viszonyáról.
Azt igyekeztünk bizonyítani, hogy itt nem
alá-vagy fölérendeltségről, hanem megfelelésről van szó.
Nem szoktunk emlékezni rá, hogy már
Arisztotelész elismerte, a dráma olvasva
is értékes: „ ... a tragédia hatása ugyan-is
előadás és színészek nélkül is létrejön ...";
illetve: „Egyébként a tragédia mozgás
nélkül is megteszi a maga hatását,
akárcsak az eposz, hiszen olvasás útján is
kiderül értéke." (Arisztotelész: Poétika;
Fordította Sarkady János; Magyar
Helikon 1974; 18. és 67. old.) Nem
egyértelmű tehát az az állítás, miszerint:
„Egy színdarab nyomtatásban körülbelül
annyi, mint egy fel nem épült, vagy
felépült és elpusztult házról készített
tervrajz." Sajátságos, hogy ezt a mondatot
épp egy drámaíró írta le, Ténnessee
Williams. (In: A színház ma; Gondolat
1970; 317.) Persze vannak más vélemények: „Ugyanígy megértettük azt is,
hogy a szöveg önmagában szintén nem
tartozik a színház szférájába ..." Az
előbbinél is furcsább, hogy ezt pedig egy
rendező mondja, Jerzy Grotowski. (In: A
színház ma . . . 473.) Eléggé za-

