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Iskola a színházban

A színház az iskolában mostoha helyzet-
ben van. A legutóbb bevezetett tantervek
sem módosítottak azon a tantárgy-
struktúrán, mely az esztétikai nevelésen
belül szinte kizárólagos helyet biztosít az
irodalomnak mint ismeretnek, mellékes
szerepet szán a képzőművészetnek, mint
késségnek, és a kettő közötti teret és
funkciót ruház a zenére.

Ebből a képzési rendszerből szinte teljes
mértékben hiányzik - többek között - a
színházművészet és a film. A
színházművészettel kapcsolatos ismere-tek
kizárólag mint a drámatörténet adalékai
bukkannak fel, s a tantervi követelmények
sehol sem kérik őket számon. Talán nem is
volna helyes a színházzal kapcsolatos
kérdéseket az irodalom részeként
tárgyalni, lévén a színházművészet
autonóm művészeti ág, a maga sajátos - az
irodaloméval nem azonos -
jelrendszerével, művészi eszközeivel.

A színházi alkotás kódjainak befoga-
dása, megértése csak az alkotásokon ke-
resztül történhet, ahogyan az irodalmat is
csak a műveken keresztül lehet elsajátítani,
amit a legzseniálisabb elemzések és a
legközérthetőbb népszerűsítések sem
pótolhatnak. Ehhez pedig művek: színházi
előadások kellenek. Az ének-zene
oktatásban is kiderült, hogy szükség van
élő koncertekre, diákhangversenyekre,
nem utolsósorban azért, mert ez a „műfaj"

más befogadói magatartást kíván meg, mint a
„konzervzenék", a rádió- és
lemezfelvételek. Ugyanez a helyzet a
színházzal is. Laurence Olivier filmre vitt
Hamletje nem helyettesítheti azt a
jelenetbeli pillanatot, amikor a színész
„egy eszmeképhez úgy hozzátöri lelkét,
hogy arca elsápad belé... ", s nem
helyettesítheti azt az élményt, ami a kol-
lektív befogadás során keletkezik, a mű-
alkotással „azonos" térben és időben.

Az adott művészeti ág kódjainak az
egyes művek befogadásán keresztül tör-
ténő elsajátítása természetesen nem nél-
külözheti bizonyos történeti és elméleti
ismeretek meglétét. Annál hatékonyabb
azonban ezeknek az ismeretek-nek a
megfoganása, minél közelebb van-

nak magához a műhöz, az élményhez. Épp
ezért van óriási szerepe minden olyan
„beavató" produkciónak, mely együtt
kínál élményt és ismeretet.

Ezek a programok szükségképpen az
ifjúságot célozzák (mégpedig elsősorban a
középiskolás korosztályt), és
szükségképpen az iskolához is kötődnek.
Az 1983/84-es évad során a pécsi Nemzeti
Színház keretében egy olyan - több évre
tervezett - sorozat kezdődött, mely a város
középiskoláinak kínál speciális szín-házi
programokat.

Az „iskola a színházban" elnevezésű
sorozat (melytől írásom címét kölcsönöz-
tem) még tervezet formájában, 1983 má-
jusában a következő célt tűzte maga elé:
„A programban a diákok zártkörű szín-
házi pódiumműsort kapnak a színház
nagyszínpadán berendezett 80- i 00 szemé-
lyes »miniszínházban«. A műsor közép-
iskolásoknak, szakközépiskolásoknak,
szakmunkástanulóknak készül, elsősorban
a tananyaghoz kötődve, ugyanakkor
bevezet a kulisszák mögé, a színház vilá-
gába. A délután három órakor kezdődő,
nagyjából másfél órás előadás mindenkor
megvásárolt kedvezményes árú jeggyel
lenne érvényes. Egy évadban akár három
miniszínpadi produkció is elkészülhet
körülbelül hat-hat előadással, ebben az
esetben az egész sorozatra szóló bérlet
vásárolható. (Ebbe a programba például
»felolvasószínház« formájában akár egy
egész dráma keresztmetszete is fel-
dolgozható.)" A tervezet feltételes mód-ja
ma már nyugodtan feloldható: az évad
során az itt idézett elképzelések kisebb-
nagyobb nehézségek közepette ugyan, de
- maradéktalanul megvalósultak.

Ez a drámatörténeti sorozat idei anya

gában a középiskolák első osztályának a
görögöktől a reneszánszig terjedő kor-
szakát ölelte át, részben illusztrálva az
órákon tanultakat, de lényegében szinte
teljes mértékben kiegészítve azt. A négy
diákelőadás közül az első a görög tragé-
diák és a görög színház világába kalau-
zolta el a gyerekeket, a második az ókori
vígjátékkal ismertetett meg, a harmadik a
középkori színházzal foglalkozott, a
negyedik pedig - az éppen műsoron levő
Hamlet megtekintésével és megvitatásával
-- a reneszánszba vezetett el.

Ezeket az előadásokat teljes egészében
maguk a színészek hozták létre: ők válo-
gatták a szemelvényeket, ők írták meg az
egyes jeleneteket bevezető vagy össze-
kötő „kiselőadásokat", és ők rendezték
meg az egész produkciót. Mindezt ön-
tevékeny alapon végezték, és vélemé-
nyem szerint igen jó színvonalon és ma-
gas hatásfokkal.

Mindjárt az első alkalommal az is ki-
derült, s ezt egy percig sem titkolták,
hogy itt az igazi szándék a színház meg-
szerettetése, s ezt elősegítendő körbeadtak
egy kis üveg masztixot, hogy azt
megszagolva immár soha többé ne sza-
badulhassanak a színháztól a nézők, és
ezzel a kedves gesztussal megteremtették
azt az intimitást, ami ezeket a programo-
kat az évad folyamán mindvégig jelle-
mezte.

A görögséggel foglalkozó első program
bevezetőjét Koszta Gabriella írta, és rajta
kívül Nagy Réka, Sólyom Katalin, Újlaky
László és Újváry Zoltán vett részt a négy
alkalommal előadott műsorban. A bő
félórás bevezetőben a színházművészet
európai kialakulásán kívül a görög
színjátszás - iskolában nem ta-
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nult - érdekességeiről, jellegzetességei-
ről hallottak a diákok, majd a három
tragédiaköltőről és műveikről esett szó -
de itt már kevesebb volt az ismertetés,
mivel a műsoros részben a művek illetve
részleteik magukért beszéltek.

Aiszkhülosz Agamemnónjából a címsze-
replő és Kasszandra egy-egy monológja
nyitotta a szemelvények sorát, majd
Szophoklész Elektrájából következett két
részlet: előbb Klütaimnésztra és Elektra
első közös darabbeli jelenete, majd
Elektra monológja, melyben elsiratja
Oresztészt, miután átadták neki a
fivérének mondott hamvvedret. Euri-
pidész Elektrájából azt a részletet adták
elő a szereplők, melyben Aigiszthosz
megölése után - anyjuk meggyilkolását
tervezik cl és hajtják végre a főhősök. Az
utolsó szemelvény Sartre: A legyek című
drámájából az ókori témák továbbélését és
modern feldolgozását illusztrálta.

A sorozat második darabjaként az ókori

komédiával ismerkedtek a középiskolá-
sok. Ez a program is két részből állt:
előbb a görög vígjáték kialakulásáról,
irodalmi és színházi jellemzőiről, a je-
lentősebb szerzőkről és korszakokról
esett szó, majd ugyanezeket a kérdéseket
érintve a római komédiáról beszéltek a
színészek, s végül kitértek e művek
utóéletére is. A Sólyom Katalin által írott
bevezetőt előbb egy kortárs mű, Peter
Hacks Amphitryonjának részlete követte,
majd Arisztophanész Nőuralom című
darabjának keresztmetszete. Sólyom
Katalin, Oláh Zsuzsa, Kulka János,
Gergely Róbert és N. Szabó Sándor
mellett a Szélkiáltó együttes is szerepelt a
remekül kidolgozott, vérbő humorú, és -
a közönség reagálásaiból láthatóan - a
diákokhoz igen közel álló produkcióban.

A középkori drámával és színházzal
foglalkozó előadásra nem az előző hely-
színen és formában került sor, hanem egy
egykori ferences kolostor udvarán (ma

itt a Minaret szálló üzemel) egy össze-
vont program keretében, melyben a színé-
szek: Unger Pálma, Sólyom Katalin,
Győry Emil, Kulka János, Matoricz József
és N. Szabó Sándor mellett Kuncz László
operaénekes is szerepelt. Ez alkalommal
nem különült el a magyarázat és a
művészi produkció, hanem felváltva
követték egymást ismertetések és mű-
sorszámok.

A jokulátorénekek, a Carmina Buranából
vett részletek és a trubadúrzenéből
származó szemelvények mellett két teljes
dráma is bemutatásra került: Laskai Osvát
híres és gyönyörű nyelvezetű devóciós
passiója (felolvasás formájában) és A
dézsa című francia farce. Itt is a humor állt
előtérben, a passiót le-számítva szinte
minden dal és jelenet a komikus elemeket
emelte ki. Mindaz, ami ezen az előadáson
elhangzott, hiány-pótló és
szemléletformáló szerepű volt, az
oktatásunkban elhanyagolt középkori
kultúráról szolgáltatott alapvető ismere-
teket.

A sorozat záródarabja már nem szemel-
vények, kommentárokkal bevezetett
darabok bemutatásából állt, hanem egy
igazi és teljes színházi előadást tekinthet-
tek meg a résztvevők - immár nem a
színpadon berendezett előadótérben, ha-
nem a színház nézőterén ülve. A Hamlet
után pedig, a drámatörténeti sorozat első
évfolyamának lezárásaként, egy vitára
kaptak meghívást a diákok, melyet T.
Simon István, a színház ügyvezető igaz-
gatója vezetett, és a darab rendezője,
Szegvári Menyhért, valamint néhány
szereplő - Kulka János (Hamlet), Sólyom
Katalin (Gertrud) és Újlaky László (Po-
lonius) - válaszoltak a feltett kérdésekre.

Ez a vita mindennél fényesebben iga-
zolta számomra a sorozat eredményessé-
gét és létjogosultságát. A diákoknak nem-
csak az előadásnak (a szaksajtóban egyéb-
ként egyöntetűen vitatott) koncepciójáról
alakult ki lényegében pontos fogalmuk,
hanem az egyes szerepformálásokkal
kapcsolatos ízlésítéleteik is hűen tükrözték
a színészi teljesítmények színvonalát. A
beszélgetés során elhangzott észrevételeik,
kérdéseik jelezték, hogy kialakulóban van
bennük az a befogadói készség, hogy a
színpadon megjelenített világban a saját
világukra ismerjenek, vagy - másképp
megfogalmazva - a mű-beli helyzeteket és
magatartásokat spontán módon
önmagukra tudják vonatkoztatni.

Kérdéseik között volt olyan, amelyik a
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színházi előadásán (Tóth László felvételei)



színész személyisége és a megformált
szerep azonosságára vagy különbségére
vonatkozott, s ebben már annak érzékelé-
sét lehetett viszontlátni, hogy a színjáték
lényege szerint az a helyzet, amikor egy
ember jellé válik, vagyis olyan valakit
jelöl, aki nem ő maga. Mindez termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy ezen a négy
előadásból álló sorozaton már szilárd
ismeretek és befogadói készségek
alakultak ki a diákokban, de azt igenis
jelenti, hogy ezek a gyerekek a színházról
és a színjátékról minőségileg is sokkal
többet tudnak, mint az átlagos kö-
zépiskolások.

A sorozat, amelynek tematikáját fentebb
ismertettem, nemcsak művészi, ha-nem
pedagógiai logikával is rendelkezik. A
szemelvényektől a keresztmetszeten át a
teljes művekig terjedő sor párhuzamosan
halad a magyarázatok nagy arányának
fokozatos csökkenésével, hogy végül
maga a tiszta műalkotás kerüljön a
középpontba. A programnak ez a fel-
építése azzal az előnnyel jár, hogy a kez-
detben kommentár formájában közölt
ismeretek (amelyekre szükség van ahhoz,
hogy az új művészeti ággal találkozó néző
megértse, mi történik a színpadon, és miért
az történik, amit lát) megalapozzák a
később fokozatosan differenciálódó
élményt.

Az élményt nem lehet tanítani. Tanítani
csak ismereteket lehet, de a műalko-
tásokra vonatkozó ismeretek önmagukban
nem vezetnek el az élményhez. Épp ezért
tűnik eleve elvetéltnek az az elképzelés,
hogy a színházművészetről a tanóra
keretében a tanár által elmondottak való-
ban elvezetnek a színházi élmény
megélésének képességéig. Nem nyújt
többet az sem, ha az órán maguk a diákok
adnak elő jeleneteket, drámarészleteket,
mert egyfelől a szereplők nem valamiféle
be-fogadói (katartikus) azonosulással ta-
lálkoznak, hanem az asszociatív azono-
sulást gyakorolják, másfelől az osztály-
társak „élménye" nem egy műalkotás, egy
megjelenített alakok között létrejövő
helyzet átélése lesz, hanem a Feri és a
Mari szerepléséé.

A színművészek viszont, akik ezeken az
előadásokon (és el nem hanyagolható
módon: a színház miliőjében) beszélnek a
színházról, a jelenetek során azzal az
élménnyel ajándékozzák meg (és ők meg
tudják ezzel ajándékozni) a diákokat,
hogy - maszk és jelmez nélkül is képesek
egyik pillanatról a másikra átváltozni
valaki mássá, és drámai erőteret létre-

hozni maguk körül. A látszólag illusztrá-
cióként előadott szemelvények, melyek a
magyarázatokat követik, valójában el-
sőbbséget élveznek minden kiegészítő
információval szemben, ahogyan a „lila
dalra kelt egy nyakkendő" is mindig
fontosabb lesz a szinesztézia fogalmánál.

Mindez nem kisebbíti a művészeti ágról,
a műalkotásokról való ismeretek
jelentőségét, de arra is figyelmeztet, hogy
a művészet mindig előbb való a művé-
szetről való teoretizálásnál. Ily módon a
nevében „drámatörténeti" sorozat sem a
történeti ismeretekhez visz közelebb
(illetve csak részben jár ezzel az ered-
ménnyel), hanem a színházművészet je-
lenben is érvényes sajátosságaival is-
merteti meg - élmény formájában a diá-
kokat. Színháztörténetet eljátszani, ré-
gebbi korok játékmódjait rekonstruálni
nem lehet, és nem is volna érdemes: a
görög tragédiákat is csak a jelen gesztu-
saival, proxemikájával lehet felidézni, így
a sorozat és ez nem a novuma, ha-nem a
törvényszerűsége - mindig a jelen-ről szól.

Az előadott művek és műrészletek mű-
vészileg igényesen, színészileg jól ki-
munkáltan kerültek a diákközönség elé; a
kommentárok, bevezetések pedig
szakmailag pontosak, ugyanakkor köz-
érthetőek voltak. E magyarázatok ru-
galmasságára jellemző, hogy több alka-
lommal is egészen friss adatok, informá-
ciók kerültek be a tájékoztatókba, így
valószínűleg itt hangzott el először az a
hipotézis, hogy Laskai Osvátnak köze
lehet ahhoz a Laskói Demeterhez, aki-nek
az elmúlt hónapokban került elő egy latin
iskolás kódexe, melyben öt magyarul írt
sor is van - mindez az 1400-as évek első
feléből. A szervezők körültekintését az is
jelzi, hogy a baranyai illetőségű, ferences
rendi Laskai Osvát passióját választották
előadásra, s mindehhez megfelelő
helyszínt is találtak: ily módon a szöveg-
és helyszínválasztás is semmi mással nem
pótolható plusz tartalmat vitt a
produkcióba.

Mielőtt a sorozattal kapcsolatos további
tervekről szólnék, hadd utaljak arra, hogy
ennek az „Iskola a színházban" című
programnak előzménye is van, inverz
címmel, az általános iskolák számára,
melynek keretében - miként ezt a tervezet
megfogalmazza - „egy vagy több színész
ad rendhagyó irodalomórát vagy vezet
foglalkozást tanítási időben a megfelelő
osztályteremben, egy, legfeljebb két
osztály tanulóinak... Ez

a műsortípus az általános iskolai korosz-
tályoknak készül, célja az érdeklődés
felkeltése a színház iránt, olyan »művészi
szórakoztatása, amely átvezető híd az is-
kola és a színház között". Az 1-2. és 5-6.
osztály számára Sólyom Katalin, a 3-4. és
7 - 8 . osztály számára pedig N. Szabó
Sándor és Unger Pálma közösen vezet-
nek ilyen órákat. Ezekből is láttam né-
hányat, és nagyon kedvező benyomásokat
szereztem.

A „drámatörténeti sorozat" eljövendő
évfolyamai is körülbelül három-négy
előadásból állnak majd a tervek szerint, a
következő blokk a spanyol barokktól a
francia és :német klasszicizmuson át a
romantikáig terjed (ez utóbbiban már
magyar drámákkal is), a harmadik évfo-
lyam pedig Ibsentől Brechtig, Pirandel-
lóig ölelné fel a drámatörténetet. A te-
matikát természetesen bővítheti vagy
színezheti, ha a színház repertoárján olyan
darab szerepel, amely (az idei Hamlethez

hasonlóan) beilleszthető a programba.

Befejezésül néhány gondról is szólnom
kell. A pécsi Nemzeti Színház, mely éva-
donként egy gyermekbemutatót tart,
önerőből nem képes további ifjúsági
előadásokat létrehozni, és a fenti program
megvalósításához sem kapott az állami
szervektől megfelelő anyagi segítséget.
Így az első évfolyam tulajdonképpen a
színészek művészi ambíciójából és
lelkesedéséből és a műszak önkéntes
hozzájárulásából jött létre. Hosszabb
távon azonban - különösen, ha majd több
évfolyam fut párhuzamosan - anyagi
támogatás nélkül nem valósítható meg a
tervezett program a megfelelő színvo-
nalon. A sorozat első részével a résztve-
vők, a színészek és a színház dolgozói
bizonyítottak, igazolták az elképzelés
helyességét és megvalósításának ered-
ményességét. A továbbiakban nélkülöz-
hetetlen a fent említett külső segítség.

Az „Iskola a színházban" című sorozat,
hasonlóan más beavató színházi törekvé-
sekhez, missziós feladatokat lát el, és igen
nagy szerepe lehet abban, hogy a színház
az iskolában ne legyen abban a mostoha
helyzetben, amelyben jelenleg van. A
pécsi Nemzeti Színház vállalkozása
dicséretes.

A példa kivetésre méltó.


