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Előszó
A módszertani anyagban a bábjátékot és bábkészítést nem választottuk szét marginálisan. A bábjáték a bábtárgy nélkül nem az, ami, megszűnik lényege.
Mivel ennek a művészeti ágnak a lételeme a bábtárggyal való megjelenítés, az élettelen anyagból a
figura megalkotása, azaz a bábu játszatása, ezért koherensen, egymás mellett bontjuk ki a főtárgy
(bábjáték) és a kötelezően választható tárgy (bábkészítés) jellemzőt, mivel egymást feltételezve árnyaljuk e művészeti műfaj, a bábművészet pedagógiáját.
A gyermekkel végzett bábjátszásban a tárgyalkotás olyan vizuális képességeket fejleszt, amelyek a
bábjátékosi attitűdöt, a színészi jelenlét biztonságát, a bábtárgy kreatív és játékos használatát feltételezik és biztosítják. Többek között a világunk felfedezésének lehetőségeit, a tárgyteremtés folyamatában az anyagi világ megismerését, a környezet alakításának igényét és szabadságát biztosítja,
A két nagy tevékenységet, a bábjátékosit és a tárgyalkotóit, más-más színnel jelöltük minden fejezetben. (A bábjáték fekete, a bábkészítés sötétkék.)
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I. fejezet
BÁBJÁTÉK és BÁBKÉSZÍTÉS
MEGKÖZELÍTÉSI IRÁNYOK, FOGALMAK
A bábművészet alapvető fogalmainak – axiómáinak – tisztázása, a műfaj sajátosságainak összefoglalása

I. 1. BÁBJÁTÉK
4
A bábjáték önálló műfaj, egyenrangú társa a színművészet minden ágának.
A komplexitás és formai gazdagság ugyanúgy jellemzője, mint a színjátéknak. E műfaj leglényegesebb lételeme, amely megkülönbözteti minden más színházi formától a bábtárgy használata. Az előadásban, a játékban a színész vagy játékos helyett egy bábu látható. A játékos személy elsősorban a
tárgyon keresztül manifesztálódik, és ennek a tárgynak központi szerepet tulajdonít. A XX. század
második felében a bábművészetben egyre jobban felerősödött a tárgykezelésben, és a bábtárgy és
színész kapcsolatában az a megoldás is, amikor a bábu és mozgatója egy élő színésszel került szituációba. Ebben a viszonyrendszerben a bábu helyettesít is, de az élő színésszel azonos pozíciót képvisel.
A bábjáték a dráma műnemén belüli gyűjtőfogalom.
A műfaji sajátosságok szerint négy kategóriát foglal magába: a művészi-, vásári-, népi-, alkalmazott
bábjátékot. Az első három a színjátékból származtatott műfaj, a negyedik a bábos művészi specifikumok alkalmazása révén az emberi viselkedés végiggondolásának, elemzésének egyik formája,
módja –, a személyiségfejlesztés eszköze. A négy kategória megkülönböztetését leginkább a bábtárgy használatának funkciója indokolja.
1. Művészi bábjáték
A művészi bábjáték és a bábművészet terminológiák szinonim fogalmak. A művészi bábjáték célja
a bábbal mint tárggyal alkotott előadás létrehozása, színpadra állítása. Az alkotói folyamat végén
egy rögzített szerkezet mentén létrejött mű (előadás, etűd, produkció, dramatikus játék) tárul a nézők elé. Egyenes vonalú és hierarchikus rendet követő rögzített struktúra ez, mely az írótól a dramaturgon, a rendezőn, a tervezőn, a színészen keresztül az előadásig tart. E műfaj játéktere elsősorban
a színpad, közege a bábszínház.
2. Vásári bábjáték
Ennek a dinamikus, elsősorban komédia és bohózat műfaji specifikummal bíró színjátékformának a
legfőbb célja az előadás vagy produkció. A színpadra állítási modell hagyománya eltérést mutat a
vásári és művészi bábjáték között. A tradíciók generációk közötti áthagyományozódásának módja, a
bábos-nézői viszony közvetlensége1, egymásra való „eleven” reagálása,2 a nyílt színen történő rög1

A vásári bábos célja, hogy minél rövidebb idő alatt feloldja a néző önnön határait, nevetésre ingerelje, és aktív
kommunikációt kezdjen vele. Célja továbbá, hogy a bábos, a báb és a néző kontextusa úgy alakuljon, hogy a bábos mint
marginális figura egy láthatatlan hidat képezzen bábja és az önfeledten kacagó, a játékba bekiabáló néző között. –
Kemény Henrik: Életem a bábjáték bölcsőtől a sírig – Egy vásári bábjátékos, komédiás önarcképe, Lejegyezte: Láposi
Terka, Korngut-Kemény Alapítvány 2012.
2
A közönséget tisztelő, a befogadás hatásmechanizmusát ismerő, közönségével együtt lélegző, azt a drámai helyzetekben aktívnak hívószínház a vásározóké. Érzékelő receptoraik, „antennáik” éberek, kifinomultak, nyitottak. Duplázzák,
triplázzák a közönségükből feléjük áradó impulzusok fogadását. Meghallani, jókor érzékelni, akkor és azt odafigyelve
érteni, ami a bábos/játékos felé indul. A figyelemmegosztást tökélyre fejlesztették: játékban maradni, a játékszituációkat

tönzések létjogosultsága3 a színpadra állítás hagyományának legfőbb kritériumai. A magyar bábtörténet két legismertebb vásári figurája Vitéz László, Paprika Jancsi.
3. Népi bábjáték
A népi bábjáték a népköltészeten belül a drámai hagyományok közé tartozik, a folklór része, a dramatikus népszokásokban, a rítusokban, a népi vallásosság tárgyiasult formái között jelenik meg. Itt
a bábtárgyak a szellemi jelenségek hagyományos formát öltött kísérői, eszközei.4
Kialakulásában fontos szerepe volt az ember megelevenítő, utánzási kedvének. A bábtárgyat és a
bábjátékot elsősorban az átmeneti, elválasztó, beavatási és befogadói rítusok,5 mágikus6 vagy dramatikus szokáselemek eszközeként7 használja. Az emberélet fordulóinak határátlépéseit, az egyén
állapotában bekövetkezett változásokat szertartásokkal éli meg. Az egyén, a közösség nem független a természettől, az univerzumtól, s ennek is megvannak a maga ritmusai, a maga átmeneti szaka- 5
szai.8 A népi bábjáték az idő periodicitásának ünneppé emelésében és a hiedelmek rendszerében is
domináns szerepet tölt be.9
A népi bábjátékban hagyományos ismétlődések, szertartásos mozzanatok alkotják a lényeges műfaji
specifikumot. A dramatikus bábos szokásokban a drámai, a színjátéki elemek is hangsúlyt kapnak,
azonban a bábbal való cselekvéses játék, valamint az alakoskodás adja a bábjáték elsődleges funkcióját.10 E műfaj lényeges jellemzője a lélektani szükségleteknek, a közösség fennmaradásának, a
megújhodás jelenségének, a mássá válás lelki élményének és a drámai extázisnak11 biztosítása.
A népi bábjáték alkalom szerinti csoportosítása:
• Betlehemes bábtáncoltatás
• Farsangi alakoskodás, téltemetés, szalmabáb
• Kiszebáb vízbe/tűzbe vetése
• Passiójáték
• Pünkösdi királyválasztás
• Aratóbáb készítése aratás megkezdése előtt
• Szüreti alakoskodások, Bacchus – báb a hordón12
Ezek a bábjátékformák lehetnek:
• felvonulósak
• egyszemélyesek
„halálpontosan” kijátszani, tempót tartani, történetet fűzni, és közben „beszívni” és értelmezni mindent, ami „kintről”
(közönségtől) jön, majd erre a rövid időn belül jól, és adekvát válaszokat adni. – Ua.
3
A rögtönzéseknek, improvizációknak kiemelt szerepük és előre megkomponált dramaturgiai helyük van az
előadásban. Nagyon biztosan megtapasztalt működéselv szerint szerkesztett játék. – Ua.
4
A Magyarság Néprajza III. Hasonmás kiadás, Babits-Magyar Amerikai Kiadó Rt. Szekszárd, 1992.
5
Rítusok kifejtését lásd: Arnold van Gennep: Átmeneti rítusok, L’Harmattan, 2007.
6
Erről bővebben: Tanulmányok a transzcendensről I – VII., szerk.: Pócs Éva, Balassi Kiadó, Budapest 1998-2010.,
William Graham Summer: Népszokások, Gondolat, Budapest, 1978.
7
Dramatikus szokáselem eszköze lásd: Ujváry Zoltán: Játék és maszk I – IV. Debrecen, 1983., Sólymossy Sándor: A
„vasorrú bába” és mitikus rokonai, Akadémiai, Budapest, 1991.
8
Arnold van Gennep: Átmeneti rítusok, L’Harmattan, 2007.
9
Erről bővebben: Ujváry Zoltán: Agrárkultusz, Debrecen, 1991., Láposi Terka: „Trillalla – trallalla: Szervusztok,
Pajtikák!” A vásári bábjáték műfaji sajátosságai, közelítések egy bábos szakszó terminológiai meghatározásához, Art
Limes, Tatabánya, VI. 2008. 5.sz.
10
Ujváry Zoltán: Játék és maszk I. Debrecen, 1983.
11
Dömötör Tekla: Naptári Ünnepek – népi színjátszás, Akadémiai, Budapest, 1964.
12
„A magyar népi játékok embereket alakító, helyettesítő kellékei között sajátos helyet foglal el a bor antik istenét,
Bacchust megjelenítő báb-figura, amelynek népi neve: bakus, baksus. A Bacchus-bábuval kapcsolatos szokás
Magyarországon csak Tokaj-Hegyalja néhány falujában volt ismeretes.” – Ujváry Zoltán: Játék és maszk IV. kötet,
Debrecen, 1983. 157.old. „A baksus: hordóra ültetett piros ruhás férfibábu lopótökkel.” – Magyar Néprajzi Lexikon,
Akadémiai Kiadó, Bp.1982., – szüret címszó

•
•
•

szobai- és munkaalkalmakhoz kapcsolódóak
naptári ünnepekhez kötődök
vallásos tartalmúak.

A népi bábjátékban használt bábu funkciója szerint lehet:13
• Embert-helyettesítő (szalmabáb, kiszebáb, bacchusbáb): az adott népi dramaturgiában az
embert magát nem tehették ki annak a szerepnek, amit a szokáselem megkívánt – égetés,
vízbefojtás, lefejezés, ezért tárggyal, bábbal helyettesítették.
• Szerepbáb: a báb a cselekményben áttételesen vesz részt, nem helyettesít, hanem párhuzamosan létezik az ember mellett, a dramatikus folyamatban olykor illusztráció (felmutatás) a
funkciója. Idetartozik a betlehemes bábtáncoltatás, a vásári bábjáték, a passiójáték.
• Maszkos figurák: az alakoskodó dramatikus népi játékokban a megidézendő alakok plaszti- 6
kus képei. A teriomorf maszkok a totemisztikus elképzelések következtében az ember számára az átlényegülés eszközei. A legismertebbek: kecske, ló, medve, gólya. Az antropomorf
maszkok az élőembert helyettesítő maszkok, melyek a kalendáriumi időegység bármely szakaszában megjelenhetnek, önálló szerepkörrel rendelkeznek.14
4. Alkalmazott bábjáték
A drámai megjelenítés eszközével él. Célja a személyiség- és képességfejlesztés, attitűdök és viselkedések alakítása, a motivációs rendszerek áthangolása, de a személyiség összetevőinek diagnosztizálásában való segítségnyújtás is. Ide sorolandó a reklámok világa, a pedagógia, az orvosdiagnosztika, a pszichoterápia, a beszédterápia, a művészetterápia, a gyógypedagógia, a filmművészet is. A filmművészet alkotásaiban alapvetően a báb ontológiai jelentését használja és bontja ki.15
A bábpedagógus, a terapeuta, a diagnoszta a bábtárggyal való játékot alkalmazza, a tárgy eszközjellegét ragadja meg, a vele való cselekvő eszközszerűséget helyezi előtérbe. A bábjátékon túli cél érdekében fejleszt, gyógyít, nevel. Nem a bábjáték kontemplatív, befogadói funkciójára összpontosít,

13

Lásd bővebben: Ujváry Zoltán: Játék és maszk I. Debrecen, 1983.
Antropomorf maszkok például: a genre alakok, amelyek leginkább a lakodalmakban, a fonókban és nagyobb
mezőgazdasági munkák (aratás, dohányfűzés, kukoricafosztás) pihenőidőiben, valamint felvonulásban (farsang vége,
szüreti menet) vettek részt. Idetartoznak továbbá: házaló kereskedők, vándor piacosok, valamint mesterségek képviselői
borbély, orvos, kovács, cipész, köszörűs, molnár, kéményseprő, bába, kocsmáros, bazáros, gyertyaárus, ócskás. Genre
alakok közé tartozik a betyár, török, zsidó, bíró, csendőr, pandúr, csősz, bakter, kántor, pap, koldus, csempész, cigány.
„A maszkteóriákban fontos hangsúlyt kap a rítus és a mítosz. A maszkok a mitológiai absztrakciók konkretizált és
emblematikus megvalósulásai, amelyeket azért alkottak, hogy felnagyítsák, megerősítsék és kódolják egy adott
közösség hiedelmeit, metafizikáját, kozmológiáját és alapvető létfilozófiáját. A maszkos játékok hátterében azok a
rítusok állnak, amelyekben az ember a maszk révén a termékenység érdekében magasabb erő birtokába igyekszik
kerülni, hogy azáltal a rítusok legfontosabb célját, a termékenységi erőnek az egyik vegetációs periódusából a másikba
való átvitelét elérjék.” – Ujváry Zoltán: Játék és maszk IV. kötet 39. old.
15
Az álmokat, fantáziaképeket vagy rémlátomásokat megjelenítő filmek kiemelt szerepet biztosítanak a babáknak és
báboknak. E két emberi formát öltő élettelen tárgy feltűnően sokszor bukkan fel olyan alkotásokban, melyekben feldolgozhatatlannak tűnő érzelmeket, tudattalan vágyakat és szorongásokat artikuláló lelki mechanizmusok szerepelnek. A
filmművészet legújabb filmjei rámutatnak a bábok és babák szoros összekapcsolódására a lélekkel és ezen belül a
tudattalannal, arra, hogy miként kapcsolódhat a báb és baba a projekció és eltolás énvédő mechanizmusaihoz, valamint
hogyan válhat a teremtő és irányító vágy beteljesítésének eszközévé. A játékfilmek felhívják a figyelmet arra, hogy a
babaház és bábszínház a lélek szimbólumaiként is értelmezhetők. A báb mint stilizált forma megfelel a sűrítés
funkciójának: különféle emóciókat és embertípusokat sűrít egybe, s a leegyszerűsítés és felnagyítás által válik kifejezővé. A szimbolikus, álomlogikára építő filmekben a báb a tudattalan és tudatos érzelmek és ösztönök kivetítőjeként
működik. A bábokat alkalmazó, illetve a bábtematikára építő filmek egy sajátos aspektusa, hogy gyakran reflektálnak a
báb és a bábot készítő, illetve mozgató ember kapcsolatára. A bábos – mint minden művész – az alkotómunka során a
lelke mélyén szunnyadó vágyak parancsának engedelmeskedve formálja meg művét. A bábtárgy animálásra születik
meg a keze alatt: arra, hogy készítője mozgásba lendítse, vagyis lélekkel lássa el. A báb a projekció által a bennünk
fellelhető gonosz megmintázására is alkalmas, ezért a tudathasadásról szóló filmek kedvelt alapja. Lásd: Bencsik
Orsolya: Megszólal a „megismerhetetlen”. Bábok és babák, mint a lélek szócsövei. © Apertúra. Film – Vizualitás –
Elmélet, 2012. nyár
14

hanem a bábtárggyal végzett cselekvéses játék közben kialakult kontextusok mélységére, irányára,
kohéziójára.
Az alkalmazott bábjáték halmazához tartozik a pedagógiai bábjáték. Ez nem a reprodukcióra irányuló, a bábjáték céljellegű funkciójára építő tevékenység. A pedagógiai bábjáték eszköze a nevelési folyamatnak.
A pedagógiai bábjáték iskolai művelése (a drámával karöltve) alkalmat ad, keretet, lehetőséget biztosít:
• az elsajátított ismeretek életszerű alkalmazására,
• a diákok motiválására,
• a verbális és nonverbális kommunikáció területén tapasztalható hiányosságok leküzdésére,
• a családi gyökerű kulturális hátrány csökkentésére,
• a frontális oktatás ellensúlyozására,
• a tanár-diák kapcsolat javítására, a személyi kötődések erősítésére,
• a homogén csoportok kialakulásának elkerülésére,
• a személyes készségek aktivizálására,
• a gyakorlásra, a személyes képességek finomítására,
• a hagyományos ismeretanyagok újszerű hasznosítására
• a cél több úton való megközelítésének kipróbálására.
A pedagógiai bábjáték tanórák keretein belül való alkalmazásának célja:
Az életkori sajátosságokhoz mindig igazodva, dráma- és bábjátékos formák alkalmazásával ösztönözni, támogatni és fejleszteni a gyerekek:
• kíváncsiságát, tanulási kedvét,
• köznapi verbális és nonverbális kommunikációját,
• a báb- és drámajáték révén önkifejezési igényét, képességét,
• emberi kapcsolatépítését és kapcsolattartását,
• idő-, tér- és ritmusérzékét,
• önismereten, önkritikán, kritikus szemléleten és tolerancián alapuló együttműködési képességét,
• segítséget nyújtani a tanulóknak a szélsőségek feldolgozásában, a felzárkóztatásban, illetve a
tehetséggondozásban.
A pedagógiai bábjáték fejlesztési feladataival, tevékenységeivel segíthet:
• Gyakorlásra alkalmas helyzetek megteremtésével, a terepek kiszélesítésével az alapvető
kommunikációs kompetenciabeli hiányosságok, a tananyag elsajátításában mutatkozó különbségek csökkentésében.
• A mindennapi kommunikáció változásait, arányeltolódásait is követő témakörökkel, helyzetgyakorlatokkal, amelyekkel a szükséges kommunikációs készség elsajátíthatóak.
• Az elért eredmények, illetve eredménytelenségek feldolgozását, megértését szolgáló megbeszélésekkel, vitákkal, személyes megnyilvánulásokkal, kritikus megfogalmazással.
• Felkészülni a hallgatók, nézők előtti megnyilvánulásra.
• A szövegalkotásban (az egyszerű mondattól a bonyolultabb művészi vagy tudományos igényű szövegekig), a szövegértés gyakorlásban (értelmező szövegolvasás, globális megértés,
lényegkiemelés, átalakítás, egyszerűsítés, szituációhoz, kommunikációs helyzethez igazítás,
felolvasás másokkal együttműködve, szövegmondás szituációban, nonverbális kommunikációs elemekkel ötvözve, versek jelentésrétegeinek felfedezése játékos formában, játék ritmikus szövegekkel, párbeszéd – nonverbális kommunikációval kísért verbális reakció a hallottakra, dokumentumok pl. menetrend, szakácskönyv értelmezése). A szövegalkotás bábszínpadi és drámajátékos formákban megvalósulhat például: adott helyzethez szövegalkotás az
egyes szereplők számára, szöveges improvizáció megadott szempontok szerint, jelentéstar-
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talmak különféle kifejtésére alkalmas szövegek (levél, újsághír, távirat, SMS) írása, mondása, báb- vagy drámajátékos helyzetben rövid, lényegre törő telefonbeszélgetés lebonyolítása,
humoros szituációk eljátszása, viccmesélés, szójátékok.
A pedagógiai bábjáték jelen lehet továbbá:
Csoportban, csoport előtti megnyilatkozást előkészítő és megvalósító játékokban: önismereti játékokban, az érzékszervek által felfogott érzetek megfogalmazásban, saját élethelyzet megjelenítésében, spontán improvizációkban (egyéni, és páros munkában, kiscsoportban), megadott
szöveggel megélhető etűdökben (egyéni, és páros munkában), konfliktusos helyzetekre összeállított etűdökben.
A kifejező közlés megalapozásában: beszédre, párbeszédre késztető játékokban, mozgást és 8
szöveget összekapcsoló játékokban, pontos beszédet, kiejtést, szóformálást, hanglejtést kívánó
játékokban, folyamatos, kifejező beszédet követelő játékokban, helyzetgyakorlatokban, verselésben.
Memóriát, koncentrálást fejlesztő, később mozgás és figyelemösszpontosító szöveges játékokban:
• mondókákban, versekben, kiszámolókban,
• népi gyermekjátékokban, ritmusos/dalos páros és csoportos játékokban,
• összetett, több érzékre koncentráló, térkitöltő, térkihasználó gyakorlatokban.
A rögtönzést és a másokkal való együttműködést megalapozó és képességfejlesztő játékokban,
fantáziajátékokban:
• utánzó játékokban,
• adott szituációban állatok, növények (megszemélyesítésen alapuló) megjelenítésében,
• mások tevékenységének, megnyilatkozásainak utánzásában,
• szituációs játékban,
• létező és nem létező (mesei, földönkívüli stb.) lények megjelenítésében,
• belső képek szöveggel/mozgással való megjelentetésében,
• spontán vagy előzőleg rögzített cselekményváz alapján feszültséggel teli helyzetek megjelenítésében (mikro- és kiscsoportos forma),
• egyszerű elemekből építkező cselekménysor létrehozásában.
Játékhelyzetek során:
• a beszéd, az ének és a mozgás összekapcsolásában,
• valamint a szerkezet és a részletek megfigyelésében, tudatosításában,
• a kezdet és vég, a rész és az egész viszonylatában,
• szereplők, főhősök, cselekmény, szándék, feszültség, fokozás, konfliktus, szokásjátékok,
szertartások szereplői kapcsán.
Dramatizálásban, adott szöveges nyersanyagok színpadra, bábszínpadra adaptálásában, például:
• szerepjáték tárgyakkal – szokásjátékok (pl. lakodalmas),
• játék átalakított tárgyakkal – tárgyjáték adott történetre,
• csoportos életjáték,
• ismert történet eljátszása,
• újsághír „átdolgozásának” megjelenítése,

•

egyszerű magatartásformák és azok reakciói egy adott csoportban – játék.16

A bábjáték funkcióváltások során kialakult csoportosítása:17
• Mágikus célzatú bábjáték: Rituális cselekménysorozat részeiként alakult ki, többnyire a varázsláshoz, sámánizmushoz kötődik, de a tárgyak antropomorfizálása a lényeges jellemzője.
A báb a közvetítő, segítő szellem feladatát vállalja, a halottat képviseli. Az egyik funkció a
helyettesítés és a közvetítés, a másik az emlékeztetés. Ez esetben a bábu már nem szerves
alkotóeleme a szertartásnak, csak áttételesen tartozik hozzá. Sajátos cselekményt végrehajtó
szerepbábokról van szó tehát, ahol transzcendentális lényeket megszemélyesítve, utánozva
teremtenek „drámai” légkört.
2. Mitikus bábjáték: Az időszámításunk kezdete előtt hívta életre az ember e bábjátékformát,
mely vallási rendszerek kialakult mítoszaihoz kapcsolódik. A kapcsolódás tematikus jellegű, 9
a bábjátékosok a mítoszok fővonalának egyes epizódjait jelenítik meg. A produkciók sokáig
őrzik a „szent” jelleget, viszont a profán hangvétel is egyre nagyobb tért hódít. A profanizálódást az váltja ki, hogy a játékokban megjelenik a társadalmi feszültségeket jelző ironikus,
szatirikus figura, a leleplező, népi jellegű kontrasztfigura, a clown.18 Ez a clown már beavatkozik, vitatkozik, megnevettet a jelenetekben.
3. Mimosz19 bábjáték: rögtönző, szatirikus színjátékforma, melynek éles társadalomkritikája
alig ismert határokat. Művelőik a társadalom perifériáján éltek, színpadra alig volt szükségük, nem használtak jelmezeket, hanem rögzített jellemeket alkottak, típusokat alakítottak ki
és vándorként járták az országutakat. Táncoltak, állatot szelídítettek, bűvészkedtek, báboztak, bábokat táncoltattak.20
A bábjáték technikai, szerkezeti felépítése, azaz a báb típusa szerinti felosztása:21
1. árnybáb
2. kesztyűbáb (zsákbáb, kesztyűsbáb)
3. botbáb, vajang báb (helyes továbbá: wajang, vayang)
4. bunraku báb
5. marionett báb
A bábjáték bábos és bábujának térbeli viszonya szerinti, a mozgatás iránya felőli felosztása:
• alulról (pl. kesztyűs, botos, vajang, maszkos)
• hátulról – középről (pl. árnybáb, bunraku, tárgyanimáció)
• felülről (pl. marionett)
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A pedagógiai bábjáték fogalma és kompetencia területei Szentirmai László és Balázs Andrea kutatásai alapján került
feldolgozásra. www.educatio.hu: „Függöny mögött varázsláda” szakmai koncepció és programtanterv „C”– Tanórán
kívüli fejlesztés, 1-6. évfolyam – Báb-dráma
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Székely György: Bábuk, árnyak – A bábművészet története – Népművelési Propaganda Iroda, Bp. 1972
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Clown (angol) = bohóc, cirkuszi bohóc, bárgyú fajankó. E témában lásd még: Szabolcsi Miklós: A clown mint a
művész önarcképe, Corvina, 1974.
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Mimézis: a görög eredetű kifejezés elsődleges jelentése ’utánzás’, amely eredeti jelentésében valószínűleg a
Dionüszosz-kultusz rituáléiból származik, a Dionüszosz-ünnepségeken bemutatott kultikus aktusokra, a táncra, zenére,
énekre vonatkozott. Kezdetben a szó kizárólag a mimikára, a táncra és a zenére utalt, de nem vonatkozott a vizuális
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További elnevezése ennek a csoportosításnak: bábjátéktípusok

A bábjáték műfaji sajátosságainak összefoglalása
1. A bábjáték stilizált, összetett művészet, tárgya nem az emberi cselekvések utánzása, hanem
gondolatok, érzések, folyamatok jelképzése, felmutatása, az élők helyettesítése.
2. A bábjáték lételeme a bábtárgy használata, a színész helyett a bábu látható. A bábu, a figura
az életét a játékostól kapja. A bábtárgy és mozgatójának, valamint az élő színész egyedidejű
jelenléte a színpadon, hármójuk kontextusának hangsúlyozása egyre elfogadottabb műfaji
sajátossága napjaink bábjátékának.
3. A bábu jelkép, szimbólum, nem személyiség, hanem típus. A bábu külső mechanikának engedelmeskedik, a bábjátékossal együtt válik drámai alakká.
4. A bábjáték műfaji meghatározottságának fontos eleme, hogy miért, mire használjuk a bábut,
mi az, amit magával a bábtárggyal mondhatunk el.
5. A bábu és tér viszonya eltér az élő színházi formákban jelenlévő színész és terének kapcso- 10
latától. A szcenikai tér (maga a színpad konstrukciója), a dramaturgiai tér (az író és rendező
által teremtett pozíciók és dinamizmusok gondolatközvetítő közege), a képzőművészeti tér
(színpadkép, mely képi struktúrába foglalja a figurákat és magát a közlést is) hármas kontextusát meghatározza a cselekvő bábtárgy, a bábjátékos és a bábu kettős és egyidejű jelenléte,
valamint a bábművészet egyes műfajainak (pl. vásári bábjáték) lényeges konvenciója, a paraván használata.22 Fontos hangsúlyozni, hogy a paravános bábjáték klasszikus értelmezése
a XXI. századra sok más téri, szcenikai megoldással egészült ki. A téri komplexitásnak a
megteremtéséhez az alkotók „szemléleti közösségére”23 van szükség.24 A bábu mozgó térforma, a játék során folyamatosan viszonyt teremt a térrel, értelmezi, lehatárolja azt, helyszínt követel magának. A bábu által teremtett világ öntörvényű, nem kötik az emberi lét
mozgásformái. Mozgását három konvenció szabályozhatja: 1. az előre kijelölt játéktér, 2. a
saját szerkezetét felépítő és felöltöztető anyagok törvényei, 3. a típusuk specifikumai.
6. A bábjáték lényeges sajátossága a metaforikusság: a tárgyak átlényegülése a konkrétból az
elvontba. E folyamat során a tárgy anyaga és formája az marad, ami objektíven őt magát
meghatározza, viszont elsődleges jelentése egy magasabb értelmű jelentéssé alakul. A metaforikusság a játék és az előadás során a többoldalú értelmezéseknek, az analógiák és az aszszociációk árnyaltabb előhívásának, megteremtésének színházi eszköze. Akkor pontos a metafora, ha a konkrét illúzióját keltő bábuban jelen van a metaforikus áttétel lehetősége. Ennek egyik alapja a bábtervező és bábkészítő anyagismerete. Ismerniük kell az anyagok alakíthatóságát, illetve arra az imaginatív tevékenységre kell ráhangolódniuk, melynek során
megtalálják a figurához a legmegfelelőbb anyagot, amely a játékban szolgálja a megjelenítendő karaktert, az életre hívott drámai alak lényegét. A tervezés és készítés során a bábu
külső karakterét és belső habitusát egyesíteni kell a bábtárgy öntörvényeivel.25
7. A bábjáték műfaji specifikumaihoz tartozik a bábtechnikák sajátos mozgásrendszere. Összefüggésrétegek vannak jelen a bábtechnikák és a darabválasztás között, amelyek a bábjáték
műfajának kezdetétől nem praktikai szempontok alapján alakultak ki. Azt, hogy milyen tartalmat milyen bábtechnikával (bábtípussal) valósítunk meg, azt mélyebb esztétikai kontextusban kell keresni. Például: a legelevenebb és dinamikusabb mozgáslehetőségre, gyors ritmusváltásra, felfokozott akcióra a kesztyűsbáb képes. A marionett bábuk mozgásrendszere
stilizáltabb, artisztikusabb, dacolnak a gravitációval, nyílt színi átváltozásra képesek. A sík
bábok a legstilizáltabb formák, szinte csak jelzésértékűek. Kétdimenziós voltuk redukálja
mozgáslehetőségeiket, szinte csak haladási irányaikat képesek lekövetni.
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Tarbay Ede: A bábjáték műfaji sajátosságai, in. A bábjáték I., Népművelési Intézet, Budapest 1978.
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színpadra állítás során más minőségű előkészítési folyamatok és módszerek szükségesek, mint a színjátéki formákban.
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8. A bábjáték műfaji sajátosságainak egyike az ellentétes formaelemek tudatos, szürreális
szembehelyezése, együttjátszatása, valamint a kontraszthatások tudatos konfrontálása.
9. A bábjáték dramaturgiája is a specifikumok közé tartozik, mivel e műfajban az akciónak van
elsődleges szerepe. Akciókban bomlanak ki a dialógusok, csakis cselekvés közben jeleníthető meg a szöveg kontextusa.
10. Kettős játék adja a valóságos lény illúzióját, valamint a nézőben működő bábjáték konvenció alapkövetelményét:
• a bábos játéka, aki a bábnak kifejezőerőt ad, mozgást kölcsönöz,
• a néző játéka, aki „cinkoson” elfogadja a báb illuzív realitását.
A bábjáték létének jellemzői:
11
1. Animisztikus
Animisztikus: A latin anima (lélek, lélekzet, életerő) szóból származik. Alapvető jellegzetessége, hogy különböző dolgokat, élőket és életteleneket, lélekkel, szellemmel rendelkezőnek gondol, megelevenít. Látásmódja ebből adódóan képszerű, nem absztrakt fogalmakkal dolgozik. Az
animizmus nem vallástípus, hanem adott vallások jellemző attribútuma. Az animizmust mint
megelevenítő gondolkodást – életet tulajdonítani az élettelen természetnek – etnológusok elsőként a természeti népek vizsgálata során mutatták ki.
Piage szerint többek között a gyermeki világképre és gondolkodásra is jellemző: a gyermek
minden tárgynak és jelenségnek életet tulajdonít.
2. Szimbolikus, metaforikus, allegorikus
Szimbólum: Az allegória egy előzetesen elgondolt fogalomhoz rendel hozzá képi formákat, a
szimbólumalkotás során pedig a formáktól jutunk el a fogalomhoz. Egy szimbólum és jelentése
között nincs közvetlen, természetes kapcsolat. Egy szimbólum és az általa jelölt dolog, fogalom
között konvencionális kapcsolat van, a kapcsolatot csupán konvenció teremti meg és tartja fenn.
A konvenció nélkül a szimbólum megszűnik szimbólum lenni. A szimbólumok értelmezése feltételezi a konvencionális kapcsolat ismeretét. Aki a konvenciót nem ismeri, annak számára egy
szimbólum nem szimbólum.26
A szimbólum valamely gondolati tartalom (eszme, érzés, elvont fogalom vagy egész gondolatsor stb.) érzéki jele, ellentétben az allegóriával inkább megérezteti, sejteti, mint kifejezi a tartalmat.27 A színpadon megjelenő minden elem szimbolizál valamit. A báb jel, egy élőlény modellje. A báb mint szimbólum a figura jelentéstartalmát reprezentálja.
Miben különbözik a szimbólum és a jel?
A szimbólum olyan dolog, ami valami helyett áll, valamit helyettesít, jelentése nem nyilvánvaló:
a szimbólumot megfelelő módon dekódolni kell. A jel valaminek a meglétét, jelenlétét mutatja.
A jel egyszerűen megérthető, mert közvetlenül fedi fel jelentését.28
A szimbólumokat három jelentésréteg határozza meg: archetipikus, kulturális, individuális jelentés. A szimbólum jelentését mindhárom réteg egyszerre határozza meg, azonban esetenként
változó arányban és fontossággal. Archetipikus jelentés: az emberiség őstapasztalataiból származik, és az egyén számára gyakran olyan automatikus és magától értetődő, hogy nem is tudatosul. Idetartoznak az egyetemes szimbólumok is, amelyekkel az álmokban, a mitológiában, a
folklórban találkozunk. Kulturális jelentése tanult válasz, amely térben és időben a vizsgált
személy környezetét jellemzi, a közgondolkodás része, és csak adott kontextusban nyer értel-
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Patrice Pavis: Színházi szótár, L’Harmattan Kiadó, 2006.
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Vass Zoltán: A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai, Flaccus Kiadó, Budapest, 2006.
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met. Individuális jelentés csak az egyénre jellemző asszociációkat jelent, amelyek sok esetben
érzelmekkel, hangulatokkal együtt tárolódnak a memóriában.29
„A jel vagy helyettesítő az, ami valamit valaki számára valamely tekintetben vagy minőségben
helyettesít.”30 Vannak ikon, index és szimbólum típusú jelek. Elkülönítésük alapja a motiváltság,
illetve az összekapcsolás jellege. Az indexikus jelek valaminek a fennállására utalnak, az ikonikus jelek hasonlóság révén vonatkoznak a jeltárgyra, a szimbolikus jelek konvenció, puszta szabály révén. A szimbólum a jelhez viszonyított többletét a jelentéssel való feltöltődéssel hangsúlyozza.31
A szimbólum a művészetben nem egyszerűen valamire való vonatkozást jelent, hanem reprezentálja a jelentést.32
Metafora
A metafora összevont, egybecsúsztatott hasonlat. Két fogalom vagy jelenség kapcsolatán alapu- 12
ló, közös külső vagy belső vonások, akár hangulati egyezés alapján a klasszikus retorika névátvitelre épülő szóképe. A metafora szemantikai sűrítettsége a tartalom és a hordozó együttes jelentéséből fakad. A metaforát két dolog képzetének kölcsönhatása eredményezi.33
Képi metafora: észlelt hasonlóság. A szókép és képmetaforák használata alkalmával egy hasonlóságon alapuló képzettársítással élünk, amikor az egyik kép- vagy szövegjelentést átvisszük a
másik jelentésére/kontextusára. A metaforikus jelentés két kulcsszava: az alap és a hordozó, a
képzettársítás nyomán létrejött jelentés két összetevőjét jelölik.34
A bábjáték metaforikussága: „A dolgoknak (tárgyaknak) az az átlendülése a konkrétból a szellemibe (intellektuálisba), amelyben anyagukat és formájukat megőrizve elvesztik elsődleges jelentésüket egy minden esetben magasabb rendű jelentés, valaminek a kiemelése, pontosabb értelmezése és többoldalú megvilágítása érdekében. …A metaforikus ábrázolás lényege, hogy a
nézők intellektusa együtt játsszon az alkotók intellektusával egy magasabb rendű megértés, befogadás érdekében. …A konkrét tárgyból kiinduló metafora a bábjáték esetében elsősorban képzőművészeti, azon belül szobrászi, tárgyalkotói gondolkodásmódra épül.”35
Allegória:
Jelképes ábrázolás; valami eszme, alapelv (princípium), elvont fogalom megszemélyesítése
vagy képben való ábrázolása egy annak attribútumaival és pontosan körülhatárolható tulajdonságaival felruházott színpadi alakban. Képes egy önmagában láthatatlan elképzelést látható képben megjeleníteni, egy elvont valóságot érzékelhetővé tenni. Célja tehát az elvont gondolat közvetítése. 36
3. Dramatikus
Dramatikus: Akciókban, szituációkban megvalósuló, a dialógus eszközét használó szerepjátszás.
A dramatikus folyamat jellegzetes elemei:
• kifejezési formája: a megjelenítés, az utánzás,
• megjelenítési módja: a fölidézett vagy éppen megnyilvánuló társas kölcsönhatás, az interakció,
• eszköze: az emberi és zenei hang, az adott nyelv, a test, a tér, az idő,
29
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• tartószerkezete: a szervezett emberi cselekvés.37
Dramatikus játék: Ez a játékforma rendkívül közel áll a pszichológiában gyermeki minthajátéknak nevezett tevékenységhez. A résztvevők megállapodnak egy szerepben, vagy egy helyszínben és máris indul a játék.
A dramatikus játék általános jellemzői: Nincs időbeli korlátozás. Nincs határozott célja, nem törekszik lezártságra. A korlátok közös megegyezéssel születnek, így megváltoztathatók. Alapértékei: folyamatosság, formálhatóság, spontaneitás. A szabályok nem minden esetben egyértelműek. A tevékenység nem könnyen ismételhető. A külső forma nem mindig tisztán érthető a
külső megfigyelő számára. Az akció többnyire intenzív átélés útján jelenik meg. A gondolatmenet általában a felszínen, a „mi történjék a következőkben” szintjén mozog. Nem igényli az érzelmek és a koncentráció magas szintjét, bár ez gyakran megjelenik benne. A játék energiaszintje általában magas. Szabadságot ad az egyéni kreativitásnak, amelyet azonban gyakran visszavet 13
a közös megegyezés, a konszenzus alacsony szintje.38
Ezek a műfaji sajátosságok teszik a bábjátékot alkalmassá arra, hogy:
• stilizáltságánál fogva érzelmeket sűrítsen,
• a projekciókban segítsen,
• a bábuval való játék bármilyen életkorban az ember közölni vágyásának, és
• pedagógiai célok megvalósításának komplex, minden szegmensében hatékony eszköze legyen.

BÁBMŰVÉSZET
A bábművészet mint drámai műfaj, a színházművészet ágához tartozik. Identitását játékaiban,
előadásaiban tükröző dioptrikus műfaj, vizuális lencsén keresztül engedi át a hatást. Jelentéssel bíró képek sorát látja a néző, ahol a jelentést a bábu viszi a gondolatiság felé. A színész helyére az
alak ikonszerű megfelelője, a tárgyszerű báb lép.39 A báb átveszi a színpadi szubjektum minden
funkcióját. Így a színpadi alakként értelmezett báb számos előjoggal rendelkezik, de önmaga sosem
válik alannyá, mivel e minőség a színházban kizárólag az embert illeti meg.
A bábművészet lételeme a többrétegűség:
• Első rétege maga az előadás, mely lezárt „tárgyi” alakját akkor veszi fel, amikor az alkotók
a nézők elé tárják művüket.
• Második rétege a bábnak mint tárgynak és mozgatójának, a bábjátékosnak a viszonya. Az
előadás függ kettőjük egyensúlyától, egymásba ereszkedésüktől, transzformációik sorától,
egylényegűségük létrejöttétől. A mozgató és a mozgatott tárgy közös energiamezőjében létre kell jönnie egy harmadiknak, az ábrázolt alaknak ahhoz, hogy a bábtárgy testté, azaz
drámai alakká váljék.
• Harmadik rétege a báb-bábos és néző (befogadó) kapcsolatrendszere, ami specifikumok sorozatát tárja fel, akár a lélektani, a szemiotikai, az antropológiai vagy az esztétikai dialektusok oldaláról közelítünk. (E tárgykör a befogadás-esztétikai látásmódok felfedezését célozza
meg.)
• Negyedik – leginkább műfajspecifikus – rétege a tárgy, a báb használata.
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A bábművészet lényeges összetevői:
A bábszínpadon a néző egyszerre és egy időben érzékeli az ábrázolást és ábrázolót, nincsen meg a
szerep és a szereplő együttes érzékelésének kettős élménye. A néző közvetlenül a színpadi alakká
már átlényegült anyaggal találkozik, magával a szereppel. Nem vesz részt az átalakulás folyamatában.
• Nem a dráma cselekvése rajzolja ki a néző szeme előtt a karaktert, hanem a bábtervező és
bábkészítő az, aki a konkrét alkotás során létrehozza, megfaragja a bábot, és ezáltal megteremti a karaktert is. A forma már akkor hordozza lényegét, amikor manuálisan létrehozzák,
anyaggá formálják.
• Létének egyik legfőbb szervező ereje maga a bábtárgy anyagi természete, külső formája. A
bábművészetben ezért műfaj-specifikus a bábjáték (mint drámai cselekmény) és a bábkészítés (mint kézműves, tárgyalkotó tevékenység) egymásra utaltsága, egymásra épülése. Az al- 14
kotói folyamat csak azáltal lehet teljes.
• A báb külső formája révén azonnal jellé válik, a báb figurája elkészültétől már kész karakter.
A színész nem tud olyan mértékben átalakulni, más lényegűvé válni, mint a bábszínpad szabadon formált matériája. A bábeszközök transzformálódási képessége terjeszti ki a bábszínház megjelenítési körét a fantasztikum területére. Akár a színházművészet, a bábjáték is nem
csak a tárgyi valóságot tudja ábrázolni, de képes perszonifikálni a képzeletszülte lényeket,
az elvont képzeteket, az ideákat is, és magától értetődő természetességgel realizálhatja az
egész mesei csodavilágot.
• A bábművészetben nem a színész teste-lelke a fő ábrázolóeszköz, hanem az anyag, a fizikai
matéria. A bábszínpadon megváltoztatható, felbontható az élőszínpadi cselekményben érvényesülő racionális ok-okozati elv. Adott dramaturgiai szabályok, illetve játékmód konvenciói mellett, érvényteleníthető minden racionális törvény a bábjáték terében.40

I. 2. A BÁBU
A bábu jelenléte az emberi történelem legősibb idejétől végigkövethető, gyakorlatilag a világ
minden táján megjelent, ahol az emberek társadalmat alkottak. A legrégibb nyomok Kínába vezetnek i.e. 2000-ig, és Indiába i.e. XI. századig.41
A bábot fejlődéstörténete során a legkülönbözőbb módon alkalmazták:
• emberfölötti lények, istenek, ősök, halottak kultikus ábrázolása,
• a természeti vallások varázslóeszköze,
• temetési rítusokban áldozati adomány,
• istenek kiválasztott attribútumai a kultuszokban, illetve a vallási ceremóniákban,
• mágikus praktikákban a rontást, gyógyítást hozó tárgy,
• jóslásban, jövendőmondó gyakorlatban beavató eszköz,
• különböző népek eredetlegendáiban demonstrációs eszköz,
• hősi és szerelmes történetek, moralitások pedagógiai célzatú megelevenítője,
• szentek történetének szerves résztvevője,
• karneválok látványossága,
• népi alakoskodások természetes kiegészítője,
• a városok piactereihez, a falusi vásárokhoz, a búcsúkhoz tartozó mutatványok szerves tárgya, a vándorkomédiások legjelentősebb tárgya, figurája
• a társadalmi igazságot tevő plebejus nép szórakoztatója,
40
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kocsmák, kabarék szabad szájú közönségcsalogatója,
királyi udvarok, főnemesi szalonok, művészkörök szellemes játékszere,
operakedvelő, de kevéspénzű polgárok színházpótléka,
a nagy vallási misztériumok rituáléjának illusztrátora.

Korunkban elsősorban színházi eszköz.
Mi különböztet meg egy bábut minden más, bennünket körülvevő tárgytól? Túl azon, hogy fizikai rétege (élettelen anyag) hordozza a szellemit, hogy fizikai tárgyiassága a lelkiséget hívja
életre, a bábot az ember antropomorfizációs ösztöne teremti meg. Célja e bábtárggyal a kapcsolattartás, ez legyen az eszköze a valós és fiktív (képzelt, mesei, mitológiai, transzcendens stb.)
világ között.
1. Formáinak és alkalmazásának sokfélesége miatt a bábu összetett jelentésű objekt. A bábu 15
tárgy, létrejötte pillanatától alkotója által meghatározott, kész karakter. A bábu komponált, letisztult lényeglátás, időbeli-térbeli sűrítés, természetéből és plasztikus formájából adódó immanens mozgás, és mozgathatóság, antropomorf és szimbolikus jelentésréteg, lételeme a metaforikusság.
A bábu plasztikai alkotás, de színházi kontextusba helyezve, formavariációi miatt kicsúszik
minden definícióból. Ha egy maszk mozgást mutatva eltávolodik az arctól, majd „önálló” figuraként játékban marad, bábu lett belőle. Minden tárgy rendelkezhet a bábbá válás képességével.42
A bábuval, a bábtárggyal való cselekvés egy sajátos dialektikus alakzatot formál, melyben a bábnak a metamorfózisa, átalakulása csakis játékban jöhet létre. A játékban a bábnak önálló léte
van. Az alakzat dialektikus: mert a szellemi támaszkodik ugyan a fizikaira, a megalkotott formai
figurára, de elsősorban a játszók (báb és bábos), valamint a játszók és nézők terében, az ő kommunikációs tudatukban él e bábbal való játék valósága.
A bábu, a tudat és emberi mozgás nélküli matéria, a színészi testet nélkülöző puszta szerep,
melynek korlátozott létmódja éppen az illúzión kívüli valóságra kérdez rá. A bábnak nincs arcjátéka, testi tünetei, amelyekből ki tudnánk olvasni pszichológiai folyamatait, s ezért mechanikus
„holt matéria”. Heinrich von Kleist a bábu ebben rejlő tökéletességét hangsúlyozza, és „a reflexiótól mentes gráciának” nevezi.43 Ha a báb mint tárgy reflexiótól mentes entitás, akkor a forma
megálmodója, illetve tervezője az, aki reflexióval él. A bábjátékban megteremtődik a kétszintű
képi reflexió lehetősége. Az első a báb plasztikus formája, a tervező és készítő reflektálása, a
második a báb és bábosa által akciókban életre hívott drámai alak, karakter élménye, a rendező
és a bábos reflektálása.
A bábu véghezviszi a metamorfózis emberre leképzett legnagyobb és legrejtélyesebb folyamatát:
az anyag tárggyá, a tárgy figurává, majd drámai alakká, azaz testté alakulásának folyamatát. A
bábtest az archaikus világ távollétéből táplálkozik, képviselő jelenléttel helyettesít, az őt életre
keltő bábos pedig a valódi testének melléállításával újfajta jelenlétté transzformálja az immár
kettőjük egységét. A bábtárgy a „lélek” burka, a „lélek” kép-teste, játékba, akcióba ágyazott élet
megtestesülése.
A bábu mindenkor jel, tárgyi mivoltában jeleket hordoz. Egy játékban, szituációban, előadásban
való jelenlétének összetettsége egyidejű szimbólum voltából (a jel jelentésrétegeinek reprezentálásából) és drámai szerepköréből fakad.
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A bábjáték során a játékba kapcsolódásra ösztönző alkotóelem maga a báb tárgyi természete. Az
animált bábu egyfajta pszichikai sugárzást bocsát ki, szuggesztív hatalma óriási. Ezt két konvenció váltja ki: az egyik maga a bábu, a tárgy, amely életre kel, a másik annak a világnak a sajátos természete, amelyikben a bábu mozog. A néző azon befogadói attitűdjét, hogy áttegye a
nem valószerűt a valóságba, elsősorban a bábu szimbolikus természetével tudja kiváltani. Az áttétel révén a kifejezőerő szimbolikus értéke sűrűsödik, a tér és idő érzékelésében torzulások idéződnek elő, a néző szubjektív gondolatatinak felszabadulása indul el.
A bábtárgy paradoxonja: a báb élettelen tárgyként élőt helyettesítő jel, melynek jelentésrétegeit
reprezentáló szimbólumként képes az animációra.
A bábu „típusábrázoló” tulajdonsággal rendelkezik, a játékban/előadásban örökké akcióban kell
lennie, mert nem ő változik, hanem a helyzetek, amelyekben ő, a bábu, illetve az általa életre 16
keltett drámai alak van próbára téve. Minden a szituációkból válhat értelmezhetővé.44
A mozgás a bábu létezésének lényege, megmozdulásáig anonim forma. A bábot mozgásba hozza a
bábszínész, akit nevezhetünk még mozgatónak, bábosnak, bábjátékosnak is. A bábbal való játék
során a bábszínész/mozgató saját teste helyett az animált tárgyra transzponálja azokat a jeleket,
melyek az alakot kijelölik. A bábu létezésének elsődlegessége nem műtárgy volta, hanem a játék maga. Túllép az esztétikai- és társadalmi létrétegen is, mivel csak a bábszínész képes ráépíteni az általa megformált alak társadalmi kontextusát.
A bábszínész vagy mozgató által a bábura transzponált jelek közül a legfontosabbak:
• a kinezikai jelek: mozgással élővé teszik a tárgyat, és mint nem verbális, mozgásos, kommunikációs kifejező elemek a leghangsúlyozottabbak,
• az akusztikai jelek: az atmoszférát, valamint a bábtárgy és bábosa térbeli pozíciójának behatárolását, egymáshoz való viszonyukat árnyalják,
• a vokális vagy paralingvisztikai jelek: melyek közvetlenül a bábtárgy élő jellegét gazdagítják,
• a báb antropomorf jellegét felerősítő szimbolikus jelek (jelképek): melyek a báb funkciójának, valaminek képviseletét, megjelenítését, átlényegülését hangsúlyozzák,
• a proxemika jelei: térközszabályozás bábu és bábosa viszonyrendszerében, valamint
• a kronémika jelei: a kettőjük között létező interakció időviszonya, melyek a nonverbáliskommunikációs zónák és távolságok egyenrangúságát teremtik meg bábos és bábuja között.
A bábu és a szöveg kapcsolata:
A mozgás mellett a bábjáték másik közvetítő eleme a szó, a szöveg. A báb képes rá, hogy a drámai
történést szavak nélkül is eljátssza, de az asszociációk kialakításában a szöveg legtöbbször elengedhetetlen. A bábműfajon belüli ellentmondást, miszerint a színházművészet drámai műfaj, a bábtárgy
mint az élőt szimbolizáló figura mesélni igyekvő epikus forma, a dramaturgia és a szövegek hivatottak feloldani (részletesebb kifejtést lásd: bábesztétika címszó alatt)
Összefoglalva:
A bábu
• cselekvésben résztvevő, anyagból formált képzőművészeti alkotás, plasztikus tárgy,
• a drámafolyamatban a megjelenítendő karakter formája,
• létrejötte pillanatától alkotója által meghatározott kész karakter,
• vizuálisan erősen komponált, letisztult lényeglátás,
• időbeli-térbeli sűrítettségű figura,
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természetéből adódó immanens mozgás és mozgathatóság,
animál, megelevenít, ennél fogva antropomorf jelleget képviselő,
szimbolikus és általánosított (tipikus) jelentésréteggel bír,
lételeme a metaforikusság és a metamorfózis.

I. 3. A BÁBJÁTÉKOS
A bábjátékos, a bábszínész mozgatja a bábut, ezért a mozgató és bábos elnevezés is helytálló.
A bábos által a bábtárgy bábtestté formálása, azaz a drámai alakká változtatás lényege:
A lélekkel még fel nem ruházott, élettelen tárgyat, mely lehet szerephez alkotott, felfedezett 17
kész tárgy, meglátott természeti forma, a játékos/bábos/mozgató testté alakítja azáltal, hogy
hozzá társítja a szerepet, mozgásba hozza, animálja az anyagból lett stilizált lényt. Ők ketten, a
bábos és a bábtest eggyé válva, létrehozzák a drámai alakot, megteremtődik a test, a lélekkel telt
bábu.
A bábos és bábu térbeli viszonyából, illetve fizikai kapcsolatából értelmezhetők legtisztábban a
bábtípusok mozgatásának konvenciói. A bábjátékos és a bábu érintkezésének stílusa, módja,
mélysége hozzájárul a megjelenítendő drámai alak karakteréhez. Az öt alapvető bábtípus variabilitása kimeríthetetlen. Viszont abban, hogy a bábos a bábját milyen módon tartja kezében, illetve kettőjük terében hol helyezkedik el a bábtárgy, minden esetben a három leglényegesebb
térbeli irányt kell alapul vennünk: lent, középen, fent. Kettőjük viszonyában fontos, hogy a bábos akaratát közvetlenül vagy áttételek segítségével tudja érvényesíteni. A közvetlen mozgás azt
jelenti, hogy a bábu az őt mozgató kéz és kar mozgékonyságát közvetlenül viszi tovább. Az áttételek a bábtárgyba vagy a bábtárgyhoz épített szerkezetek, apró mechanikai elemek. Ezek segítségével tudja csak a bábos a bábjával a teljesebb illúzió érdekében a mozdulatokat létrehozni.
Például a vajang báb: a bábu csuklójához pálcákat erősítünk, melyekkel kecses mozdulatokat
adunk a figurának. Az áttételek sok esetben olyan szerkezeti elemek, amelyek nélkül a bábuk
nem is létezhetnek.
• A lentről, alulról mozgatott bábok világában a figura legtöbbször a bábos feje feletti térben
játszik.
• A közép szint a hátulról mozgatott bábu világa, a bábos maga előtt tartja a figurát.
• A felülről mozgatott bábuk sok esetben a talajon, a bábos lábainál játszanak, zsinóron függenek. A játékos rálátással bír bábja felett. A bábu ez esetben leválik a bábosról, súlypontja
kívül esik az emberi testen.
A bábos számára a saját teste a mozgás modellje, melyet áttesz a báb testére. A bábosnak folyamatosan ki kell vetítenie a tárgyak világába saját belső szubsztanciáját, s az erőfeszítés közben,
hogy átváltoztassa ezt a világot, az animáció folytán saját maga is metamorfózison megy át. A
kivetítés, az azonosulás mechanizmusai a játék idején visszahatnak a bábosra.
A „bábjátékos paradoxonja”45 abból a feszültségből adódik, hogy a játékosnak a bábtárggyal kell
felidéznie egy személyt, egy élőlényt, illetve magát a szerepet. A bábu azonban már külső formája és esztétikai egyoldalúsága révén is jelként képviseli a megjelenítendő alakot, majd azt
szimbólumként testesíti meg.
A bábjátékos paradoxonja a különböző bábjátékos típusoktól függ.
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André Gervais fogalmazta meg legelőször a bábjátékos paradoxonját. A kifejezéssel Diderot Színészparadoxon című
elméleti munkájára utal. Ebben Diderot a színészi átélés problémáját kutatja. André-Charles tanulmányát idézi Németh
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Első típus: magáért a bábuért játszik, a bábu az elsődleges, azt akarja érvényre juttatni, bábujával pusztán fizikai kapcsolatban van.
Második típus: számára a bábu csak ürügy, a megalkotandó karakter érdekli, elsősorban színész marad, csak tartja kezében a bábut.
A harmadik típus: tökéletes uralommal bír a bábu felett, a színpadi alakot a bábon keresztül éli
meg, értelme és akarata működik, játéka száraz.
A negyedik, az ideális típus: játékában összeolvad az alakítandó személy, a bábu és a játékos,
azonosítja bábuját azzal a karakterrel, akit életre kelt. Létrehoz egy cirkulációt, amely belőle indul ki, majd a bábuból visszatér hozzá. Átadja magát a bábunak, amely viszont a megalkotott
személlyel ajándékozza meg.
A bábjátszás történetén végigtekintve láthatjuk, hogy a bábos többnyire egyszerre kitalálója, le18
gyártója és színésze saját színházának.
Ha a bábjátékos maga készíti bábjait, létrejöhet a tárgy és alkotójának egészséges egysége. A
készítés során a bábok mechanizmusainak elmélyült ismerete, mozgáslehetőségeik felismerése a
jobb manipulációt, kifejezőerejük fokozását teszik lehetővé.
A bábos és a báb kapcsolatának lényeges eleme kettőjük viszonyának, és a szerep rétegeinek
kibontása. A bábos, ha maga készíti bábuját, a saját maga teremtette anyag irányítója, melyet
önmaga képére formál, vagyis tudatos és tudattalan lelki folyamatait projektálja az élettelen
anyagra. De akár önmaga készíti, akár kapja a bábját, az ismerkedés első lépése, a figura előre
gyártott struktúrájával való „szembenézés”. Kézben tartva felfedezi anyagiságát, mozgatási lehetőségeit. A figura szemével állandóan figyeli önmagát, reflektál önmagára, egy másik, „mágikus” világgal tart kapcsolatot.46
A bábosnak a bábu esetében az emberi valóságtól átvett minden gesztust elemeire kell bontania,
hogy eltúlozhassa azokat. A nem hangsúlyos mozgás, mozdulat nem észlelhető, nincs súlya,
nem bír jelentéssel. Minden szándékot, gesztust, attitűdöt, kifejezést a legapróbb elemig ki kell
tudni bontani. A bábosnak a bábbal minden érzelmet képivé kell tenni.47
A bábos és bábu kapcsolatának fontos kritériuma: a megkettőzés képessége. Ez a megkettőzés,
vagy disszociáció két síkban folyik: a manipuláció technikai síkján, valamint a pszichológiai, a
személyiség projekciója, kivetítése síkján.
A báb és bábos viszonyának fokozatai:
1. A bábjátékos saját testi adottságait kölcsönzi egy figurának, a munkafolyamatban ezek a jegyek meghatározóak lesznek a megformálandó szerep szempontjából. Teljes valója, hangja,
idegrendszere a színpadi figura szolgálatában áll.
2. A színpadi figura egy olyan rögzített struktúra, ahol a bábjátékos teste rejtve marad a színpadi akció során, a rögzített struktúra vizuális jegyei a meghatározóak, de továbbra is nélkülözhetetlen a színész fantáziája, érzelmeinek változása, ami nélkül a rögzített struktúra átváltozásáról nem beszélhetünk.
3. A bábjátékos teste és a rögzített struktúra együttes jelenlétet alkotnak, a bábos mozgása és
testi jegyei meghatározóak az átváltozás szempontjából.48
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I. 4. BÁBESZTÉTIKA
A bábjáték esztétikájának alaptézisei
A bábjáték mint színházi jelenség állandó esztétikai értékekkel és kifejezési módokkal rendelkezik,
sajátos szenzibilitást vált ki az őt művelőből és az őt nézőből is.
A valóságot alkotott, mesterséges tárgyak mozgatása révén kísérli meg bemutatni, különleges viszonyt alakít ki a valós térrel.
A bábjáték illúzión alapszik. A nézőtől teremtő hatalmat, az áttétel és átváltozás képességet követeli.49
A színházban a színész élő, emberi személy, adott realitása van. A bábtárgy „csak” mint drámai sze- 19
replő létezik, és csak addig, amíg mozgatják. Ahhoz, hogy a valóságos lény illúziója létrejöjjön,
kettős játékra van szükség: egyrészt a bábos játékára, aki a bábnak kifejezőerőt és mozgást kölcsönöz, másrészt a néző részvételére, aki elfogadja a báb illuzív realitását.
A bábu formájában és mozgásában is szimbolikus áttételekkel dolgozik, tolmácsolásbeli áttételei
révén a valóság jelképes bemutatására alkalmas. „A bábok a testükkel beszélnek, s testüket eleve e
célból alkotják. A bábok eltúlozzák, felnagyítják, s ugyanakkor leegyszerűsítik, lecsupaszítják az
emberi test mozgását, gesztusait.”50
A bábnak hatalma van, hogy bármit megtegyen, hogy mindent megengedjen magának. Az idő és tér
olyan elmozdulásait is, melyek a színház más területein ismeretlenek. A báb térbeliségének törvénye alapján az előadás/a bábjáték idején a színházi tér minden valószínűsége alól felmenti önmagát.
A báb projektív tulajdonsággal bír, mivel nem az embert mintázza, hanem az ember lelki tartalmait.51 A báb animációra kitalált kifejezési forma, kifejezetten mozgásra tervezték. A mozgatás általában a bábtárgy belsejéből indított dinamika. A bábu legkiemelkedőbb vonása a stilizáltság. Minden
esetben antropomorf figura. A bábu egyik legfőbb célja az érzelmeket képivé tenni.
A bábbal való játékok szándékossága mindenkor feltételez egy bábos problémát, amire a játék (egyszemélyes szerepjáték, dramatikus játék, előadás) során az alkotó résztvevők feleletet adnak. Elsősorban is arra a kérdésre érdemes választ adnunk, hogy a színrevitelhez választott témánkat miért
bábtárgyakkal megjelenítve szeretnénk véghezvinni. Miért szükséges a bábtárgy a játékhoz? Ha erre
adekvát a válasz (mert például természetfeletti lényeket akarunk megszemélyesíteni, és ehhez a báb
a legalkalmasabb művészi eszköz), akkor az már bábos „probléma”. Bábos-probléma tehát: A bábjátékos és a báb egységét megteremtő, kifejező és megjelenítő színreviteli eszközök, valamint sajátos térbeli problémák (paravános játék, marionett-híd használata, képmutogató stb.) halmaza (előbbi
példánknál maradva: milyen vizuális és mechanikai megoldásokkal tudjuk a legpraktikusabban és
szimbólumokban fogalmazva megmutatni a lényt?) A bábos-probléma: a műfaj sajátosságaiból
adódó, csakis bábjátékkal, bábtárggyal elképzelhető és megjeleníthető bábszínházi eszközöket felhasználó bábesztétikai helyzet.
A bábbal megélt rituálékban, illetve a bábjátékkal színre vitt előadásokban a bábtípus és a hozzárendelt szöveg egymásra épülést feltételez.
A bábjáték színreviteli, feldolgozásmódjai, konvenciói és bábos eszközei egyre kevésbé ismernek
határokat, más művészeti ágak is bevonódnak az alkotásba (animáció, videó, fotótechnika).
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A metafora és a bábjáték kapcsolata lényeges eleme ennek a műfajnak. A bábtárgy élőként való
megjelenítése és e bábu elevenségének elfogadása az, ami primer szinten magát a bábjátékot jelenti.
Ez az elsődlegesség vonatkozik a sajátos színpadi formára, amit a bábu testesít meg. Az ábrázoló
művészet törvénye szerint minél távolabb van az anyag attól, amivé ez az anyag változik, az átváltozás, a művészet csodája annál nagyobb. A bábjáték metaforájának lényege: a bábu mint tárgy az
marad, ami önmaga lényege, azaz élettelen anyag, a tudatunkban mégis más, magasabb rendű szellemi tartalmat kap, elevenné válik, ember-jelképként jelenik meg. A tárgyak vagy azok stilizált,
képzőművészeti átfogalmazásai elvesztik elsődleges jelentésüket, funkciójukat és új tartalmat kapnak, bábfigurákká, díszletekké, kellékekké válnak. Ez az átlényegítési folyamat azonban akkor kap
igazán értelmet, ha a nézőben is azonos gondolatsort indít el a megmozdított forma látványa, játéka.
A bábjátékban minden tárgy antropomorfizálódik..52
A bábjátékban a bábu folyamatosan akcióban működik, mivel nem ő változik, hanem a helyzetek.
A bábjátékban a szövegsűrítésnek kiemelt szerep jut, ugyanis a báb nem tud más állapotba kerülni,
a játék során ugyanaz a báb marad, ami volt, nem zajlik le benne és rajta pszichológiai változás. A
báb állandó jelként van jelen a színpadon, a lélektani változás a bábosban történik meg. Mivel a
bábjátékos maga közvetíti a színpadi figura jellegzetességeit, a báb megmarad kiinduló szerepénél:
a figura statikus képmását reprezentálja.
A szerepet nem gátolhatja a struktúra, a báb karaktere, melyet megalkotójától (készítőjétől) kapott.
A bábnak megszólító erővel kell bírnia. Ennek kritériuma: karakteres képzőművészeti megformálás,
a bábos által a figura mozgáskarakterének hangszínének, beszédritmusának, hangsúlyainak megteremtése.
A bábjáték tétje mindig a képben, a bábu és terének viszonylataiban fogalmazódik meg. A bábu
mimikátlansága, szimbolikus jelzésszerűsége miatt folyamatos, aktív együttműködésre kényszerít,
az őt mozgatótól teremtőkészséget, az átköltésnek és átváltozásnak a képességét követeli.
A szó és a bábtárgy viszonya
A mesei, mitológiai szöveg archetípusokban fogalmaz. A bábu tárgyban megnyilvánuló természeti,
formai jelenvalóság, egyszerre színházi tárgy és drámai hős, cselekvő és mozgatott forma. A bábunak és az általa interpretált szövegnek a kapcsolata több rétegű.
A bábbal való cselekedet kezdetben, akár az egyedfejlődésre, akár a báb történeti kialakulására
gondolunk, nem az írott szövegből táplálkozik/táplálkozott. Azonban, ahogy a varázsige és a varázsbáb összekapcsolódott, a későbbiekben is a bábjáték egyik közvetítő eleme maradt a szó. Az
anyag, amit megmozdít, a tárgy, aminek egy-egy szóval a bábos életet ad, összefonódik. A kisgyermeknél egyszerre van jelen a szó és a tárgy „mágiája”, ereje. A báb funkcióváltása, miszerint
kultikus tárgyként egy szertartás része, majd drámai hősként színházi előadás eszköze, hosszú folyamatot élt meg. A görög színházban az ősök szólalnak meg Dionüszosznak a fából faragott szobra, és a színészek maszkjai által. Az isteni beavatkozás aktusát jelenítették meg a játékokban. A
nagy keleti kultúrákban napjainkig a szent cselekmény részeként bábokat alkalmaznak, a bábu közvetítő eszköz, rajta keresztül a lelkeket láttatják. A középkori keresztény ünnepkör passiójátékában
és a betlehemes templomi jelenetben még mindig a báb kultikus szerepe kap jelentést. A barokk
idején, a 16-17. században a nagy vásári színpadokon már az ember drámája zajlik. Ekkor jön létre
az európai kultúrában a marionett bábtípus. A báb jelenléte a 18. századtól egyre inkább átkerül a
színházi közegbe. Ez pedig a drámai hős szerepben való eszközhasználatát jelzi.
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Tarbay Ede: Gondolatok a bábjátékról, ART LIMES – Báb-tár, V. 2007
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A bábbal megélt rituálékban, illetve a bábjátékkal színre vitt előadásokban a bábtípus és a hozzárendelt szöveg egymásra épülést feltételez.53 A bábjátékban a szöveg egyrészt hangutánzó zörejekből és elemi hangokból áll, másrészt a szó tömörsége az, ami a korok és világok (racionálisirracionális, mesei-valóságos, elképzelt-valódi, fantasy-történelmi stb.) között sajátosan vezeti a bábost és a nézőt egyaránt.
Példák:
• A kesztyűs játékban, mely az örök konfliktust, a jó és a rossz közötti küzdelmet vállalja fel,
életre-halálra megy a csihi-puhi. Ebben segítenek a hirtelen riposztok, a nyelvi kifordítások,
a sok groteszk elem, a szóviccek. A vásári bábjáték hatásmechanizmusának egyik lényeges
eleme a szó és a kép egymást teljesen kiegészítő szerepe. A szó önmagát jelenti, azonos értékű lesz minden más kifejező eszközzel, sőt, néha felértékelődik a képpel szemben. Amit a
bábos nem tud vagy nem akar képben megmutatni, kifejezni, azt a szó fogalmazza meg. A
kép és a szó folyamatosan váltogatják, kiegészítik egymást. A szöveg szerepe hangsúlyozott, 21
feladata a hagyományőrzés, hiszen mitológiát, legendát, identitástudatot épít és visz tovább,
a kép ezt az építő szerepet segíti. Itt a szó és a kép egymás mellé rendeléséről beszélhetünk.
• A bunraku emelt és hátulról mozgatott figurái a lelkiállapotok kifeszítettségének jelképei. Ez
a megvalósítási forma az élet kiemelt pillanatait nyújtja, lassítja, tágítja. Ebben a színházformában megosztott interpretációban külön játékos énekeli, recitálja a szöveget, a zenészek
a történet lelki részét adják, a bábosok „hármasfogatai” az egyes figurákat jelenítik meg.54
•
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A marionett-játék az idegek zsinórjain mozgatott történet. „Idegeken” mozognak a figurák,
de már tőlünk el- és leválasztva. A bábok súlypontja is a mozgatójukra tevődik át, a teremtő
és a teremtett viszonya alá-fölé rendelődik. A nagy drámai témákat – Faustot, Don Juant,
Don Sajnt – íróik eredetileg marionettre alkották. Elvárás volt részükről: filozofikus rálátás
az emberre, az ember önmaga kritikája. A marionett-játék lényege a függés, mely egyrészt a
világ szatirikus szemlélete, másrészt a nagy, hősi tettek ábrázolása, különösen a nagyméretű
szicíliai bábfigurákkal.55

Tömöry Márta: A bábos fenomén – a drámatörténetben és napjaink gyakorlatában, Színház- és Filmművészeti
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II. fejezet
BÁBPEDAGÓGIAI ÚTMUTATÓ
II. 1. ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉGEK
A SZÍNJÁTÉK ÉS A BÁBJÁTÉK KÖZÖTT
A bábjáték a színjáték része, minden olyan konvenció rá is érvényes, ami a drámára, a drámajátékokra, továbbá a drámapedagógia azon konvenciói is létjogot kapnak a bábjáték esetében, amelyek elsősorban nem színházi eredetűek. Ami mindezektől megkülönbözteti, az maga 22
a bábjáték lételeme, a bábtárgy használata. E tárgy jelenléte viszont esztétikájában, az előadás/produkció létrehozásában, a képalkotás és alakítás metodikájában nagy eltérést mutat a színjátéktól és a drámajátéktól.
A színjáték és a bábjáték között a következő lényeges különbségek fedezhetők fel:
• A bábtárgyra való akarat-, mozdulat-, jellemátvitel létének elfogadása, az ezekhez társítható
technikák ismerete, gyakorlatban való megélése, az animációs szemlélet kiterjesztése.
• Az „itt és most” megragadásának, megélésének határt szab a bábu. A színház a pillanat művészete, a bábművészet esetében ez nem minden akcióban nyilvánvaló. A bábu arca nem
változik, a bábu nem improvizál, nem ragadja el az indulat. A bábu pontos és fegyelmezett,
ha érzékletesen is mozog, mégsem képes közvetíteni a lélek rezdüléseit.
• A bábjátékos (a mozgató, a bábos) státusszal való azonosulásának lényege, ennek a szerepnek a játékterekben és játékmódokban való váltakoztatása (1. bábmozgató vagyok, bábuval
játszom a történetben, 2. élőszereplő vagyok egy olyan szituációban, amelyben egy bábuval
van akcióm és dikcióm, 3. untermann vagyok, adogatom a kellékeket, „hátulról” szolgálom
az előadást).
• A bábtárgy tervezésének, készítésének alkotói folyamata, képző- és iparművészeti ismeretek.
• A darabválasztást követő dramatizálás már épít a bábos „problémára” (bábos probléma például: a játéktér adottságai, paravános vagy nyílt terű játékmód, a bábtípusok és mechanikák
bonyolultsága stb.).
• A rendezés folyamatosan a bábu és bábos viszonyát, a bábos és bábos térbeli helyzetét, testük koreográfiáját, a bábu mozgatását, a színpadtechnikai variációkat veszi figyelembe,
ezekre építve halad egyre tovább.
• A bábuk koreográfiája szintén eltérést mutat az élőszereplős színjátéktól, hiszen egy időben
mozog a bábos, és mozdul általa a báb, amely mozgássorok nagyban eltérhetnek. A bábjáték
kettőssége – bábu és bábos – a térbeli mozgásban is megmutatkozik.

II. 2. BÁBPEDAGÓGIA ÉS PEDAGÓGIAI BÁBJÁTÉK
KÜLÖNBÖZŐSÉGE
Pedagógiai bábjáték
Az alkalmazott bábjáték halmazához tartozó pedagógiai bábjáték nem a reprodukcióra irányuló,
a bábjáték céljellegű funkciójára építő tevékenység, nem a művészi bábjátékot tekinti modellnek.
A pedagógiai bábjáték eszköze az oktatási-nevelési folyamatnak. Különböző műveltségi területek építenek a bábjáték személyiségformáló, közvetlen élményt adó sajátosságaira. Tehát a
komplex nevelőmunka szerves része. Alkalmas irodalmi, anyanyelvi, képzőművészeti, zenei

nevelés feladatainak megvalósítására, nyelvi kommunikációs képességek fejlesztésére, esztétikai nevelés személyiségfejlesztő hatásának erősítésére.
A pedagógusoknak, akik nevelő munkájukba beépítik a bábjátékot, az animációt, a szerepjátékokat, ismerniük kell a bábjáték gyakorlatát, törvényszerűségeit, lélektanát (lásd még: I. fejezet:
Alkalmazott bábjáték címszónál).
Bábpedagógia
A bábpedagógiát határtudománynak56 tekinthetjük, hiszen a színháztudomány és a pedagógia
tudományának módszertani érintkezését képviseli, a bábművészet működésének és hatásmechanizmusának pedagógiájával foglalkozik, illetve a művészi bábjáték módszertanának gyűjtő tudománya, feladata az alkotás folyamatának kibontása.
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A bábjáték egyidejűleg élményt adó drámai és tárgyalkotó tevékenység is. Alkalmas arra,
hogy műveltséget, értéket, attitűdöt közvetítsen, képességeket bontakoztasson ki, a humán műveltségi blokkban integrációs jelleggel legyen jelen, valamint komplex módon biztosítsa a
gyermekek számára az egység élményét (tartalmak, viselkedésmódok, képességek, világban való eligazodás, kompetencia…), azaz személyiségük harmonikus egységben való fejlesztését.
A bábu eleven lény benyomását kelti, így vizuálisan, auditíven, kinesztéziásan nyújtja az ingereket, ez pedig sokoldalú megismeréshez, ismeretszerzéshez vezet.
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A tudományok differenciálódásával a pedagógiának egyre több határtudománya születik. A határtudományok
lehetnek szűkebb értelemben vett interdiszciplínák, két klasszikus tudományág módszertani érintkezései.

A gyermek viszonyulása az élőként ható bábhoz közvetlen, eleven. Az érzelmi, akarati életének,
fantáziavilágának fejlesztésén túl jellem- és törekvést formáló lesz.57
A bábjáték folyamatában a gyermek egyaránt lehet néző és alkotó, de akár nézőként (befogadóként) reflektál, akár alkotóként van jelen, mindkét státuszban átéli az azonosulás-átélés folyamatát. Mint alkotó elkészíti a bábokat, megformálja a szerepeket, dramatizál, bábosként játszik (bábozik), társas attitűdökben éli meg a közösen létrehozott fiktív világ konvencióit, illetve a
művészi tevékenység személyiségformáló szabadságát.
Mivel az azonosulás lélektani mechanizmusa kisgyermekkorban leginkább a cselekvésvágygyal jellemezhető, az akciók színpadaként értelmezett bábjátékos műfaj messzemenően képes
ezt kielégíteni. Az alkotói folyamatban az animációs szemlélet és az ezt érvényesítő képességek fejlődése a gondolkodási műveletek mindegyikére épít, fontos szerepet kap a többoldalú érzékelés egyidejűsége.
A bábjátékban más színházi irányzatokhoz vagy műfajokhoz képest a vizualitásnak – a képek- 24
ben való gondolkodásnak, a szituációk láttatásának, a jel-, és képalkotásnak, a tárgyformálásnak, a belső folyamatok kivetítésének, a teljes színpadkép térbeliségének – kiemelt szerepe van.
A pedagógiai munkának egészséges szemlélet ad, ha a bábjáték cél- és eszközjellege egyensúlyosan van jelen a tanulási folyamatban. Egyes helyzetekben a bábbal előadott színpadi produkció a fontos, máskor viszont egy élethelyzet, életélmény, jelenség, drámai szituáció vizuálisbábjátékos megjelenítése a téma, azaz a saját élmény végett történő tanulás, amikor nem a
megmutatás a fontos. Ezeket a szituációkat viszont a bábjáték, a dramatizálás, az animáció segítségével előbb átélhetővé, testközelivé, a már meglévő tapasztalatainkkal felidézhetővé teszszük, megkönnyítve a vizuális jelekkel való üzenet megfogalmazását.

II. 3. A BÁBJÁTÉK PEDAGÓGIÁJÁNAK MÓDSZERTANÁT
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
A bábjáték
• Komplex tevékenység, mert nem nélkülözhet társművészeti tevékenységeket, képes ezeket
egységes egésszé ötvözni. Mint játék a gyakorlást, a fikciót, a konstrukciót is magába foglalja.58
• Képszerű, s ezért megfelel bármely életkorban a gyermekek vizuális beállítottságának.
• Dramatikus, s ezért megfelel a gyermeki pszichének, a gyermeki világképből kibontható
kognitív funkcióknak.
• Mozgásra épülő cselekménykifejtés, a mozgásos komponensek erős jelenléte jellemzi, és ez
megfelel a gyermeki vitálisnak.
• Jelképes, ezért megfelel a gyermek analógiás, jelképes gondolkodásának.
• „Csodálatos”, mert képes a csodákra, az élettelen tárgy megelevenítésre, a tárgyak konkrét
átalakulására, a nyílt színen történő átváltozásra, az „reverzibilitásra”. Ez megfelel az érzelmek kivetítésének.
• Kettős természetű: A bábjátékos szereplés nem a megszokott nyilvános szereplés, ahol az
ember a fizikai valóságban jelenik meg a közönség előtt, hanem a bábuval személyiségében
és alakjában azonosult „én”-jét mutatja. Ez minden másfajta szerepléstől eltérő művészi és
lélektani helyzetet teremt: én szerepelek egy másik testtel és másik „én”-nel azonosulva, úgy
mutatom meg magam, hogy „rejtve” is maradok.59
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A bábjáték pedagógiájának szemlélete több rétegű
A tanmenet alkotásánál egységet adhat: a gyermeki képzelet, a kiválasztott korszak formavilága,
művészete, a kiválasztott irodalmi mű és kontextusa, az adott dramatikus szövegek felkutatható közege, térbelisége, a bábművészet lényegét jelentő konvenciók következetes használata.
A bábjáték óra
A bábjáték órák hangulatának, az alkotói folyamat hatékonyságának, a társas-közös játék minőségének mindenkori alapja:
a játékosság, a játékba ágyazottság folyamatossága, az egyén és a csoport közös életélménye, az
emberi viszonyok, kapcsolatok megélése, a kapcsolatteremtés lehetőségeinek hangsúlyozása, a
természetes érzékenység elfogadása.
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A bábjáték órán előforduló tevékenységek (a teljesség igénye nélkül)
improvizációs játékok, drámajátékok, dramatizálás, fantáziajátékok, animálás, mimetizálás, szerepjátékok, irodalmi anyag feldolgozása, közös történetalkotás, szövegalkotás, színházi szövegek írása,
színházi szövegek felolvasása, népszokások ismertetése, vizuális ábrázolás (rajzolás, mintázás, festés), bábkészítés, tárgyalkotás, tervezés, eszköz- és térformáló játékok, makettek, modellek létrehozása, egyeztető, értékelő megbeszélések, bábelőadásokról készült filmek, videofelvételek megtekintése, elemzése, forgatókönyvírás, szövegtanulás, táncolás, tükörjátékok, gesztus- és motívum tervezése, mozgásmotívumok kipróbálása bábokkal stb.
A bábjáték órán az alkotási folyamat szerkezetébe beépített játékos cselekvések nem ötletszerűek,
hanem variációkban megszerkesztettek. A pedagógus cselekvésvariációkkal készül fel, majd ezek
közül azt realizálja, amit a tartalom megkíván, amit a gyermekekben az adott élethelyzetben meglévő képzet, érzés, tudattartalom, életélmény, tapasztalat meghatároz.
A forgatókönyv ez esetben több mint egy rendezői példány. Három fő rész következetes végig
gondolása, elemzése, értékelése és aktualizálása a bábjáték tanár egyik alaptevékenysége: a színpadra állított mű forgatókönyve, az e mellé társított, ezt előkészítő és megvalósító cselekvésvázlat,
mely a gyermekcsoport egészére és annak tagjaira bontott „játéktár”, valamint az elért, megvalósított helyzetek, feladatok, tevékenységek elemzése, értékelése.
A bábjátékban elsősorban a gyerekek bevonódására, érzelmi megérintésére, a lehetőleg közösen választott történettel, mesével való egyéni és csoportos azonosulásra, az eljátszandó jelenetekben a
gyermekek által is értelmezett és elfogadott megjelenítésre (vizualitás, játékstílus, játékmód), a kép
és a történet dinamikus egységére érdemes törekednünk.
A gyermekkel történő közös tervezési folyamat mind a színpadra állítás szöveges, mind térbeli –
szcenikai, mozgásos, vizuális – szakaszában kiemelt helyet foglal el. A bábjáték komplexitása okán
alkalmas műfaj arra, hogy minden gyermek saját érdeklődése és képességei alapján megtalálhassa
és megélhesse benne a neki legmegfelelőbb alkotói tevékenységet. A színre vitt játék bemutatásáig
tartó út fázisainál tehát fontos figyelnünk arra, hogy a közösen elfogadott értelmezések, állásfoglalások után az egyén is megtalálja a maga helyét a folyamatban.
Az akciók, a bábbal való cselekvések teszik a játékot értékessé. A színpadra állítás tervezése során
etűdök sokaságának megélése, kipróbálása, kritikusi értékelése, átrendezése adhatják a bábos színrevitel alapját. Akkor hatásos, értékes és hosszútávra is eredményes ez a munkafázis, ha az etűdök
összeállításában, kipróbálásában, egymás alkotásainak megtekintésében a gyermekek önállóságának
nagy szerepet szánunk. Az egyetlen, a legtökéletesebb megoldásig számtalan variációt próbálhatnak
ki, melyben a színházi eszközök variációit szabadon alkalmazhatják.
A bábjátéknak a csodaelem, az irrealitás realitása az egyik legfontosabb dramaturgiai eleme. Ehhez
szükséges a belső képek, a fantáziavilág, a naturálistól való elszakadás felszabadítása, a kreativitás,
a saját ötletek szabad kipróbálásának lehetősége, a képzettársítások megvalósításának igénye. A
technikai sokszínűség, a vizuális ábrázolásban való jártasság, az anyagok változatos felhasználása
szintén segíti a dramaturgiai elemek gazdag, de adekvát megtalálását.

A cselekvéses játék az alkotás folyamatában eszköz, amely indirekt módon olyan alapélményt nyújt
a gyermekek számára, mely elindítja az értékek belsővé válásának folyamatát. Nélkülözhetetlen az
értékek belsővé válásának folyamata. E nélkül értelmetlen lehet a művészetpedagógiánkat előhívó
folyamat. Ha a bábjátékot cselekvéssel nem készítjük elő, illetve ha a tartalmat közösen nem értelmezzük, akkor a bábjáték önmagában mechanikus, idomított cselekedtetéssé válik, a gyermekeket
alárendelt, autonómiáját vesztett szerepre kényszerítjük, és a tartalom megértés nélküli elsajátítására
szoktatjuk.
A bábjátékos tevékenységgel akkor érjük el a kívánt célt, ha a tevékenység teljes mértékben tanárdiák által egyaránt átélt, belülről indított cselekvéssé válik. A beleélést segítő játékok kiválasztását,
megtervezését a legfontosabb célok, továbbá a gyermekek egyéni fejlettsége, attitűdjük határozza
meg.
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A bábjáték órán létrehozott alkotások, előadások értékelésénél felmerülő kérdések
Milyen egy jó bábu?
Erre a kérdésre a bábjáték és a bábkészítés tantárgyat tanítóknak (ha ketten tanítják azokat) ugyanazt kell képviselniük. Érdemes szem előtt tartani a következő kritériumokat akkor is, ha nem mi készítjük a bábjainkat, hanem kapjuk, vásároljuk, vagy tárgy-animációhoz magunk választjuk ki azokat.
Válasz:
A bábtárgy jelentést hordozó tulajdonságai:
Formai-vizuális: karakterábrázoló, groteszk, túlzó, arányaiban változatos, kontrasztos, a racionálistól távolodó, inkább szürreális, mint naturális, tipikus, stilizált, akár átalakulásra is képes,
expresszív, plasztikus forma.
Szerkezeti-mechanikai: a konstrukció felépítése meghatározza a mozgás és mozdíthatóság lehetőségét. Tehát: egyértelmű mozgathatóság, könnyű tömegű (a mozgató életkorának megfelelő)
bábtárgy, a szerephez adekvát mozdulatsor.
Fontos szempont akár a gyermekeinkkel készített, vagy készen kapott, akár ha vásárolt bábokkal
dolgozunk: gyerekkéz tartja és mozgatja a bábtárgyat. Mozgástréningekkel a mozdulatok megtanulhatók, de ha a bábtárgy kialakítása nem a gyermek kezének fiziológiai fejlettségéhez igazított, vagy tömege nehéz, és a báb megtartása okoz problémát, vagy a mechanika bonyolult és ettől a gyermek szenved, a művészi hatás elmarad, a gyermek gépesített végrehajtó lesz. Arra is
érdemes figyelnünk, hogy a báb mechanikája ne legyen öncélú, mert a drámai hatást a jelenetnek optimálisan tervezett és kivitelezett bábtípussal érhetjük el. Nem célszerű túl sematikus, vizuálisan „lecsupaszított”, „semmit nem tudó” bábot a gyermekeink kezébe adni, mert ha a mozgatás nem lesz számára izgalmas, a bábjával nem élheti át a megmozdítás örömét, és így annak
életre keltését, unni fogja azt, amiben a legjobban számítanánk rá, a játékot. Teremtsünk sok
olyan helyzetet a mozgáspróbák alatt, amikor hosszan ismerkedhet mindenki a saját bábjával,
majd egymás bábmozgatásának fázisait nézőként is megtapasztalhatják. Ha olykor-olykor látja
társait a saját bábjához hasonló figurát mozgatni, szituációban cselekedni, inspirálva lesz arra,
hogy minél gazdagabb, árnyaltabb mozdulatokat tudjon bábjával megtenni.
Az általánosítás azonos foka
Előadáson belül minden báb azonos típusú legyen?
Válasz: A tartalom elemzése után megfogalmazott „lényeg” (üzenet), a megidézett „világ” tartalmi és formai (vizuális) kontextusa, a rendezői koncepció (szellemi és művészi), illetve a
gyermekek életkori és a bábjátékosi képzettségük alapján merjünk dönteni, mert nem szükséges
egy előadáson, etűdön belül azonos bábtechnikát alkalmaznunk.
Például: Célunk az Égig érő paszuly című magyar népmese színpadra állítása az alapfok 2. évfolyamán. A tananyag felülről és hátulról mozgatott egyszerű plasztikus bábokban gondolkodik,

méretében inkább az asztalon is megjeleníthető dobozszínházat jelöli meg. A választott mesénk
megidézi a lenti, földi világot, az eget és földet összekötő paszulyt mint létrát, valamint az ég
fölötti sárkánykastélyt. A bábtípusok megválasztásával máris jelezhetjük e háromrétegű világ
szimbolikáját: lent, a földön egyszerű pálcás marionettel, a paszulyon való haladást hátulról
mozgatott egyszerű plasztikus bábbal, a fenti világban pedig egyszerű botos bábbal jelenítjük
meg a szituációkat. Három bábtípust alkalmazunk tehát, azonban az esztétikai egyensúlyra, a
képi és formai komponálásra figyelünk. Ez már a képzőművészeti kialakítás konvencióit jelenti.
Egy etűd, egy előadás azonos szimbólumrendszerrel dolgozzon?
Válasz: Mindenkor az általunk választott tartalom (irodalmi mű, dramatikus népszokás, folklór
szövegek stb.) elemzése, értelmezése után döntsük el a szimbólumok használatát, a stilizálás fokát, a stílust, a játékmódot, a színrevitel célját. Célszerű pontosan megfogalmazni, hogy miért 27
választottam épp azt a tartalmat, amit a gyerekeknek felkínálok, mi fontos abból a meséből, legendából, pünkösdi játékból, kortárs költők verseiből összeállított csokorból, amiért feldolgozásra alkalmasnak tartom? Akkor is járjunk az értelmezés végére, ha a feldolgozást (és ez a kívánatos) a csoportommal közösen végzem. Ha a többoldalúan körüljárt értelmezés után erre
konkrét választ adok, akkor következhet a legfontosabb pedagógiai (alkotó) munka: a színrevitel
lépéseinek végiggondolása, és az ezt megvalósító módszertani folyamat megtervezése. A szimbólumok mindig a tartalmak kifejtését, megjelenítését, az elvonatkoztatás mélységét szolgálják.
Ezért célszerű közel azonos jelképrendszerben fogalmazni egy játékon, előadáson belül, ami
azonban nem zárja ki a kontrasztos képzőművészeti felületeket, a méretek és arányok tudatos eltérését, sőt a formák, figurák vizuális torzítását sem.
A bábfajták közel azonos elvonatkoztatása, anyagisága, stílusa adhat egységes szemléletet, harmóniát, de ez mindenkor a választott tartalomnak, a színre vitt játék teljes közegének függvénye.
A beszéd és mozgás mindenkor egységet mutasson?
Válasz: A bábu és bábos viszonyát tekintve: igen. Értelemszerűen, ha a bábom beszél, azt követheti a verbális kifejéshez társított mozdulatsor, de ez szinte minimális egy bábtest esetében.
A haladások, a helyzet- és helyváltoztatások során a nagymozgásokhoz, mozdulatokhoz nem
célszerű lényeges szövegrészeket kötni. Például: ne ziháló futás közben közölje a bábu (immár a
drámai alak) élete sorsfordító döntését.
A narrátor, a mesélő szerep élőjátékossal a bábelőadásban helyes-e, lehet-e?
Válasz: Ha megkívánja a játékmód, miért ne, de nem szabad elfeledni, hogy a bábjáték, a bábművészet színházi műfaj, és a drámán, a drámai cselekvésen alapszik. Minden, ami mesélhető,
epikus. Tehát az epikust kell eljátszhatóvá, drámaivá tennünk, hiszen a bábszínház is drámai
műfaj, a dramatizálás, a cselekvés, az animálás és a szimbólumképzés az alapja.
Mire figyeljünk a bábu tervezésénél, készítésénél?
Válasz: A stilizálásra. A stilizálás a forma egyszerűsítése, lényegi jellemzőire redukált, részletezés nélküli eljárás. Mint absztrahálás, az általános, a fő sémára rávilágító, a jelenségek mélyét
megragadó szerkezeti jellegzetességet kiemelő tevékenység. Az ábrázolt tárgy jelölése az ábrázolt tárgy leegyszerűsítésén és konvenciók során alapul.60 A bábszínpadi valóság (bábok, díszletek, kellékek, jelmezek) rosszul tűri a stilizálás hiányát, a túlzott realizmust, a naturális ábrázolás túlsúlyát.
A szerephez rendelt figura külső formajegyeit előre döntsük el, hiszen a játék során folyamatosan csak így tudja képviselni a szerepet megjelenítendő karaktert.
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A bábu külső megjelenítésénél egyértelmű jelzéseket használjunk, akkor is, ha többen dolgoznak egy-egy báb elkészítésén.
Tudnunk kell, hogy a bábtest arányainak torzításával jelentésváltozásokat idézhetünk elő. Ezeket tudatosan alkalmazzuk!
A fej applikációjának sokféle eljárása ismert, ezekkel érdemes variációkat készíteni a gyerekekkel, hogy egy-egy karakter, érzés, életkor képi megfogalmazása egyértelmű legyen számukra.
Az anyagok viselkedésmechanizmusaival célszerű sokszor játszani, hogy ráérezzünk az anyagokban rejlő jellemek, karakterek, emóciók, filozófiák lehetőségére.
A szerkezeti elemek összeszerelési technológiája során az egyszerűtől indulva jussunk el a bonyolult felé! Minden elkészített szerkezeti elemet több helyzetben, játékszituációban próbáljunk
ki, hogy tapasztalataink gyarapodjanak.
Milyen lényeges konvenciói vannak a bábtárgy vizuális megformálásának?
Válasz: Az arc applikációjának kialakítása: Lényeges annak eldöntése, hogy a formagazdagság,
a kompozíciós variációk közül melyek fejezik ki leginkább a külső és belső tulajdonságok egységét, melyek felelnek meg a főcselekményben betöltött szerepeknek. Amennyiben a szituációkban változnak a karakterek, ezeknek megfelelően változtatjuk-e bármilyen apró vizuális
elemmel a tárgyat?
Például: Történetünk szereplője egy öregember, aki olykor kötekedő, hátráltató, egy másik jelenetben azonban igazságos, és segítő is egyben. A bábu tervezése után az anyagkiválasztás sokat
segít a figura képi megjelenítésében. Majd a mozgás koreográfiája megteremtheti az egyes szituációkban az életkorral és a cselekménnyel járó változásokat, kifejezi a karakterváltásokat.
Azonban a játék alatt apró vizuális jelek és kellékek hozzáadásával gazdagítható az öregember
jelleme. Pl.: hátráltató: mozdulatban hajlott hát, vizuálisan szembe húzott kalapot adva rá.
Az érzelmek karakterológiájának vizuális képe: Azt, hogy milyen látványelemekkel alakíthatók
ki a legegyszerűbben, csak akkor tudjuk biztonsággal eldönteni, ha előtte számtalan variációt
felrajzoltunk, festettünk, vagy tükörben, mimikai játékokkal kipróbáljuk. Akár arcfestéssel
(maszkmester játék) is tréningezhetjük egymást az emóciók minél árnyaltabb megoldásaiért.
Például: előre meghatározott érzelmeket párosan, vagy kiscsoportokban festenek egymás arcára.
A drámai alak jellemének, jellemfejlődésének jelei: Fontos a megfelelő szimbólumrendszer felkutatása, különböző értelmezések egybevetése, a mozgatókkal szerepátélési technikák kipróbálása. Minden egyes karakter bábos megjelenítése feltételezi a színészi jelenlétet, az élőtest valós
játékba hívását.
Például: Tudjuk, hogy egy fáradt öregember hogyan ül le egy kerti padra, mert eljátszottuk, kipróbáltuk, meg is néztük egymást öregként tenni-venni. Ezek után a bábos a bábujával könynyebben megoldja a mozdulatsor algoritmusát bármilyen bábtípussal.
A bábtechnikák kiválasztása: Elsősorban az dönti el, hogy a tartalomnak milyen felel meg leginkább, majd a cselekmények milyen mozgásdinamikát, koreográfiát kívánnak meg, mit kell
lemozognia a bábnak. Fontos és elengedhetetlen szempont a bábjátékosok életkori sajátossága,
valamint bábos képzettségük fejlettsége.
A bábuval történő szerepjátékok folyamata: Hogyan kapcsolódik össze a bábuval történő szerepjáték és a bábtárgy vizuális megformáltsága? Ahhoz, hogy a gyermek egy adott karakterű
bábuval felszabadultan tudjon szerepet játszani, gazdag fantáziával, képzeleterővel kell rendelkeznie, vagy ismernie kell annak a lénynek a karakterét, jellemét, én-jét. Ezt a belső képet kell
tudnia kivetíteni. A konkrét tapasztalat nem a lény megfigyelésén múlik csupán, hanem improvizációs játékok sokaságán. A bábjáték nem nélkülözheti a folyamatos, szinte minden bábbal
való játék előtt megvalósított improvizációs gyakorlatsort.

28

A bábtárgy elkészítése: A műfaj specifikuma a tevékenység összetettsége, a tárgyalkotás és a
vele való játék lehetősége. A kézművesség, a tárgykészítés nem hiányozhat az alkotói folyamatból. A bábos viszonya bábujával mélyül, ha maga építi meg tárgyát, a szerepét megjelenítő bábot. A szerepformálás során a bábosban kialakuló érzelmi kapcsolat feltétele a bábjátékosi státusznak, a játékosi alázatnak. Nagyobb eséllyel alakulhat ki egészséges, a figurát feltétel nélkül
elfogadó, a játékban a bábos és bábjának egy lényként (drámai alakként) való jelenléte, ha a bábos saját maga készített bábbal játszik. A tárgyformálás útjának végigjárása lehetőséget ad a
gyermeknek a teljes átlényegülést, átlényegítést megélni. A kézműves technológiák, eljárások
végzése közben az anyag átalakítása, ennek tudatos figyelése, a szerkezetek megépítése kiválthatja a tárgy életre keltésének szépségét és jelentőségét. Ez a folyamat sok szempontból fontos,
a leglényegesebb a játék keretében az átlényegítés, a báb megmozdítása, a mozdulatsorok okozta öröm felvállalása, nyilvánvalóvá tétele. A felfedezésnek, a rácsodálkozásnak minden pillanatban biztosítsunk helyet a tanórákon! A felfedezés az anyagok megfigyelését és átalakításának 29
folyamatát is foglalja magába, mert akkor jöhet létre a visszacsatolás imaginárius íve a gyermek
és a bábuval megformálandó karakter között.
A tartalom mint értékhordozó
Ahhoz, hogy a gyermekek számára érthetővé, átélhetővé tudjunk tenni fogalmakat, jelenségeket,
értékeket, nélkülözhetetlen a kiválasztott irodalmi mű elemzése. A szövegelemzés több szempontú és sokrétegű munka, mely hozzásegít, hogy a személyes élmények és tapasztalatok emlékei, a személyes rezonanciák is felidéződjenek. Szükséges tisztázni a szöveg műfaját, stílusát, a
szerző és a szöveg kapcsolatát, a társadalmi hátterét, a mű születésének körülményeit, a kor
gondolkodásmódját, a szöveg szerkezetének sajátosságait. A szövegelemzés egyik kulcsfogalma
a kontextus. Kontextus fogalmán jelen esetben a szövegösszefüggést, a szövegkörnyezetet értjük, tehát azt a környezetet, amelyben a közlés előfordul, megvalósul, illetve amely befolyásolja
az üzenet értelmét, az egyes mondat vagy szövegrész egyéb összetevőkhöz való viszonyát. A
szövegnek, különösen, ha szépirodalmi, sokféle kontextusa lehet. Az elemzések során mindegyiket, sőt a köztük lévő összefüggéseket is vizsgálni kell.
Azok a (például a bábot tanítók által) már megszerkesztett, dramatizált szövegek a legalkalmasabbak a feldolgozásra, amelyekben a szövegalkotás elején máris beterveztük a bábos „problémákat”: a megidézendő tér történetét, a játéktér szerkezetét, a térproblémákat, a bábos technikákat, a bábok és a bábosok kontextusát. Ezáltal adott lesz a bábok, a bábosok, a kellékek, a játékosok (élőszereplők), illetve az időben szimultán történő események, jelenetek helye. Ebben az
esetben a szöveg és a térbeli esemény egymás szolgálói. Fontos a darabválasztás elején eldöntenünk, hogy egyedül írjuk-e meg a szöveget, majd a forgatókönyvet, vagy a gyerekekkel közösen. Mindkét esetben teljesen különböző tevékenységi sor megtervezése a feladatunk. Egy általunk felépített alkotófolyamat azonban mindig rugalmasságot feltételez.
A klasszikus dramaturgiai és rendezői feladatok a gyermekekkel végzett közös munka során
elemeiben jelennek meg, és hangsúlyeltolódással. Nagyobb teret kap az alkotódramaturgia, az
improvizáció, a közös, egyenrangú pozíciókon alapuló játék.
A dramaturgia és a rendezés kérdése
Az epika az egyént, az individuumot saját környezetével összefüggésben ábrázolja, és tevékenységét összekapcsolja a többi egyénnel. A külső világ sokféle jelensége történetté rendeződik, s ebben az elrendezésben az objektív elemek vannak túlsúlyban, a szubjektív tényezőknek
valójában az események, jelenségek elrendezésében van szerepük. Az epika elsősorban és alapvetően monológikus formájú, szemben a dráma dialógikus formájával. Az epikában a külvilág
áll a középpontban, s az idővel és terjedelemmel korlátlanul rendelkezik. Az epikának nem
alapvető feladata az ellentétek robbanásszerű kiélezése és ábrázolása.

A lírában az objektív jelenségek, a valósághelyzetek, tények, benyomások és hangulatok által
inspirált szubjektum – a költő – válik művészi tárggyá. A lírai mű szubjektív bensőség totalitását fejezi ki.
A drámának nem célja a külvilág teljes szélességében való megmutatása, megjelenítése. Az
emberi környezetből csak annyit ábrázol, amennyit a robbanásszerű és következményeiben kifejezésre váró konfliktushoz feltétlenül szükséges. Tehát a tárgyi környezet csak olyan mértékben
szerepel a drámákban, amennyire a jellemek ellentétes akaratából és céljából következő konfliktust előkészíti, illetve annak hatásának kibontásához járul. A dráma nem csupán a tárgyi környezetet szűkíti le az emberre, hanem a jellemet is szorosan azokra a vonásokra redukálja, amelyek a cselekedetekkel, tettekkel, akciókkal és a konfliktus lényegével függenek össze. Az epikával ellentétben, ahol differenciáltabban kibonthatók a jellemek, a drámában ezek általánosabbak, s éppen általánosságuk miatt intenzívebbek. Az idő a dráma világában korlátozott, s ez 30
természetszerűleg megköveteli az ember és a környezet viszonylatainak absztraktabb ábrázolását. A dráma nem engedheti meg magának az epikai extenzitást és részletezést, a drámában
minden és mindig mozog. A dráma az emberi szubjektum által az általánosság szintjén objektummá alakul, az egyén akarata, érzelmei, gondolatai tettekké, cselekedetekké válnak, akciókban nyilvánulnak meg.
Egy téma, egy történés akkor válhat drámaivá, ha mozzanatait úgy tagoljuk és szerkesztjük,
hogy alkalmassá váljék a játékosok által elmondott, drámai hatású előadás szövegeként. A téma
tagolása és szerkesztése a cselekmény.
A dramatizáló törvénye
Akár egy már adott mesét, történetet akarunk a bábjáték órán színpadra állítani, akár a gyermekcsoporttal közösen írjuk meg a szövegkönyvet egy aktuális, őket érintő, többeket foglalkoztató
problémából elindulva, tartsuk szem előtt, hogy színpadra adaptálunk, színpadra állítunk egy
művet. A színpadi meseadaptáció mindig mese és dráma egyszerre. A bábbal nem elmeséljük a
történetet, hanem akciókban eljátsszuk.
A történet-, meseszöveg megismerésénél központi feladatunk, hogy meglássuk, megtaláljuk a
mesében a drámát. Ebben segíthet minket az adott mű elemzése. Például eredetének, változatainak felkutatása, mitológiai kapcsolatok felmutatása, analógiák keresése más, hasonló cselekményű, sztorijú mesékben, szerkezetének feltárása, szerepkörök felrajzolása, a szereplők viszonyainak végiggondolása, történések okának és okozatának kinyomozása, jellemek kigyűjtése stb.
Az egyik irodalmi közegből, műfajból egy másikba „áttett” mű szolgaian nem követheti az
alapművet. Az eredeti mű mondanivalójából, alapkonfliktusából, stílusából, szellemiségéből és
karaktereiből kell kiindulnia. Az új művet a színpadra az „új” műfaj törvényei alapján kell megszerkesztenie, felépítenie.
A mesékben többféle drámai konfliktussal találkozhatunk, nekünk kell eldönteni melyik az,
amelyik az adott gyermekcsoportnak éppen megfelelő. Például: szerelmet, házastársat keres valaki (királyfi, szegény legény, legkisebb királylány), s ennek lesznek bonyodalmai. Az egyik
szereplő nagy hibát követ el valaki ellen és ennek beláthatatlan következményei lesznek (az ördög elrabolja a királylányt, a király eltéved az erdőben, az ördögnek ígér valami olyat a hazavezetésért cserébe, amiről még nem is tud stb.). A hatalmon lévő uralkodó mérhetetlen kapzsisága,
érzéketlensége váltja ki az elégedetlenséget.
Elemzésünk fontos fázisa az is, hogy felkutatjuk a drámai jellemeket. Kérdés legyen minden
irodalmi mű feldolgozása során, hogy a műalkotás, a mese szövege mennyire mélyen tárja elénk
a szereplők jellemét! A mesék többnyire a lényeges eseményeket nagyon sűrítve rögzítik, a karaktereket nem árnyalják annyira, hogy abból szituációkat, jeleneteket lehessen azonnal játékba
tenni. A választott történetünk figyelmes elemzése, a konkrét eseménylánc térképszerű követése
azonban sok mindent elénk tárhat.

A történet tere és ideje is sokoldalú elemzést kíván
A tér, melyet játéktérré, előadásunk terévé, helyszínévé teszünk számtalan fokozaton mehet keresztül attól függően, hogy milyen téri kontextusban szeretnénk láttatni mesénket. Érdemes végiggondolnunk, mielőtt döntünk, hogy a tér lehet: filozófiai, fizikai, épített, mesterséges, természeti tér, de lehet élet-tér is (a világban való helyemet közvetlenül maghatározó közeg), és lehet
az univerzum végtelen tere is. Vertikálisan és horizontálisan is nyithatok irányokat a játékhoz. A
téri dimenziók megadhatják a látható és a láthatatlan (valós és misztikus) terek logikáját.
A tér lehet továbbá: konkrét és mesei, titokzatos és valós, nyitott és zárt (le-behatárolt), egyszerre racionális és irracionális, szent és hétköznapi, látható és láthatatlan, földi és égi, képzelt (imaginárius), képzeletben létező, személyes és társasági stb.
A térérzékelés összefügg önmagam érzékelésével, amiben az ember és környezete bensőséges
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kölcsönhatása fejeződik ki. Ha ebbe még a bábtárgyat is elhelyezem, máris egy olyan többfunkciós teret kaptam, ahol az irányított figyelmet három objektíven keresztül fókuszáltathatom: 1. a
bábos és bábjának tere, 2. a bábosok tere, azaz a teljes játéktér, 3. a színpad és a nézők tere.
A színpadi tér szcenikai, dramaturgiai, képzőművészeti, drámai tér együtteséből áll
Színpadtér: A színpadon a közönség által konkrétan érzékelhető tér, azaz az előadás helyszíne.
A színpadi megjelenítés lényege, hogy a konkrét teret „áthelyezzük” a dráma terébe. A látványon kívül ennek két eszköze lehetséges: a metafora és a metonímia. Az első a hasonlóság/különbözőség, a második a térbeli érintkezés alapján ad más formát a benne foglalt tárgynak. Ez a két kombináció adja meg általában a színpadi alakzatok nyitját, a térkezelés lehetőségeinek kulcsát.61
Szcenikai tér: maga a színpad konstrukciója, lehetőségeivel, méreteivel, arányaival.62
Dramaturgiai tér: a térnek gondolati, gondolatközvetítő szerepe, mely mindazt magába foglalja,
amiért a (báb)előadás megszületett. Ebben a térben kell megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek az írói–rendezői koncepciót kibontják, közvetítik.63
Képzőművészeti tér: a színpadkép, mely képi egységbe foglalja a szereplő figurákat, a közlést,
ami az elgondolt művet létrehozta. Mivel a bábjáték esetében a színpadon cselekvő figurák
(bábtárgyak) maguk is képzőművészeti alkotások, ezért mindenkor szemléleti közösség kialakítására törekszenek a bábjátékot létrehozó alkotók.64
Belső tér: A színpadi figura belső tere.65
A dráma tere: A drámaszöveg része, mely láthatóvá kizárólag a szöveg olvasójában jöhet létre.
Ez egy fiktív tér, nem konkrét, annyi drámatér alakulhat ki, ahányan olvassák és elképzelik a
szöveg által bennük kialakuló teret. Az olvasó a dráma világáról térbeli képet kap, ehhez társulhat a színpadi utasítások sora, mely megtervezi a színpadi teret.66
A bábu és tér fejlődéstörténetének rövid áttekintése
A középkori bábtáncoltatás már feltételezi a bábu mellett a teret, ahol a lovagi párviadal megelevenedhet. Ez a középkori kódexek tanúsága szerint egy asztal volt, a körbejárható játéktér
körül a figurák cselekvése összecsapáson kívül minden másra alkalmatlanok voltak, mivel a bábok egymáshoz kötve az illusztrációs szerepet hangsúlyozták.
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Később a castellum (megerősített katonai tábor a rómaiaknál, a középkorban várkastély, erősség
jelentést kap) analógiájára létrehozták a paravánt, amely meghatározta a vásári bábjáték szcenikai és dramaturgiai terét a mai napig. A castellum, a keskeny tornyocska magába foglalta a játékost, és éppen elég játékteret biztosított a jobb- és bal kézre húzott figuráknak. A játék dramaturgiáját ez a szűk tér határozta meg. Mélysége alig volt, a bábu kizárólag horizontális irányban
változtatta helyét, a mélységből csak felbukkant, hogy azonnal elfoglalja igazi és központi helyét, a paraván síkját. A vásári bábjáték szinte minden esetben monológra és párjelenetekre
épült. A figurák közötti feszültséget karakterükön és konfliktushelyzetükön kívül a közöttük lévő legnagyobb távolság fokozta, illetve azok az éles váltások, amelyek dinamikus mozgásba
lendítették őket a puritán dísztelen és statikus játéktérben.
A helyhezkötöttségtől való elszakadás vágya gyorsította fel a paravánok fejlődését. Hosszabb,
szélesebb, mélyebb paravánokban több játékos, több figura elfért, illetve bővült a játszott történetek repertoárja is. Újabb térproblémákat tudtak megoldani: a horizontálist a mélységi mozgás 32
egészítette ki, ez és a figurák számának növekedése az élő színházi térkompozíciók rendezési,
színészmozgatási elvét vették át. Nagyban differenciálódott a bábu és tér viszonya.
Újabb változást hozott a paravánok szcenikai tagolása: a játékteret mélységben megosztotta,
magasabb, a színpad belsejében felállított paravánt helyezett. Az alap-paraván és az ál-paraván
között új színpadi járások alakultak ki. Ez a többsíkú paravánrendszer a játéktér bővítése mellett
egy újabb jelrendszerrel gazdagította a dramaturgiát, érzékeltetni tudta az időkülönbségeket, alkalmassá vált a tér az idősíkok egyidejű megjelenítésére.67
Nagy változást hozott a XX. század az animációs művészetek technikáinak bábszínpadon való
alkalmazásával, a fekete-színház (feketével borított, UV lámpával bevilágított színpadi térben
UV-reagens festékekkel megalkotott figurák mozognak) létrehozásával, az árnyjáték technikai
apparátusának fejlődésével.
Az illúziókeltés, a színpadi allegória, a képi metafora, az irreális cselekedetek és terek az újonnan alkotott térproblémákban robbanásszerűen gazdagodtak.
A térkezelésben a következő nagy változást a színész paraván mögül való kilépése, illetve a paraván teljes megszüntetése jelentette. Ez a színész és a bábtárgy viszonyának, illetve a tér további tagolásának megváltozását jelentette.
Mitől jó egy bábszínpadi tér?
Elsősorban attól, hogy praktikusan használható, lehetővé teszi a bábjáték lebonyolítását, jól látható és hallható benne, amit előadunk. A szükséges mennyiségű színpadi járás szolgálja a bábok
mozgatását, illetve a bábosok mozgását, biztosítja a gördülékeny játékot. A térbeli struktúrák
szolgálhatják és árnyalhatják a szereplők jellemét, viszonyaikat. A változatos járások jól kitalált
rendszere kiiktathatja a fölösleges színpadi utakat, sőt, megteremtheti a bábjáték egészséges
ritmusát. A tér tehát szolgálja az előadásunkat, de az igazán jól tervezett tér képes a bábjátéknak
verbálisan nem megteremthető új dimenziót is adni. Törekedjünk a színpadra állítás során a bábjáték terének kitüntetett, a bábjáték működtetése szempontjából nélkülözhetetlen térbeli pontjait
megkeresni, ahol például a kulcsfontosságú tárgyak, kellékek, díszletelemek elhelyezésével fokozhatjuk előadásunk drámaiságát, illetve a bábjáték működtetése szempontjából ez a térbeli
pont nélkülözhetetlen. Ezt a kitüntetett helyet meghatározhatja a mesénk szerkezete is, de a tervezés során mi magunk is kijelölhetjük.
Az idő
Az idővel való operálás is dramaturgiai eleme lehet bábjátékunknak. Az idő emlékezetünkben,
élménymegélésünkben lehet: személyes, közösségi, társadalmi, történelmi, kozmikus. De elemzésünk során számolnunk kell a mesei, a mitológiai, a valós, a múlt-jelen-jövő idővel is.
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Milyen legyen az előadandó játékunk szerkezete?
A mesénk, bábjátékunk szerkezetének, logikájának rendszerében törekednünk arra, hogy az
események követése egyértelmű legyen a leendő nézőink előtt. Többféle mesei szerkezetben
gondolkodhatunk. Például: 1. Az események lineáris sorrendben követhetik egymást, a hangsúlyok és csúcspontok is ez alapján észlelhetőek. 2. Narratív keretbe foglaljuk a fő cselekményt,
és a narráció meghatározza a teljes előadásunkat, a jeleneteket a narrációk tagolják. Ez a forma
a bábjátékban nagyfokú rendezői mérlegelést kíván, mivel a bábtárgy a mozdulatban, a cselekvésben él. Egy narrációra mozgatott báb pedig inkább az illusztráció szerepkört tölti be, nem a
drámai hős szerepkörét. 3. A meseszövésünk alárendelődik a drámai hősnek, karakterközpontú
előadást állítunk bábszínpadra. 4. Az ellentétek dialektikájára is építhetjük mesénk logikai rendszerét. Például egy szituációban megismertetjük hősünk karakterét, bemutatjuk életterét, másokhoz fűződő viszonyait, majd egy másik jelenetben a mesénk gonosz figurájának mérhetetlen
erejére világítunk rá. Ezek után hősünk győzelme a gonosz felett még nagyobb tettnek fog bizo- 33
nyulni.
Milyen legyen a szöveg?
A színpadi hatás érdekében le kell mondani irodalmilag értékes szövegrészekről, például leírásokról, dialógusokról, helyzetekről, ha azok nem szolgálják a drámát. Az epikus műben szereplő
dialógusok a legritkább esetben menthetők át szó szerint a drámába, hiszen annak a követelménynek kell megfelelnie, hogy a dialógus vigye előre a cselekményt. Színházi szöveget bármiről alkothatunk gyermekeinkkel. Ha ez már játékos formában írásban, szóban, majd etűdökben
megjelenítve bravúrosan megy a csoportunknak, akkor a szövegkönyv közös megírása sem okoz
nehézséget számukra. A szövegkönyvünk megírása kapcsán fontos szempont, hogy gyermekjátékosoknak írjuk a szöveget. Éppen ezért nagyobb a felelősségünk abban, hogy milyen szabályokat követünk a szövegalkotás során. Kerüljük a dekonstruált mondatokat, a stiláris bizonytalanságokat, a hétköznapi nyelv unalmasságát, a hosszú, bonyolult szerkezetű mondatokat, a
gyermeknyelvtől távol eső stílust. Legyünk nyitottak a gyermeknyelvre, a halandzsára, a nonszenszre, a metaforákra, a hasonlatokra, a szinonimákra, a különös hangzású és a gyerekek által
kitalált szavakra, a tiszta és világos mondatszerkezetekre. Építsük be az új kifejezéseket, de
csempésszük be úgy a régit, a már alig használt fogalmakat is, hogy azok a különösség atmoszféráját adják. A szöveg legyen humoros, játékos, szellemes, legyen zeneisége, váltakozzon
benne a verses a prózaival. A nyelvvel is megteremthetünk kontrasztot a karakterek között. Például: az egyik szereplőnk rímtelen, a másik rímes beszéddel szól.
Ha a tanév során egy előadás létrehozása a legfőbb célunk, akkor érdemes számba venni már a
munkaterv összeállításánál a következőket:
•
•

•

A bábjáték tanár munkatervében a tanmenet elkészítésénél megjelöli, hogy a tanévben a
csoportjával mikor állítanak színpadra bábelőadást.
Kérdés, hogy a teljes csoporttal szeretnénk egy előadást létrehozni, vagy kiscsoportokban, a
bábjáték műfajait is felmutató, több előadást állítunk színpadra. Például: néhányan vásári
bábjátékot mutatnak majd be paraván mögött, egy kiscsoport maszkos alakoskodásban villantja fel a valamikori farsangi téltemető szokásokat, egy harmadik csoport alulról mozgatott
botos bábbal egy népmesét mutat be. Természetesen ennek a jelenlegi differenciálásnak sok
előzménye kellett legyen, sok élményt kellett közösen megéljünk. Többek között: a gyermekek eddig öntevékeny folyamatokban különböző képességekre tettek szert; az érdeklődési
körük nagyban eltérő, de a személyre szabott játékokkal, feladathelyzetekkel mindenki társra találva tud alkotni; a témák és a hozzájuk rendelt próbák különbözősége inspirálja őket a
minél gazdagabb, kreatívabb, egyénibb megoldások létrehozásában stb.
Ha tehát úgy döntünk, hogy egyszerre több csoportban más-más előadást hozunk létre, akkor a szinkronban való tervezést, szervezést, lebonyolítást következetesen a gyermekkel közösen ésszerű végrehajtani.

•

•

•

•

A színpadra állítandó történetet, mesét, irodalmi művet ki elemzi, az elemzést milyen szempontok alapján végzi, a rendezői koncepcióit ki teszi hangsúlyossá? Végezhetjük ezeket
frontálisan, kiscsoportban, sőt egyéni kutatásokat, gyűjtéseket is kiadhatunk gyermekeinek.
Mindezeket természetesen a továbbképző évfolyamaiban lehet megvalósítani.
Milyen céllal, kiknek és hol adjuk elő a bábjátékot? Iskolai ünnepség, kalendáris ünnep, valamely kulturális fordulópont stb. vagy a csoport belső vágya hívja elő a színpadra állítás
szándékát? A szándék kijelölheti a témaválasztás irányát, a játékstílust, a szereplők számát, a
bábtípust (pl. a láthatóság gyér azon a helyen, ahol be szeretnénk mutatni, tehát célszerű óriás bábokat tervezni, vagy a tornateremet jelölték ki színháznak azon a napon, amikor bemutatjuk művünket, ekkor nem célszerű apró, tenyérnyi, hátulról mozgatott asztali bábokkal
játszatni a bábosainkat). A kiknek is nagyban befolyásolja mind a témaválasztást, mind a
színrevitel eszközrendszerét (bábtípus, játékmód, arányok stb.)
Ki a dramaturgja, rendezője, tervezője a leendő bábjátékunknak? A bábjáték tanár, a gyer- 34
mekcsoport együtt? Vagy a csoportom már olyan képességekkel és motivációval rendelkezik, hogy kiscsoportban oldjuk meg e három lényeleges alkotói folyamat előkészítését, majd
megélését? Ennek az alkotói munkafolyamatnak a gyermekkel közösen megvalósult ütemét
a továbbképzőben javasoljuk.
A bábtípus, a játékmód meghatározása után érdemes azonnal eldönteni, ki vagy kik készítik
a bábjainkat, díszleteinket? Több megoldás születhet itt is: a csoport maga tervezi és készíti
el bábjait; mi tervezzük meg, de felkérünk valakit az előadásunk attribútumainak elkészítésére; már a tervezést is rábízzuk egy művészre, művészeti stúdióra, művészeti egyetem hallgatóira (látványtervezőkre, szobrászokra stb.).

Néhány fontos szempont a rendezés folyamatának zavartalan megvalósításához
A dráma: cselekvés. A dráma a cselekvő embert ábrázolja cselekedeteiben.
A drámai cselekmény: akció és reakció harca, valamint harcuk feloldása nyomán létrejövő totális
mozgás ábrázolása.
A cselekmény drámai rendbe szedett mese. A mese azt tartalmazza, ami történik a szereplőkkel,
a cselekmény pedig azt, amit tesznek a szereplők. A szerkezet szempontjából a fordulatok öszszessége a drámai cselekmény.
A dráma intenzív, dinamikus műfaj: szerkezetében minden egyes összetevőnek össze kell függnie a többivel. Közösségi műfaj: azért íródott, hogy eljátsszák, hogy valakik megelevenítsék, s
valakik megnézzék. Közvetlenül hat a nézőkre, a néző egyidejűleg látja és átéli történést. Aktivizálja a nézőt. Állásfoglalásra kényszerít, érzelmeket indukál.
A drámai szerkezet
1. Expozíció: beavatjuk a nézőt, vázoljuk, mi történik majd, mit akarunk és kikkel eljátszani.
Lényeges, hogy az expozíció a közönség értelméhez szól. Közlik, hogy mikor játszódik a
történet, kik és mifélék a szereplők, milyen alapvető összeütközés várható közöttük.
2. Bonyodalom: közösséget teremt a színpad és a nézőtér között. A néző belülről is látja a cselekményt, részt vállal belőle szívével, értelmével állást foglal. Itt indul meg és bontakozik ki
az alapszituációból következő eseménysor, egyre kiélezettebbé válik a drámai harc, a szereplők jelleme és kapcsolatrendszere mélyül, a két egymással szemben álló törekvés itt küzd
meg egymással. A klasszikus dramaturgiában az előadás azon momentuma, amelyben sűrűsödik a konfliktus, felerősödik a drámai feszültség. A cselekményben még nem látható a
megoldás, újabb fordulatok gazdagítják a hős próbatételeit.68
3. A krízis: a különböző cselekvések során főhősünk életében döntő jelentőségű válságot,
konfliktust jelent. A konfliktus az egymással ellentétes szándékok és törekvések egymásra
hatásából fakad (részletesen lásd lejjebb).
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4. A katarzis: a megtisztulás követi ezt a folyamatot. Olyan cselekmények mennek végbe, és
olyan szuggesztív módon, hogy a nézőben a válság feloldódik. Katarzist él át. A katarzis fogalmának ilyen típusú értelmezése a bábjáték tanszakon azért fontos, mert gyermekek báboznak elsősorban gyermekeknek, az életkori sajátosságok pedig ezt a színházértelmezést és
dramaturgiát teszik a leginkább befogadhatóvá, a leghatékonyabbá.
5. A megoldás a bábdramaturgiában rövid, frappáns, nem szó szerint didaktikus.69 Ne akarjuk
minden áron az előadás végén verbálisan, és a kinyilatkoztatás erejével a tanúságot kimondatni a gyermekekkel. Ha ugyanis a gyerekek a játékunk minden lépését, mozzanatát a mit
és hogyan kérdés végigjárása mentén játékosan, sokrétűen értelmezve, a próbákat érzékenyen megszervezve élték meg, akkor az üzenet, a tanúság, a mondanivaló automatikusan kialakul mindenkiben.
35
Konfliktus:
A drámai konfliktus a dráma egymással szemben álló erőinek együttes jelenlétéből adódik. A
drámai cselekvés összetűzésekre – körülmények, szenvedélyek, jellemek konfliktusára – épül,
akciókhoz és reakciókhoz vezet, harcok és ellentét kiegyenlítődését teszi szükségessé. Ez a
drámai színház sajátja (az epikus színházé nem). A dramatizálás során meg kell találni a darabban a konfliktus helyét és a formáját, mélyebb okait, feloldásának helyét. Helye lehet a cselekmény tetőpontján, de előfordulhat, hogy már a dráma kezdete előtt kialakult a konfliktus, így a
cselekmény a múlt bemutatása. A klasszikus dramaturgiában a konfliktus mindig a hős személyéhez kapcsolódik.70
A drámai szituáció:
A szövegben és a színpadon megjelenő olyan elemek összessége, amelyek a szöveg és a cselekmény megértéséhez mindenképpen elengedhetetlenek az előadás adott pillanatában. Minden
szituáció nem más, mint a következő epizód előkészítése, a cselekmény előrehaladásának aktív
részese.71
A cselekmény egysége:
A cselekmény akkor egységes, amennyiben az előadásra szánt mese, műalkotás stb. egy központi történet köré szerveződik, a mellékszálak pedig logikusan ágaznak ki a történet törzséből.72
A cselekmény, amelyben a bábok részt vesznek, dramatizálásra és rendezésre szorul. A két folyamat dialektikusan összefügg, és az analizálás-szintetizálás folyamatára épül.
Dramaturgia:
A klasszikus dramaturgia minden klasszikus drámai szöveg felépítésének alapelemeit igyekszik
felfedni: expozíciót (bevezetést), csomópontot, konfliktust stb. Bertold Brecht óta a dramaturgia
fogalma kitágult, s a mű ideológia és formális struktúráját, illetve az előadás létrehozásában
közreműködők esztétikai állásfoglalását is jelenti. Vagyis a dramaturgia a történet elemeinek a
szövegben és a színpadi térben megjelenő elrendezésével, időrendiségével foglalkozik.
A klasszikus dramaturgia: az egységesített cselekmény egy központi esemény köré épül és
szükségszerűen a konfliktus kialakulása és megoldása felé tart.73
Dramaturg:
1. drámai szöveg írója, szerzője
2. egy társulat, egy rendező vagy színházi műhely azon munkatársa, aki az előadást előkészítő
folyamataiban vállal nagy szerepet. Fontos tudnunk, hogy a dramaturg a színházi rendben
nem azonos személy a rendezővel. Célszerű erre törekednünk a bábjáték tanszakon is arra,
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hogy a dramaturgiába bevonjuk az irodalomtanárt, vagy akár egy dramaturggal együttműködjünk, aki hosszútávon segíti csoportunk munkáját.
3. feladatai: az előadáshoz kiválasztott szöveget vagy szövegeket összeállítja, kutatások végez
a kiválasztott művel, illetve keletkezésének körülményeivel kapcsolatban, műsorfüzetet állít
össze, színpadra adaptálja vagy alkalmazza a szöveget, körüljárja a lehetséges értelmezéseket, majd az előadás szövegét egy globális horizontba (mesei, valós, a jelenben aktuális stb.)
helyezi, megfigyelőként jelen van a próbákon.74
A dramatizálás során a történetet, epikát elemezzük, részekre bontjuk, melyben a lényegkiemelésnek,
szelektálásnak, fókuszálásnak nagy szerepe van. A dramatizálás tehát egy elbeszélő vagy költői
szöveg drámai szöveggé való átalakítása, illetve színpadra alkalmazása.75
Mindenekelőtt a cselekmény értéküzenetének megfogalmazása a cél. Utána következhet a dramaturgiai elemzés.
36
Dramaturgiai elemzés folyamata:
1. A szövegtől a színpadig: hogyan alakul át a drámai szöveg színpadivá. A színrevitel előtt a
dramaturg és a rendező, az előadás létrejötte után a látottakat átgondoló néző végez dramaturgiai elemzést.
2. A szöveg és a rendezés kapcsán felmerülő dramaturgiai elemzés kérdései: az előadás milyen
időben és térben játszódik, a szereplők mely típusai jelennek meg, milyen a szereplők helye,
milyenek törekvéseik, egymáshoz való viszonyaik, mik a történet lehetséges változatai, a
cselekmény fordulópontjai, milyen a mű viszonya születésének korához, a benne ábrázolt
korhoz, és az aktuális jelenhez. Az elemzésnek rá kell világítania a mű ellentmondásaira, a
bonyodalom aspektusaira, illetve célszerű állást foglalnia egy koncepció mellett (főleg, ha
többféle értelmezési lehetőséget kutattunk fel). A néző szemszögét is érdemes figyelembe
venni az elemzés során.
3. A dramaturgiai elemzés igyekszik összehangolni és átfogó szemléletbe foglalni a színpadi
ábrázolás jeleinek esztétikai látásmódját is.76
Rendezés
A színrevitel lényegében egy drámai szöveg színpadi nyelvezetté, kifejezésmóddá alakítása.77
A rendező tudatos célkitűzéssel létrehoz egy előadást.
1. Lehetőségek, igények, célok mérlegelése, összegyűjtése után darabválasztás.
2. Munkaterv készítése, mely áll: darabelemzés – rendezői koncepció, dramatizálás – szövegpanelek, bábok jegyzéke, a nélkülözhetetlen cselekvések vázlata, bábtípusok megjelölése,
bábjátékosok száma, szerepek kijelölése, a bábok külsejével kapcsolatos instrukciók a tervezési folyamathoz, a játéktér alapelveinek felállítása, zenei felvetések, világítási igények, a
bábjátékosok feladatainak kijelölése.
3. Rendezői példány: az előadás partitúrája. Tartalmazza az előadás szövegét, a bábjáték lényeges mozzanatait, a bábok helyzetét és helyzetváltozásait, a világítási igényeket, a díszletkezelést, a zenei és hangeffektusok dramaturgiáját, az előadásban nem látható, de azt szolgáló tevékenységek instrukcióit.
Javaslatok a rendezés előtt önmagunknak
Érdemes a bábok helyzetét, mozgását, koreográfiáját rögzítő jelrendszert kialakítani, illetve
mindenről alaprajzot készíteni.
Érdemes a közös munkára, a cselekvő elemzésre nagy hangsúlyt fektetni. Idetartozik: a választott mű elemzése, a rendezői intenciók átbeszélése, értelmezése, konszenzusos megfogalmazása,
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a színpadi képzőművészet nyelvének kialakítása, a szükséges cselekvéshez rendelt terek kipróbálása.
Érdemes az elkészítendő bábok technikáját alaposan átgondolni, előre meghatározni minden
egyes figuránál, hogy melyik karakternek mit kell tudnia cselekvésben, milyen legyen a stilizálás foka, milyen legyen a stílusa.
Érdemes előre eldönteni, hogy a bábjáték bábjait magunk készítjük el, vagy elkészítettjük. Ez
esetben a tervezést magunk végezzük, és a készítésre kérünk fel alkotókat, vagy a tervezéssel is
másokat bízunk meg. Csoportunkkal ez esetben a színrevitel a feladatunk. Ezek mérlegelése és a
döntések meghozatala akkor egészséges, ha közösen tesszük.
A bábjátékosok esetében a művészi feladatok megtanulása soklépcsős gyakorlással valósulhat meg.
A következőkben felsoroltak nem időrendet és fontossági sorrendet jelentenek. A gyermekcsoport
mindenkori állapota határozza meg, hogy melyikkel mennyit (időben), és hogyan (egyéni, kiscso- 37
portos, csoportos, közös), milyen pedagógiai és művészeti eszközökkel foglalkozunk.
1. Események, hangulatok, lelkiállapotok = élmények átélése, melyek a színpadra állítandó
előadást szolgálják. Ez történhet közvetlenül és közvetetten.
2. A szereppel való foglalkozás folyamata: a szerep felépítése, a karakterek pontos megfogalmazása, a cselekmény szituációkra való bontása, ezek etűdökké alakítása, a bábtárggyal történő mozgások kialakítás, ha élőszereplő és bábu is jelen van egy-egy szituációban, akkor
ezek viszonyának, térbeli mozgásuk helyzetének kialakítása.
3. A kész szerepek, szituációk reprodukálása, teljes begyakorlása.
A bábjátékos színészi munkája
• művészi alapállás: mindent bábos szemmel figyeljünk, gyűjtsük mindenről az információt,
lássuk meg mindenben a bábos megoldásokat, keressünk és alkossunk folyamatosan bábos
témákat (ki hogyan, milyen hangsúllyal beszél egy áruházban, hogyan mozognak az emberek az utcán, egy sportmérkőzés alatt a sportolókat figyelve milyen mozgássorokat fedezhetünk fel, kedvenc állataink milyen módon viselkednek, hogyan mozognak, a kirándulások
alatt figyeljünk meg mindent, amit az adott környező, közeg lehetővé tesz stb.)
• társművészetek tanulmányozása: tánc-, fotó-, képző-, iparművészet, művészettörténet stb.
• a színpadi cselekvés törvényszerűségeinek elemző vizsgálata: sokoldalú és variációkkal tűzdelt legyen, hagyjunk időt a sok lehetőség kipróbálásra, a mozgások és mozdulatok begyakorlására, egymás munkájának kívülről, nézőként való megtekintésére.
A bábu stilizációja nem lehet ellentétben a színészi játék stilizációjával. A bábjátékos tehetsége,
fantáziája, emberismerete, szakmai tudása, személyisége, szorgalma, megfigyelőképessége által
kel életre a bábtárgy.
Egy bábtárggyal történő szerep kialakítása
A szerep főfeladatának tisztázása, például a színpadra állítandó történetünkben egy róka főfeladata, hogy megkaparintsa a gyáva nyulat. Ennek érdekében több mellékfeladatot is végre kell
hajtania, sőt jóságosnak is mutatja magát, hogy főfeladatát biztosan végre tudja majd hajtani.
Tehát el kell játszani a jóságot is, célja elérése érdekében ravaszkodnia kell. Az ezt kifejtő cselekedetekhez szituációk szükségesek, amelyekben olyan mozdulatokat és hangokat épít be bábjátékos, amelyek árnyalják a figura törekvéseit, szándékát, színesítik és megokolják szerepét és
feladatait. A bábuval végrehajtott apró szituációkból egyre többet tudunk meg, kibontakozik
előttünk, nézőkben a figura viselkedése, jelleme. A szüntelenül akcióban cselekvő bábot mozgató bábos nélkülözhetetlen kérdése kell legyen a játék felvázolásának minden mozzanatában: Miért? Miért megy át a bábu a tér egyik pontjáról a másikba? Miért ül le, miért cselekszik stb.?
Minden mozzanatnak indoka legyen, mindennek legyen oka! A körülbelül végrehajtott mozgásnak, az olyan „mintha” mozdulatnak nincs értelme a bábjátékban. A jó bábos nem bábot mozgat, hanem jellemet formál a bábjátéknak legmegfelelőbb bábtípus segítségével.

A szöveget és beszédet is cselekvő elemzéssel tehetjük magunkévá, minden bábos személyes
„tulajdonává”. Ha a mozgás és a beszéd ritmusa tökéletes összhangot alkot, ha az érzelmiindulati kifejezések szinkronban vannak a bábu mozgásával és a bábos beszédével, a hatás tökéletes lesz. A bábjáték irodalmának leggyakoribb figurái az állatfigurák. Gyakran felmerülő kérdés, hogy miképpen szólaljon meg a bábszínész „macskául, kutyául, kakasul stb.”? A bábjátékos nem állathang-utánzó parodista, a stilizáció mértékadó kell legyen.78
A rendezés során tehát a dramatizált, dramaturgiailag színpadra állított szöveg szintetizált képi
megjelenítése a feladatunk.
A rendezés folyamatában szempontjainkat a bábos-animációs szemlélet vezeti. Többek között:
• az általánosítás, a stilizáltság fokának egyensúlya (forma, kidolgozottság, anyagazonosság)
• szimbólumrendszerek használata, ezek közel azonos képi és tartalmi jelentése
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• a cselekmény bonyolultsági fokának megfelelő bábfajták kiválasztása
• a bábok azonos fokú hangi és mozgásbeli stilizációja
• a „valószínű lehetetlenségek”, a csodás elemek, az átváltozni képes bábok jeleneteinek, a
metamorfózisnak képi és technikai beépítése.
A rendező/pedagógus gyermekcsoportja életkori sajátosságainak, képességeinek ismeretében:
•
•

•

Kialakítja, megfogalmazza a megrendezendő bábjáték koncepcióját, a megjelenítéshez szükséges anyagokat, a műfaj eszközeit, konvencióit, a játékmódot, a stílust. A kiindulópont: a
kiválasztott irodalmi mű értékrendje.
Az értékek tisztázása után következhet az eszközök használatának összeállítása, az alapvetések tisztázása: Mit? Miért? Hogyan? Az eszközök materializálják, valósággá váltják a képzőművészet, a zene, a bábjátékosi státusz, a mozgás, a beszéd, a fény jelenvalóságát a játékban. Optimális, ha minden eszköz, társművészeti elem a gyermeki játékosságot szolgálja,
valamint a választott mű szelleméből sarjad.
Természetesen a színrevitelt a csoport egésze, de a továbbképzőben már egyes tanulók is
végzik.

A műfajon belül a bábtípusok különbözősége más-más filozófiát szolgál. Mindegyik bábfajta másféle hangulatot sugároz, másfajta játékot követel és diktál. Ezért determináló a bábfajta megválasztása az előadás jellege alapján. A bábu formajegyeinek elkészültével megszabja az egész alkotói folyamatban a mozgást, a játékmódot, az előadás ritmusát. Érdemes ezért a darabválasztás kezdetétől
az alkotói folyamat minden lépését együtt megalkotni a gyermekcsoporttal. A közösség minden tagja alkotótárs és a produktum létrejöttét szolgáló, kreativitását kibontani képes játszótárs.
A bábjáték tanításának kulcskérdése műfaji összetettségéből fakad: a bábtárgy elkészítésének
és a színi cselekedet egyensúlyának megteremtése.
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II. 4. Tantervhez kötődő folyamatok
4. 1 Projektek – tervek
4. 2.Bábtörténet a tananyagban – ajánlott tartalmak, tevékenységek
ÚTMUTATÓ
Hogyan alkalmazzuk a Projektek – tervek és a Bábtörténet a tananyagban című táblázatokat?
• projektek – tervek
A témajavaslatokat egy olyan 3x3-as táblázatba szerkesztettük, amelynek minden eleme minden másikkal kapcsolatban van. Ez a kapcsolat azonban nem az olvasás irányát horizontáli- 39
san követő haladást jelenti, hanem sugaras, centrális elhelyezést.
Középen kap helyet a fő tartalmi egység megnevezése, a hívószó. Például: vásári bábjáték, képmutogatók, maszkok világa. Ezt veszik körbe az őt kifejtő, őt részletező, tevékenységbe hívó táblák.
Például: hívószó – vásári bábjáték. Altémák, tartalmak, tevékenységek: 1. vásárok világa, 2. Vitéz
László és Paprika Jancsi, 3. Hincz család és Kemény Henrik, 4. Vándormutatványosság, 5. A kesztyűsbáb, 6. Kesztyűsbáb készítése, 7. Etűdök létrehozása, 8. Irodalom. Az első négy a történetiségen
keresztül vizsgálja a színházat, a kort, amelyben ez a műfaj kialakult, a műfajt magát, a vásárok világán keresztül a történelmi és a néprajzi vonatkozásokat, illetve e műfaj jeles képviselőit a kezdetektől napjainkig. A következő három témacím alatt már a gyakorlat húzódik és fejtődik ki. A műfaji sajátosságok színpadra állításán keresztül a bábkészítésig jelen van a bábjáték minden tevékenysége. Az utolsó egység pedig azokat az irodalmakat sorolja fel, melyek a feldolgozás minden fázisában segíthetik munkánkat.
A különböző részek át- és áthatják egymást, nem irányt jelentenek, hanem a megvalósítás egy-egy
lehetséges szegmensét, gondolatiságát, tevékenység-paneljét. A csoportunk alapos ismerete alapján
dönthetünk, hogy melyik résztémával indítjuk a hívószó alatt megjelölt, a bábművészet egyik kimagasló műfaját, a példánál maradva, a vásári kesztyűs báb mint témakör feldolgozását.
Például:
• azonnal játékon, improvizációk sorozatán keresztül kutatjuk a két kezes kesztyűs technika
sajátosságait,
• vagy filmen megnézzük Kemény Henrik egyik előadását, azt elemezve indulunk neki az
etűdkészítéshez,
• vagy közösen drámai konfliktusokat fogalmazunk meg, ezeket egyénileg színházi szöveggé
írjuk és utána ezeket felhasználva a színpadra állítás gyakorlatának folyamatát tanuljunk,
• vagy kétszereplős etűdöket állítunk össze, mely etűdök a klasszikus konfliktusra épülő dramaturgiát követik, a bábokat ehhez megtervezzük, elkészítjük, és felkészülünk egy nézőknek előadott bábjátékra,
• vagy e műfaj történetisége a kiindulópontunk, és önálló gyűjtőmunka formájában dolgozzuk
fel a vásárok világát, a vándormutatványosságot, ehhez kiscsoportos formában beszámolókat készíttetünk a gyerekkel, és ezeket ismertetik velünk,
• vagy ellátogatunk (ha módunkban áll) az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetbe,
ahol a bábgyűjteményben megtekintjük a Hincz és a Kemény család vásári bábjait, ott rajzolunk, fényképezünk, később ezek alapján elkészítjük az ott látott és kiválasztott bábok másolatait, ezekhez írunk szövegeket, ….
Látjuk, hogy számtalan irányban elindulhatunk, a nyolc cím alá rendezett tartalmak, tevékenységek
és feladatok a lehetőségek körét adják meg. Ezek kombinálása, a ráfordított idő mennyisége, a tevékenységek mélysége a csoportunktól és a tanári szándéktól függ.

A javasolt projekt-témáknál, ott, ahol a tananyagban több évfolyamnál is kötelezően jelen van a főtéma (például a vásári bábjáték alapképző 5. és továbbképző 8. évfolyamnál), nem választottuk szét
a tartalmakat, nem jelöltük meg az életkori specifikumokat a tananyag feladatosításában. A csoportok fejlettségi szintje, érdeklődési köre, a már kialakult tapasztalat- és tudásanyag alapján ezeket a
pedagógus maga állítsa össze! A megjelölt tartalmak, akár kultúr-, kortörténeti, vagy bábtörténeti,
akár gyakorlati (színpadi, bábkészítési, képzőművészeti, koreográfusi, zenei stb.) orientáltságúak,
szabadon gazdagíthatók, illetve variálhatók.
• Bábtörténet a tananyagban
Minden évfolyamon a tanterv által kijelölt bábtörténeti korszak és műfaj megismeréséhez tettünk
javaslatot.
40
Az ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához fejezetben példákat hozunk a téma irodalmi,
kor- és kultúrtörténeti, művészettörténeti, néprajzi és antropológia felkutatásához, a második fejezetben az általunk megismert tartalmak alapján tervező és bábkészítési feladatokat ajánlunk, majd
pedig felsoroljuk a tárgyalkotáshoz szükségesnek vélt anyagokat, eszközöket.

1.

VÁSÁRI BÁBJÁTÉK
Alapképző 5. évfolyam
A projekt típusa: nagyprojekt, féléves ciklusban tervezett
Továbbképző 8. évfolyam
A projekt típusa: nagyprojekt, féléves ciklusban tervezett

VÁSÁROK VILÁGA
Régen és ma
Történelmi vetület
Néprajzi ismeretek
Kultúrtörténeti háttér
Adott településünk helyi sajátosságai, vásárai

Tevékenységek:
Viták, beszélgetések, filmvetítés, térképhasználat, kutató
munka, tablókészítés, térképkészítés, interjúk készítése helyi
vásározókkal

VITÉZ LÁSZLÓ és
PAPRIKA JANCSI

HINCZ CSALÁD és
KEMÉNY HENRIK

A népi bábhős fogalma
Európai rokonaik: Punch,
Polichinelle, Petruska,
Kasperle, Kaspárek, Guignol,
A vásári bábjáték magyar hagyományai
A magyar népi bábhős formai
jegyei, karakterük összetevőik
Tevékenységek:
Filmvetítés és elemzés, összehasonlító és elemző kutatás,
magyarázó ábrák készítése, rajzolása, festése ...

Helyük a magyar bábtörténetben
A vásári bábjáték jeles képviselői
napjainkban
Pályi János
Bartha Tóni

VÁNDORMUTATVÁNYOSSÁG
Kultur- és művelődéstörténeti
érdekességek:
A középkor óta nemcsak árut,
hanem hírt, információt is lehetett cserélni. A vásároknak ez a
kitüntetett szerepe egészen a 19.
század végéig fennmaradt. …
Cirkusz: bohócok, egyensúlyozók, artisták stb. világa
Utcaszínházi műfaj megjelenése, az újkori vásárok szórakoztatói, a játék sajátosságai.
Tevékenységek:
Vásári forgatag megtervezése,
kialakítsa
Helyszín kijelölés, vásári figurák, piacosok karakterének kialakítása
Egyszerű vásári etűdök improvizálása
Tárgy-metamorfózis játékok
Szerepjátékok a vásáron

Tevékenységek:
Filmvetítés, előadáselemzés, lehetőség szerint riportkészítés vásári bábosokkal, fotóalbum készítése …

A KESZTYŰSBÁB

VÁSÁRI
BÁBJÁTÉK
Műfaji sajátosságai
Az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságainak összegyűjtése: ellentétes karakter, állandó
figurák, jó és rossz küzdelme...
A vásári bábjáték misztériuma
A magyar bábtörténetben elfoglalt helye
Nemzetközi kitekintés
Napjainkban betöltött szerepe
A bábos és közönségének kapcsolattartásának fontossága és
lehetőségei

Helye a bábtípusok között
A kesztyűs játék szabályai
A báb karakterológiája
Az emberi kéz mint a kommunikáció
eszköze
A könyök-alkar-tenyér-kézfej, mint
anatómiai egységgel való ismerkedés
A kesztyűsbábbal való játék törvényszerűségei
Az egyszerű mozgássorok technikai
igényei
A két kezes játék lehetőségei és korlátai
Színpadi eszközeinek megismerése
A tér vertikális és horizontális használatának szabályai
Tevékenységek:
Improvizációs gyakorlatok
Kézpantomim
Kézjátékok párban, illetve csoportosan
Tükör előtti kézjátékok – ellentétes
karakterek egyszerű megjelenítése
Árnyjáték kézhasználattal, mozdulatsorok kipróbálása
Kellékek mozgatása kesztyűsbábbal
Paraván feletti mozgássorok megtanulása
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KESZTYŰSBÁB
KÉSZÍTÉSE

ETŰDOK
LÉTREHOZÁSA

Tevékenységek:
Elkészítésének munkafázisai
A bábu aránya
Szerkezeti elemei, felépítése
Mozgatási követelmények
számbavétele
A sík és a plasztikus felületek
kombinálási lehetőségei
A bábu alakjának és a kéz anatómiájának összefüggései
A bábu nyakának, derekának,
„lábának” a helye
A fej kialakításának technológiái
Az anyagkiválasztás és a mozgás összefüggései
A bábu tekintetének jelölésének
és arckarakterek kialakításának
összefüggései
Egyszerű paravánok, porondok
felépítése, bevilágítás, függönyrendszerének kialakítása

Tevékenységek:
Kézjátékok, kézpantomim játékok
Improvizációs gyakorlatok
Egy- vagy kétszemélyes szituációk létrehozása: ellentétes karakterek megformálása, szerepcsere, szerepátvétel
A kesztyűk tárháza, a különböző kesztyűk kínálta jelentésteremtési lehetőségek kipróbálása
Ellentétes karakterek tervezése,
mozgásuk megtanulása, bemutatása
Téma kiválasztása (mesei, társadalmi szituáció stb.)
Szövegszerkesztés
Paraván kialakítása
Próbák
A játék akusztikus elemekkel
való feltöltése stb.
A humor és a groteszk változatos megjelenítési formáinak kipróbálása

IRODALOM
Bábtörténeti kalandozások, Válogatta és
szerkesztette: Tarbay Ede, Múzsák
Közművelődési Kiadó, Bp. 1995. – ebből válogatott
Dömötör Tekla: A népi színjátszás Európában. Budapest, 1966.
Dankó Imre: Piaci és vásári viselkedésformák, Népi kultúra – népi társadalom, 11 – 12. 1980.
Mészáros Emőke: Vitéz László és társai.
A Kemény család bábszínháza. Magyar Iparművészet 1994. 3.
Moldován György: A népi bábjáték
utolsó mohikánja. Színház, 1972. 5.
Belitska-Scholtz Hedvig: Vásári és művészi bábjátszás Magyarországon
1945-ig, Tihany 1974.
Kemény Henrik: Életem a bábjáték, bölcsőtől a sírig, lejegyezte: Láposi Terka, Korngut-Kemény Alapítvány
2012.
Galántai Csaba: A Vitéz László Színháztól a Nemzeti Bábszínjátékig – Magyar bábművészeti antológia, OSZMI
2012.
Székely György: Bábuk, árnyak – A
bábművészet története – Népművelési
PI. Bp. 1972.
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KÉPMUTOGATÓ JÁTÉK
Alapképző 3. évfolyam
A projekt típusa: nagyprojekt, féléves ciklusban tervezett
Továbbképző 10. évfolyam (a Kísérletezések színháza tananyagának témaköre megengedi, hogy a síkfelületet, mint az animáció mozgó objektjét használjuk)
A projekt típusa: közepes projekt, ajánlott 1 hónapra tervezni.

VÁSÁROK VILÁGA

KÉPREGÉNYEK

SÍK BÁBOK VILÁGA

Régen és ma
Néprajzi ismeretek
Kultúrtörténeti háttér
Adott településünk helyi sajátosságai, vásárai

Régen és ma
Tudománytörténeti rekvizitumok

Tevékenységek:
A sík és plasztikus felületek, formák
különbségének összegyűjtése
A plasztikus, térbeli környezet síkba
fordítása (látványrajzok, táblaképek)
Sík bábok és síkfelületek mozgatásának szabályai
Árnyékok létrehozása fény elé tartott
tárgyakkal, testekkel
Ember méretű síkbáb elemek mozgatása, összeépítése síkfelület előtt
Sík- és vetített felületek találkozásából adódó lehetőségek tovább folytatása

A vásárokon mindazon optikai
eszközök egyszerűsített, olcsó
formájával találkozni lehetett,
amelyeket először a tudomány,
majd a városi középosztály kulturális fogyasztási, szórakozási
formái kitermeltek
Tevékenységek:
Viták, beszélgetések, filmvetítés, térképhasználat, kutató
munka, tablókészítés, térképkészítés, interjúk készítése helyi
vásározókkal…

2.

A vándorló
lanternisták
3.
A laterna magica (a
bűvös lámpa, mely a vásárokon, a népszórakoztató
sokadalmak attrakciójaként,
vándormutatványosok ijedelem, borzongás övezte
eszköze volt)
4.
A panoráma mint a
térérzékelés illúziójának
épített színtere
A mese-diafilmek világa
Álló- és mozgóképek
A graffiti, a street art művészet
egyszerű elemei
A képregény műfaja
Tevékenységek: (határtalanul
sok variáció lehetséges)
Pl. diafilmnézés, majd rajzolással készítés, iskolai falrészen
graffiti tervezés, vetítő fényforrása elé állva a falra vetült árnyékaink átrajzolása

VÁNDORMUTATVÁNYOSOK
„A világpanorámákban, sztereoszkópban külországok tájait,
őserdeit, nagyvárosainak díszes
épületeit, különféle nevezetességeit, csaták, földrengés okozta
romokat nézegetve, a nép más
világot látott, más életformát.
Komolyan nézte azt…”(1.)
Képmutogatók, kukucskálódobozok, panorámák, mutatványosok, vándorfényképészek
világa

MESEFELDOLGÁZÁS

KÉPMUTOGATÓK
Műfaji sajátosságai
A képmutogató játék stílusjegyei
A mutogató személyének jellemzői
A nézőkkel való kapcsolattartás
kritériumai

Tevékenység:
Anekdota, legendamese elemzése,
jelenetekre bontása
Az ókor világok mítoszaiból és/vagy
a keresztény kultúrkör legendáiból
válogatás, történetfűzés
Szövegkönyv kialakítása
Mesemondók meghallgatása
A mesélés stílusjegyeinek felkutatás
A narratív mesélés módjainak kipróbálása, az egyéniséghez legmegfelelőbb stílus kialakítása
A beszédtevékenység részeinek öszszefüggései a képmutogató játékban
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Tevékenységek:
Kutató munka, apró szerkezetek
készítése, múzeumlátogatás,
tematikus fényképalbum készítése, kukucskáló doboz készítése, egymásról humoros fényképek készítése beállítások alapján
A KÉPMUTOGATÓ ATTRIBÚTUMÁNAK, a táblaképnek az ELKÉSZÍTÉSE
Tevékenységek:
Fényképek, fotóalbumok nézegetése
Képzőművészeti alkotások
vizsgálata
A kétoldalú felületek dramaturgiája és ezek megtervezése, kivitelezése
Síkfelületen különböző rétegződések létrehozása vegyes
technikákkal
Plasztikus – relief felületek létrehozása
Festészeti eljárások gyakorlás
Kísérletek:
- pontfénnyel való képolvasás
lehetőségével
- előre megfestett síkfelületekre
való színes fények vetítésével
- előre megfestett síkfelületekre
való mozgófilmes vetítéssel

(légzés, hallgatás, kiejtés, tempó)
A jelenetszerkesztés főbb szabályai
A beszéddel történő karakterábrázolás lehetőségei
A statikus táblaképről való mesélés
szabályai

KÉPMUTOGATÓ JÁTÉK
SZÍNREVITELE
Tevékenységek:
Képmutogató játék létrehozása,
színpadra állítása a kész attribútum játékba emelése
A beszédtevékenység részeinek
gyakorlása (légzés, hallgatás,
kiejtés, tempó)
A tekintet, az arcjáték dominanciájának gyakorlása
A testgesztusok arányának kipróbálása
A gesztus, a mimika, a szöveg
egyensúlyos arányának megkeresése
A szembe-nézet fontossága, eltűnés élbe fordulással, a profil
nézet kialakítása
A képolvasás technikájának felépítése
A személyre szabott játékmód
kialakítása
Az árnyék és a fény dramaturgiai szerepének kiaknázása az
adott táblakép előtti játékban

IRODALOM:
1. Kolta Magdolna: Képmutogatók 1. A
fotográfiai látás kultúrtörténete, Magyar Fotográfiai Múzeum 2003.
További irodalom:
Takács Lajos: A képmutogatás kérdéséhez. Etnográfia, 1953. 87 – 103.
Históriások, históriák. Magyar Néprajzi
Tanulmányok, Budapest, 1959.
A históriások alkotásmódja. Etnográfia,
1956.
A históriák néhány formai sajátosságai.
Néprajzi Értesítő, 1955. 65 – 80.
Raffai Judit: A magyar mesemondás
hagyomány, Hagyományok Háza, Bp.
2004.
Bálint Péter: A meseszövés változatai,
Didakt Kiadó, Debrecen, 2003.
Többes azonossága, szerk.: Bálint Péter,
Hajdúböszörmény, 2010.
Galántai Csaba: A Vitéz László Színháztól a Nemzeti Bábszínjátékig –
Magyar bábművészeti antológia,
OSZMI 2012.
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MASZKOS JÁTÉKOK, A MASZK VILÁGA
„Egy kultúrtörténeti maszkban egyidejűleg van jelen morál, esztétika, filozófia, antropológia és mindaz, amit
a megosztottság mai állapotában csak mozzanatonként írhatunk körül.” – P. Müller Péter
„A maszkteóriákban fontos hangsúlyt kap a rítus és a mítosz. A maszkok a mitológiai absztrakciók konkretizált és emblematikus megvalósulásai, amelyeket azért alkottak, hogy felnagyítsák, megerősítsék és kódolják
egy adott közösség hiedelmeit, metafizikáját, kozmológiáját és alapvető létfilozófiáját. A maszkos játékok hátterében azok a rítusok állnak, amelyekben az ember a maszk révén a termékenység érdekében magasabb erő
birtokába igyekszik kerülni, hogy azáltal a rítusok legfontosabb célját, a termékenységi erőnek az egyik vegetációs periódusából a másikba való átvitelét elérjék.” – Ujváry Zoltán
Alapképző 6. évfolyam
A projekt típusa: nagyprojekt, a teljes tanévet kitöltő ciklus

SZÍNHÁZTÖRTÉNET

TERMÉSZETI NÉPEK

Halotti maszkok
A görög színház maszkjai – Dionüszosz színháza
A kórus szerepe
A rítus és a dráma mágikus
eleme
A középkor hatáskedvelő misztériumjátékai és a maszkok jelenléte
Commedia dell’arte típusai és
álarcaik (tipikus figurák és formák)
A barokk színpad és maszkok
funkciói
Korunk maszkmesterei

Démonok, istenek álarcai
Természetfeletti, nem emberi
lények képmásai
Idolok, szobrok és maszkok a
kőkori időkből
Termékenységvarázslások és
maszkos megidézésük
Ember és maszk: az elbújás, rejtőzködés, átváltozás szándékai
A fejdísz, hajviselet, az arc
formázása a maszk körül
A maszk mérete, aránya kifejezi
az általa képviselt, megidézett
lényt
Testmintázatok és a szertartások
többi kellékének mintázatai
Tetoválás és régi funkciói
Átmeneti formák: a hatalmat, a
befolyást, a rangot képviselő
maszkok a viseletek sorában
Törzsi művészet maszkjai: Afrika, Ázsia, Amerika, Ausztrália, Indonézia,…
Tevékenységek:
Dramatizálás, improvizációs játékok maszkokkal, anyaggyűjtés, tetoválás minták gyűjtése,
rajzolása, tematikus albumkészítése, összehasonlítás, test és
arcfestések

Tevékenységek:
Szövegek önálló tanulmányozása, fotóalbumok feldolgozása,
fotók elemzése, filmvetítés,
Tematikus albumok készítése
rajzolással, montázzsal, a nagy
történelmi korszakokról interjúkészítés a történelem és a magyar tanárral, arcfestések

SZÍNÉSZI JELENTLÉT és
MASZK
A commedia dell’arte színháza:
itáliai, népi eredetű és jellegű
rögtönzött színjátéktípus a1618. századból
Előadói hivatásos vándorszí-

MASZKOK
VILÁGA
A maszkban az univerzalitás jelenik meg
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MAGYAR HAGYOMÁNY
MASZKOS JÁTÉKAI
Játékok és maszkok munkaalkalmakkor (aratás, szüret, disznótor)
Mesterséget, foglalkozást utánzó jelentek, genre alakok (borbély, kovács, kéményseprő, bazáros, …)
Farsangi alakoskodók (Lucaasszony, ördögök, nemeket felcserélők)
Állatmaszkok (ló, kecske, medve,
gólya)
Alakoskodó játékok (betyár, orvos,
törökmaszkos)
A misztérium maszkjai
Busó maszkok
Lakodalmas játékok álarcai
Tevékenységek:
anyaggyűjtés, dramatizálás, egyszerű maszkokkal szerepjátékok, rögtönzések

A MASZKOS JÁTÉKOK JELLEGZETESSÉGEI
1. A népi színjátékok dramaturgiái
(előkészület, szervezés, szereplők,
kellékek, prológus, színre lépés)
2. Vásári szórakoztatók, vándormulattatók játékai

nész társulatok voltak
A rögtönzés szerepe
A színész színháza
Állandó karakterek
A nézők reagálásának beépítése
a játékba
Jelenetező technika
Ellentétjátékok és figurák
Az aktualitásokra reflektál
Tökéletes szövegmondás…

Az emberiség kultúrtörténetében betöltött szerepe
Az ember egyedfejlődésében
betöltött szerepe
Színháztörténeti vonatkozása
A maszk a színház, a dráma
kontextusában

Tevékenységek:
Bemelegítő, lazító, kondicionáló mozgásgyakorlatok
A maszkos játékot előkészítő és
fejlesztő beszédgyakorlatok
A fej és a tekintet változtatások
gyakorlása
Pantomim játékok
Táncos gyakorlatok maszkban
Hangtorzítások és hangkuliszszák kipróbálása
Az élőszereplő, az óriás báb és
a maszk kapcsolatát segítő
helyzetek feltérképezése
Improvizációs játékok

Segít egy másik lény személyét
felölteni, mássá lenni, elrejteni,
elbújni, megmutatni – lélektani
hatások

MASZKOK KÉSZÍTÉSE

ETÜD LÉTREHOZÁSA

Tevékenységek:
A közösen eldöntött témához
maszkok tervezése és készítése
A képzőművészeti eljárások és
technológiák vegyesen alkalmazhatók
A tervezés kritériumai:
Érzelmek megjelenítése
Torzítások, túlzások növelésének jelentésváltozásai
Méretek, arányok, ellentétes karakterek
Kontrasztok jelentősége
Maszkfajták:
Fél-maszk, teljes-maszk, előlhátul maszk, orrnyeregig érő,
fejre szerelt maszkok
Öltözetek tervezése és kivitelezése
Kellékek tervezése és kivitelezése

Tevékenységek:
Csoportos munkaformában,
egymástól nagyon különböző
stílusú maszkos jelenetek (minden csoport más-más korszakot,
szertartást, varázslást stb. dolgoz fel)

A maszk és az ál/arc különbözősége
Arc és arcmás

ELŐADÁS LÉTREHOZÁSA
Tevékenységek:
Tartalom kiválasztása (rítus,
ókori mitológia, népszokás
eleme, egy színháztörténetet
reprezentáló korszak, a commedia dell’arte színháza, saját történet, …)

3. Természeti népek termékenység
rítusainak eszközei
4. Commedia dell’arte színjáték jellemzői, az állandó karakterek, tipikus figurák
Tevékenységek:
Önarcképből arcmás készítése egyszerű papírokból
Festés az arcra
Tükörbe nézés, a tükörre rajzolás –
„álarcom”
Egyszerű formákból érzelmek megjelenítése síkfelületen
Karakterek egyszerű megjelenítése
különböző anyagok felhasználásával
Zacskó, zsák, sík, festett, teljes arcot
eltakaró, orrnyeregig érő plasztikus,
léggömbre kasírozott, textilmaszkok
készítése
Mind a négy műfajhoz (népi, vásári,
természeti, commedia dell” arte)
maszkrekonstrukciók készítése, működésbe hozása

IRODALOM
Kerényi Károly: Az égei ünnep,
Kráter, Budapest, 1995
Honti Katalin: Színház és látvány III. Corvina, Bp. 1978.
P. Müller Péter: A maszktól a halálszínházig, Kijárat Kiadó, Budapest, 2010.
Ujváry Zoltán: Farsang, Néprajz egyetemi hallgatóknak, Debrecen, 1990.
Ujváry Zoltán: Játék és maszk I-IV.,
Debrecen, 1983.
Zolnay Vilmos: A művészetek eredete
(Pokoljárás), Magvető, Budapest
1983.
Hoppál Mihály: Sámánok Eurázsiában, Akadémiai Kiadó, Budapest,
2005.
Bodrogi Tibor: Törzsi művészet I-II.
Corvina Kiadó, Budapest, 1981.
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BÁBTÖRTÉNET a tananyagban – ajánlott tartalmak, tevékenységek
ALAPFOKÚ 1. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji megnevezések
Emberhelyettesítő
bábok

Ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához
Vonulós szokásainkból a kisfarsangi időszak
(jelmezekkel felöltöztetett óriásbáb, alulról
mozgatott botos báb). Időszaka: november.
Szüreti mulatság idején a Bacchus báb megidézése (óriás báb, hátulról mozgatott rongybáb).
Időszaka: októbertől november végéig.
Farsangi hagyományainkból a téltemetés szokása
(szalmabáb, alulról mozgatott botos báb), alakoskodók (felöltöztetett óriásbábok), álesküvői
menet (élőszereplő és hátulról mozgatott óriásbáb)
Kiszebáb tavasz idején (óriásbáb, alulról mozgatott botos báb)
A vonulós szokásokon kívül idetartoznak a mesterséget, foglalkozást utánzó jelenetek is (vásározók, házalók, edényjavítók, bíró, pap, orvos,
csendőr jelenetek)

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek
Tárgyak összeépítése: rudak, seprűk, vödrök,
üres tisztítószeres vagy vizes palackok, kefék,…
Rögtönzött bábok tárgyakból és öltözetekből:
seprű és lapát felöltöztetése, párba állítása
A rögtönzött bábokkal etűdök alkotása, vonulós játékok gyakorlása, dalok és zörejek
szerkesztése, rögtönzött hangszerek, akusztikus tárgyak kialakítása.
Több mozgató által hátulról mozgatott óriás
bábok készítése. A bábok humorosak, groteszkek, egymástól nagyon eltérő karakterűek. A stilizálás rajtuk egyszerű, lényegre
törő.

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök
Seprűk, lapátok, kerti szerszámok, gégecsövek, vödrök, kisszékek, iskolatáskák, fogasok,
kosarak
Textilek, vásznak
Öltözetek, ruhaneműk: szoknyák,
kendők, nadrágok, zakók, ingek
Az akusztikus tárgyakhoz: konzerves dobozok, palackok, flakonok, kavicsok, fadarabok, gégecsövek, fésűk, edények.
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ALAPFOKÚ 2. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji
megnevezések
Tárgyak a mesékben

Ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához
Mesék, legendák, mitológiák, amelyekben a tárgyaknak mágikus szerepe van:
„üssed, üssed botocskám” – husáng
„terülj, terülj asztalkám!” – terítő
kásás fazék, mely mindig ontja a kását
aranygyűrű, mely az életet jelenti
madártoll, amelyben a bajban kisegít
síp, mely, ha megszólal, ott terem a segítő
varázspálca, mely teljesít minden kívánságot
tükör, mely megmutatja a jövendőt
tükör, mely elől nem lehet elbújni
keszkenő, az összetartozást jelenti
szőnyeg, mely bárhová elvisz
lámpa, melyben szellem lakik
kard, mely magától lekaszabolja az ellenséget,
…..

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök

Tárgyalkotási feladatok:
Lehetőség szerint mindenki készítsen magának egy varázstárgyat úgy, hogy a
tárgy képes legyen valami trükkre. Például:
Keszkenőt ketté tudom választani, és az
egyik felét odaadhatom a páromnak
Szőnyeg, melyre, ha rá ül valaki, két kengyel segítségével szánkóvá változik
A tárgyalkotás után szerepjátékokban kipróbálhatjuk a varázstárgyakat.
A tárgyainknak gazdái vannak, kiket egyszerű anyagokból készítünk el.
Például:
Felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábokat: báb teljes mérete kb. 50 cm. Egyetlen mozgatórúddal mozdítható, mely a báb
fején keresztül a nyakig tart. A test könynyed textíliából kialakított, nincsenek karok és lábak. A báb képes lebegni.

Papírok, textilhulladékok, dobozok,
flakonok, gombok, csipkék, termések, kidobásra váró papírszatyrok,
fonalak, kendők, tipli-rúd a mozgatáshoz, spárga.
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ALAPFOKÚ 3. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji
megnevezések
Képmutogató

Ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához
Magyar szentek legendáinak képei
Képes krónika lapjai
Mátyás-Graduale képei
Templomaink freskóképei
A Keresztút állomásainak képei
Naiv festők albumai
Pásztorfaragások
Képregények
Leporelló mesekönyvek
Diafilmek

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök

Előre kiválasztott történetekhez, egy történet jeleneteihez táblaképek festése
Táblaképek készítése vegyes technikával,
ahol a montázs, de a relief eljárás is alkalmazható
Óriási leporelló mesekönyv lapjainak elkészítése, amelyik itt-ott áttört felületű, át
lehet rajta kukucskálni, akár a mesélő
egész arca is megjelenhet benne
Egyszerű sík mesefigurák készítése az elkészült táblaképekhez, leporellókhoz
Etűdök, rögtönzések a kész bábokkal és
térelemekkel
A táblaképek képmutogató játékba való alkalmazása
A leporellók előtt, a leporellókban a síkbábokkal asztali bábjáték rögtönzése

Papírok, színes papírok
Filctollak, ollók, ragasztók, festékek, hullámkartonok (erre érdemes
festeni a táblaképeket),
Textil hulladékok

49

ALAPFOKÚ 3. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji
megnevezések

Ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek

Az árnyjáték eredete

Karagöz az árnyszínpadon
A Karagöz-játék története
Büky Béla, a magyar árnyjátszás atyja (lehetőség
szerint árnybábjainak megtekintése az OSZMIban)
Büky Béla árnyjátékhoz készült terveinek feldolgozása
A kínai rendszerű árnyjáték (szórt fényt használ, a
függőlegesen kifeszített vászonra vízszintesen
tartott mozgatópálcákra szerelt, bőrből készült
síkbábok, a vásznon csúsztatva mozognak)
Az ősi jávai kultúra vajang árnyjátéka
Az árnyjáték a keleti kultúrában a kozmikus rendben bekövetkező zavar elhárítására, vallási
szertartásokra, ősök és istenek megidézésére,
illetve a velük való kapcsolattartásra szolgáltak.

Sík és árnybábok
Fényforrások kipróbálása: gyertya, mécsesek, fáklyák, zseblámpa, villanykörték
foglalatban, fénycsövek, vetítőgép
Vásznak kifeszítése, kísérlet a fényforrások
helyével, helyzetével, erősségével, színével, statikus és mozgatott voltával
Árnyékok és árnyjátékok
Falra vetített fénybe állunk, megfigyeljük
az árnyékainkat, egymásét nagyméretű
papírokra átrajzoljuk
Falra vetített fény előtt kézjátékok
Falra vetített fénybe papírból rögtönzött
síkfelületeket tartunk, mozgatunk
Áttört felületű árnybábokat vágunk ki papírból, ezt a fényforrás elé tartjuk
Vásznat feszítünk ki, szórt fényt engedünk
rá, a vászonhoz közel mozgatjuk a bábjainkat.

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök
Vetítő vászonnak alkalmas fehér
textilek
Ollók, ceruzák
Ragasztók
Különböző, könnyen formálható
(vágható, hajtogatható, téphető,
gyűrhető) papír
Fényforrások: gyertya, mécsesek,
fáklyák, zseblámpa, villanykörték
foglalatban, fénycsövek, vetítőgép
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ALAPFOKÚ 4. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji
megnevezések

Ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek

A mitikus bábjáték
A rítus helye és szerepe

Indonéziában, Jáva és Bali szigetén ma is virágzik
a vajang műfaja. A bábut a törzséhez és végtagjaihoz rögzített pálcákkal egy paraván mögül,
alulról mozgatják. Az előadásokat még ma is
10 méter hosszú, két méter magas, kifeszített
vászonháttér előtt tartják, a bábuk lehetnek sík
árnyfigurák és háromdimenziós alakok is.
Eredetileg a jávai indonéz családok őskultuszának
szertartási kellékei voltak a bábok. Már a XIII.
században elterjedtek voltak a nagy keleti országokban.
Az ősök szellemének megidézésére szolgált, valamint a mítoszok hőseinek történetét mesélték
el velük.
Akár árnyfigura, akár háromdimenziós báb a
vajang, ma is lélekidézés a legfőbb szerepe.

Alulról mozgatható egyszerű botos és
vajang bábok készítése
Egyszerű mozgásokra képes törzs, szerkezeti váz (seprű, partvis felhasználásával)
kialakítása, rögtönzések paravánok felett
Kiscsoportban arasznyi méretű botbáb kollekció készítése, hozzá papírdobozból
dobozszínház készítése
A saját bábszínházakban előadások szerkesztése
Közös történethez fakanálbábok készítése,
figyelve a mozgatási szerkezetek egyszerűségére
Áttétellel, pálcákkal mozgatható botos bábok készítése, ahol a textilhasználat kifejező mozgást engedélyez

A vajang báb
tradíciója

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök
Rudak, pálcák
Fakanalak
Drótok
Spárga, fonal
Szeg, kalapács
Papírdobozok
Seprű, partvis
Papírok, textilek
Ollók, ragasztók
Filctollak
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ALAPFOKÚ 5. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji
megnevezések

Ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek

A vásári bábjáték
magyarországi tradíciói

A népi bábhős fogalma
Európai rokonaik: Punch, Polichinelle, Petruska,
Kasperle, Kaspárek, Guignol,
A vásári bábjáték magyar hagyományai
A magyar népi bábhős formai jegyei, karakterük
összetevőik
Hincz család és Kemény Henrik helye a magyar
bábtörténetben
A vásári bábjáték jeles képviselői napjainkban:
Pályi János, Bartha Tóni
Kultur- és művelődéstörténeti érdekességek: vándormutatványosság és a vásárok szerepe
Cirkusz: bohócok, egyensúlyozók, artisták stb. világa
Képmutogatók, kukucskáló-dobozok, panorámák,
mutatványosok, vándorfényképészek világa
Utcaszínházi műfaj megjelenése, az újkori vásárok szórakoztatói, a játék sajátosságai.
A Vitéz László játékok szerkezete, humora, játékstílusa, szövege, a nézővel való kapcsolattartása

Gyűszűtől a kesztyűsbábig:
Ujjbegyre festés, etűdjátékok
Gyűszűbábok
Ujjra húzható hungarocell gömbbel rögtönzések, páros játékok, ellentétes karakterek kialakítása
Kesztyűsbáb készítése:
Elkészítésének munkafázisai
A bábu aránya
Szerkezeti elemei, felépítése
Mozgatási követelmények számbavétele
A sík és a plasztikus felületek kombinálási
lehetőségei
A bábu alakjának és a kéz anatómiájának
összefüggései
A bábu nyakának, derekának, „lábának” a
helye
A fej kialakításának technológiái
Az anyagkiválasztás és a mozgás összefüggései
A bábu tekintetének jelölésének és arckarakterek kialakításának összefüggései
Egyszerű paravánok, porondok felépítése,
bevilágítás, függönyrendszerének kialakítása
Egy Vitéz László játék kiscsoportokban
való színpadra állítása

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök
Különböző méretű hungarocell
gömb
Olló, ragasztó
Fonalak
Drótok
Textilek, varrótű
Cérna, mérőszalag
Különböző faktúrájú textil
A báb nyakához papírgyűrűk
Gyöngyök, flitterek
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ALAPFOKÚ 6. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji
megnevezések

Ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök

A maszk színháztörténeti vonatkozásai, természeti
népeik rítusai, népszokásaink maszkjai

Halotti maszkok
Természeti népeik, törzsi művészet (Afrika,
Ázsia, Amerika, Ausztrália, Indonézia), démonok, istenek álarcai
Idolok, szobrok és maszkok a kőkori időkből
A görög színház maszkjai – Dionüszosz színháza,
a kórus szerepe
A középkor hatáskedvelő misztériumjátékai és a
maszkok jelenléte
Commedia dell’arte típusai és álarcaik
A barokk színpad és maszkok funkciói
Korunk maszkmesterei
Az elbújás, rejtőzködés, átváltozás
A fejdísz, hajviselet, az arc formázása
A maszk mérete, aránya kifejezi az általa képviselt, megidézett lényt
Testmintázatok és a szertartások
Tetoválás és régi funkciói
Átmeneti formák: a hatalmat, a befolyást, a rangot
képviselő maszkok a viseletek sorában
A magyar hagyomány maszkos játékai:
Játékok és maszkok munkaalkalmakkor (aratás,
szüret, disznótor)
Mesterséget, foglalkozást utánzó jelentek, genre
alakok (borbély, kovács, kéményseprő, bazáros
stb.)
Farsangi alakoskodók (Luca-asszony, ördögök,
nemeket felcserélők)
Állatmaszkok (ló, kecske, medve, gólya)
Alakoskodó játékok (betyár, orvos, törökmaszkos)

Önarcképből arcmás készítése egyszerű
papírokból
Festés az arcra
Tükörbe nézés, a tükörre megrajzolom az
„álarcom”
Egyszerű formákból érzelmek megjelenítése síkfelületen
Karakterek egyszerű megjelenítése különböző anyagok felhasználásával
Zacskó, zsák, sík, festett, teljes arcot eltakaró, orrnyeregig érő plasztikus, léggömbre kasírozott, textil maszkok készítése
Mind a négy műfajhoz (népi, vásári, törzsi,
commedia dell’arte) maszkrekonstrukciók készítése, működésbe hozása
A képzőművészeti eljárások és technológiák vegyesen alkalmazhatók
A tervezés kritériumai:
Érzelmek megjelenítése
Torzítások, túlzások növelésének jelentésváltozásai, méretek, arányok, ellentétes
karakterek
Maszkfajták:
Fél-maszk, teljes-maszk, elől-hátul maszk,
orrnyeregig érő, fejre szerelt maszkok
Maszkjainkhoz öltözetek tervezése és kivitelezése
Commedia dell’arte színháza:
A rögtönzés szerepe

Papírok
Textilek
Ollók
Papírmasszához alapanyag
Alufólia
Festék, filctoll
Termések
Fonalak, kenderkóc, rafia
Gyöngyök, flitterek
Bőrhulladékok
Nagyméretű zsákok (akár nylon is)
Szalagok
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Busó maszkok
Lakodalmas játékok álarcai

A színész színháza
Állandó karakterek
A nézők reagálásának beépítése a játékba
Jelenetező technika
Ellentétjátékok és figurák
Az aktualitásokra reflektál – álarc készítése
egy-egy karakterhez, majd vele való
etűdök készítése és előadás
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TOVÁBBKÉPZŐ 7. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji
megnevezések
A marionett-játék
színháztörténeti
vonatkozásai

Ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök

Az egyetemes bábtörténet legősibb játékai a hindu
bábjátékok: közép-indiai, mitologikus bábjáték,
a Ráma-játék (témáját a brahmanizmus adta, általában tavasz ünnepéhez kötötték, a zsinegek
játékának tartották), és az észak-indiai játék
(két család ősi viszályban él, miközben a családok egy-egy fiatalja szerelmesek lesznek egymásba)
Assisi Szent Ferenc betleheme, a Máriácska-játék
Franciaországban 1223-ban, mely még liturgikus marionett-játék
A cseh tradicionális marionett-játékok
XVIII. századi Esterházy Miklós főherceg kastély-színháza: marionett-operáknak adott helyet, Haydn volt a zeneszerzője
A commedia dell’arte és a marionett-játék

Marionett bábok hagyományainak, fajtáinak, technikáinak, működési elvének tanulmányozása
Marionett színpad technikai megoldásainak
modellezése
A gravitáció és az egyensúly szerepének
fizikai természete (egyensúlygyakorlatok)
Egymás testének felzsinórozása, közös játékok a mozgatások lehetőségeivel
Naturális és a szürreális ábrázolásokkal való kíséretezés sok féle anyag felfüggesztésével, viselkedésük megfigyelésével
Súlypontok, függesztési pontok kipróbálása különböző formájú és tömegű tárgyak
felhasználásával
Különböző tömegű marionett figura készítése, melyek a gravitáció elhagyását, a
mozgás konvencióinak megszegezését

Zsinórok, spárgák, kötelek
Vásznak és nagyobb méretű függönyök
A terem tárgyai
Papírhengerek
Alufólia, csomagolópapírok
Festékek, filctollak
Rudak a mozgatókereszteknek

reprezentálják
Ízelt végtagú, de egyszerűen mozgatható
bábok készítése (az ízek papírhengerekből állnak össze)
A zsinórozás gyakorlása, a mozdulatok finomítása
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TOVÁBBKÉPZŐ 8. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji
megnevezések

Ajánlott tartalom a történetiség
feldolgozásához

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek

A bunraku történeti hagyományai

Bunraku, a „lélegző” báb Japánból, 1789-ből. A
japánok nemzeti bábjátékuknak tekintik.
A bunraku játékosok törekvése: életre kelteni az
élettelen szerkezetet, hogy ők maguk, az élő
szervezetek élettelennek tűnjenek mellette.
A bábok fél vagy háromnegyed ember nagyságúak. A vázra előadásonként illesztik fel a darab
egy-egy szerepéhez szükséges fejet. A bábfejek
és kosztümök hagyományai több száz éves. A
bábok életre keltése: Más személy recitál és
énekel.
A bábok mozgása: koreográfiájában kötött, stilizált, a zene ritmusával összhangban álló, drámaian kifejező. A mozgatás a közönség szeme
láttára történik. Egy bábot három játékos mozgat: a főmozgató bal kezével az üreges háton
keresztül a feje, jobb kezével a báb jobbját
mozgatja. A második játékos jobb kezével segít
a főmozgatónak a bábut vinni, bal kezével a lábukat mozgatja. A harmadik zsinórral a báb bal
karját mozgatja.

A hátulról mozgatott bunraku báb:
Három mozgatóra szerkesztett játék megtervezése
A bábu felépítése, a karakter megkívánt
mozgáshoz a szerkezet kialakítása, a
vázszerkezet mozdulatainak ellenőrzése,
a bábu felöltöztetése
A színpad kialakítása

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök
Kötetlenül minden anyag és technológia felhasználható

TOVÁBBKÉPZŐ 9. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji
megnevezések
A művészi bábjáték
Magyarországon és
a világban

Ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához
Eszterháza
Orbók Lóránd
Blattner Géza
A.Tóth Sándor
Büky Béla
Szokolay Béla
Rév István Árpád
1945 utáni helyzet – államosítás
Minden művész, bábszínház teremtő munkásságának jelentősége egy-egy bábtípus tökéletes
kiművelése, illetve a hazai művészi bábjáték
megteremtése.

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök

Kirándulás az OSZMI-ba, mert itt tekinthetők meg az alkotók bábjai
A múzeumlátogatáson ábrák, rajzok, fotók
készítése, kutatás
Egy-egy alkotó bábrekonstrukciójának elkészítése, azok működésbe hozása, etűdökbe emelése
Időutazás: a vegyes technikájú bábok egy
saját történetre rendezett előadásban találkoznak, ahol a tér szürreális, jelzésszerű

Kötetlenül minden eszköz és anyag
felhasználható
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TOVÁBBKÉPZŐ 10. évfolyam
Bábtörténeti korszakok és műfaji
megnevezések
Nemzetközi és hazai kortárs bábszínházak
Új törekvések a
bábszínpadon

Ajánlott tartalom a történetiség feldolgozásához
Az államosított magyar bábművészet
Vidéki bábszínházak alakulása (1980-2013)
Kortárs művészek, irányok, stílusok
Berlini, lengyel, cseh, magyar iskolák és stílusok
Progresszív bábszínházi nyelv kialakulása a 21.
században
Feloldódnak a bábjáték határai, a klasszikus paravános játék mellett egyre inkább a teljes játéktér nyitott
Megváltozik a bábszínész státusza, a színészi jelenlét ugyanannyira fontos, mint a bábmozgatói
lét
A bábelőadásokban a társművészetek jelentősége
megnő
A vizualitás robbanásszerűen változik, a tervező
szerepe erősödik
Az egyetemes bábművészet a minden életkornak
játszó bábjátékot képviseli

Hozzá kapcsolható
BÁBKÉSZÍTÉSI feladatok,
tevékenységek

A bábkészítéshez ajánlott
anyagok,
eszközök

Filmvetítések: külföldi bábelőadásokba va- Kötetlenül minden eszköz és anyag
ló betekintés
felhasználható
Kutatás: a filmművészet mikor, hogyan,
miért használja a bábot?
Egy kortárs irodalmi mű vagy egy saját
történet (mely reflektál valamely aktuális, az életkort foglalkoztató problémára)
teljesen önálló színrevitele a darabírástól a kivitelezésig, a dramaturgián a rendezésig.
A munkaforma lehet:
csoportos munka,
egyéni,
párban történő.
A társművészet (animációs film, táncszínház, fotóművészet, …) bármely műfaja
felhasználható
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III. fejezet
MELLÉKLET
III. 1. Szemelvények, érdekességek a bábjáték szakirodalmából
„A bábnak hatalma van, hogy bármit megtegyen, hogy mindent megengedjen magának. A báb fitytyet hány a gravitáció törvényeire. A báb olyan anyag, amely a szellem kénye-kedve szerint képes
megnyilvánulni a térben. Repül, siklik, fantasztikus ugrásokkal változtatja helyét. De méreteit is.
Óriássá nőhet, vagy törpévé zsugorodhat. Megduplázódhat, testének egyes részei módosulhatnak.”
„A báb a teremtés örök mítoszát egyesíti magába. Isten az embert a maga hasonlatosságára teremtette. Az ember megteremtette a bábot, s életet akart lehelni bele, lelket adni neki. Szörnyű elbizakodottság ez, amely az ember hatalmi törekvésének mértéktelenségét jelzi. Az ember isteni hatalomra 57
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törekszik.”
Roland Schohn79

1. Érdekességek
(Egy lehetséges út a báb ontológiája felé, mely a bábtárgy sokféle és összetett használatát indokolja)
Írta és összeállította: Láposi Terka
Báb – imágó – kép
„Egy szimbólum aktualizációja nem mechanikus: a társadalmi élet feszültségei és változásai, végső
soron pedig a kozmikus ritmusok befolyásolják. … A szimbólumnak, mint a megismerés formájának
érvényessége független attól, hogy az egyes ember magát a szimbólumot teljes mélységében érti-e
vagy sem. … A szimbólumok és a mítoszok túl mélyen gyökereznek az emberi lényben, ezért mindenkor és mindenütt tetten érhetők, ahol ember él.”80
Imagó
A biológiában imágó a neve a rovarok utolsó fejlődési fázisának. A teljes átalakulás (holometamorfózis, pete-lárva-báb-imágó, azaz kifejlett rovar) esetén a bábból való kibújást követő, illetve a
részleges átalakulásnál az utolsó vedlés utáni szakasz, a teljesen kifejlődött, nemzőképes szárnyas
rovar.
A mindennapi nyelvhasználatban azonban imágó (latin) „kép”, „hasonmás” jelentést hordoz: olyan
alkotás, amely valamilyen test, rendszerint egy fizikai tárgy vagy egy személy hasonlóságát mutatja. Jelenthet még:
• imago cerea (latin): viaszbábu
• imago, inis f (latin): árnykép, halott árnya, látomás, álomkép, elképzelés, képzet, gondolat,
kép, arckép, mellszobor, képmás, hasonmás, alak, látvány, visszhang.81
Báb
A biológiában a báb (pupa), a teljes átalakulással fejlődő rovarok (bogarak, lepkék, kétszárnyúak,
hártyásszárnyúak) egyedeinek utolsó előtti fejlődési stádiuma, amelyben végbemegy a lárva szervezetének teljes átépülése és a kifejlett rovar (imágó) szervezetének kialakulása.
A bábokat alakilag (morfológiailag) három fő típusba sorolhatjuk be:
79

Roland Schohn: A bábszínház sajátosságai, pszichikai hatása a nézőre és a bábszínészre – részletek az Ember és báb –
Bábszínházak, műhelyek, kísérletek című tanulmánykötetből, Múzsák Közművelődési Kiadó, Bp. 1990. 13-25.old.
Roland Schohn tanulmányának címe: La marionette du théătre a la théraphie. Mémoire de psychiatrie. (A bábszínháztól
a terápiáig. Pszichiátriai emlékiratok.)Marionette et thérapie. No. 10, France. 1979. 73.p. ennek az 1-2.fejezete
rövidítve. (1-39.o. ) jelent meg a magyar nyelvű kiadásban
80
Mircea Eliade: Képek és jelképek, Európa, Bp. 1997 (30.o)
81
Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Akadémia Kiadó, Bp. 1995., Révai nagy lexikon, szerk.:
Vadász György, Babits Kiadó, Szekszárd, 1993., Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára:
www.meszotar.hu/keres, Wikipédia: hu.wikipedia.org/wiki/Kép

•
•
•

szabad báb: nincs egységes kitines tokja, a végtagok és a szárnyak kezdeményei elállnak a
testtől;
fedett báb (múmiabáb): a testfüggelékeket (lábak, szárnyak) a megkeményedő exuviális folyadék a testhez ragasztja, és így a test körvonalai egységes, kitines burkon tűnnek át;
tonnabáb: magasabb rendű legyek hordó alakú, mozdulatlan bábja, amely egységes, vastagabb burokba van bezárva.

2.
A bábban lezajló folyamatok:
A lárva szervezetének átépülése során a legtöbb lárvális szerv és szövet szétesik, elfolyósodik. Ez a
folyamat nem érinti az idegrendszert, a szívet, az ivarmirigyeket, és az ún. imaginális szerveket,
melyek már a lárvaállapotban kialakultak. Az átalakulás befejeztével a báb burka felreped, és az
imágó kiszabadul. A lárvák fejlődését, vedlését és bebábozódását a juvenilis hormon és az ekdizon
szabályozza. Magát a bebábozódást az ekdizonhatás túlsúlya indítja meg.82
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Kép – képzelet
A legsemmitmondóbb létezés is hemzseg a szimbólumoktól, a legrealistább ember is képekkel él.
Az embernek az a lényegi és elidegeníthetetlen része, amit képzeletnek nevezünk, tobzódik a szimbólumokban, amelyek elsősorban a mítoszokból és az archaikus teológiákból táplálkozik. Etimológiailag a képzelet (imagination) az imagó-ból származik, jelentése: elképzelés, imitáció, de rokon az
imitor szóval is, ami annyit tesz: utánozni, reprodukálni.83
Újból báb, de most másképp
A báb fogalom többszempontú megközelítése, jelentésrétegeinek feltárása (a teljesség igénye nélkül!):
Különböző tudományok, műveltségi területek báb fogalmai:
• Lélektan: Egy élőlény általánosított „modellje”. Élőlényt helyettesítő – „megelevenedett”
tárgy. E tárgyat egy mozgató, a játékos teszi élővé: az anyagba lelket varázsol, saját lelki
energiáit „fújja be” a bábuba. Létezést tulajdonít e tárgynak.84
• Biológia: Teljes átalakulással fejlődő rovarok lárváinak nyugalmi alakja, amelyben szervezetük teljesen átváltozik. Bábállapot: a teljes átalakulással fejlődő rovar lárvájának nyugalmi
állapota.85
• Földtan: Földmunkáknál az érintetlenül hagyott kis földoszlop neve, amelyhez viszonyítva
meg lehet állapítani a térszín eredeti magasságát és azt, hogy mennyi földet emeltek ki.86
• Mezőgazdaság: Egyes tájakon báb a neve az aratás után szárítás céljából vékony kévébe kötött, kúp (búb) alakban összerakott szálastakarmány. Nedves éghajlatú vidéken kereszt helyett rakják 6-8 kévéből, és egy-egy fejkévével letakarják.87
• Építészet: Kőből, fából készült, orsó idomú vagy tagozott oszlop, bábos mellvéd (baluszter).
Korlátláb: olyan támasz, amely egy talplemezen állva tart egy fedő elemet.88
• Az emberi szemben látszó kis alak (pupilla oculi) népneve: szembogár, szembáb.89
• Mondjuk emberről, kivel más valaki kénye kedve szerint bánik, visszaél, vagy a hatalom
gyakorlásában tehetetlen, gyámoltalan, pipogya ember: „Én nem leszek bábja senkinek.
Olyan, mint a báb. Nem szalmabáb ült a trónon, hanem férfi”.90 Rosszalló értelemben hasz-
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Biológiai lexikon I. (A–F). Főszerk.: Straub F. Brunó. Budapest: Akadémiai. 1975.
Mircea Eliade: Képek és jelképek, Európa, Budapest, 1997.
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Új Magyar Lexikon, Akadémiai Kiadó, Bp. 1960
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Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai K. Bp. 1972., Magyar Néprajzi Lexikon, Akadémiai K. Bp. 1977
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Új Magyar Lexikon, Akadémiai Kiadó, Bp. 1960
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Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, I – IV. Bp., 1862–1874
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Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Bp. 1972., O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások,
Talentum Kiadó, 1998
83

•

•

náljuk gyenge akaratú, könnyen befolyásolható, mások akarata szerint cselekvő emberre:
akarat nélküli báb. Csak báb valakinek a kezében.91
Mézesbáb: a mézeskalács másik elnevezése,92 melyet már az ókorban ismertek: áldozatot
helyettesítő, isteneknek bemutatott ajándék, rituális lakoma étke volt a mézből, lisztből, vízből gyúrt báb. A mézesbábot ekkor mint képmást, az élőt helyettesítő tulajdonsággal ruházták fel.93 A néphagyományban a mézes a karácsonyi ételek közé tartozó apotropeikus (rontáselhárító) célzatú sütemény, mely a mai napig termékenység szimbólumként és szerelmi
ajándékként szolgála.94
Mitológia: A bebábozódás analóg a lélek szimbólumával a teljes átalakulással fejlődő rovarok esetében: a bábállapotból való kibontakozás a halott testből felröppenő lelket jelenti
számos nép hitvilágában. Már az ókorban a lélek jelképének tartották a bábból életre kelő
rovarokat, különösen a pillangót. A keresztény teológia átvette az antik szimbolikát, és
57
60
Krisztus, illetve a hívek halálára és feltámadására vonatkoztatta.95

További érdekességek a báb funkciójának sokszínűségéből, amelyeknek kultikus rétegei bizonyítottak.
Szolgaszobrok: Az egyiptomi kultúrában, az ó- és középbirodalomban az élő embereket, a halott
háznépét ábrázolják ezek a bábok, melyeket rendszerint csoportosan, sírmellékletként helyezték
a sírba. Az elhunyt szolgálata volt a feladata.96
„Válaszoló” szobrocskák – usébtik: Az Újbirodalom korától kezdve ismertek a kisméretű, egyiptomi fajanszból, vagy kőből, fából készült szobrocskák, usébtik. A többnyire múmiaformájú bábu
feladata, hogy a túlvilágon végrehajtsa az elhunyt helyett mindazt, amire az istenek felszólították. A „válaszoló” szobrocska nem a halott szolgája, hanem azonos vele, őt ábrázolja. Ezzel a
mágikus gondolkodással akarták biztosítani örök pihenésüket.97
Házi idol: A rómaiak közvetlenül a halotti saroglya után házi oltár-idolt, bábot vittek, s ez jelen volt
a holttest elégetésénél is, amely ekként levetve romlandó hús-vér testiségét, szellemi-démoni
természetet öltött, és mint ős élt tovább. Idolja hamarosan a házi szentélybe, a többi megistenült
közé került, hozzájuk hasonló tiszteletben részesült, védte a családot, gondoskodott a még élők
jólétéről, a nemzetség fennmaradásáról, a családi tűzhely lángjának fenntartásáról.98
Házi bálvány: Az ural-altaji hitvilágban megtalálható házi bálványokat lélekképzeteknek tartják. Az
elköltözött ős felszabadult lelke számára nemcsak kint, a sírhelyen képzelnek el otthont, hanem
egykori hajlékában: családi körben is. Úgy tartják, hogy legyen a léleknek odahaza is hüvelye,
amibe időnként beleköltözhet, hogy ne érezze magát bolyongó látogatónak. Fadarabból faragták
ki és a holt egykori ruháival pólyálták körül. A fejen, arcon, karon kívül a többi testrészt jelezni
sem kellett. A bábu arcát az áldozás szokott rendje szerint bekenték, majd ezt fémlappal (bádoggal, rézzel, vassal, később tükörrel) borították. Minél tekintélyesebb volt az elköltözött, annál
gondosabb volt a lélekbábu. E bábkép sohasem volt nagyméretű, két és félarasznyinál nagyobb
nem lehetett. Csak, mint ilyen járhat ki alvás közben a szájnyíláson vagy férkőzhet be rontó célzattal az idegen testbe. A bábot ünnepi alkalmakon megkínálják étellel. A bálványocska feladata
egyértelmű: szent térben elhelyezett, anyagi mivoltában otthona, burka lesz a haza szálló lélek-
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Zolnay Vilmos: A művészetek eredet, Pokojárás, Magvető, Bp. 1983.
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nek. 99 Érdekes analógia teremthető meséink Babszem Jankó-ja, Bors Jancsi-ja, Hüvelyk Matyija között.
Emberhelyettesítő bálvány-báb: Az egyiptomiak Amon szobrára – a napistenre – húzták a neki áldozott kos bőrét. E rítus ismerhető fel az egyiptomi királyok tetemét mumifikáló tevékenységben is. Ezzel tették örökké élővé. Hasonlóan jártak el a szkíták is királyaik holttestével. Hérodotosz szerint a kitömött királyi testet, mintha élő volna, végighordozták országukon. Népszokásaink dramatikus elemeiben használt emberhelyettesítő bábjaink (kiszebáb, szalmabáb, passiójáték) gyökerei fedezhetők fel ebben a feltámasztási rítusban. 100
„Kun báb”: A kun sírhalmok tetején álló nagyméretű kőszobor (kőbáb, kőbaba, kőbálvány, kőbanya, szlávoknál kameni baba), elhalt fejedelmek ábrázolatai. A bálvány azonos a halottal, az ő
testét pótolja, égtáj szerinti tájolása mindegyiknek keletelt (kelet-nyugati irányú). E felmutatásban ez a tárgy jelölője annak a térbeli helynek, ahol a lent és a fent összeérhet.101
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Néhány érdekesség a magyar népi bábjáték műfajában bábukkal végzett cselekedetekből, és
ezek szimbolikus rétegei
Emberáldozatot helyettesítő:
A dramatikus népszokásokban és a maszkos alakoskodó játékokban gyakran felbukkannak olyan
antropomorf bábuk, amelyek élő embert helyettesítenek, illetőleg mondai, mítoszbeli személynek,
lényeknek a megtestesítője. Ezeket az alakokat az etnológiai irodalom képmásnak nevezi. A szertartás, a szokás, a játék középpontjában állnak és a velük történő cselekvés az általuk megjelenített
személyre, lényre vagy az ezekkel szimbolizált jelenségre irányul. Az antropomorf figurák nem játékötletek nyomán alakultak ki, hanem valamilyen hiedelem, mitikus elképzelés kifejezőjeként, valaminek a szimbólumaként, vagy személy helyettesítőjeként.102
Például:
• Emberhelyettesítő báb az európai szokás szerint húshagyókor elégetett, vagy vízbe vetett, telet jelképező, legtöbbször szalmából készített tárgy (szalmabáb), melynek funkciója a természet rendes menetére való emlékeztetés, és bajelhárítás. 103
• A farsang temetésének, más elnevezéssel halál kihordásának rítusában szereplő emberhelyettesítő báb funkciója a kozmikus idővel való kapcsolattartás, az élet misztériuma megidézésének rítusa.104
• A bolondbíráskodások, az ítélkező játékok ceremóniájában szintén az embert helyettesítő
funkcióval vannak jelen a figurák.105 A május elejei pünkösdi „zöldember” mímelt, tréfás lefejezése szintén áldozatot helyettesítő volt.106
Halál- és újjászületést megtestesítő funkció:
Az aratáskor levágott, „megölt” első vagy utolsó kéve a vetőmagot, a következő évi termés és aratás
gyermekét, illetve a gabonaisten vagy gabonaanya szellemét jelképezte. A rítus maga a gabonaisten
halálát és újjászületését szimbolizálta.107 Az utolsó kalászok tarlón való hagyásának a vegetáció újjáéledésének, a termékenységi erő megőrzésének a rítusa.108 Öregasszony, Gabonaanya, Nagy
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Anya, Baba, Kalászkirálynő, Jézuskéve, Búzababa, Szentgyörgy-vitéz, Gabonababa – számtalan elnevezésével találkozhatunk a tarlón hagyott kévének.109

2. A bábjáték pedagógiája konstruktív és cselekvéses pedagógia
Összeállította: Láposi Terka
A konstruktivista felfogás folyamatában a pedagógus a gyermekeket egyénileg és csoportosan
egyaránt a döntéshelyzetig juttatja el, majd hagyja, hogy a megszerzett tapasztalatok egymást erősítve új struktúrát, megoldási mintákat alakítsanak ki. (Ezt a pedagógiai attitűdöt a drámapedagógusok már több évtizede sikeresen alkalmazzák.110)
A bábjáték tantárgy tanítása is különböző sajátosságokat feltételez a tanártól. Partneri attitűddel
62
vesz részt a tanulási folyamatban. Olyan módon részese és alkotója a tananyagnak, mint a vele in- 57
terakcióban lévő diákjai. A befogadói és a reflektív attitűd is folyamatosan működik benne.
A cselekvéses pedagógia keretében az önállóan cselekvő, a külvilágra is reflektálni képes gyermek
játékában a saját maga készített bábjával tudatosan, a társai segítségére is számot tartóan megteremtheti az önmegvalósítást. Azáltal, hogy a bábkészítés mint tárgyalkotás nélkülözhetetlen a bábjáték alkotó folyamatából, összetett, az önálló kísérletezésekre építő, ezt feltételező kreatív felfedezési út vár a pedagógusra és gyermekekre. Ez a közös élményt is adó modell társas és partneri viszonyt követel a résztvevőktől. A minden szeletében aktív folyamatban állandó a konstruálás, a létrehozás, a kézművesség, az improvizálás.
Mivel a bábjáték komplex tevékenységrendszerben valósul meg, a térben, a játék „univerzumában”
organikus egésszé teszi az embert, a játékban részt vevőket. Organikus technikai eszközökkel dolgozik (mozgásos, vokális, plasztikus, dioptrikus stb.), mivel láncszerűen egymást feltételezik ezek
az eszközök és technológiák. Lényeges, hogy módszertana annyiban tartalmaz drámai, színházi,
drámapedagógiai eszközöket, mint amennyire tárgyalkotóit is.
A cselekvés és a konstruktív pedagógiai szemlélet ötvözete adhatja a bábjáték egészséges metodikáját.

A CSELEKVÉSES PEDAGÓGIA és a KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA
szemléletmódjának összehasonlítása111
CSELEKVÉSES PEDAGÓGIA

KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA

Közös beszélgetéseket folytat arról, hogy a
gyermekek, hogyan gondolkodnak a világról,
magukról, egymásról.
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A gyermekek önálló, felfedező jellegű tevékenységére
épít.

A konstruktív tanulásszemléletet alkalmazza.

A pedagógiai eljárások logikája: Induktív

A pedagógiai eljárások logikája: Deduktív

Ismeretelméleti bázisa az empirizmus, a cselekvés, a
tevékenység központúság.

Ismeretelméleti bázisa a konstruktivizmus.
Koncepció: mi rögzült már, honnan induljunk, hogy a
gyermek magasabb megértési szintre lépjen.

Vö.: James G. Fraze: Az aranyág, Századvég Könyvtár, Bp. 1993., Ujváry Zoltán: Agrárkultusz, Debrecen, 1991.
Takács Gábor: „Konstruktív” dráma, in. Színház és Pedagógia – Elméleti és módszertani füzetek 1. Szerk.: Deme
János, Káva Kulturális Műhely, 2009.
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A CSELEKVÉSES PEDAGÓGIA és a KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA
szemléletmódjának összehasonlítása111
CSELEKVÉSES PEDAGÓGIA

KONSTRUKTÍV PEDAGÓGIA

A tanítani szándékozott tananyaggal kapcsolatban
lényeges a gyermekek érdeklődése.

A tanítani szándékozott tananyaggal kapcsolatban
lényeges a gyermekek már meglévő belső képei.

Csoportos munkát szervez aszerint, hogy a gyermekek
milyen érdeklődésűek, mely képességeik fejlettek.

Csoportos munkát szervez aszerint, hogy a gyermekek
a tanítási anyaggal kapcsolatban milyen jellegzetes
képekkel, tudásanyaggal rendelkeznek.

Az alkotási-tanulási folyamat minden lépésében
érvényre juttatja a gyermekek gondolkodásmódjának
spontán megnyilvánulásait.
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Mindig életszerű szituációkra és problémákra építi a
tanulási folyamatot.
Olyan módszereket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik
az önálló, felfedező tanulást.
Középpontban mindig a cselekvő gyermek áll.

Olyan módszereket alkalmaz, amelyek lehetővé
teszik, hogy a gyermekek kifejezhessék
elképzeléseiket, s azokat összehasonlíthassák
másokéval.
Középpontban mindig a belső elméleteket működtető
és cselekvő gyermek áll.

Azáltal, hogy a bábjáték széles és organikus tantárgyi koncentrációt igényel, a munkáltató módszerei között
elsősorban a projektmódszer, a kooperatív oktatási módszer, a szerepjáték, a játék szerepel.

3. A bábjáték történetéhez
Irodalom: Kazanlár Emil: A bábjáték – Műhelytitkok, Corvin Kiadó. 1973.
„Az ókor és a középkor bábjátékai elsősorban a felnőtteknek szóltak. Később a főúri szórakoztatás eszközének tekintette az az Esterházy gróf is, aki kastélyában bábszínházat létesített, és Joseph Haydnt marionett-operák zenéjének megkomponálásával bízta meg. Goethe sem volt közömbös ez iránt a műfaj iránt; Faustjának megírására ösztönzően hatott egy strasbougi kocsmában látott bábelőadás is. Alfred Jarry, a modern francia irodalom egyik őse első művét, az Übü
királyt még diákként padlásszobájában, bábelőadáson mutatta be. A XX. századi magyar irodalom néhány kitűnő alkotója – Karinthy Frigyes, Balázs Béla, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály
– is írt bábjátékokat. Szergej Obrazcov, a világszerte ismert moszkvai bábszínház vezetője a
második világháború alatt fronton harcoló katonákat szórakoztatott művészetével. Prágában a
náci megszállás idején valóságos antifasiszta bábmozgalom alakult ki.” (5. old.)
„A BÁBOZÁS BÖLCSŐJÉBEN”
„A bábu a szoborból alakult ki. A szobrok igen hosszú ideig az isteneket jelenítették meg. Indiában, Indonéziában, Egyiptomban és Kínában már évezredekkel ezelőtt mozgatható, nagy becsben tartott bábukkal mutatták be a templomokban az istenek történetét és cselekedeteit.” (7.
old.)
„PÁRVÁTI ISTENNŐ MARIONETTJE” – hindu bábjáték
„A bábozásról szóló első írott szöveg a legrégibb hindu mitológiai eposzban, az i. e. 1000 előttről származó Mahábháratában található. Az eposz elmondja, miként csodált meg két fiatal leány
repülni, virágot szedni, táncolni és varrni tudó bábukat. A második hindu mitológiai műben, a

Rámájanában (i.e. 1000 körül) is olvashatunk a bábozásról. A bábjátékról szóló egyik igen régi
kínai híradás, Szet Cé verseskötete, ugyancsak időszámításunk előtt 1000-ből származik.”
„A hindu bábjáték két féle lehet. Az egyik a közép-indiai, mitologikus bábjáték. E játékok témáját az indiai vallás, a brahmanizmus papjai adták meg a bábjátékosoknak.” … „A bábjátékosokat szutradháráknak nevezték, ami annyit jelent szanszkritul: a zsinegek tulajdonosa, a szálak
kézbentartója.”
„A hindu bábjátékok másik csoportja az udvari témájú észak-indiai bábelőadás. Észak–India területén a XVI. században az iráni török eredetű Mogul dinasztia meghonosította az iszlámot.
Amikor Angliában I. Erzsébet uralkodása alatt Shakespeare színdarabjait játszották, ÉszakIndiában, Moghul Ákbár Sah idejében a bábjátékosok Lejli és Mádzsnun, az iszlám irodalom
Rómeó és Júliájának a történetét adták elő.”(8-10. old.)
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A PERZSA BÁBJÁTÉK
„Az indiai bábjáték hatására, annak technikai lehetőségeit felhasználva, két egyházi ünnep körül
alakult ki a perzsa bábművészet.
A perzsa újév a tavasz első napja: ünnepét, a nouruz ünnepet a lakosság nyilvánosan ülte meg, s
fontos tartozéka volt a bábelőadás. A cérnás marionettekkel bemutatott játékok témája általában
Szálim Khán vagy Párviz Khán herceg szerelmének és esküvőjének története, jelentős szereplője pedig Mobarák, a herceg szerecsen szolgája.” … „A másik ünnep a Mehregan – korábbi nevén Mitrakán – a bölcsesség, a szeretet és a hűség ünnepe. Az ekkor bemutatott
marionettjátékok Mitráról, az ünnepet szimbolizáló nőalakról szólnak.” … „A perzsa bábjáték
harmadik formája a párde, a függönymutogatás. … Témája a Mohamed halála után két táborra
szakadt hívek csatája, függönyre festett képek formájában mutatják be, s csak néha jeleneik meg
egy-egy bábu. Az előadás némiképp hasonlít a XIX. században Magyarországon is elterjedt
képmutogatásra; gondoljunk csak Arany János „Képmutogatók” című versére!” (11. old.)

„A PÁLCÁS BÁBJÁTÉK: A VAJANG” – indonéziai bábjáték
„Indonéziában, Jáva és Bali szigetén ma is virágzik egy különleges műfaj: a vajang. Ezt az elnevezést eredetileg a bábjátékra alkalmazták, később kiterjesztették a bábjátékot híven utánzó
színházra és táncművészetre is. A bábut a törzséhez és végtagjaihoz rögzített pálcákkal egy paraván mögül, alulról mozgatják. Az előadásokat tíz méter hosszú, két méter magas, kifeszített
vászonháttér előtt tartják. A bábuk lehetnek sík árnyékfigurák vagy háromdimenziós alakok is.
A vajang bábuk eredetileg a jávai indonéz családok őskultuszának szertartási kellékei voltak, a
XIII. századtól kezdve azonban a régi sziámi kultúra területén (Thaiföldön, Laoszban, Vietnamban), valamint Kambodzsában és részben Burmában is elterjedt e hagyomány. A vajang mutatványosok … árnyfiguráik segítségével megidézik a család őseinek szellemét.” „Az ősök szellemének megidézésén kívül a vajang játékok témája lett az Indiából Indonéziába került brahman
mítoszok hőseinek története is. Az istenekről, királyokról, hősökről és szentekről szóló legendák
rituális értelmet kaptak, bizonyos napokon és bizonyos alkalmakkor játsszák őket áldás elnyerése vagy szerencsétlenség elhárítása céljából. …
A „vajang” gyűjtőnév, különféle típusú előadásokat foglal magába. Legismertebb a vajanggolek. Ez az előadás naplementekor kezdődik és reggelig tart. A bábukat csak férfinézők csodálhatják meg szemtől szembe. Az asszonyok a megvilágított vászon túloldalán ülnek, és csak
árnyjáték formájában nézhetik az előadást. A vajang-golek bábukat fából faragják, majd kifestik. Gazdag színezésű, batikolt anyagból, üveggyöngyökből készítik pompás ruháikat, hatalmas
fejdíszüket.
A vajang-kulit sík árnyfigurák játéka, és elsősorban a vándorbábosok alkalmazzák. A bábukat
kulitnak vagy legnángnak nevezik, kicsipkézett, festett bivalybőrből készítik.
A vajang-purva lélekidéző bábjáték. Általában néhány néző – a legszűkebb család – előtt mutatják be. A bábjátékos figurája segítségével az elhunyt és az élők között kíván kapcsolatot teremteni. Az előadás nagyon sok misztikus mozzanatot tartalmaz, például az élők párbeszédet folytatnak a holtakkal.” (11-13. old.)

„OZIRISZ KECSES PAPNŐJÉNEK BÁBSZÍNHÁZA” – az egyiptomi bábjáték
„Hérodotosz Második Könyvében arról olvashatunk, hogyan sétáltatták az egyiptomi papok a
természet megújulása és a termékenység ünnepén a halál és újjászületés istenének, Ozirisznek a
mozgatható bábfiguráját az utcákon. E szertartások emlékét több ezer éves falfestmények őrzik.
Az ábrázolásokon kívül egy tárgyi emlék ad hírt az ókori Egyiptom bábelőadásairól. M. Gayet,
francia régész antinoébeli ásatásain Khlemisz, Ozirisz táncosnője sírjában teljesen felszerelt
bábszínpadot talált. A feliratokból kiderül, hogy Khlemisz azok közé a „kecses” papnők közé
tartozott, akik zenével, tánccal, versekkel és bábozással tették közérthetőbbé a vallás tételeit.
A színpad fából és elefántcsontból faragott kis hajó, Ozirisz bárkája. A bárkán néhány bábu hevert. Közepén a hajófülke két kapuszárnyát zsinegekkel lehetett széttárni. A figurák a jó lelkeket
ábrázolták, akiket Ozirisz bárkája átvisz a földi életből a halottak folyóján keresztül az újjászületés birodalmába.” (13-14. old.)
„A GÖRÖGÖK BÁBUJA, A NEVROPÁSZTÉSZ” – görög bábjáték
„Az ókori Görögországban a bábjáték liturgikus tekintélye rövid életű volt. A nevropásztésznak
nevezett görög zsinóros bábu eleinte a vallásos szertartások kiegészítésére szolgált: Dionüszoszt, a szőlő és a bor istenét óriás bábuval jelenítették meg, amely játéka befejeztével bort töltött a nézők serlegébe.
A görög színház kezdeti időszakában bábuval ábrázolták az isteneket, a kórust élő emberek alkották. Ezekből a liturgikus darabokból jött létre lassacskán a görög tragédia.
Később az istenekről szóló színdarabok egyre inkább emberi problémákat tárgyaltak, előadásukat színészekre bízták. De a színész álarca. Magas kothurnusza, gazdagon redőzött öltözéke
még sokáig emlékeztetett az óriási bábukra.
A görög bölcsek Eurüpidész után már nem szívesen látták az eredetileg bábuknak szánt oltárszínpadokon a dionüszoszi nevropásztészeket.” (14. old.)
„A FÉLTÉKENY KÍNAI CSÁSZÁR” – a kínai bábjáték
„Már i.e. 1000 körül maradták ránk olyan dokumentumok, amelyek a cérnás marionettek, a
kesztyűs bábuk, valamint a pálcás árnyfigurák létezését tanúsítják. A korabeli krónikák szerint a
Csu dinasztiabeli Mi császár Turkesztánból és Közép-Ázsiából telepíttetett át Kínába szakembereket a marionettezés meghonosítására.
A kínai cérnás marionettezés egyik legkedveltebb témája Szum-Wu-Kung, a majomisten története, aki lehozta a tüzet és más javakat az égi birodalomban lakó istenségektől a földre. … A
mitológikus bábjáték Kínában is példaképül szolgált a színház és a balett számára.
A kínai árnyjáték nagyon mozgékony figuráit a vászonra merőleges pálcával mozgatják úgy,
hogy a bábukat gyengéden a vászonhoz szorítják. …
A legjellemzőbb kínai bábjátékforma az egyszemélyes kesztyűs bábozás. A bábjátékos kis házikószerű színpadot helyez a vállára; a feje fölötti ablakocska a színpadnyílás. A házikó alsó léceiről fekete lepel omlik a bábjátékos lábáig. A lepel mögött rejtőzködő játékos két kezére húzza
bábuit, és kezdődik a játék.” (16. old.)
„DZSORURI HERCEGNŐ SZERELME” – a japán bábjáték
„Japánban a bábművészet a legmegbecsültebb művészeti ágak egyike. A XI. században a Kínából átvett bábozás minden formája meghonosodott az országban. … A XVI. században a kikötővárosokban indult virágzásnak a bábművészet. Buddhista vallásatyák tanaik népszerűsítésére
gésákat bíztak meg azzal, hogy rajongóikat vallásos szellemű, poétikus bábjátékokkal szórakoztassák. … A XVII. században Onono-O-Tcu, a híres költőnő, pár száz éve fennmaradt történelmi hagyományokon alapuló legendát dolgozott fel bábelőadás céljára. A darab címe: „Dzsoruri
hercegnő szerelme”. (17. old.)
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„FEHÉR RÓZSA NŐVÉR BÁBSZÍNHÁZA” – a szász bábjáték
„A XI. században, a szász erdők mélyén, Gandersheim városában élt egy zárdafőnöknő.
Hrotsvithának, Fehér Rózsának hívták. Drámaíró volt, műveit a vallás szolgálatába állított azzal,
hogy növendékei kesztyűs bábokkal adták elő az általa írt műveket. A gandersheimi kolostorban
egy-egy ünnep előtt az egész zárda lázasan készülődött Fehér Rózsa nővér legújabb művének
előadására. Hrotsvitha tanulságos darabjai témáját a kolostorok történetéből vagy a szentek életéből merítette. A helyzetkomikum és a pátosz mesterien váltogatta egymást műveiben.
A gandersheimi példa nyomán a kolostorokban elterjedtek a vallásos tárgyú, zártkörű bábjátékok. A XI. században a geszta énekesekhez csatlakozó vándorművészek pedig a közelmúltból
merített történeteket adtak elő három drótra függesztett vagy függőleges kötelekre feszített fabábuval. Ezek a darabok Nagy Károly császár unokaöccse, Roland hősi csatáriról és haláláról
szóltak. …
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A vallásos tárgyú, zártkörű, kolostori bábjátéknak, valamint a kastélyokban és piactereken előa- 57
dott, nagy tömegeknek szóló, látványos bábozásnak találkoznia kellett ahhoz, hogy az európai
bábművészet a misztériumok, rajtuk keresztül pedig a modern európai színjátszás előfutárává
lehessen.” (18-19. old.)
„ASSISI SZENT FERENC BETLEHEME” – a francia bábjáték kezdetei
„1223 karácsonyán Itáliában Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója a Greccio erdő barlangjában mondta az éjféli misét. Az életnagyságú Mária- és József-szobor közé valódi jászolt
helyezett, amelyben életnagyságú gyermekszobor mosolygott. A jászol mellé élő jószágokat: tehenet és szamarat vezettek. A jászol felett láthatatlan zsinegen függő kis angyalbábu emelkedett
a levegőbe. Greccio pásztorai fáklyával a kezükben vonultak fel az első megelevenedett jászol
előtt. A karácsonyi jászolállítás rövidesen Európa-szerte elterjedt. A figurák mérete időközben
kisebb lett. A láthatatlan zsinegekre mind több és több angyalt erősítettek, és mozgatni kezdték
őket. Zsineget kaptak a pásztorok és a királyfigurák is, hogy felvonulhassanak a jászol előtt. A
Mária-figura bólogatva üdvözölte a pásztorokat és királyokat.
Megszületett a Máriácska–játék, amely Franciaországban a marionnette elnevezést kapta. Később minden zsinóros bábut marionettnek neveztek.
A Betlehem-játékokat eleinte csak zene vagy ének kísérte, később a párbeszéd is helyet kapott
bennük. …
A liturgikus marionett-játék nagyon sokáig népszerű volt. …
Amikor aztán Luther szembeszállt a katolikus templomok szentkép- és szoborkultuszával, a marionetteket kiutasította a szentélyekből. …
A tridenti zsinat is betiltotta a templomokban bemutatott marionett-játékokat. …
A bábuk kikerültek a templomok elé, a piacterekre, majd megindultak az országutakon, hogy
újabb és újabb nézőket hódítsanak meg. A bábjáték elvilágiasodott, egyre nagyobb szerepet kaptak benne a szolga- és kópéfigurák, komikus bábuk.” (19-20. old.)
„PULCINELLA – POLICHEINELLE – PUNCH” – az európai bábjáték kezdetei
„Míg a török és a mór veszélynek kitett európai országokban – majdnem egész Közép- és KeletEurópa területén, valamint a spanyol és a dél-olasz partok mentén – az újkori bábjáték alakulás
a liturgikus marionett nyomdokain haladt, Nyugat- és Északnyugat-Európában más irányt vett a
fejlődés. A templomokból kiutasított bábuk egyénisége és szerepe alaposan megváltozott. Azonosultak a kor kópéfiguráival, akik a középkori hűbéri földbirtok feloszlatása után felszabadultak ugyan a jobbágysorból, de polgárosuló városokban csak ritkán jutottak tisztességes foglalkozáshoz. A bábjátékosok életrajza is híven tükrözi a társadalom számkivetett kópéfiguráinak, a
pícaróknak a sorsát. …
Giovanni Briocci pályafutása: G. Briocci olasz bábjátékos 1610-ben kivándorolt Franciaországba, ahol Jean Brioché néven vált ismertté. Eleinte lyoni, majd párizsi vásári kuruzslók csodaszereit, kendéit, balzsamait hirdette figuráival, de hamarosan önállósította magát, és saját barakkjá-

ban mutogatta népszerű bábuját, a görbeorrú, púpos, pocakos Polichinelle-t. Az újdonsült francia bábu őse nem más, mint az olasz commedia dell’ arte Pulcinella bohóca.
Neve eredetileg kis kakast jelentett. Polichinelle valóban kakas akar lenni a saját szemétdombján. Feltétlen úr a házában, féltékeny a feleségére, de nagy szoknyavadász. Ha valamit a fejébe
vesz, mindenképpen megvalósítja, még akkor is, ha az törvénybe ütközik. Legnagyobb ellensége a rendőr. Polichinelle tipikus népi hős, a XVII.századi Európa mesterség nélküli, a szolgasorból felfelé törekvő ezermestere. Individualista, saját érdekeit mindennél többre becsüli, nehéz
helyzetben hősiesség helyett ravaszsághoz folyamodik. Röviden: egyáltalán nem hasonlít a középkori Orlandókhoz, akik a jó ügyért hajlandók voltak feláldozni az életüket.” (22. old.)
„PHILEMON ÉS BAUCIS AZ ESTERHÁZY – KASTÉLYBAN” – főúri kastélyok bábszínházai
„A főúri kastélyok kapuja is megnyílt a bábfigurák előtt. Elsőként Voltaire építtetett bábszínhá67
zat cirey-i kastélyában. E kis színpadon Polichinelle mókáin kívül néha a filozófus saját szerze- 57
ményű szatírikus bábdarbjait is bemutatták. Oroszországban Nagy Katalin udvarában francia
hatásra szintén meghonosodott a bábozás. A cárnő férje, III. Péter cár a palota egyik termében
egész bábszínházat szereltetett fel.
A XVIII. századi Közép-Európa egyik kulturális központja az Esterházy-kastély volt. Színházában rendszeres operaelőadásokat tartottak. De a család magáénak mondhatta az egyik legnagyobb főúri bábszínházat is. Az Esterházy Miklós József főherceg alapította színpad speciális
bábozási formának, a marionett-operának adott otthont. …
A színház megérdemelt hírnevét a kor jeles művészei biztosították: Haydn 28 éves korában került másodkarmester-helyettesi rangban a kismartoni (ma: Eisenstadt) zenekar élére. Harminc
éven át mecénása, Miklós herceg haláláig élt és alkotott ebben a kastélyban.” (23-24.old.)
„FAUST – PAPRIKAJANCSI – KASPERLE”
„Európa protestáns országaiban a reformáció azonnal betiltotta a liturgikus bábjátékot. A bábozás német városok piacterein élt tovább. A darabok hősei között, a bohócok és komikus figurák
mellett ott találjuk Faustot is. Faust története régebbi múltba nyúlik vissza, mint Goethe világhírű műve. A bábjáték, amely az egyéb, Faustra vonatkozó források mellett a költőre hatott, egy
XVI. századi tudós életét mutatta be.
A német piacterek másik kedvelt hőse Hans Wurst, meghonosodott magyar nevén Paprika Jancsi. A figura Hans Wurst néven átkerült a németalfödi területekre, de csak az 1660-as és 1700as évek között honosodott meg Hollandiában.” (24. old.)
„KASPÁREK és KASPERLE” – cseh és osztrák népi hősök
„A XVII. és XVIII. század táján, főleg a harmincéves háború után, a bábjátékos társulatok száma rendkívül megnövekedett. Ekkor született meg Prágában a cseh Kaspárek. Az akkori Csehország osztrák elnyomás alatt szenvedett. Kaspárek az osztrákok igája alól szabadulni akaró
cseh nép szószólója. Partnere a nála egy fejjel magasabb, akaratos barátja, Skribold, aki mindig
mindent jobban tud Kaspáreknél. A játék végén azért persze kiderül, hogy Kaspáreknek volt
igaza.”
„A német hercegség területén Kasperle kiütötte a nyeregből elődjét, Hans Wurstot. Még a Faust-játékokban is szerepet kapott: ő lett az ördöggel cimboráló tudós szolgája! Hans Wursttal ellentétben Kasperle inkább szellemes volt, mint vaskos tréfálkozó. A legrégibb ránk maradt
Kasperle-előadás szövege arról szól, hogy a tudás hajszolása ördögi dolog, aki tökéletes tudásra
vágyik, pokolra jut. Egyedül Kasperle menekül meg, mivel nem hisz az ördögben.” (25-26.old.)
„A LYONI KURUZSLÓ” – a francia Guignol
„A francia forradalom után egy nemzedékek óta selyemtakács mesterséget űző lyoni család sarja, Laurent Mourguet hirtelen munkanélkülivé vált. Elszegődött foghúzó-kuruzslónak. Családjával együtt járta szülővárosa piactereit, ahol helyben „operált”. Mivel az emberek nem könnyen
szánták rá magukat foguk nem épp fájdalommentes kihúzására, Mourguet elhatározta, hogy sa-

ját gyártmányú kesztyűs bábuja, a rokonszenves, mosolygós, kaján tekintetű Guignol mutogatásával toborozza majd pácienseit. Guignol a helybeli selyemtakácsok viseletét hordta. Rövidesen
abba is hagyta a nem neki való foghúzást, és családjával együtt kizárólag bábozással foglalkozott. … Hozzászegődött egy volt utcai énekes, Ladré apó, aki sajátkezűleg faragta Guignol örök
barátját, Gnafront, a facipőkészítőt. Guignol meghódította egész Franciaországot, még ma is a
bábjáték nemzeti figurája.” (26-27.old.)
„PAPA SCHMIED BÁBSZÍNHÁZA” – a német bábjáték kezdetei
„Joseph Schmied a müncheni városi közigazgatás egyszerű írnoka volt, aki a fejébe vette, hogy
bábszínházat nyit a gyermekek szórakoztatására. Von Heydek generális, a marionettezés szerelmese teljes bábos felszerelést ajándékozott neki. Az írnok ekkor Pocci grófhoz, a német romantikus bábművészet nagy megszállottjához fordult, hogy írjon bábdarabokat leendő színháza
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számára. Együttműködésük 18 éven át tartott. Meséikben a tündérek és gnómok mellett szere- 57
peltek a müncheni hétköznapok karikírozott alakjai is.” (27-28.old.)
„HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS” – a XIX. század vége és a XX. század eleje
„A bábművészet első forradalmi eseménye 1888-ban a franciaországi Rennes egyik padlásszobájában zajlott le. Itt mutatta be még diákként Alfred Jarry első színdarabját, egy
marionettdarabot, az Übü királyt. Ez az eredetileg bábuk számára írott darab a XX. századi
francia szürrealista művészet és a modern drámaírás őse.
Richard Teschner, bécsi iparművész egy hollandiai útján megismerkedett a jávai vajang figurákkal. 1906-ban Prágában marionettcsoportot hozott létre, amelynek előadásain a vajangok hatása alatt született bábuk szerepeltek. Teschner figuáit azonban nem egyszerűen tengelyrúdra
rögzítette, mint az eredeti vajangot, hanem üreges pálcára, amelyben a figura mozgását tökéletesítő zsinórok futottak. A zsinórokat a pálca végén elhelyezett billentyűkhöz erősítette. Ezzel a
technikával a legváltozatosabb mozgásokat is létre tudta hozni.
A bábjátékban rejlő művészi lehetőséget a modern festészet néhány kimagasló egyénisége is felismerte. Paul Klee és Vaszilij Kandinszkij munkatársa volt annak a marionettszínháznak, amelyet Paul Brann, a híres rendező, Max Reinhardt tanítványa alapított Münchenben 1906-ban.”
(28-29.old. )
„SPEJBL és HURVINEK” – cseh bábjáték
„A XX. század elején kiéleződött a kérdés, hogy gyermek- vagy felnőttművészet-e a bábozás. A
kérdésre a bábművészet néhány kitűnő művelője adott csattanós választ.
Egyikük Josef Skupa, cseh marionettista. Működése a cseh bábozás tradícióin és a hagyomány
élő gyakorlatán alapult. 1920-ban alkotta meg Spejblt, ezt a frakkban járó, de facipőt viselő, orcátlan, tudálékos figurát. A Spejbl-bábut Skupa kérésére szobrász barátja, Karel Nosek faragta
ki. Hat évvel később készítette Hurvineket, Spejbl okos fiacskáját, aki állandóan, de kedélyesen
rámutat apja tévedéseire. E két figura mókázása tette lehetővé Josef Skupa ötszáz ülőhelyes prágai bábszínházának felépítését. Skupa művészetét a rugalmasság, a minden feltételhez alkalmazkodni tudás jellemzi. Spejbl és Hurvinek történetét egyszer csupán a két főszereplővel,
máskor figurák sokaságával adta elő, állandó átmenetet képezve az egyszemélyes színház és a
közösségi munkán alapuló nagy társulat tevékenysége között.” (30. old.)
„VÁSÁRTÉR – MŰTEREM – SZÍNHÁZ” – a XX. század és a magyar bábjáték
„A Nyugat írói gyakori vendégei voltak a bábelőadásoknak, sőt egyikük-másikuk maga is írt
bábdarabokat.”
VITÉZ LÁSZLÓ BÁBSZÍNHÁZ
Budapesten 1910-ben Rónai Dénes fényképész Váci utcai műtermében megalakult a Vitéz
László bábszínház. Rónai barátjával, Orbók Loránddal, az íróval és amatőr bábossal együtt báb-

darabokat mutatott be. A zártkörű előadásokat a század eleji pesti irodalmi élet egyik ismert
személyisége, Borsodi-Bevilaqua Béla rendezte és konferálta. …
A Váci utcai bábstúdió előadásait híres írók, Karinthy Frigyes, Móricz Zsigmond, Hatvany Lajos, Osváth Ernő, Ignotus, Kosztolányi Dezső, Heltai Jenő is látogatták. 1912-ben Rédey Tivadar és Borsodi-Bevilaqua Béla feldolgozásában bemutatták Pocci „Violone király és Clarinette
hercegkisasszony vagy a szerelem örvénye” című sorstragédia-paródiáját. A bábukat és a díszleteket az Iparművészeti Iskola művészei tervezték és készítették.
ORBÓK LORÁND
Orbók Loránd a „Magyar Iparművészet” 1914-es évkönyvében megírta a huszadik század első
magyar bábesztétikai tanulmányát. …
Az első világháború után a Rónai-műterem kis színpadán bemutatták Karinthy Frigyes „A hosz69
szú háború” című bábdarabját, két bakabábunak a lövészárokban folytatott pesszimista és célta- 57
lan hangulatú párbeszédét. Itt adták elő Kosztolányi Dezső „Csoda” című bábjátékát is.
BLATTNER GÉZA
Blattner Géza a legleleményesebb eszközökből állította össze bábuit, és új képzőművészeti elemekkel gazdagította a bábművészetet. Előadásainak „szereplői” gyakran a hétköznapi élet legközönségesebb tárgyai: egy lábos, egy kanál vagy villa stb. olyan tárgyakat vont be tudatosan
alkotásai körébe, amelyek – véletlenszerűen – a népi bábjátékosoknál bukkannak fel.” (36. old.)
BÜKY BÉLA
„Büky Béla festőművész a magyar népköltészet témáit az árnyjáték technikai lehetőségeivel
kapcsolta össze. Bábuit a dunántúli pásztorfaragások és palócföldi padhátak motívumainak felhasználásával készítette el. Műsorán a Kalevala részletei, népköltészetünk remekművei, a Ludas
Matyi, valamint Arany János humoros, népi ihletésű költeményei szerepeltek. Igen értékes
életműve azzal a paraszti érzésvilággal áll a legszorosabb rokonságban, amely a dunántúli betlehemes bábtáncoltatók ünnepi játékában maradt ránk.”
HINCZ CSALÁD
„Nagy szerepe volt a XVIII. század vége felé a Hincz családnak a Városligetben működő, részben állandó jellegű, részben vándor marionett-társulatának. Hinczék előadásaikat már a városi
közönség igényeihez szabták.
KEMÉNY HENRIK
„A XIX. század végétől a II. világháborúig a Népligetben működött Kemény Henrik bábszínháza, a vásári bábozás XIX – XX. századi folytatója. Sok kis jelenetből álló, folyamatos előadásaik főhőse Vitéz László volt, aki Punch-hoz és Kasperléhez hasonlóan állandó harcban áll az ördöggel.” (37-38.old.)
DIVÉKY JÓZSEF
„Az Esterházy marionettszínház hagyományát Divéky József grafikus kívánta feleleveníteni.
Műsorán Mozart „Bastien és Bastienne” és Pergolesi ’Az úrhatnám szolgáló’ című műve szerepelt.” (38. old.)
SZOKOLAY BÉLA
„1941-ben nyílt meg a Nemzeti Bábszínjáték, amelynek legsikeresebb darabja a Toldi volt.
A két világháború közötti időszak másik kiemelkedő bábosa, Szokolay Béla marionettel foglalkozott. Az I. világháborúban ismerkedett meg ezzel a bábozási technikával. Egy székely különítménnyel német katonák szomszédságában került. A nemetek között volt egy marionettista,
aki krétából bábfejeket faragott, kiszínezte őket, és rongyból ruhát varrt nekik.”

RÉV ISTVÁN
„Rév István és Szokolay Béla törekvése az állandó bábszínház megteremtésére csak a második
világháború után érhetett célhoz: megalakult az Állami Bábszínház.”

Irodalom: Bábesztétikai szöveggyűjtemény
Összeállította: Tarbay Ede
Népművelési Propaganda Iroda, Budapest. 1995.
MALGOT ISTVÁN: AZ ANIMÁCIÓS TÉRJÁTÉK LEHETŐSÉGEI AZ ESZTÉTIKAI – MŰVÉSZETI NEVELÉSBEN
„AZ ANIMÁCIÓS TÉRJÁTÉK MINT „VILÁGMODELL”„
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„A bábu messziről jön, onnét, ahol a primitív közösségi tudat az általa birtokolt összes eszközt fel- 57
használja a művészet világmodellt teremtő aktusához. Tetten érjük mágikus szertartások szereplőjeként, s látjuk, mint a vásárok közönségét mulattató, csetlő – botló figurát. Alkalmas a jelenben is élő
pogány népi hagyományok őrzésére (kiszebáb), és népi – szakrális játékok megjelenítésére (betlehem).
… A játékos teremt és közvetít, a világ összefüggéseiről a legmagasabb szintű információkkal kell
bírnia, s az információk alapján a lehető legteljesebb világképpel. Rendelkeznie kell az alakítás különös képességével, hogy a tárgyi világ megmunkált elemeiből a világképnek megfelelő művészi
modellt teremtsen.” (89-90.old.)
HERYK JURKOWSKI: A BÁB MINT ESZTÉKIAI ÉS TÁRSADALMI FENOMÉN
„A BÁBEREDETE, KELETKEZÉSE”
„Többféle hipotézis van, amely a bábu eredetét és keletkezését magyarázza. Éppen úgy feltételezhető, hogy az ember elemi játékos tevékenysége, a hasonmás teremtésének öröme hívta életre, mint
az, hogy mágikus – kultikus motívumokból származik: e hipotézis szerint az ember szellemek és
démonok példája nyomán alkotta meg a bábut.” (54.old.)

III. 2. Bibliográfia
A bábjáték tanszak pedagógusainak felkészülését szolgáló
(ajánlott) szakirodalom
A felgyűjtött és ajánlott irodalmakat témakörökbe csoportosítottuk. Az átfedések elkerülhetetlenek,
de nem is törekedtünk teljesen letisztult csoportokat kialakítani.
Külön színnel jelöltük azokat az irodalmakat, melyek tárgyunkhoz, a bábjátékhoz a leghatékonyabb művészetpedagógiai szemléletet, konkrét tartalmakat, ismereteket adják. Viszont egy-egy tartalom, kézműves technika, elemzés, értelmezés olyan sok irányból indulhat, illetve olyan gazdag területeket is bejárhat, hogy az általunk feltüntetett, de külön színnel nem jelölt kiadványokat is sze57
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retnénk az olvasók figyelmébe ajánlani.

A bábjáték tanszak tanítási folyamatához segédanyagként ajánljuk
EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. – Digitális Pedagógiai Osztály
Tananyagfejlesztési Iroda Kompetenciaalapú programcsomagja
Letölthető: www.educatio.hu – Kompetenciaalapú oktatási csomag címen A Szövegértésszövegalkotási kompetencia „C” programcsomag-típus (a tanórán kívüli nevelési-tanítási helyzetekhez kínál modulokat a kompetenciafejlesztés kereteiben).
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Módszertani segédlet
a DRÁMA és SZÍNJÁTÉK
tárgy tanításához
ALAPFOK
Lipták Ildikó munkája
1. A szabályjátékok felől közelítve
2. Improvizációs játékok
3. A történet felől közelítve
4. Tanítási (komplex) dráma
5. A leleplezés pedagógiája?
6. Mire való a dráma?
7. Szerződés – akarjuk, nem akarjuk, létrejön...
8. Zárt modellhelyzetek
9. Ötletek kontextusépítésre és a probléma bevitelére
10. Értékelés
11. Az adaptációról

A bőség zavara
A dráma sokféle megjelenése tekintetében Magyarország különleges helyet foglal el az európai országok körében. A tanítási dráma körén belül is többféle irányzat van elterjedőben. Kb. húsz évvel
ezelőtt a tanítási dráma történetvezetésre épülő válfaja kezdett gyökeret verni az oktatásban: Magyarországon már klasszikus drámaórának nevezik az egy főszereplőre vagy csoportra (külső vagy
belső problémával) épülő játékokat, ahol a drámatanár szerepben vagy szerepen kívül a tanulókat
egy megoldandó problémával és/vagy döntési helyzettel szembesíti. E drámafoglalkozások tervezésénél arra szoktuk ösztönözni a pedagógusokat, hogy próbáljanak legalább egyetlen érvényes és érthető szituációt megfogalmazni, melynek alapos kibontása, körüljárása történik meg a drámaórán,
különböző konvenciók és munkaformák alkalmazásával. Az alábbiakban arra mutatunk be ötleteket,
hogy a szituáció egy-egy eleme hogyan szolgálhat kiindulópontként az óra kezdetén.
Sokan összetévesztik a dramatizációt a tanítási drámával, megint mások (ez új tendencia) egy új fogalmat vezetnek be: azt állítják magukról, hogy konvenciókra épülő drámaórákat írnak, megint mások ennek épp az ellenkezőjét gondolják. Itt és most kísérletet teszünk arra, hogy egyazon témához
többféle szerkezetre is mutassunk mintát.
Egyet azonban leszögezhetünk: bármely műfajban lehet jó és rossz drámafoglalkozást csinálni, ha a
tartalom, a téma és a forma nincsenek összhangban egymással.
Az alábbiakban ötletek jegyzéke következik. Igen: vannak közöttük formaiak és tartalmiak egyaránt. Önmagában mindegyik csupán kiindulópontként szolgálhat a napi gyakorlathoz: a mindenkori csoporthoz, tananyaghoz szükséges adaptálni. Inspirációk. Ha úgy tetszik: alapanyagok, hogy „legyen miből főzni”...

1. A szabályjátékok felől közelítve
A szabályjátékoknak sokféle alkalmazása ismert. Gyakori, hogy a drámaóra vagy a színjátszó próba
elején mozgásos, koncentrációs játékokkal rázzuk fel vagy éppen össze a csoportot. Ezek nagyon
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hasznos tevékenységek, különösen, ha az alkotó munkához képest nem aránytalan mértékben alkalmazzuk.
A körmönfont bevezetés oka, hogy saját tapasztalatból és mások munkáit látva is állíthatom, hogy
hajlamosak vagyunk arra: nem elég tudatosan bánunk ezzel a dramatikus tevékenységtípussal: leválik a fő tevékenységről, a tanulók nyomására újra és újra kedvenc játékaikat vesszük elő ahelyett,
hogy minden esetben az óra témáját, illetve a tananyaghoz kapcsolódó tevékenységek munkaformáit készítenénk elő ilyen típusú ráhangolással. Bizonyos esetekben nagyon jót tesz az órának, ha a
gyerekek már begyakoroltak egy-egy tevékenységet, mire élesben, a történet közben használhatják,
valamint az sem árt, ha a történet bonyolítása közben nem kell magyarázni egy szabályt – elég csak
utalnunk a korábbiakra. Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy a gyakorlatok akkor tudják szolgálni a tanulást, ha nem önmagukért valók: nem a formát, hanem a tartalmat tekintjük elsődlegesnek.
Ha kedvenc gyakorlatainkból összeállítunk egy sort, és mindegyik játékot ugyanarra a történetre 80
adaptáljuk (történetbe illesztjük), még nem terveztünk tanítási drámát. Vannak ugyanakkor olyan
gyakorlatok, amelyek különböző módokon segíthetik a kijelölt probléma körüljárását (mélyítik
vagy szélesítik azt, és beépítve úgy tudnak viselkedni, mint a konvencióként ismert tevékenységek).
Cecily O'Neill ír drámapedagógustól sokat tanulhatunk ebben a témában. Vele kapcsolatos írások
találhatók a szinhaz.hu és a drama.hu oldalon.
Az alábbiakban néhány olyan ötlet következik, ami – a szabályjátékok alkalmazása terén – inspirálhatja a kollégákat újabbak változatok kitalálására.
Mozgásos játékok
A mozgáskoncentrációs játékok előtt szinte minden esetben (valószínűleg tornaóra után éppen nem)
érdemes feszültségoldó mozgásos gyakorlatokat végezni.
Őrjáték
Mind a gyerekek, mind (a főként kezdő) drámatanárok körében igen népszerű az Őrjáték1. Ennek
szabálya szerint az őr csak a mozgást érzékeli, az álló alakokat nem veszi észre. A terem egyik falánál ő áll, a másiktól indulnak az őt kijátszani próbáló városlakók. A játék kezdetén minden játékos
elhelyez egy személyes tárgyat az őr közvetlen háta mögött, és célja, hogy azt visszaszerezze. Az őr
időnként elfordul, akkor szabadon lehet mozogni, de ha visszatekint, akkor a játszóknak meg kell
merevedniük, csak így kerülhetik el a lelepleződést. Akit az őr mozogni lát, azt vagy szoborrá változtatja (ez esetben érdemes leguggolni, hogy lássuk, kik az áldozatok), vagy visszaküldi az alapvonalra.
Történetbe illesztése
• A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Fogságban című játékában egyszerű gyerekjáték,
melyben a herceg csaló módon vesz részt, és – mivel a társai ezt visszajelzik neki – börtönbe
záratja őket. Itt tehát dramaturgiai fordulatot segít elő.
• A kecskegidákról szóló történetünkben (lásd a folytatásban!) a következőképpen használhatjuk:
A kecskék hazafelé vezető útja bokrokkal szegélyezett ösvény. A farkas lesben áll egy
bokorban, hogy az arra haladó kecskéket elkapja. Elég öreg már, és fényes nappal sem lát jól, de
ha a gidák megmozdulnak, a szél rögtön odahordja az illatukat a farkashoz. Ha sikerül szinte
szoborként megállniuk, mikor a farkas kikukkant a bokorból, van esélyük arra, hogy haza
tudnak lopózni. Más utat nem lehet választani.
Nehéz kérdés, hogy mi legyen a drámaóra további részében azokkal, akiket elfogott a farkas.
Komolytalan lenne, ha minden következmény nélkül folytatnák tovább a játékot. Folytathatjuk
úgy, hogy a foglyul ejtett kecskéket a farkas egy ketrecbe zárta vagy verembe tette, és a testvéreiknek kell kiszabadítani a fentihez hasonló módon megközelítve őket (ügyességtől, erőnléttől
1

In: Kaposi László (szerk.) Játékkönyv, 36. o., Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Marczibányi Téri Művelődési
Központ, 2002.

függően akár úgy, hogy többen felemelnek egy gyereket, és – mintha ketrecbe lenne zárva – elcipelik magukkal. Vagy: arra kérjük a fogságba esetteket, hogy egy rövid időre váltsanak szerepet, játsszák ők is azokat, akik megúszták ezt a kalandot, és egy gyűlés keretében próbáljunk
válságtervet kieszelni. (A tanárnak általában javasolható, hogy ne erőltesse a gyerekekre a saját
vágyát, ez esetben sem…) Természetesen nem lehet hagyni olyan megoldást, ami a testvérek
cserbenhagyását célozza. Ennek elkerülésére ne is azt a kérdést tegyük fel, hogy „Kiszabadítsuk-e őket?”, hanem azt, hogy „Szerintetek hogyan mentsük meg őket?”
Nyúlfogó
Hasonló módon bánhatunk az eredetileg Nyúlfogóként ismert játékkal. Ennek a szabálya a következő: párokat alakítunk, a párok egymással szemben állnak és megfogják egymás kezét. Akkora távolságra van szükség a pár tagjai között, hogy egy harmadik ember beférjen közéjük a résbe. A párok
81
egy-egy bokrot jelölnek. Kijelölünk egy nyulat (kecskét) és egy farkast. A farkas kergeti a nyulat.
Két variáció lehetséges:
• Elkapja – mint minden más fogó játékban, ez szerepcserét eredményez a nyúlból lesz a fogó.
• A nyúl elrejtőzik egy bokorban (ház) úgy, hogy bebújik a párok keze alatt. Figyelem, innentől
egy picit bonyolult, de megéri megérteni és jól játszani/játszatni (gyakran csinálják rosszul): a
nyúl a pár egyik tagjának háttal áll, mikor bebújik a bokorba. Ezzel át is vette az ő helyét, aki
eddig ezen a helyen állt bokorként, fogóvá válik, aki pedig mindeddig farkasként kergette a
nyulat, szintén szerepet cserél, neki kell menekülnie.
Történetbe építése...
• ...az előző gyakorlathoz viszonyítva kisebb dramaturgiai jelentőséggel bír, mivel nem állandóak
a szerepek, és az áldozattá válás rövid időre szól. Emiatt inkább szolgálja a gyerekek felpörgetését vagy feszültséglevezetést a történet során, esetleg a narratíva hangulati megalapozását szolgálhatja egy olyan történetben, amelyben az áldozattá lenni-elkövetővé válni témájával kapcsolatban (is) tanulunk.
Kukacfogó
Akár kiindulópontja is lehet egy történetnek a Kukacfogó c. játék (ötlet és forrás: Nyári Arnold). A
játék a terem egy meghatározott területén belül (lehetőleg szőnyegen) játszódik, és a játék kezdetén
a fogó fekvő helyzetben van, sőt helyet változtatni is csak fekve tud: hengergőzve közelítheti meg a
társait. Akihez így hozzá tud érni, az maga is kukaccá és egyben fogóvá változik. Akárcsak a halászfogóban, itt is egyre többen lesznek a fogók (de nem kell összekapaszkodni).
Történetbe építése...
• Tipikusan a legkisebbek játéka. Ha mindenki „átváltozott”, elkezdődhet egy történet, melyben
mindannyian kukacokat játszunk. Ez esetben a tanárnak – szerepbe lépésével – mintát kell nyújtania arra, hogy nem kell történethosszat féregmozgással közlekedni: fontos, hogy lássák és
tapasztalják, hogy a bevezető gyakorlat szimbolikusságával támogatta a kontextus kialakítását,
elképzelését. Sokat segíthet, ha egy rövid narrációval indítjuk a játékot, mellyel úgy tudjuk elhelyezni a gyerekeket a térben, hogy egyértelmű legyen ez számukra. Valahogy így (a tanár, miközben beszél, maga is azt teszi, amit a gyerekektől vár): „Kora reggel a kukacok mind felsorakoztak a föld alatti birodalmuk kijáratánál. A csend, ami körülvette őket, baljósan telepedett rájuk. Lélegzetvisszafojtva álltak az üreg szélénél, és próbálták kikémlelni, hogy mi lehet az a különös, hideg fény, ami bevilágít hozzájuk...” Ezt követően egy gyűléssel folytatódhat a játék.
Attól függően, hogy milyen problémát akarunk a középpontba állítani, dolgozhatunk a kontextus további építésén. Ha pl. a föld alatti világunk megteremtése szükséges, a tanárnak ezzel kapcsolatos anyagokat kell (-ett korábban) előkészíteni, és a gyerekekkel most bővíteni, dolgozni a
kontextusépítésen. Lehet, hogy épp a kinti világgal kapcsolatban lesz szükségünk információkra
(ez attól is függ, hogy külső vagy belső problémával foglalkozunk majd).

Beszédre hangoló játékok
I. Egyszerre mesélni
Kezdjük egy olyan játékkal, aminek legalább annyira fontos eleme az együttműködés, mint maga a
beszéd. O'Neill 2008-as, a Magyar Drámapedagógiai Társaság által szervezett mesterkurzusa óta
nagyon divatos a következő gyakorlat (azért is tartom fontosnak megosztani, mert gyakran látni
pontatlanul, rosszul megvalósítva). Orákulum játék néven találkoztam vele kezdő drámatanároknál,
ebből is egyértelmű a származása: O'Neill egyik folyamatdrámájában az orákulumok beszédmódja
volt ez.
• 1. szint: Két játékos egymással szemben áll. Az egyikük az irányító, a másik követi őt. A
feladat, hogy mondjanak egy közös mesét úgy, hogy teljesen egyszerre tudnak beszélni.
Ehhez mindkettejüknek, de különösen az irányítónak erősen le kell lassítani és túl kell
artikulálni a beszédét (szerepcsere).
82
• 2. szint: Ugyanezt hárman, esetleg még többen csinálják: mindig egy embert követnek.
• 3. szint: A játékot úgy folytatjuk, hogy nem jelöljük ki a vezetőt. A játék során akár többször
– megbeszélés nélkül is – cserélődhet az irányító-irányított szerep.
• 4. szint: A közösen mesélő párosok vagy csoportok nem nézik egymást, hanem csoportba
összeállva teszik ugyanazt, mint eddig.
Fontos: még nagyon ügyes játszóknál, felnőtteknél sem kezdhetünk mindjárt a legnehezebb szinttel,
egyébként borítékolt a kudarc!
Történetbe építése
• Cecily történetében egy falu lakói évente egy alkalommal elmennek a hegyekbe, ahol lehetőségük nyílik arra, hogy a kövek, fák, bokrok között élő orákulumoktól tanácsot kérjenek.
Az osztály egyik fele falubeli, a másik pedig egy-egy csoportnyi jós. Az orákulumok a fenti
technikával válaszolnak a feltett kérdésekre. Válaszaik sohasem egyértelműek – inkább metaforikus szinten kell értelmezni azokat.
• A herceg úrfi vizsgája c. játék2 mintájára a nagyobb kecskék „kimagyarázzák” a legkisebb
kecske (tanár szerepben) által kikotyogott, egyébként közös titokká nyilvánított eseményeket.
Állóképek
Ahogyan a fotó- vagy festőművészet, az állóképek vagy tablók is kiválóan alkalmasak arra, hogy
sűrítsék azt a tartalmat, amivel foglalkozunk. Alkalmazásának veszélye, hogy túlzottan epikus szerepet, narratív funkciót kap a drámaórán.
• Bemelegítésként arra kérjük a gyerekeket, hogy klasszikus mesék legfeszültebb (-izgalmasabb, -félelmetesebb) pillanatait válasszák ki, és mutassák be a társaiknak.
• Ugyanez a feladat, de a helyzet kulcsa című játék mintájára egy fontos szereplő helyét szabadon hagyjuk, és ki kell találni, hogy ki hiányzik a képről.
Történetbe építése
• A hét kecskegida és a farkas cím mese feldolgozása során narratív és/vagy reflektív konvencióként elkészítjük azt a három állóképet, ami a gidák farkassal való küzdelmének legveszélyesebb pillanatait ábrázolják – ahogyan azt a szajkó (az erdő hírmondója) a magasból megfigyelhette. Nem lényegtelen a perspektíva, és természetesen nem a fizikai részére kell gondolnunk, hanem arra az érzelmi nézőpontra, amit a kívülálló szerep lehetővé tesz.
• Egészen más képek születnek, ha az eseményeket a kecskék vagy a farkas szemszögéből
mesélnénk el. Például: a gidák lerajzolták a történéseket – milyen kulcsmotívumok jelentek
meg a rajzokon?
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Illetve: a farkas oktatóanyagot készít vadász-növendékek számára, a helyzet elemzését mely
pillanatok ábrázolása segítené leginkább?
Koncentrációs játékok
(például a helyszín megteremtésére)

Szigetek
Újságpapírokat helyezünk el a padlón. Ezek szilárd talajt jelölnek, míg minden más, a papírok közötti rész tenger. Amíg zene szól, tudunk a „vízen táncolni”, és ha elhallgat, mindenkinek gyorsan
helyet kell találnia egy papíron. Alapvetően kiesős játék, amit sokkal izgalmasabb és a csoport tudatra nézve fejlesztőbb úgy játszanunk, hogy mindenkinek helyet kell találnunk az egyre fogyatkozó szárazföldeken.
Történetbe építése
Kezdő drámatanárok kedvenc dramatikus játékának helyszíne a lakatlan sziget. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a kalandokat ígérő vadregényes környezet önmagában elegendő ahhoz, hogy
a gyerekek elköteleződjenek a játék iránt. Aki egyszer is kipróbálta, tudja, hogy csak a kezdeti lendülethez elegendő egy ilyen ajánlat. Mint minden helyzetnél, itt is nagyon fontos, hogy a szituáció
kellőképp előkészített legyen: pontosan tudjuk, hogy kik, hol, mikor, milyen viszonyok közepette
vagyunk, milyen problémával kell szembesülnünk. A helyszín megteremtésében, a hangulati előkészítésben segítségünkre lehet a Szigetek nevű játék. A szokásos módon nagy ív újságpapírokat terítünk a padlóra. A játszók zenére mozognak a papírok között. Amikor elhallgat a zene, mindenki helyet keres magának egy-egy lapon. A szigeten állás pillanatait kihasználva a tanár narrációval kíséri,
és egyre részletesebben teremti meg a történet helyszínét. Például:
• A hatalmas vihart követően az életben maradók kisebb hajótöredékekbe kapaszkodva hánykolódtak a tengeren. Amikor körülnéztek, megpillantották néhány társukat, akik hozzájuk
hasonló helyzetben remélték a túlélést. Szerencséjük volt: néhány perc alatt ki tudtak evickélni egy egészen apró kis szigetre. Szinte az egészet belátták szabad szemmel. Első látásra
otthonosnak tűnt...
Csoportalakító játékok
Liszt családja
Sokak által ismert játék: a játszók számával azonos mennyiségű cédulát készítünk elő. Ezeken ismert emberek (illetve a dráma szereplőinek) neve és a generációkon belüli státusza olvasható. (Liszt
apja, Liszt nagyapja, Liszt unokája stb.). Az alapjátékban, miután kihúztuk a cédulákat, adott jelre,
hangos társkereséssel indulhat a családtagok felkutatása. Amikor megtaláltuk egymást, egy székre,
egymás ölébe ülnek mindazok, akik egy családhoz tartoznak: legalul a legöregebb, legfölül a legifjabb családtag. Amennyiben tanítási drámába építjük, természetesen a család– vagy csoportneveket ennek megfelelően alakítjuk.
Történetbe építése
Egy himalájai expedíció résztvevői leszünk a játékban. Nagyon nehéz és igen kalandos a küldetés.
A játék egy pontján munkacsoportokat kell alakítanunk. A Liszt családja című játék mintájára sorsoljuk ki, hogy ki melyik csoportban fog dolgozni. Például: felderítők (a felderítők térképolvasója, a
felderítők hegymászó szakértője, a felderítők tolmácsa, a felderítők táborépítő szakértője, a felderítők nyomolvasója stb.) Ha egymásra találtak az egy csoportba tartozók, egy állóképet (fotót) készítenek magukról, ami jól jellemzi a társaságot munka közben.
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Ön- és társismereti játékok
Névjegykártya
Az ismert játékban a játszók rendhagyó névjegykártyát készítenek magukról, melyen egyéni tulajdonságaikat tüntetik fel. A társak feladata, hogy az információk alapján beazonosítsák annak tulajdonosát.
Történetbe építése
Csoportról szóló játékban az egyéni figurák, karakterek kidolgozásának egyik eszköze lehet, az életkornak (évfolyamnak) megfelelő mélységben.
Bizalomjátékok
Vak kígyó
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A vakvezető játékok között nem tartozik a legkönnyebbek közé (és ha nemcsak horizontálisan dolgozunk, pl. székeken, egyéb akadályokon is át kell másznunk, akkor veszélyes is lehet). A játszók
egymás kezét fogva (mint egy hosszú kígyó), csukott szemmel járkálnak a térben. Minden játszó
legalább azért a két emberért felelős, akinek a kezét fogja. Az elöl lévő ember (a fej) a látó. A terem
adottságaitól és/vagy a csoport felkészültségétől, a kígyót alkotó játékosok számától, illetve a játék
céljaitól függően lehet még egy látó, például a sor végén… (nem ő a vezető, de ha veszélyt lát, a
sorból való kilépés és beszéd nélkül megpróbálhat segíteni). Nagyon ritka a lenti alkalmazás, amikor az első játékos is csukott szemmel halad…
Történetbe építése
A tanár, miközben narrálja az eseményeket, a teremben található bútorokból, tárgyakból „akadálypályát” épít.
„Az elkóborolt kis kecskék egy barlangba bújtak a közelben ólálkodó farkas elől. Ahogy egyre beljebb és beljebb merészkedtek, mind' jobban eltévedtek az üregben. Végül már az orruk hegyéig sem
láttak. (Fogjátok meg egymás kezét, és csukjátok be a szemeteket!) Összekapaszkodva botorkáltak,
keresték a kijáratot. Sohasem engedték el egymás kezét; egy-egy nehezebben járható helyen különösen
vigyáztak egymásra, segítettek az átkelésben...”

2. Improvizációs játékok
A sor folytatásaként említjük az improvizációs játékokat. Gavin Bolton dramatikus tevékenységtípus-felosztása3 helyzetgyakorlat néven ezeket is a dramatikus tevékenységek A-típusába sorolja,
csakúgy, mint az előző pontban említett szabályjátékokat. Sok tanár hosszú időn keresztül nem is
mer továbblépni a tanítási dráma irányába (de a későbbiekben erre is mutatunk mintát).
A nem nagy tapasztalattal rendelkező drámatanárok számára a szituációkkal kapcsolatos legnagyobb nehézséget az okozza, hogy annak meghatározása nem egyszerű feladat. Tipikus hiba, hogy
vagy alul- vagy túlhatározzuk a helyzetet. Csak nagy gyakorlattal rendelkező és kreatív csoportok
menthetik meg a tanárt, ha ebbe a hibába esik. A következő táblázatban néhány ötletet láthatunk arra, hogy a helyzet egy-két elemének cseréjével mennyire megváltozhat a jelenet tartalma. Ennek
megtapasztalása a gyerekek számára is igen tanulságos lehet.
A szituáció Példa
elemei
Szereplők

3

Csere javaslat

Példák a tevékenység során fejleszthető területekre (1. évfolyam)

Kis kecskék és kecske mama A gidák becserkészésére alapvető emberi és állati mozgáskészülő farkasok
sémák, megfigyelő- és utánzóképesség,
érzékszervek működésének jelentősége

Bolton, Gavin: A tanítási dráma elmélete, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 1993. Ford. Szauder
Erik.

A szituáció Példa
elemei

Csere javaslat

Példák a tevékenység során fejleszthető területekre (1. évfolyam)
környezetük megfigyelése, a tér
használata és abban való tájékozódás

Helyszín

A kecske család erdei házikója

A házunktól negyedórányira, egy bozótosban

Idő

Reggel van (az anyuka épp
távozni készül, elemózsia
után akar nézni)

Kevéssel az után, hogy versek, mesék meghallgatására, éregyikünk egy fekete
telmezésére
alakot látott elsurranni a
bokrok között

Cselekvés

Megbeszéli a gyermekeivel,
hogy mit szabad és mit nem
szabad tenni a távollétében.

Alaposan elreteszelik az megfigyelő- és utánzóképesség
ajtót.
a jelenet kezdetének és befejezésének fontossága,
a szerepjátékokban való részvétel
élménye, népi gyermekjátékok, kiszámolók, mondókák, gyerekdalok,
énekes-táncos játékok, gyerekversek,
népmesék

Probléma

Az anya nem bízik a kecskékben, mert gyakran nem
tartják be az ígéretüket.

A kisebbek nem akarnak szabálytudat, együttműködési kéotthon maradni.
pesség, hallási figyelem, figyelemösszpontosító (koncentráló)
képesség, képzelőerő, problémamegoldó képesség

Viszonyok

Gyakran egymásra fogják,
hogy ki a hibás az okozott
bajokért.

A nagyobbak folyton
ijesztgetik a kicsiket,
ezért sok a feszültség.

szabálytudat, együttműködési képesség, gondolataik és érzelmeik
pontos kifejezése

Egy példa a szituáció elemeinek behelyettesíthetőségére haladó évfolyamok (idősebb, a történelmi események iránt érdeklődő, „katonásdit” szívesen játszó gyerekek) számára
A szituáció elemei

Példa

Csere javaslat

Szereplők

katonák

otthonukból elkóborolt gyerekek

Helyszín

lövészárok

erdő

Idő

I. világháború, verduni csata, 1916 1917 januárja (tehát a csata véget
júliusa (5 hónapja tart a csata, és
ért, de a katonák nem tudják ezt)
még ugyanennyi hátra van

Cselekvés

postagalamb üzenetet hoz

Egy ember érkezik a lövészárokba,
de nem beszél, és talán nem is hall.

Probléma

Mielőtt a közelünkbe érne a galamb, lelövik, valakinek ki kell
mennie az árokból, hogy hozzájussunk az üzenethez.

Az üzenet magánjellegű, és rossz
hírt tartalmaz: a parancsnoknak
szól, aki épp sérülten fekszik. Mit
kezdjünk az információval?

Viszonyok

Egy órával ezelőtt egy óriási veMár csak azok maradtak meg, akik
szekedés volt az árokban, mert
egy faluban nőttünk fel, sőt
előkerült egy palack bor, amire
gyerekkori barátok vagyunk.
többen tartottak igényt, és végül
leesett, összetört, és senkinek nem
jutott belőle. Azóta nem szóltunk
egymáshoz.
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A szituáció öt alapeleméből négyet megadunk (írásban) a csoportoknak. Az értelmezésen
túli első feladatuk, hogy az ötödiket akképp találják ki, hogy azáltal a jelenet izgalmassá,
feszültté váljék. Játsszák el a jelenetet úgy, hogy külön ügyelnek a jelenet kezdésére és
befejezésére!
Változtassuk meg a szituáció egyik elemét, játsszuk újra, és hasonlítsuk össze az első változattal!
A szituációt játsszuk újra, és kapjon benne szerepet egy tárgy (a galamb által hozott üzeneten kívül), ami cselekvésre ad lehetőséget. Például egy kabát, egy térkép, egy pénz, egy
lepedő stb.
Adjunk meg egy mondatot, aminek mindenképpen szerepelnie kell a jelenetben!

Mind a szöveg, mind a tárgy bevitele esetén tanulmányozhatunk olyan színházi és művészi eszközöket, mint a kontraszt, az ellenpontozás, a szimbólumok, a metaforák, analógiák.
És végül, utolsó sorban…
Vicces fejbecsapós, bökdösős, ütögetős játékok
Ne játsszunk ilyeneket!
Ezeknek a játékoknak semmiféle tanítási értékük nincs, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy az
önismeretünk javul tőle, és megtanuljuk, hogy milyen érzést okoz, ha durván bánnak velünk (még
ha csak játékból is). Ahogyan a drámaórán nem etetünk a gyerekekkel versenyre palacsintát, nem
kenjük be egymást lekvárral, úgy ne biztassuk őket arra sem, hogy verjék egymást összetekert újságokkal stb.
Néhányan azt hiszik, hogy ezek alkalmasak feszültségoldó játékoknak. Talán annak, aki üt, neki is
legfeljebb néhány múló pillanatra. Akit ütnek, annak épp ellenkezőleg. Soha nem láttam még olyan
esetet, amikor ne lett volna legalább egy játszó, aki túlszalad ezekben, rossz érzést okozva vagy
egyenesen megalázva társait. Ezek nem dramatikus tevékenységek, nem drámatanár kezébe, nem
drámaórára valók!

3. A történet felől közelítve
Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy többféle módszer alkalmazásával adjak kiinduló ötletet
a történet feldolgozására a tanulók képességeinek fejlesztése, a megértés mélyítése, esetleg egy előadás létrehozása érdekében.

A kecskegidák és a farkas
A történet feldolgozása során az alábbi történetváz szerint dolgozunk:
Volt egyszer egy kecske mama, aki egy csodaszép erdei tisztáson lakott kis gidáival.
Egy napon az anyának a városba kellett mennie élelemért.
A gidák megígérték, hogy anyjuk távollétében nem hagyják el biztonságos otthonukat, és jól viselkednek, de megszegték az ígéretüket.
Így kerültek a tisztás körül ólálkodó farkas csapdájába, ami kis híján a vesztüket okozta.
Szabályjátékok
Amennyiben nagyobb lélegzetű munkára készülünk, akkor érdemes lehet az egyéni szerepek kidolgozására is gondot fordítani. Ez esetben (beszélő) nevek kitalálása, és azok megtanulása a név-tár,
név-kör, zsipp-zsupp játékok szabályai szerint.
További ötletek a szabályjátékok beépítéséről szóló részben.

86

Improvizációs játékok
A kis gidák – bár megígérték, hogy jól fognak viselkedni – kevéssel az anya távozása után kimentek
a házból, és vígan futkároztak a tisztáson.
Készítsünk kiscsoportokban rövid improvizációt, ami azt mutatja be, hogy miért és hogyan történhetett ez meg!
Dramatikus játékok
Az anya távozása utáni percek a házban. Miről beszélgetünk, mit cselekszünk? A kinti környezet
körvonalazása is megtörténhet úgy, hogy arról beszélgetünk, mi mindent lenne kedvünk csinálni
odakint ebben a szép napsütésben.
A házból való kiszabadulás utáni önfeledt játék a tisztáson és a környéken. A környezeti jellemzők
további bővítése. Ezeket az információkat a tanár arra (is) használja, hogy a kis kecskék veszélybe 87
kerülésének lehetőségeit találja ki közben. (A farkas például olyan helyeken bukkanhat fel, amelyeket a gyerekek mint vágyott célpontot említenek.)

4. a) Tanítási (komplex) dráma
Téma: szabálykövetés, összefogás
Keret: a kecskemama magára hagyja kis gidáit, akik bajba kerülnek
Fókusz: Hogyan tudjuk saját magunkat bajba sodorni, és mit kezdünk cselekedeteink következményeivel?
Narráció és gyűlés: a sok kecskegidáról, akik az erdő szélén éltek anyjukkal egy kis házban.
A tanár hol mesél, hogy az anya szerepéből megszólítja a gyerekeket. Például: „Hol volt, hol nem
volt, erdő közepében, takaros kis házban, élt egy kecske mama a sok kis gidájával. Hosszan tartó
hűvös, esős időszak alatt kiürült az éléskamra. A gyerekek egyre gyakrabban kértek olyasmit, ami
nem volt odahaza. De az anyuka sokat gondolt arra, hogy mi mindentől kell féltenie csemetéit, ha ő
elmegy otthonról. Mi minden járt a fejében? (Gyűjtés, majd a következő pillanatban a tanár mint
anya fordul a gyerekekhez. A szerepbe lépést érdemes legalább testtartás-váltással jegyezni: például, ha eddig mindannyian a szőnyegen ültünk, feláll) Tudjátok, mitől félek? Attól, hogy ha elmegyek a városba élelemért…” (sorolja azokat a lehetséges gondokat, amelyeket az imént együtt gyűjtöttünk össze).
Beszéljünk meg egy jelet, melyből tudni fogjuk, hogy ajtót nyithatunk, az anyukánk kopogtat! (Rítus.)
Gondolatkövetés (ha kiéleződik, akkor belső hangok is lehet belőle)
Az anya távozása után a gyerekek egy ideig csendben ültek a házban, és sok minden járt a fejükben.
Hallgassunk meg ezek közül néhány gondolatot, segítsük a kontextusban való gondolkodást kérdésekkel, között mondatkezdésekkel! Például: „A gyerekek közül többen leginkább arra vágytak,
hogy...”, „Néhányan amiatt aggódtak, hogy...”, „Különböző ötletek jutottak eszükbe azzal kapcsolatban, hogy most mit csináljanak”.
Van rá esély, hogy a drámajátékos védettség arra ösztönzi a játszókat, hogy úgy döntsenek, szabályt
szegve kimenjenek a házból (mivel a játékban értelemszerűen a kalandot keresik). Ha maguk nem
hozzák ezt az ötletet, a tanár narrációjából tudjuk meg.
Narráció
„A gyerekek egyszer csak azt vették észre, hogy már mindannyian kint futkosnak a réten.”
Hogyan történt?
A rendelkezésünkre álló idő, a fejlesztendő területek és a kitűzött célok figyelembe vételével válasszunk munkaformát, mellyel válaszolunk e kérdésre. Például: tanúskodás, állóképek, kiscsoportos
improvizációk, naplórészlet stb.

Jelenet
A tanár egy farkas bábbal megjeleníti a kecskék veszedelmes ellenfelét. Egy monológot hallunk tőle, amiből megtudjuk, hogy valahol a játszó gyerekek közelében bujkál, és akármikor elkaphat egy
kis kecskét...
Narráció
„Ahogyan a gyerekek futkostak a réten, egyszer csak egy hideg fuvallatot éreztek meg az arcukon.
Eddig nem tapasztaltak ilyesmit, nagyon furcsa érzés volt, ezért mind megálltak egy pillanatra. Már
épp indultak volna, hogy gyorsan befussanak a házba, de akkor többen is úgy látták, mintha megmozdult volna az ajtó, sőt, mintha egy alak tűnt volna fel bent a házban, az ablaknál.
Közelebb húzódtak egymáshoz, és csendben beszélni kezdtek...”
Innentől kezdve a tanárnak úgy kell kézben tartania a játékot, hogy közösen improvizálva épp addig 88
tartsa fenn a veszélyhelyzet feszültségét, míg a tanulókat pozitív energiákkal a játékban tudja tartani. (Ami felmerülhet: nem lehetünk biztosak abban, hogy valóban a farkast láttuk-e bent, lehet,
hogy csak képzeltük, de lehet, hogy az anyukánk jött haza stb. – dramatikus játék)
A játék egy pontján megérkezik az édesanya (a tanár szerepben), és így ösztönzi a gyerekeket arra,
hogy reflektálni tudjanak helyzetükre.
Kiscsoportos improvizációk
Találjunk ki olyan cselekvéseket, melyek hatására – ha bent volt, elmenekült a farkas!
Reflexiók
Tanúskodás: a házba visszatérve, a kecskemama arról faggatja a gyerekeit, hogy hogyan és miért
kerültek ilyen helyzetbe.
Gondolatkövetés: a tanár narrációját követve a kecskegyerekek lefekszenek, elalszanak, és meghallgatjuk, miről álmodnak...

Jemanzsá, a tenger úrnője
brazíliai néger mese
Élt egyszer egy fiatal halászlegény. Éjt nappallá téve dolgozott; alighogy leszállt az este, kis bárkája minden
istenáldotta nap kifutott a tengerre, kivetette hálóját, és várt, várt türelmesen, hátha akad egy kis zsákmány,
amit másnap reggel aztán eladhat a piacon. De a szerencse bizony ugyancsak elkerülte a dolgos legényt, hálóját nap nap után üresen vonta be. Pedig nagyon elkelt volna már egy kis ételrevaló, meg aztán a nádkunyhója is igen rogyadozott, arra is ráfért volna már a javítás, új hálót kellett volna vennie, mert a régin bizony
lassan több volt a lyuk, mint a háló, nem győzte javítani. De mit tehetett, ha egyszer a szerencse csak nem
akarta meglátogatni! Hol reménykedett, hol meg igen elszomorodott.
Egyik éjjel éppen kint halászgatott a nyílt tengeren, a cipónyi kerekre dagadt hold játékos szikrákat vetett a
vízen, a legény búslakodva üldögélt a bárkája végében, amikor gyönyörű szép énekszóra lett figyelmes.
Szomorúan csengett a dal, a legény megbabonázva nézett körül: ugyan ki énekel ilyen szívhez szólóan? De a
parton nem látott senkit. Nem is láthatott, hiszen a hang a hullámok nyaldosta sziklaorom tetejéről szállt alá.
A legény egyebet se gondolt, vízbe vetette magát, és a sziklához úszott. Hát, nem akart hinni a szemének: a
holdfényben fehéren csillogó sziklán egy csodálatosan szép lány ült. A haja meg a szeme akár a tenger, a bőre selymes és habfehér.
– Álom vagy-e, vagy valóság? – kérdezte a legény csodálkozva. – Bajba jutottál? Segítek én neked!
A csodaszép tündérlány mosolyogva a fiúhoz hajolt és csengő hangon megszólalt:
– Jemanzsá, a tenger úrnője vagyok. Láttál-e már a parti homokban hagyott fehér virágot, gyertyát, fésűket
és gyöngysorokat? Ezeket mind nekem hozzák ajándékba az emberek, cserében pedig gazdag zsákmányt,
szerencsés hajózást kérnek. És én soha nem tagadom meg tőlük a segítségemet. De eddig még nem akadt
emberfia, terajtad kívül, aki nekem akart volna segítséget nyújtani. Halász vagy, ugye? És ma este üresen
húztad fel a hálódat, mert másként ez idő tájt már hazafelé tartanál.

A halászlegény lesütötte a szemét, és szerényen bólintott. A tekintetét sem merte a szép tündérlányra emelni,
nehogy eltűnjön a szeme elől ez a csoda.
– Szeretnél halat fogni? – kérdezte szelíden a tenger úrnője.
A legény szégyenlősen biccentett a fejével.
– No, akkor dobd be a hálódat ott, ahol én majd a vízbe merülök. De mindig csak holdtöltekor, hajnalban halássz.
A legény úgy is tett, ahogy parancsolták neki. Már pirkadt, mégis annyi halat fogott, hogy alig bírta a bárkába húzni a dagadozó hálót. Aznap reggel boldogan hajózott hazafelé!
Teltek múltak a hónapok, és a legény minden egyes holdtöltekor kievezett a tengerre, hajnaltájban bedobta a
hálóját azon a helyen, ahol a szeme elől eltűnt a habokban a szép tündérlány. És roskadásig megtöltötte a
bárkáját hallal. Vett új hálót, a kunyhóját megjavította, sőt még új nadrágra, ingre is futotta. Most már igazán
boldog lehetett volna. De nem tudott örülni semminek, mert egyre-másra csak a szép tündérlány járt az eszében. Jaj, csak még egyszer láthatná életében!
Egyik éjjel, holdtöltekor megint kint halászott a tengeren, amikor újra felcsendült a csodálatos dal. A legény 89
otthagyott csapot-papot, bárkát, kivetett hálót, és epekedve úszott a sziklához. Ott ült a szép lány. A legény
meg mámorosan hallgatta az énekét, aztán emígy hálálkodott a tenger úrnőjének:
– Amióta megismertelek, rám köszöntött a szerencse. Hogyan háláljam ezt meg neked?
A tündérlány mosolygott, és váratlanul azt kérdezte:
– Elvennél-e feleségül?
Meghökkent a legény! Még ilyet ki hallott! Egy tündérlány pont őhozzá akar feleségül menni? De ha már így
van, hát legyen.
– Szíves örömest! – lelkendezett. Aztán megint igen elszomorodott. – De én nem ajánlhatok fel neked se palotát, se gazdagságot, szerényen élek egy csöpp kis nádkunyhóban. Ha beéred ennyivel, megosztom veled
szegényes hajlékomat.
– Sose főjön emiatt a fejed! A jegyesed vagyok hát. Legközelebb holdtöltekor gyere el értem, hozz nekem
fehér ruhát, csak egyet ígérj meg: soha semmit sem tagadsz meg tőlem, és nem szólsz rosszat a tenger lakóiról).
– Esküszöm, így lesz! – fogadkozott a legény, és boldogan hazahajózott.
Fogyott a hold, aztán mikor már csak egy vékony sarló csillogott az égen, újra növekedni kezdett, s alig várta
a halász, hogy megint kerekre dagadjon. Holdtöltekor aztán fogta a fehér ruhát, amit a lánynak vett és kihajózott a sziklához; a tündérszép menyasszony már ott várta. Fölöltötte a tenger úrnője a hosszú fehér selyemruhát, aztán elindultak a halászlegény szegényes kunyhójához. De amikor kikötöttek, a legény azt hitte, káprázik a szeme, mert a kis kunyhó helyén csillogó-villogó palota állott, tele pénzzel, gazdagsággal, szolgákkal!
Boldogan élt az ifjú pár, nem volt gondjuk semmire, született sok gyönyörű gyermekük. A legény nem járt
már halászni, hiszen semmiben sem szenvedett hiányt. Úgy élt dolog nélkül, napszámra csak gondtalanul
lustálkodott. Csupán egyvalamit nem értett: felesége minden holdtöltekor kiült az ablakba, búsan nézte a
tengert, és halkan dúdolgatott.
Kezdetben még kedvét lelte az énekben, mert eszébe juttatta azt az első estét, amikor először megpillantotta a
meseszép tündérlányt. De ahogy telt-múlt az idő, egyre jobban bosszantotta a felesége szokása, mert mindig
nyomorúságos napjaira emlékeztette.
Egy alkalommal már nem állhatta meg szó nélkül, ráförmedt az asszonyra:
– Abbahagyod-e már végre ezt a kántálást?! Későre jár, aludni szeretnék!
A tenger úrnője nem felelt, de mintha odacövekelték volna az ablakba, halkan dudorászott egészen hajnalig.
Amilyen nagyon vágyott annak idején a földre, úgy vágyakozott most a tenger után.
Az ura haragja még jobban fellobbant. Egyre többet zsémbeltek egymással, mígnem egyik este bizony kapatosan jött haza a halász, és ott találta megint a feleségét az ablakban ücsörögve, amint búsan, szomorúan
énekelgetett, és a tengert bámulta. Nagy haragra gerjedt, szitkozódott.
– Lusta semmirekellő! – becsmérelte az asszonyt. – Egyebet sem csinálsz, mint azt a nyavalyás tengert lesed!
Minek is vettelek feleségül! Olyan vagy te is, mint az a sok buta hal, ostoba és szívtelen!
Alighogy kimondta ezeket a szitkokat, a tenger úrnője lassan felállt, elindult kifelé a házból, még mindig
énekelt, halkan, lágyan, hangja lassan beleveszett vele együtt az óriási kékségbe, eltűnt a habokban. Utána
megindultak sorban a szolgálók, a gyermekei, ment utána a kertész, a szakácsnő, cammogtak utána a tehenek, kutyák, macskák, kacsák, pulykák, a sor végén meg az öreg teknős, amellyel annyit játszottak a gyerekek.
Megijedt a halász. Kiabált már ész nélkül:
– Jaj, édes feleségem, ne hagyj itt! Nem akartam én neked semmi rosszat! Gyere vissza!

De a szomorú menet után fölkerekedett a ház is, föl a székek, asztalok, ágyak, selyemfüggönyök, szőnyegek,
ékszerek, mind-mind vonultak a tenger felé, aztán nagy csobbanással eltűntek a vízben.
A halászlegény meg csak álldogált ott némán, elhagyatva, szégyenében lesütötte a szemét. Aztán amikor fölpillantott, bizony a palotának már semmi nyoma sem volt, helyén ott állt a régi szegényes kunyhója.

Szabályjátékok alkalmazása a történet feldolgozása során
• A mese legfontosabb pillanatainak meghatározása után állókép-sorozat készítése (dramaturgiai fordulópontokra).
• Rövid(1-2 soros) dalszöveg írása: Jemanzsá énekének egyszerű szövege, majd a dal előadása egyszerű ritmushangszerek kíséretével.
• Pletykajáték: a legény falubelijeinek pletykája (a tündérről szóló megjegyzések körbeadása 90
fülbesúgással), információtorzulás mint humorforrás.
Improvizációs játékok
Kiscsoportos improvizációk készítése családi viták, veszekedések témájára. A csoportmunkát megelőzi egy egész csoportos gyűjtés, melynek során a tanár irányításával olyan helyzeteket veszünk
sorra, melyek miatt nézeteltérés, vita robbanhat ki egy családon belül. Ez akár több foglalkozáson át
visszatérő tevékenység lehet, akárcsak egy életjátékhoz való anyaggyűjtés során.
A problémákon túl természetesen a megoldási kísérletekkel is foglalkozhatunk hasonló formában.
Az ebből válogatott helyzetek adhatják egy későbbi előadás gerincét.
Dramatikus játékok
A halászfiú és a tündérlány esküvője a falubeliek részvételével. Zenés-táncos mulatság, melyen véleményt alkothatunk az ifjú párról, jóslásokba bocsátkozhatunk a jövőjüket illetően. Színházi eszközök közül játszhatunk a kontraszttal (halk és hangos, lassú és gyors).
Az ünnepség akár egy készülő előadás keretét is adhatja. Ha színpadi megvalósításra adjuk a fejünket, különösen fontos és szép feladat a történet egyik lenyűgöző képének színpadi megformálása:
ahogyan nemcsak a gyerekek, hanem a tárgyak (bútorok, sőt a palota is) elindulnak az úrnő után, és
sorban mind-mind a tengerbe özönlenek.

4.b) Tanítási (komplex) dráma
Csoport: 7-8 éves (főként 2. osztályos) gyerekek
Idő: a játék során felmerülő problémáktól függően 1 vagy 2 tanítási óra
Tér: A csoport létszámának megfelelő üres játéktér (pl. tanterem széthúzott padokkal)
Eszközök: a Jemanzsá, a tenger úrnője című mese; jelmezként egy fátyolszerű anyag; csomagolópapír, írólapok és írószerek
Tanárral szembeni elvárások: képes legyen a dráma eszközeit felhasználva improvizálni, legyen
jó mesélő
Tanulási területek: házasság, családi problémák, együttélés, válás
Téma: Jemanzsá, a tenger tündére feleségül megy szerelméhez, egy földi halászfiúhoz. Házasságuk
azonban tönkremegy, és Jemanzsá – a gyerekeivel együtt – visszatér a tengerbe.
Fókusz: Mitől mehet tönkre egy házasság? Hogyan lehetne megmenteni egy-egy családot?
Bevezető
Olyan témáról beszélünk, ami a mesei kerettel távolít ugyan, de nagy diszkréciót vár el a tanártól,
kényes volta miatt. Azt hiszem, abban mindannyian egyetérthetünk, hogy egy család gyermek tagjai
keveset tehetnek azért, hogy szüleik házassága ne hulljon szét. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a
drámamunka sem sugallhat olyasmit, hogy a gyerekek lényegi lépéseket tehetnek ez ügyben. A
válástól, valamelyik szülő elveszítésétől való félelem azonban szinte minden gyerek életében jelen
van. Gyakorta találkozni olyan esetekkel, amikor a legkisebb civódás miatt is felmerül a

gyerekekben: „biztos az én szüleim is el akarnak válni”. Vigyázzunk, hogy ne generáljuk ezeket az
érzéseket! Lehetőség szerint szorítkozzunk arra, hogy a viszályokat a halászfiú és Jemanzsá
életéhez kapcsolódóan tárgyaljuk (ettől még nem lesz kevésbé hatásos a gyerekek problémafeldolgozása tekintetében)!
Mese
A tanár felolvassa a meséből azt a részt, ami a gondolkodás megkezdéséhez szükséges. (Nem ismertetjük meg tehát a gyerekekkel a dőlt betűkkel szedett részeket, melyből kiderül, hogy mi vezetett a
szakításhoz.) Ha a tanár szükségesnek tartja, a játék befejeztével elmondhatja, mit hagyott ki a meséből.
Szerepek felajánlása
Jemanzsá tengeri családjának szerepét ajánljuk a gyerekeknek. Ez a szerep elsősorban a mesei ke- 91
rettel való azonosulást szolgálja; a játék nem kívánja meg, hogy precízen kidolgozott figurákat
játsszanak a szereplők. Mivel valaki más problémájára kell majd megoldási javaslatokat keresnünk,
a játék erősen hasonlít a szakértői szerepjátékokhoz.
Tanári narráció
A tündérek hatalmas családként élnek odalent, a tenger mélyén. Jemanzsá volt az első, aki a családból kilépve elhatározta, hogy halandóval köt házasságot. Találjuk ki, milyen lehet az élet a víz alatt,
a tündérek birodalmában!
Kérdések, játékötletek, példák a kontextusépítéshez
• Miben más az ő életük, mint az emberek élete? – ötletbörze
• Mivel töltik a hétköznapjaikat? – egy tündérgyerek naplója; újságcikk egy érdekes eseményről; jelenet arról, hogyan tanítják a gyerekeket; állóképek egy napjukról, gyakorlat: a tündérek víz alatti mozgása/tánca
• Hogyan ünnepelnek? – amivel megajándékozzák egymást; állóképek az ünnep főbb mozzanatairól; újságcikk pl. Jemanzsá házasságkötéséről.
• Milyen volt a visszhangja annak, hogy Jemanzsá egy halászfiúhoz ment feleségül? – jelenet
az első közös vacsoráról, melyet Jemanzsá nélkül költöttünk el (miről beszélgetünk?)
Tanári narráció
A vízi tündérek két fontos dologban különböznek az embertől: sohasem halnak meg, és a víztükörben (odalentről) látják, ami a szárazföldön történik az emberekkel. Mivel a tündérlány az első volt
közöttünk, aki halandó fiúhoz ment, különös figyelmet kapott életének megfigyelése. Újságcikkek,
képes riportok (tablósor), filmes beszámolók készültek azokról az évekről, amiket Jemanzsá ott töltött.
Gyűjtőmunka
Egy szerkesztőségi ülést szimulálva készítsük el a róla szóló legfontosabb hírekből szerkesztett kiadvány tartalomjegyzékét.
Kiscsoportos improvizációk készítése – akárcsak az improvizációs játékok témakörnél említettük.
Reflexiók
Jemanzsá visszatért a tenger mélyére. A gyerekek Jemanzsá, a tanár pedig egy fiatal tündérlány (aki
halandóba szerelmes) szerepében „értékelik” J. földi életét.

5. A leleplezés pedagógiája?
Sokat foglalkoztat az utóbbi időben, hogy egyes drámatanárok azt tanítják drámapedagógiát hallgató tanárjelölteknek, hogy a gyerekek a drámában feltétlenül és szükségszerűen saját magukat játsszák, épp ezért nem is feltétlenül szükséges a szerep védelmét közbeiktatnunk a tanítás során. Nézzük csak, mit is állít az a kolléga, aki így gondolkodik! Miben van igaza? És miben téved?
Ennek értelmében a dráma a gyerekek valós személyiségének kifürkészésére szolgáló, afféle „titkosszolgálati” eszköz volna? A leleplezés pedagógiája?
Ez esetben talán nem túlzás azt várni, hogy csakis különösen felkészült pszichológusok, illetve terapeuták vezethessenek drámafoglalkozásokat.
Menjünk tovább! Ha például az iskolában valamilyen bűncselekmény történik (mondjuk lopás vagy
rongálás), a felderítés során segítségünkre lehet, ha végiggondoljuk, hogy a drámajátékokban kik
voltak azok a gyerekek, akik korábban olyan helyzetmegoldási javaslatokkal álltak elő, amelyek 92
őket predesztinálják arra, hogy az életben is a megbélyegzett szerep legyen az övék? Ugye, ez nem
tűnik kézenfekvőnek? Még akkor is túlzás lenne ezt állítani, ha abból indulnánk ki, hogy a gyerekek
a tudatosság teljes kizárásával vesznek részt a játékban. De ez sem igaz! Az, hogy játszanak, önmagában máris átkeretezi számukra a részvétel minőségét, és a „mi van?” illetve a „mi lenne, ha?” közötti különbség maximális figyelembevételével működtetik képzeletüket. A Kerekasztal Színházi
Nevelési Központ Mézeskalácsház című foglalkozásán rendre úgy döntenek a résztvevő gyerekek,
hogy a boszorkányt elpusztítják. Ha úgy tetszik: megölik. Egyes felnőttek számára ez ijesztő, és felteszik nekünk a kérdést, hogy szerintünk rendben van-e, hogy itt most a gyerekek tulajdonképpen
embert öltek. Embert?! Nem. A boszorkánnyal végeznek, ami (és nem aki!) egy metafora. A világban (és azon belül személyesen bennünk) lévő gonosz metaforája. Azé a rosszé, amitől jó lenne
megszabadulni. Az anya vagy a nő archetípusához tartozó negatív gondolatok és érzések megtestesítője. Azzal, hogy megölik őt, nem valamiféle köztörvényes bűncselekményt követnek el, hanem a
lehető legtisztább feldolgozási (öngyógyítási) folyamatot élik át. És nem csak tudattalanul! Többször előfordul, hogy ezek az igen fiatal emberek meg is magyarázzák döntésüket: „a mesékben így
kell elbánni a boszorkányokkal”. Teljesen igazuk van. Ha nem hagynánk eszerint cselekedni, arra
tanítanánk őket, hogy ami rossz, annak rossznak is kell maradnia, az elrontott dolgokat nem lehet
kijavítani, nincsenek új esélyek, tiszta lap... Nem nehéz belátni, hogy ez milyen káros.
A drámajátékot egyetlen gyerek sem keveri össze az élettel. Hagyjuk meg számukra a lehetőséget
arra, hogy művészeti formákon keresztül kipróbálhassanak különböző cselekvéseket, és – akár – saját megoldásaiktól, megnyilvánulásaiktól elborzadhassanak vagy akár (ha akarják) el is határolódhassanak!
Valóban sok minden kiderül a gyerekekről a drámajátékok során: megtudhatjuk például, hogy mi
foglalkoztatja őket, hogy mi jár a fejükben. Azt játsszák el ugyanis, amit szeretnének megérteni. Ez
az újraalkotás lényege. „Áteresztem magamon”, megtapasztalom, és máris többet tudok róla.
Az a drámatanár, aki azt képzeli, hogy a gyerekek úgy teszik bele a személyiségüket a játékba, hogy
csakis önmagukat játsszák, s hogy így felfedezheti tanulói rejtett tulajdonságait, az túl keveset tud a
játék működéséről és a lélektanról, viszont túl sokat képzel magáról.
A játékban valóban felszínre kerülhet azonban egy sor olyan tulajdonság, képesség, melyekről az
egyéb tanórákon kisebb eséllyel tájékozódhatunk: olyan szociális és kommunikációs képességek
bontakozhatnak ki a szemünk láttára, amelyek valóban új megvilágításban mutathatnak meg egyegy tanulót. Elégedjünk meg ezzel!
Ajánlott irodalom: Szász Judit – dr. Péter Lilla: Játékpedagógia

6. Mire való a dráma?
Vagy mire nem?
Szerencsés esetben nem különbözik más tanulási tevékenységektől (hogy kissé nyakatekerten, negligálva fogalmazzuk meg): a dráma sem az életre készít fel, hanem az élet egyes jelenségeihez való
viszonyunkat tudjuk alakítani általa. (Még ma is hallani olyan pedagógiai nyilatkozatokat, melyek-

nek értelmében az iskolában a diákok az „életre készülnek fel”. Mintha a gyermekkor még nem lenne az élet része, csupán az előkészítése lenne egy későbbi, lényegesebb, komolyabb dolognak, annak a bizonyos nagybetűsnek.)
Születésünk pillanatától (vagy még előbb) szemléljük a körülöttünk lévő világot, és szeretnénk
megtalálni és otthon érezni benne magunkat. Azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy rajtuk is múlik, hogy
milyen most és milyen lesz később az a világ, amelyben élnek. Az iskolában ennek értelmében minden tanulási folyamatnak ezt kellene szolgálnia: kutassuk a jelenségeket, és nézzük meg, mit tudunk
hozzátenni mi magunk! A dráma arra való, hogy modellezzük mindazt, ami van és, ami lehetséges.
Tévedés azt hinni, hogy a dráma olyan demokratikus nevelési módszeregyüttes, aminek keretében
biztonságosan és jól el lehet lenni a gyerekekkel, és nem lehet vele ártani. Az, hogy sok olyan tevékenységet kínál a módszertan, ami a diákok számára izgalmas, és a mindennapok unalmából való
kilépést jelentheti, igaz.
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7. Szerződés – akarjuk, nem akarjuk, létrejön...
A pedagógiai és (ezen belül) a drámapedagógiai szakirodalomban több helyütt olvashatunk arról,
hogy a diákokkal érdemes szerződést kötni a tanulási folyamat elején. Olyan korszakban élünk,
amikor a diákokkal kötendő szerződés a legnegatívabb és -elfogultabb felhangokkal terhelt, ezért is
érdemes néhány mondat erejéig elidőzni itt. Egy időre vonjuk ki magunkat a napi politikai csatákból, és bánjunk méltányosan a szerződéssel: értelmezzük tanulási szituációban, megérdemli!
A koncepció kidolgozása eredetileg Helen Parkhurst (1887-1973) amerikai pedagógus nevéhez fűződik. Parkhurst az elsők között fogalmazta meg, hogy a diákok fejlődésének elengedhetetlen feltétele a saját tanulásuk feletti kontroll gyakorlása, különös tekintettel a felelősségvállalásra. Daltonterv című koncepciójának (egyben fő művének) egyik alappillére, hogy szükséges a tanár és a tanuló között megállapodást létrehozni egy adott tanulási cél elérése érdekében.
A hazai drámapedagógiai szakirodalomban először Jonothan Neelands Dráma a tanulás szolgálatában4 című könyvében találkozhattunk a szerződésre ösztönző javaslattal. Neelands nagyon határozottan érvel mellette, egyetlen egyszerű és alapvető dologgal egészíteném ki: a tanulási szerződés
akkor is létezik, ha arról soha, egyetlen szó sem esik tanár is diákok között! Találkozásunk első pillanatától kezdve alakítjuk azt a viszonyrendszert, aminek mentén meghatározzuk a tanulási környezetet.
A kezdő (dráma-)tanárok két jellemző „tünete” a szélsőségesen demokratikus attitűd „mindent lehet” illetve a szélsőséges antidemokratikus attitűd: „nehogy azt higgyék a diákok, hogy a játék azt
jelenti, hogy nincsenek szabályok!” – ezért olyan merev keretrendszert állít fel, amelyből a diákok
azt tapasztalják meg, hogy „a dráma sem kínál élhetőbb teret, mint a sokkal konzervatívabb módszerek”.
Tanulási szerződés akkor is létrejön, ha sohasem beszélünk róla! Ha a diákokat kérdezzük, minden
tanárról el tudnak mondani néhány klisét azzal kapcsolatban, hogy milyennek látják azt, ahogyan
tanít. (Épp ezért a szerződésen kívül nagyon hasznos lehet újra és újra egyéb „minőségbiztosítási”
eseményeket is beiktatni, melynek keretében a diákok – például és legalább mielőtt elválunk egymástól – visszajelezhetnek arról, hogy milyennek látnak bennünket. Nagyon sokat tanulhatunk belőle!) Így az első alkalmak benyomásai mindenképp a részét képezik a megállapodásunknak, akár
implicit, akár explicit módon jön létre az.
A megállapodást akkor van értelme rögzítenünk, amikor mindkét fél (tanár és diák) láthatja már,
hogy mit várhat, mit adhat és mit kaphat.
És még egy közhely: egy tisztességes megállapodás nemcsak az egyik felet köti...
Ajánlott irodalom:
Kovátsné dr Németh Mária: A hatékony tanulást elősegítő módszerek
Helen Parkhurst: A Dalton-terv5
4
5

Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 1984., 36. o.
Tankönyvkiadó, Bp., 1982.

8. Zárt modellhelyzetek
Jellemzően akkor választunk ilyen körülményeket, ha a probléma alapos körüljárása, illetve a helyzet megoldása helyett kézenfekvőnek látszik annak „megúszása” azzal, hogy egyszerűen elhagyjuk
a helyet. Például szűkös erőforrásokon (víz, gyógyszer stb.) való osztozás esetén könnyű megoldás
lehet elhagyni a helyszínt (pl. Lipták Ildikó: Átkelés az óceánon, in: Drámapedagógiai olvasókönyv6).
Kontextus

Kulturális vonatkozások

Tanulási terület

hajótöröttek egy lakatlan Golding: A Legyek ura
szigeten, híján napjaink Defoe: Robinson Crusoe
technikai felszereléseinek Besson: A nagy kékség
Verne: A rejtelmes sziget
Verne: Két évi vakáció

hatalom
kiszolgáltatottság
menekültek
tudás, tudatlanság

egy kikötési lehetőségtől mint fent
távol lévő hajó a nyílt
vízen

erősek és gyengék
egészségek

egy űrhajó a világűrben

árulás
ellenség
politika

Star Wars,

egy természeti környezete tatárjárás, török veszedelem, hóaka(vagy csapás) miatt elzárt dályok, árvíz, karantén, erdőtűz, hátelepülés, körülzárt ország borúk

történelmi szituációk
kiszolgáltatottság
megosztottság

egy légópince támadás
idején

árulás, menedék, együttélés

II. világháború, fasizmus

diktátorok által elzárt hely Orwell: 1984, Állatfarm, kommunista
és/vagy fasiszta diktatúrák

élet a diktatúrákban, antiutópiák,
zsarolás, megosztottság, félelem

9. Ötletek kontextusépítésre és a probléma bevitelére
Megtervezünk (rajzban, térkijelöléssel tárgyakkal, térkijelöléssel ragasztószalaggal) egy hajót. A
kontextusépítés során mindig nagy kérdés, hogy mit kell láttatnunk abból a világból, amelyben játszódik a történet. Ez viszonylag primitíven megválaszolható: mindazt, amire szükségünk van ahhoz,
hogy a problémával foglalkozni tudjunk.
Gyakorlott drámatanárok (akik bátran improvizálnak a drámában), akár a gyerekekkel együtt alakíthatják ki a drámai történéseket a következő kérdés mentén:
Minek kellene történnie ahhoz (a legkevesebb változtatás), hogy ez a hajó (ház stb.) kellemetlenné váljék a rajta (benne stb.) lévők számára?
Különleges idők
Sokan vannak, akik szívesen választanak történelmi és történelem előtti időket az óra témájául,
melyek olyan régmúltba visznek vissza, amikor nem kézenfekvő, hogy a probléma megoldására a
résztvevők technikai eszközöket vesznek igénybe. Érdemes feltennünk magunknak a kérdést, hogy
valóban elég izgalmas-e és elég fontos-e a kérdés, amivel foglalkozunk, ha a gyerekek egyetlen
gombnyomással megoldanák a bajt.
6

Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 1995
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Érthető ugyanakkor, ha a tanárnak arra van igénye, hogy az azt igénylő problémákat zárt modellhelyzetekben vizsgálja.
Különleges személyek
A központi figurára épülő tanítási dráma kulcsszereplőjének meghatározásának problematikája azért
különösen fontos a számunkra, mert ahogyan a tanár bemutatja a központi figurát a játszóknak, épp
olyan érzelmi hatással (ellenszenv – rokonszenv) van a gyerekekre, mint egy valós személlyel való
találkozás. A diákok ismeretében ügyesen kell sáfárkodnunk azokkal az információkkal, amelyekkel
mi, tanárok ruházzuk fel a szereplőnket. Drámatanfolyamokon rendre azt tanítják, hogy a gyerekek
számára vonzó hőst célszerű a középpontba állítani. Ez nem azt jelenti, hogy egy olyan figurát kell
alkotni, aki a sztárok vonzó világának szintjén kínálhat kapcsolódási pontot, sőt! Ha sztárokról játszunk, akkor is érdemes közelebbről indulni, hogy hús-vér figuraként tudjuk láttatni a karaktert.
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Kiskamaszok számára pl. vonzónak látszik egy gazdag, különös életet élő – például filmekben szereplő – amerikai fiatal. Ahhoz azonban, hogy „el tudjunk vele indulni”, elsősorban az szükséges,
hogy legyenek olyan tulajdonságai, amelyek átélhetővé, hozzánk hasonlóvá teszik. Ilyenek lehetnek
például félelmek, vágyak, családi viszonyok stb. Mindezt persze jól ismert, kontextusépítésre használt konvenciókon keresztül visszük be a játékba.

10. Értékelés
Az értékelés a tanítási dráma elméletéből és gyakorlatából ismert fogalom a drámapedagógusok
számára. Fontos, hogy a drámabéli értékelés szabályaival, korszerű módszereivel mind szabályjátékok, mind a dramatikus játékok vagy a tanítási dráma alkalmazása kapcsán is ismerkedjenek a tanulók. Drámatanárok munkáját figyelemmel kísérve – az utóbbi években – gyűjtött tapasztalatok alapján következzék néhány ötlet, megjegyzés!
Mind a jelenetek, mind az állóképek alkalmazásának egyik legproblematikusabb eleme, hogy mit
kezdjünk azzal az eredménnyel, ami született.
Gyakran elkövetett hibák

Megjegyzés/lehetséges megoldások

Hagyjuk, hogy a gyerekek parttalan reakciókkal,
„tetszett-nem tetszett” típusú megjegyzésekkel
minősítsék egymás munkáját.

Konstruktív kérdést tesz fel a tanár.
Értelmes (tartalmi) kérdés feltevésére ad lehetőséget
a tanár a diákoknak.

Nem várt eredményt hoznak a diákok, s mivel nem
látszik, hogy hogyan lehetne beépíteni az órába, a
tanár továbbmegy, mintha mi sem történt volna.

Bevallja, hogy nem gondolt erre a megoldásra,
másképp készült.
1. Időt kér, addig is továbbmennek, de ha talál
megoldást rá, visszatérnek hozzá.
2. A gyerekekkel közösen próbálja megoldani ezt a
dramaturgiai problémát.

Csak egy olyan kép vagy jelenet születik, amit a
tanár jónak tart.

Miért jobb az, mint a többi?
1. Azért, mert egy csoportnyi gyerek tud igazán
haladni a történettel, a többiek nem veszik komolyan
a játékot – az óra után rekonstruálnunk kell, hogy
mikor és hol veszítettük el a többieket.
2. Azt tartjuk helyes válasznak az általunk feltett
kérdésre... Ebben az esetben sürgősen változtatnunk
kell a drámatanári szemléletünkön: a dráma nem arra
való, hogy a gyerekek kitalálják a gondolatainkat.

Rossz kérdéseket tesz fel a tanár, mint például:

Gyakorolni kell a valódi kérdések megfogalmazását.

Gyakran elkövetett hibák

Megjegyzés/lehetséges megoldások

– Mit láttatok?

Önmagában ez nem rossz kérdés, csak akkor, ha a
tanár hagyja, hogy a gyerekek egyszerűen visszameséljék azt, amit amúgy is mindenki tud.

– Szerintetek ki kit játszott?

Ha a megértéshez szükséges, tisztázzuk előre a
szereposztást!

– Hogy tetszett a jelenet?

Egyes közösségeknél nem könnyű elérni, hogy ne a
rivalizálásról szóljon bármilyen kiscsoportos feladat.
Ilyenkor különös felelősségünk van mind a csoportok
kialakításában, mind pedig abban, hogy hogyan
elemezzük a csoportmunka eredményét.

– Hogyan lehetett volna másképp csinálni?

Ön-leleplező kérdés: a tanár fejében volt egy
megoldás. Ahelyett, hogy közölte volna a gyerekekkel, hogy mit szeretne, abban reménykedik, hátha
kitalálják. Erről le kell szokni.

Hosszan elnyúlik a jelenet, senki sem tudja, hogy hol Tanítsuk meg a diákoknak, hogy a jelenetek kezdő és
a vége, a tanár beleszól (általában rossz pillanatban) végpontjai segítik mind a néző, mind a játszó
figyelmét koncentrálni. Minden alkalommal kérjük,
hogy tervezzék meg, hogyan kezdődik és hogyan
fejeződik be a jelenet.
– Szerintetek miért nem lehetett érteni a jelenetet?

A tanár rendre akkor kérdez ilyesmit, ha nagyon
egyértelműen látszik, mi a hiba (pl. egyszerre
beszéltek, takarták egymást stb.). Ha ezek
akadályozzák a megértést, akkor érdemes már a
jelenet során segíteni abban, hogy ki tudják javítani a
hibát. Ha közösen szeretné megoldani a problémát a
diákokkal, akkor direkt arra kérdezzen. Pl.: „Mik
azok az apró változtatások, amelyekkel követhetőbbé
lehetne tenni a történéseket?

Ezek helyett főként olyan kérdéseket érdemes feltennünk, amik a gyerekeket arra tanítják, hogy milyen részletek átgondolása segíthet nekik a legjobb képek (jelenetek kialakításában), s amelyek a
fókuszunkhoz kapcsolódó részkérdéseket hordozzák.
Hasznos kérdések (lehetnek) állóképekhez:
• Hol van a kép legfeszültebb pontja?
• Mi az a legkisebb változtatás, ami eldöntené, hogy milyen irányt vesz a történet?
• Kinek van a legnehezebb dolga ebben a pillanatban?
• Mi történhetett néhány pillanattal korábban?
Hasznos kérdések (lehetnek) jelenetekhez:
• Mi vezetett ide?
• Kinek van a legnagyobb felelőssége/kinek mi a felelőssége abban, ami történt?
• Mi lehet ezek után az egyes szereplők szándéka?
• Mitől félhetnek a szereplők?
• Kinek lehetett volna más választása?
És néhány haladó kérdés (felsőbb évfolyamokra):
• Milyen tanult dolgok (ideológiák) befolyásolják a szereplőket viselkedésükben?
• Milyen helyzetekben tanulták ezeket?
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•

Milyen hagyományok, kulturális adottságok hatnak a szereplőkre?

Végül…
A drámapedagógiai alkotómunka meglehetősen idő- és ötletigényes tevékenység. A fenti példák és
mindaz a sok ragyogó ötlet, ami a szakirodalomban napvilágot lát kollégáktól, azért születnek, hogy
a dolgos hétköznapokban is legyen miből kiindulniuk azoknak, akik vállalják, hogy az egyik
legkorszerűbb, a gyerekek valódi aktivitására építő módszerrel, a drámapedagógia eszköztárával
oktassák-neveljék – például művészeti iskolai keretek közt – a diákokat.
A mások által készített óratervek szinte kivétel nélkül „csak” kiindulópontként szolgálhatnak
számunkra, mert más adottságokkal rendelkező tanár és csoport számára készültek.

11. Az adaptációról
Az adaptivitás nem idegen kifejezés a pedagógusok számára: a hétköznapi pedagógiai helyzetekben
az egyéni sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében megvalósuló egységes oktatást nevezik adaptív oktatásnak (Nádasi M. 2000).
A drámajátékok alkalmazása során azt a tanári tevékenységet nevezzük adaptációnak, melynek során a tanár bizonyos technikák, stratégiák megváltoztatásával, átalakításával – az általa tanított közösség számára – taníthatóvá, megvalósíthatóvá tesz egy drámaóra-tervet.
Az adaptív gondolkodás elsajátítása során a pedagógusoknak azon képességüket kell fejleszteniük,
mely által ugyanazt a tanulási tartalmat tudják különböző osztályokkal más-más módon feldolgozni.
Ehhez a tanároknak a következő területeken kell jártasságot szerezniük.
• A tartalom feldolgozása más drámamodell (vö.: Kaposi L.: Drámamodellek7) alkalmazásával.
• Egy konkrét tartalmi egységre más munkaformák alkalmazásának lehetőségei.
• Egy konkrét tartalmi egységre más szerkezeti egységek alkalmazása.
• A tanulási tartalmak feldolgozása más keretben.
• Analógiás gondolkodás (ugyanazon szituáció és/vagy történet analóg helyzetben).
• Életkori és/vagy dramatikus tevékenységekben szerzett, illetve megszerzendő jártassághoz
igazított adaptáció.
Amikor a drámatanár elkészít egy óratervet, egy bizonyos tulajdonságokkal, képességekkel, attitűdökkel rendelkező gyerekcsoportban gondolkozik. Ilyenkor szem előtt tartja tanítványai életkori sajátosságait, a saját képességeit, és munkáját mindenképpen befolyásolja az a tapasztalat, amelyet az
adott osztályban szerzett. Más csoportok (még ha kortársak is) nem ugyanolyan jellemzőkkel rendelkeznek, ezért a tanítandó csoport számára alkalmassá kell tenni az anyagot arra, hogy számukra
is hasznos, élvezhető és fejlesztő hatású legyen.
Különösen összetett feladat a művészeti iskolában dolgozó pedagógusé: nem ritkán életkori és képességbeli különbségeket egyszerre kell összehangolnia. Természetesen a színházi munkának ez
akár az előnyére is válhat: ha például előadást hozunk létre, nagy előnyt jelenthet a többféle szempontból heterogén csoport adta lehetőségek kiaknázása (az óvodák vegyes csoportjainak analógiája).
Miért lehet szükség arra, hogy adaptációs munkát végezzünk: egy drámafoglalkozást „átszabjunk”?
• A terv eredetileg más életkori csoport számára készült, de a téma és a megközelítés is jó az
osztály számára, ezért az alkalmazott munkaformák megváltoztatásával kisebbek vagy nagyobbak számára is érdekessé tesszük a játékot (tehát egyes, túl könnyűnek tűnő konvenciókat nehezebbre cserél és fordítva; az értékelést kisebbeknél szerepen belülire, nagyobbaknál
szerepen kívülire cseréli stb.).

7

In: Drámapedagógiai Magazin, 2012/1. szám.
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A téma és a fókusz is erősen érinti a közösséget, de mivel túlzottan és túl hamar magukra
ismerhetnek a játékban, nagyobb kerettávolságot kell szabnunk. A távolítás nagyobb rálátást, kisebb ellenállást és ezzel könnyebb megértést tesz lehetővé egy adott probléma kapcsán (pl. a jelenből a múltba vagy a jövőbe, esetleg földrajzilag más helyszínre, az emberek
világából mesei környezetbe helyezzük a történetet).
A foglalkozás-leírás témája az osztály számára fontos tanulási területeket hordoz, de az ő
számukra a téma más szemszögből való vizsgálata tűnik kézenfekvőnek (pl. a migráció, a
menekültek témáját feldolgozó terv elsősorban a befogadottak szemszögéből vizsgálja az
eseményeket, de a tanár célja, hogy a tanulók a befogadók oldaláról tekintsenek a témára).
A fókusz és a téma is izgalmasnak tűnik, de a tanárnak izgalmasabb ötlete van a keretre,
melyben játszódik a történet.
A foglalkozásterv rutinos drámatanárok számára kockázatmentesen megvalósítható, de a ke- 98
vésbé gyakorlott pedagógus úgy ítéli meg, hogy számára több biztonsági elem beépítésére
van szükség. (Pl. kevesebb olyan improvizáció legyen, amelyben a tanárnak is rögtönöznie
kell, vagy az elágazásokat részletesebben ki kell dolgoznia, hogy ne hozza zavarba az új
helyzet megoldásának szükségessége.)
A feldolgozás más oktatási formára készült: olyan munkaformákat kell találni, ami a művészeti oktatás minőségéhez emeli a munkát.

Amikor dolgozni kezdünk más ötletén, a következő alapvető adottságokat kell átgondolnunk:
• Csoport (életkora, létszáma, a gyerekek képességei, aktuális állapota).
• Nevelési cél.
• A tanár képességei.
• Rendelkezésre álló idő.
• A tevékenység tanulási folyamatban betöltött szerepe
Például, ha a kecskegidákról szóló történetet olyan csoportban szeretnénk feldolgozni, ahol a gyerekek életkoruk vagy mentális fejlettségük okán túlhaladták a mese ajánlott feldolgozásait, akkor érdemes akár más nézőpontot, például a farkasokét ajánlani a tanulóknak. (Kisebbeknél – ha mesei
korban vannak még – nem ajánlanám a farkasokat /többes számban/, mert a gonosz metaforikus
megjelenítése sérülhet ezáltal. A mesei korból már kilépett gyerekek számára a realitáshoz kicsit
közelebb csúsztatott történet nem veszít ebből a tartalomból. A farkascsorda csaknem ugyanazt a
történetet vizsgálhatja, mint a gidák: hogyan lehet elérni a kecskéknél, hogy ne fogadjanak szót az
anyjuknak, szegjék meg a szabályokat; mit kell tennünk, hogy besétáljanak a kelepcénkbe?
Vagy: nagyobb színjátszói rutinnal játszó gyerekek a történet végén nem verbálisan osztják meg
egymással álmaikat, hanem montázst, némajátékot, pantomim jelenetet készítenek kisebb csoportokban.
Jemanzsá történetében is számos olyan pontot találunk, amelyet a színjátékos tapasztalattal rendelkező gyerekekkel felemelhetünk.
Például:
• A mesét nem a tanár mondja el, hanem egyes részleteinek egy-két képben való bemutatásával bízza meg a gyerekeket.
• A képek bemutatásakor a többiek egy-egy kérdést fogalmaznak meg, melyre a játék során
szeretnének választ kapni.
• A családi problémák feldolgozása közben tanulmányozzuk a bulvár és/vagy más
sajtótermékek világát, működési mechanizmusát.
• A születő riportok egyszerre stílusgyakorlatok is.

Módszertani segédlet a
DRÁMA és SZÍNJÁTÉK
tárgy tanításához
ALAPFOK
Kaposi László munkája
Bevezető – múltidézés
A színjáték tagozaton alkalmazott dramatikus
tevékenységek
• Szabályjátékok alkalmazása
o A szabályjátékokkal végzett munka általános jellemzői
o A főbb szabályjáték-csoportok
o Szabályjátékokból álló foglalkozások tervezése
o A szabályjátékokból álló foglalkozások létrehozásakor alkalmazható szerkesztési elvek
o Szabályjátékokból álló foglalkozások tervezése és vezetése során előforduló gyakori hibák
o Szabályjáték a tantervben – alapfokon
• Dramatikus játék
• Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok
o A rögtönzések kapcsán végzett munka szervezése, előkészítése
o A rögtönzések indítása, vezetése
o A rögtönzések vezetése
o Építkezés rögtönzések alapján, a rögtönzések eredményeinek felhasználásával
• Tanítási dráma
o A tervezésről
o Drámamodellek
o Gyakori hibák a tanítási drámák tervezésében és vezetésében
o Konvenciók
• Színházi munka
o A színházi munka (mint dramatikus tevékenység) legfontosabb jellemzői
o Életjáték, közös dramatizálás
• Ritkábban alkalmazott dramatikus tevékenységek:
o Szakértői dráma
o Színházi nevelési program
Kérdések és válaszok

Bevezető – múltidézés
Az alapfokú művészeti nevelés színjáték és bábjáték tagozatán (hasonlóan a képző- és iparművészet
és a tánc területén) 1998-tól indulhatott meg az oktató-nevelő munka. (Tudjuk, hogy volt olyan intézmény, amelyik ezzel a joggal mindenki más előtt rendelkezett, ők voltak a kivételek. Nem erősítettek semmiféle szabályt...). Korábban is megkezdhető lett volna ez a tevékenység, ha előbb készülnek el a művészetoktatás egyes jogi dokumentumai, köztük elsősorban a központi tantervi program és követelményrendszer. De a tagozatok indítását lehetővé tévő törvényi szabályozás megszületése után csak két-három évvel adott megbízást az akkoriban is, azóta is folyamatosan változó nevű
minisztérium ennek a létrehozására.
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A 90-es évek törvényi szabályozása lehetővé tette, hogy olyan művészeti ágak mellett, amelyek intézményes tanítása hazánkban is nagy múltra vezethető vissza, azok a művészeti ágak is bekerülhessenek az alapfokú művészetoktatási intézmények tevékenységi területei közé, amelyek nyilvánvalóan semmivel sem kevésbé fontosak, mint amit már régtől fogva taníthattak, de az oktatás valamiért
hagyományosan mostohán bánt velük. (Más megközelítésben: az őket támogató szakma, ha úgy tetszik, akkor hagyományosan erőtlenebb volt: ezek a területek rendre meg sem vívták vagy elbukták
az oktatásuk jogosultságáról, a létjogosultságról szóló hétköznapi ütközeteket.)
De a kilencvenes évek közepén nem így történt.
Közhely, már a görögök is tudták, egészen pontosan ismerték a művészetek tanításának fontosságát.
Nyilván tudták azt, hogy nemcsak oktatásról van itt szó: a művészet tanítása kiváló nevelési lehetőség. A lehetőség az összes művészeti ágban megtalálható: a rendszerváltás előtti időkre visszavezethetően preferált zeneművészet mellett bármelyik másikban. A magyar pedagógia utóbbi időszakának jelentős fegyvertényei közé tartozik, hogy kivívta és megadta az oktatásjogi és intézményi létjo- 100
gosultságot más művészeti ágak tanításának is, hogy ehhez hozzárendelte, amit kell: jogszabálytól a
pénzig (normatíváig).
Nem volt még ilyen tanterv...

Hazánkban a színművészet-bábművészet területén az 1998-as tantervi program előtt még soha nem
készült teljes iskolára vonatkozó hivatalos tanterv: ráadásul rögtön két iskolafokra is (alapfok, továbbképző – ha nem akarunk külön beszélni az izgalmas átmeneti állapotokat jelentő előképzős évfolyamokról). Ennyi évfolyamon építkezni számottevő előzmény nélkül – ez rendkívül nagy feladat
volt. „Hogyan kell tanítani azt, hogy...” – és itt meg is lehet állni, mert maga az a kérdés, hogy mit
kell tanítani, az arra adandó válasz önmagában akkora feladat volt, hogy némi felülről jövő erőszak
hiányában még ma is tartana az akkoriban beindult egyeztetés, vita (az 1997-98 körüli időszakról
van szó). Be kell vallanunk, a hogyan kérdésköréig gyakran el sem jutottunk, pedig tudjuk, akkoriban is tudtuk, hogy ha jó tantervet akarunk írni, akkor nem diktálhat a tartalom, kölcsönhatás kell
legyen a mit/hogyan elemek között.
15 év után, a sokszoros kipróbálás szakmai tapasztalatainak birtokában is nagy feladat, jelentős kihívás volt új tantervi programot írni – hát még akkor, amikor mindenféle hazai iskolai tapasztalat
hiányában tettük ezt. Fokozottan, halmozottan nagy felelősség hárult a szerkesztőkre: az egyes szerzők a saját tárgyaik igényeit képviselték, de az alkotókat összefogóknak a teljes területről kellett,
hogy átfogó képük legyen.
Mondhatnánk, hogy természetes: túlírt lett ez a tantervi program, olyan követelményeket támasztott
a művészeti iskolába bezúduló gyerekek csoportjai és a tagozaton éppen munkát kezdő, jártasságot
legfeljebb másféle, jelentősen eltérő intézményi keretek között szerző pedagógusok felé, amelyek
teljesítése nem volt könnyű feladat, egyes témakörök esetében lehetetlen, vagy éppen felesleges is.
Magyarázatul, ha kell még, álljon itt annyi, hogy az 1998 előtti években túl sokan szerettünk volna
minél többet felmutatni és megtanítani abból, amit tudtunk, amit fontosnak tartottunk.
Ezzel együtt is: rendkívül nagy lehetőséget jelentett a szakma számára ez a túlburjánzó tantervi
program, hiszen a művészetpedagógia színházi területe is megfogalmazhatta önmagát, felsorakoztathatta szakmai értékeit, megjelölhette prioritásait, felmutathatta módszereit, melyeket alkalmazni
kívánt, és utalhatott azokra, melyeket kevésbé hasznosnak vagy kerülendőnek vélt.
A tantervi program létrehozásakor tapasztalt szakmai pezsgést sajnálatos módon nem követte valami hasonló az ezredforduló körüli években: a változásokat az állandóság cserélte le. Megjelent egy
tanterv, mindenki úgy értelmezte, ahogy akarta, azt csinált annak mondatai mögött, amihez éppen
kedve volt, vagy amit éppen tudott... És persze sokan kezdtek el dolgozni ezen a területen – olyanok
is, akik nem igazán tudtak mit csinálni... Hamar jelentkezett a szemlélet, hogy „rendezd meg az év
végi bemutatót, és csinálj egy karácsonyi vagy farsangi műsort”, ezen kívül pedig „csak az a fontos,
hogy jól vezesd a naplót”. Az állam részéről felmerülő igény pedig minimalizálódott abban, hogy
„ne csalj a normatívával!”. A mi szakterületünk például a lehető legteljesebben szakirodalom és

képzés nélküli1 maradt... Már indíthatók voltak színjáték és bábjáték tagozatok, de egyikre sem volt
tanárképzés, igazából tanár szak még ma sincs, a hírek szerint a következő tanévtől indul. A képzésre legfeljebb csak átmeneti megoldások voltak, amelyek persze nem megoldást jelentettek, hanem a
problémák „elkenését”. Indultak olyan képzések, amelyeket senki nem ismert el, a szakma semmiképpen nem, de mások már szerveztek és beiskoláztak, és – gyakorlatilag – becsaptak embereket.
És voltak olyan rangos képzések is, amelyeket a szakma messzemenően elismert, csak éppen nem
járt azokkal hivatalos, tanításra jogosító végzettség.
De lehetett tanítani – és emiatt az anomáliák elleni tiltakozások halkak maradtak, nehogy nagy zajt
hallva elvegyék a lehetőséget magát. „Ha annyi itt a probléma, lám-lám, még a szakmai összhang
sincs meg, akkor nem is kell ez nekünk” – és persze tudtuk, hogy a veszély valós, hogy azok az új
dolgok, amelyek a 90-es évek közepén megjelentek a magyar oktatásban, azok nincsenek olyan vastagon vagy mélyen beágyazva, hogy ne lehetne azokat egy-két tollvonással „visszacsinálni”, „kiír101
ni” onnan.
Az új tanterv

Az első tantervi program és követelményrendszerhez képest jelentős változás az, ami – pár éves
előkészítő munka után – történt 2012-ben. Az új szabályzó dokumentum a tantárgyak számát ezen a
két tagozaton 21-ről 7-re redukálta.
A szakmai egyeztetést magába foglaló létrehozási folyamat napjaink gyakorlatához viszonyítva
egyes szakaszaiban meglehetősen kiterjedt volt. És igen: a szakmai érési folyamatban már túl voltunk azon, hogy mindenki mindent be akart volna emelni. Ez az említett folyamat a letisztulási szakaszánál tartott: az eredmény sokkal kiegyensúlyozottabb, kiérleltebb tantervi anyag létrejötte volt:
jobban átlátható, taníthatóbb, szakmailag vállalható és ezzel együtt nagyobb eséllyel teljesíthető is.
Nézzük, hogyan – erre ad javaslatokat (sokat, sokfélét) ez a segédlet!

1

A tagozatnak szóló munkák: Hancock Márta (szerk.): Pedagógiai program – színművészet-bábművészet, Oktatási
Minisztérium, Budapest, 2005, Kaposi László (szerk.): Színművészet tagozat – segédlet a főtárgyat, a kötelező tárgyakat
és a színházismeretet tanítók számára. Magyar Drámapedagógiai Társaság, Bp., 2007.

Szabályjátékok, helyzetgyakorlatok, tanítási dráma...
Mikor melyiket és abból mennyit?

A színjáték tagozaton alkalmazott dramatikus
tevékenységek
A dramatikus tevékenységek sokszínűsége napjainkra már „műnemi jellemzővé” vált. A szerteágazó gyakorlat egymástól távol álló alkalmazási célok érdekében kifejlesztett tevékenységeket eredményez, amelyek jelentősen eltérő játékkultúrát, erősen különböző színházi látásmódot, valamint
pedagógiai mögöttest hoznak – nos, ezeket nem is lenne könnyű egységesíteni.
De még átlátni sem.
Márpedig szükséges valamiféle rendrakás: ha tudjuk az egyes tevékenységtípusok előnyeit-hátrá102
nyait, ha ismerjük az alkalmazásuk nyújtotta lehetőségeket és korlátokat, esetenként a veszélyeket,
akkor valamivel nagyobb eséllyel választjuk ki a témának, a csoportnak és a pillanatnak megfelelő
tevékenységet abból a gazdag tárházból, ami napjainkra a dramatikus nevelés területén létrejött.
Jelen rendszerezés egyrészt Gavin Bolton (neves angol szakíró) osztályozásából indul ki, és a speciális művészeti iskolai alkalmazás miatt hamar túl is lép rajta) másrészt épít a szerző több évtizedes
alkalmazói és oktatói tapasztalatára. (Mindezeken kívül figyelembe veszi a szerző mellett mások
egyes publikációit is.) Egybevetve és beszámítva a fentieket: a magyarországi gyakorlat tapasztalatai alapján készült ez a kategorizálás.
Az iskolai gyakorlatban megjelenő tevékenységtípusok főbb jellemzőit gyűjtöttük össze a jobb és
pontosabb tájékozódás érdekében. Fontos tudnunk, hogy az osztályozás nem sorrendiséget takar;
nem jelent alacsonyabb vagy magasabb minőséget. Mindegyik típusnak vannak előnyei és hátrányai. Bármely típus kizárólagos használata csökkenti a dráma oktatásban való alkalmazhatóságának
lehetőségeit. Az, hogy mire alkalmasak, mi érhető el például a szabályjátékokkal, és például mi a
helyzetgyakorlatok alkalmazásával, nagyon fontos tudása a dramatikus módszereket alkalmazó pedagógusnak. És folytathatnánk a sort: mire jó a dramatikus játék, mire a tanítási dráma, a színházi
nevelési program, avagy a szakértői dráma – az erre irányuló alapos tudás, az egyes dramatikus tevékenységtípusok lehetőségeinek és korlátainak alapos ismerete számos balsikerű próbálkozástól
óvhatja meg a pedagógust és mindenkori csoportját egyaránt.

A főbb dramatikus tevékenységtípusok
amelyekkel foglalkozunk, tárgyalásuk sorrendjében
• Szabályjátékok alkalmazása
• Dramatikus játék
• Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok (improvizációs játékok néven szerepel
tantervben)
• Tanítási dráma (komplex dráma néven szerepel tantervben)
• Színházi munka (színjátékos gyakorlatok néven szerepel a tantervben)
• Ritkábban alkalmazott dramatikus tevékenységek (ezek nem szerepelnek a
tantervben):
• Szakértői dráma
• Színházi nevelési program

A folytatásban nem elégszünk meg a rendszerezéssel,
az egyes dramatikus tevékenységek általános leírása után
rögtön hozzuk a fontosnak gondolt módszertani ismereteket is.

A) Szabályjátékok alkalmazása
Elsősorban képességfejlesztő szabályjátékokról lesz itt szó2 – e játékoknak meglehetősen kiterjedt
alkalmazása és elfogadható szintű szakirodalma létezik Magyarországon. A dráma hazai négy évtizedes története alatt több használható gyűjtemény látott már napvilágot (és jó néhány gyengébb
munka is, köztük „kalózkiadások” sora). Gyakorlatilag nincs ma olyan pedagógus, akinek ne lenne
a birtokában (eszköztárában) legalább egy-két olyan szabályjáték, amelynek forrásával, eredetével
könnyen lehet, hogy ő maga sincs már tisztában (nem meglepő, a szabályjátékok legtöbbször a
„közkincs” kategóriába esnek), de minden további nélkül, magától értetődő természetességgel hasz103
nálja azokat. Drámapedagógus pedig végképp nincs olyan, aki ne használna szabályjátékokat!
Ezen játékok egy jelentős része nem a szórakoztatást, nemcsak a szabadidő hasznos és kellemes eltöltését szolgálja, hanem alkalmas bizonyos képességek fejlesztésére, továbbá a közösségépítő folyamatok megkönnyítésére, felgyorsítására. Ezen a metszeten belül egy még kisebb részük pedig kiválóan alkalmas (szervezésileg) tantermi környezetben történő alkalmazásra, tartalmilag pedig a
színjátékos tevékenységre való felkészítésre.
A folytatásban ezekről a játékokról lesz szó.
Maguk a játékok világos, egyértelmű szabályok mentén működnek – ezek pontos, szakszerű közlése
és határozott betartása alapfeltétel az eredményes drámamunkához. A szabályjátékok általában széles életkori spektrumban alkalmazhatók, a legtöbb játék akár felnőtteknél is, de kiemelten nagy szerepük lehet a művészeti iskolák diákjai közül az alapfokon tanulókkal végzett fejlesztő munkában.
A szabályjátékok alkalmazhatók önálló foglalkozások keretei között, ez a leggyakoribb, de egy-egy
tanítási drámaóra előtt a csoport munkára hangolásakor, illetve a drámaóra végén, annak levezetésekor is jó szolgálatot tehetnek. (Ritkább a tanítási drámán belüli alkalmazásuk, de amennyiben a történetbe „belesimítható” a szabályjáték, akkor ennek sincs akadálya.)
Mivel a pedagógusok képzésekor a szélsőségesen eltérő színvonalú kurzusok mindegyike eljut arra
a szintre (legalább ebben egységesek a képzések: ezt egyik sem kerüli meg), hogy foglalkozzon a
szabályjátékok tanításával, és az azokból álló foglalkozások tervezésével, vezetésével, állítható,
hogy a dramatikus tevékenységek összességéből a szabályjátékoknak a legnagyobb az ismertsége:
alkalmazása a leginkább elterjedt.3

A szabályjátékokkal végzett munka általános jellemzői
(amelyek alól egyes játékok esetében van kivétel):
• mindig rövid távú, gyakran törekszik lezártságra
• a tevékenységet meghatározó tanári instrukcióra épül
• a célt a tanár és a tanulók is ismerik
• mindig van egy végpont, ahonnan már új eredményre nem juthatunk
• a szabályok általában egyértelműek
• a résztvevőktől általában nagyfokú erőfeszítést és koncentrációt igényel
• a külső megjelenési forma többnyire világos, mások által is könnyen megfejthető
a cél
• a tevékenység általában könnyen megismételhető (értsd: maga a forma ismételhető, a tartalmi rész már nem)
2

Gyakran és tévesen használja a hazai szakirodalom a készségfejlesztő játékok megnevezést.
Ennek mögöttesei között fontos, hogy a magyarországi drámapedagógia első két évtizedében jóformán mással sem
lehetett találkozni, csak ezzel: a szabályjátékok alkalmazásával. A pedagógus-továbbképzések is ebből álltak:
szabályjátékok tanulása, és azokból foglalkozások összeállítása.
3

A főbb szabályjáték-csoportok
(beszélő nevek, jelölik a fejleszteni kívánt területet is)4:
• Kapcsolatteremtő játékok (ismerkedő és társválasztó játékok)
• Interakciós játékok (pl. Tükörjáték)
• Érzékelésfejlesztő játékok (pl. Ismerem? Felismerem?)
• Lazító és koncentrációs játékok (pl. Zsák búza, Bumm)
• Feszültségoldó játékok (pl. fogók)
• Fantáziafejlesztő játékok (pl. A hercegúrfi vizsgája)
• Bizalomjátékok (pl. „dülöngélős” bizalomjátékok)
• Ön- és csoportismereti játékok (pl. Névjegykártya, kötött mondatkezdések)
• (szabályokhoz kötött) Szituációs játékok (pl. Hotelportás)
A drámát tanító pedagógusok döntő többsége a szabályjátékok tanulmányozását és alkalmazását a
szakmájához tartozó alaptevékenységként kezeli: tudja, hogy ezek a szabályjátékok képességek fejlesztésére használhatók, és mint említettük, afféle pedagógiai folklórként terjednek. Éppen ezért
sok, erősen különböző pedagógiai területen használják is, vagyis nemcsak a drámapedagógusok
eszköztárában vannak előkelő helyen azok. Az alkalmazás módjában persze lehetnek különbségek,
de jogosan vetődik fel a kérdés, hogy akkor, amikor ezekkel a más szakterületeken is alkalmazott
játékokkal foglalkozunk, akkor drámával dolgozunk-e, avagy csak annak valamiféle előkészítésével
foglalkozunk. Mert azt talán nem állíthatjuk, hogy a környezettudatos nevelés szakembereitől kezdve a konfliktuskezelés szakembereiig mindenki drámapedagógus lenne. A szakszerű válasz más kiindulási pontból és szövegkörnyezetből viszonylag hamar levezethető: ezen a helyen álljon csak
annyi (a levezetés eredménye), hogy a szabályjátékok alkalmazása nem feltétlenül jelenti a drámával való foglalkozást is – de teljes mértékben nem is zárja ki azt…

Szabályjátékokból álló foglalkozások tervezése
Addig hamar eljut mindenki, aki a dramatikus tevékenységek alkalmazásával foglalkozik, hogy
nem szólóban alkalmazza a szabályjátékokat, hanem megpróbál azokból foglalkozásrészeket vagy
teljes foglalkozásokat felépíteni.
A gyakorlatok egymásutánisága, alkalmazási sorrendje tudatos tanári tevékenység esetén nem lehet
esetleges. A tanárt nem tévesztheti meg az, hogy a játék önmagáért való, hiszen ez nem azonos jelentésű, nem egyenértékű a játék öncélúságával. Közhelynek számít drámás berkekben: a gyerekeknek biztosítani kell a játék örömét, de miközben ezt teszi, a játékokat a tanár a saját pedagógiai céljainak elérésére is használja.
A tervezés fázisai
A tervezés első fázisában mindig ugyanaz a dolgunk (ebben a megközelítésben teljesen mindegy,
hogy melyik dramatikus tevékenységtípussal van dolgunk): a csoport és a cél összevetéséből fontos
következtetéseket lehet levonni. Kikkel, vagyis milyen életkorú, hány fős, milyen drámás előképzettségű, milyen aktuális fizikai-pszichikai állapotban lévő csoporttal milyen tanítási célt akarok elérni akarok elérni. A közoktatásban a szabályjátékok oktatási és nevelési célok leérése érdekében
egyaránt előkerülhetnek: az utóbbi a gyakoribb. De éppen a művészetoktatás színjáték tagozatán
van nagyobb esélyünk arra, hogy oktatási célok elérésére is kiválóan tudjuk a játékainkat alkalmazni.
Nevelési cél lehet például
• az egymásra figyeltetés,
4

Az egyes csoportok itt leírt egymásutánisága nem jelent nehézségi fokra, értékre, minőségre stb. utaló sorrendiséget!
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az, hogy tudjunk meg minél többet a másikról,
adjunk információkat magunkról és fogadjunk másokról,
az összetartozás érzésének erősítése,
együttműködés párokban vagy kiscsoportokban.

Az, ami más oktatási környezetben (pl. egy általános iskolai magyar irodalom órán) nevelési cél, jelen esetben, a művészeti iskolában oktatási cél is lehet. Például:
• a mozgáskoncentráció fejlesztése,
• a verbális kifejezőképesség fejlesztése,
• különböző figurák nem verbális eszközökkel történő megjelenítése.
A tervezés második fázisában az első fázis eredményeinek függvényében kiválasztjuk a cél elérésére alkalmasnak vélt szabályjátékokat. Mindig többet, mint amennyi bekerülhet az adott foglalko105
zásba. A játékok kiválasztásakor érdemes arra figyelni, hogy nem csak a munkaszakaszhoz kell választanunk, hanem a mindenkori feladat, a bemelegítő-felvezető és záró-levezető szakasz is része a
foglalkozásnak, vagyis azokhoz is kell „anyagot gyűjtenünk”.
A tervezés harmadik fázisában, amint sikerült kiválasztanunk azokat a játékokat, amelyek esélyesnek tűnnek arra, hogy az adott cél érdekében szervezett foglalkozás részét képezzék, azokat egy
vagy több szerkesztési elv mentén össze kell rendeznünk – meg kell szerkesztenünk.
A szabályjátékokból álló foglalkozások/foglalkozásrészek szerkesztése különböző elvek mentén
történhet. Vannak olyan szerkesztési elvek, amelyek két gyakorlat egymásutániságát adják meg, és
vannak olyanok, amelyek teljes foglalkozásokra is érvényesek lehetnek, vagyis nagyobb tartalmi
egységek szerkeszthetők velük.

A szabályjátékokból álló foglalkozások
létrehozásakor alkalmazható szerkesztési elvek
Munkafázisok rendje
A foglalkozások többnyire bemelegítéssel kezdődnek. A bemelegítés kiterjedhet a fizikai-mozgásos
bemelegítésre, a beszédes-hangos bemelegítésre és a közös játékra felkészítő „mentális áthangolásra”. Ha jól szervezik az első kettőt, akkor az minden további nélkül hozza magával a fentiek közül a
harmadikat, vagyis azzal külön már – egyes speciális eseteket leszámítva – nem kell foglalkozni.
A munkafázis következik, az, amiért voltaképpen magát a foglalkozást szerveztük-terveztük. Ennél
a rendkívül egyszerű szerkezetnél az egyes fázisok időtartamára nincsenek normák: csak annyi állítható biztosan, hogy ez a leghosszabb része a foglalkozásnak.
Ezek után a történteket lezáró, lecsengető, feloldó záró szakasz következik – ezzel ér véget a foglalkozás.
Fokozatosság (mint szerkesztési elv)
Fontos tisztázni, hogy mi mindenben lehetünk fokozatosak: sok mindenben, de ezek közül a „kívülről befelé”, a „személyes nyitás elvárása” terén kellene leginkább fokozatosan dolgoznunk. Természetesen nem várható a játszóktól az, hogy a legnagyobb személyes nyitással éljenek egymás felé az
óra/foglalkozás elején. Vagyis ebben építkezni szükséges.
Hasonlóképpen nem lehet jogos elvárás az sem, hogy mindenféle előkészítés, ráhangolás, bemelegítés nélkül legyenek egymás irányában a játszók a legteljesebb bizalommal. Éppen ezért számít súlyos szakmai hibának az, ha bizalomjátékokkal indítanak egy foglalkozást, de még az is ebbe a körbe tartozik, ha a foglalkozás első játékai között szerepel olyan, amelyik nagyfokú fizikai kiszolgáltatottságot vagy pszichés kitárulkozást vár el a résztvevőktől. (A félreértések elkerülése végett: a bizalomjátékok mindegyik ebbe a körbe tartozik.)
A fokozatosság nem feltétlenül jelenti egyre nehezebb feladatok egymás utániságát. Ha ez így lenne, akkor a legnehezebb játékokat kellene az óra végén, a legfáradtabb csoporttal játszatnunk. Nyilván nem erről szól ez az elv. De egy erősebb felütés után visszavenni, valahol az óra kétharmada

környékén a csúcspontra kerülni, majd lefelé „ereszkedve” lezárni a játékot, ezzel a „feladatsorral”
– az ív mellett – sokat mondtunk a fokozatosság elvéről is.
A fentiekhez képest banálisnak tűnő, de a gyakorlatban rendkívül fontos megközelítés lehet, ha a
fokozatosság elvét a fizikai terhelésre, ezen belül például az erőkifejtésre, akár a hangerőre alkalmazzuk. Ide sorolható például a térrel, térhasználattal kapcsolatos, vagy a mozgás intenzitásában
megjelenő fokozatosság is.
Kontraszt (mint szerkesztési elv)
A változatosság gyönyörködtet – a Ciceronak tulajdonított szállóige igazságtartalma nem vonható
kétségbe. Meglehet, túl erősnek véljük a kifejezést, és ha nem is pontosan a gyönyörködtetés a célunk, de tagadhatatlan, valahol ennek környékén vagyunk, avagy kell lennünk. Az egyik leggyakrabban alkalmazott szerkesztési elvünkről van szó: ha nincs annak az „anyagnak” – amivel dolgozunk – belső feszültsége, akkor a kontraszt segíthet fenntartani az érdeklődést (tegyük hozzá, több- 106
nyire mitől is lenne belső feszültsége egy gyakorlatsornak). De közben ne feledjük azt sem, hogy a
kontraszt túl gyakori váltogatása visszatetszést szülhet!
A drámában lehetséges kontrasztok száma sokkal nagyobb, mint az alapvető színpadi kontrasztoké.
Ennek oka, hogy sok munkaszervezési kérdések kapcsán is szervezhetünk a kontrasztra: vagyis
nemcsak a világos-sötét, halk-hangos, mozgó-mozdulatlan, kis tér-nagy tér stb. kontrasztjai lehetségesek, hanem olyanok is, mint az egyéni-páros-kiscsoportos-egész csoportos tevékenység és ennek
az összes lehetséges variációja. A kontraszt mint szerkesztési elv többnyire két elem egymásutániságát adhatja meg, de két (tematikus vagy más elv alapján szerveződő) blokk között is lehet a kontraszt szervező erő. Állítható, hogy a kontraszt mellett (pontosan a két elem sorrendjére vonatkoztatható hatás miatt) gyakran van szükség valamilyen más szerkesztési elvre is.
Tematikus rend
Viszonylag ritkán alkalmazzuk, ha igen, akkor rendre tematikus blokk, vagyis blokkos szerkezet az
eredménye. A tanári tervezési gondolkodás felől indulva a fejlesztendő területek vagy a gyakorlatok
csoportosítása képeznek tematikai egységeket. A résztvevők felől indulva inkább a helyzetek, a
munkarend (csoportbontás), a kommunikációs csatorna – hogy mozgásos vagy szöveges az, amit
csinálnak – szervezi ezeket az egységeket.
Blokkos szerkezet
A foglalkozás nagy egységei a blokkok – az itt felsoroltak közül tetszőlegesen választott elv alapján
egybe tartozó elemeket tömörítő blokkok belső szerkesztési elve és a blokkok közötti szerkesztési
elv nem feltétlenül azonos: könnyen lehet, hogy a blokkon belüli elemek a tematikus rend alapján
kerültek össze, de az egyes blokkon között a kontraszt jelenti a szerkesztési elvet.
Időrend
Amennyiben a gyakorlatok nevű dramatikus tevékenységtípushoz sorolható helyzetgyakorlatokra
épülő foglalkozást kívánunk létrehozni, akkor választhatjuk az egyes helyzetek közötti időrendet is
szerkesztési elvként. Az idő kezelésének sokféle lehetséges megoldása (lineáris, flash back, idősíkváltásos stb.) „alváltozatokat” eredményezhet. A mi kultúránkban megszokott lineáris időkezelés
megbontása önmagában kihívást jelenthet a csoportok számára: akár önmagában ezzel is érdekessé
tehető az, amivel éppen foglalkozunk. Fontos lehet, hogy munkánk során ne tekintsük egyedül üdvözítő megoldásnak a lineáris időkezelést, akkor se, ha a mesék és a gyerekek által látott filmek ezt
teszik természetessé számukra.
A szabályjátékok alkalmazása esetén nincs értelme időrendről beszélni (ebben kivételt a történetbe
ágyazott szabályjáték jelenthet).
Ritkábban alkalmazott szerkesztési elvek
• Motívumra szerkesztés: Motívumképző a drámában is sok minden lehet: a térhasználattól a
gesztusig, a tartalmi elemek sokaságáig. Ezek közül választva, a kiválasztott elemek köré szer-

•

•

keszthetők a foglalkozás kisebb egységei, vegyítve akár a blokkos szerkezettel vagy valamelyik
másik szerkesztési elvvel.
Asszociatív szerkesztés: Nem valamilyen logikai, ok-okozati összefüggés, hanem az asszociációk mentén kerül egymás mellé a gyakorlatsor egy-egy eleme. Mivel itt a játéksort tervező (és
vezető) személy asszociációiról van szó, csak az válassza ezt a szerkesztési elvet, aki biztos abban, hogy a vele játszók lelke is úgy működik, mint az övé…
Lírai-érzelmi-hangulati ív: A foglalkozás egészére fontos mondandóval jár ezen modell választása, de a két elem egymás utániságában gyakran bizonytalanságban hagyja a tervező tanárt.
Az, hogy hol lesz az adott foglalkozás csúcspontja, véleményünk szerint tervezhető és tervezendő. Nagy valószínűséggel állítható, hogy ez nem az együtt töltött idő legvégén lesz: valahol a
kétharmad, háromnegyed környékére érdemes helyezni. Az érzelmi-hangulati ív kapcsán érdemes gondolkodni az egymás követő hatásokban, azok gyakoriságában, vagyis ez a szerkesztési 107
elv és a foglalkozás ritmusa összefüggésben van.

A szerkesztési elvek alkalmazásában nem érdemes kizárólagosságra törekedni: vannak olyan szerkesztési elvek, amelyek jó megférnek egymás mellett. Ilyen például a két leggyakrabban alkalmazott: a kontraszt és a fokozatosság elve.
A szabályjátékokból álló sorok gondos és szakszerű megtervezése esélyt ad arra, hogy ezek az elemi tevékenységek önmaguknál többé váljanak. Míg a fragmentumként kezelt szabályjátékok legfeljebb célszerszámnak tekinthetők, egyértelműen korlátozottak az alkalmazási lehetőségeik, addig az
ilyen elemekből létrehozott foglalkozások fontos nevelési és oktatási célok elérésére is alkalmassá
tehetők.
A gyakorlat utolérhetetlen a hibákban,
és szerencsére a kitűnő megoldásokban is…
A fenti szerkesztési metódusokat követve is lehetséges, hogy olyan hibákat követünk el, amelyeket
a szakirodalom a „ne így!” rovatban nyilván tart. A gyakorlat utolérhetetlen a hibákban, és szerencsére a kitűnő megoldásokban is (ez utóbbi ez esetben a dolgok értelmét is jelenti). Ettől persze
mindig lesznek, akik a legnagyobb személyes nyitást követelő játékokkal kezdenek egy foglalkozást, olyanok is, akik bizalomjátékkal nyitnak, mintha az iskolai szünet erre kellően előkészítené a
csoportokat… Vagy bemelegítés nélkül a legnagyobb fizikai terheléssel…
De ha valóban megértjük – például – a fokozatosság elvét, akkor talán kevesebben.
Ezért közöljük a leggyakrabban elkövetett hibák jegyzékét. (Ezek már ismertek, ezeket nem kell
reprodukálni.)

Szabályjátékokból álló foglalkozások tervezése és vezetése
során előforduló gyakori hibák
A szabályjátékokkal végzett munka nálunk a legismertebb dramatikus tevékenységet jelenti: sokan
még ma is ezzel azonosítják a drámapedagógiát. Mivel az egyes szabályjátékok alkalmazása rövid
időtartamokat fed le, a tevékenység könnyebben átlátható a történeteket feldolgozó, többnyire jelentős erkölcsi problémákat vizsgáló, egy-két tanóra időtartamú, de nem ritkán órasorozatokat felölelő
dramatikus tevékenységhez viszonyítva. A gyakorlatoknál a játék alapját jelentő szabályok eldöntése és közlése a tanár feladata, ráadásul ez a munkája többnyire a hagyományozódott, és a nem éppen jó magyar szokás szerint folklórként használt játékokra épül, így a csoport játéka sokkal könnyebben irányítható, mint más dramatikus tevékenységek, például a dramatikus játék esetében.
A szabályjátékok alkalmazása még a dramatikus tevékenységben járatlan tanár és/vagy drámában
rutintalan csoport számára is lehetségesnek tűnik. Efféle alulképzettség esetén is csak néhány játékcsoportra kellene azt mondani, hogy kerülendő – ilyenek pl. az ön- és társismereti játékok, részben a
bizalomgyakorlatok.

A szabályjátékok sokszor mint fragmentumok jelennek meg a tanórákon: mint színesítő, az érdeklődést fenntartó elemek, időnként a megtapasztalást lehetővé tevő formák. Még akkor sem tűnnek bonyolultnak, ha 3-4 játékot egybeépítve a tanóra valamivel nagyobb időegységét töltik ki ezzel a tevékenységgel. Talán ezért – mivel teljes tanórává építés nélkül is alkalmazhatók – a szabályjátékok
esetében gyakori, hogy nemcsak a dráma megszokott alkalmazási területét jelentő tantárgyak esetén, hanem más szaktárgyi vagy egyéb keretek között is a pedagógiai gyakorlat részévé válnak.
Ezek a dramatikus fragmentumok könnyen elsajátíthatónak tűnnek, éppen ezért – drámapedagógiai
alaptanulmányok után, de gyakran sajnos azok nélkül is – sokan alkalmazzák ezeket.
Gyakran hibásan.
A tipikusnak mondható hibákat soroljuk az alábbiakban – remélve, hogy a hibák listázása segít azok
elkerülésében.
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1. Tervezés közben
• A vázlatban megadott cél nem konkrét: konkrét cél helyett helyette általános célok sorolása
olvasható.
• Gyakori a minden tanterv elején szereplő célok kigyűjtése, mint például személyiségfejlesztés, fantáziafejlesztés, kreativitásfejlesztés stb. (Ezek nemes célok, némelyik minden tevékenységünkre ráhúzható: az adott óra pontosan körülírt célját kellene megadni, s arra tervezni.)
• Tájékozatlanság a cél – a cél eléréséhez szükséges idő – a rendelkezésre álló időtartam – és
a gyakorlatok közötti kapcsolat terén.
• A tervező tanár nem tudja eldönteni, hogy milyen célt lehet, s milyent nem lehet elérni gyakorlatokkal (vagyis nem tudja, hogy mire alkalmas a kezében lévő eszköztár). Ennek talán
leggyakoribb megjelenési formája: gyakorlatokkal megközelíthetetlen cél középpontba állítása.
• Több („túlméretes”) cél megadása egy rövid időtartamú foglalkozáshoz.
• A foglalkozás céljának és az egyes gyakorlatok alkalmazási céljának összekeverése: az
utóbbiak összege nem adja ki az elsőt.
• A foglalkozás szerkesztetlen.
• Olyan játékokkal kezdődik a gyakorlatsor, amelyekhez az elengedhetetlenül szükséges pszichikai-fizikai állapot önmagától nem jön létre, vagyis azok megléte nem biztosított.
• A tanár nem gondoskodik a gyakorlatsor kitermelte feszültség levezetéséről. Nincs vége az
órának, csak abbamarad a tevékenység.
• Az egyes elemek közötti kapcsolat hiányzik. (Szerkesztetlen a foglalkozás.)
• Nem visz a foglalkozás valahonnan valahová (ezt a résztvevők is rendre megérzik).
• Tematikusan, érzelmileg stb. előkészítetlen gyakorlatok szerepelnek a foglalkozásban.
• Életkorilag nem megfelelő a gyakorlatsor („leválik” a csoportról).
2. Óravezetés közben
• Problémák a nyelviséggel: a tanár „személytelenül” fogalmaz („kijön”, „odamegy”, „megáll”, „szembefordul” stb.), nem szólítja meg a résztvevőket, hanem „elbeszél felettük.
• A gyakorlatok instrukcióinak parancsként történő közlése.
• A szabályok pontatlan, zavaros közlése (a tanár nem tudja vagy nem eléggé tudja, esetleg
nem belülről ismeri a játékot, s így mint vezető kérdőjeleződik meg a csoport számára).
• A gyakorlatsor vezetője játék közben:
o száraz
o kimért
o hideg
o szenvtelen
o közömbös
o unott

•
•
•
•
•
•
•

o türelmetlen
o túlzottan távolságtartó
o nagyon lassú stb.
A gyakorlatsor vezetője nem játékmester, hanem („nagyon”) tanár: nem történik meg a játékhoz szükséges atmoszféra megteremtése (csak a tanulók csak utasításra/parancsra lépnek
be a játékba).
A gyakorlatsor vezetője nem játékot vezet, hanem feladatot hajtat végre. Gyakran halljuk tőle, hogy: „Az a feladat…”
A gyakorlatsor vezetője nem érzékeli, hogy meddig kell futtatni, mikor kell befejezni az
egyes játékokat, illetve mikor kell újat kezdeni.
A játék vezetője nem veszi észre, hogy mikor és milyen segítő instrukcióra van szükségük a
résztvevőknek. A játék közben adott instrukciók pontatlanok vagy nem lényegre törők – 109
nem tudnak megfelelni a segítő szándéknak.
A tanár játékvezetés közben is a fegyelmezés „klasszikus” iskolai módjait kívánja alkalmazni.
A tanár olyan játékokba is beáll (a létszám páros vagy páratlan volta miatt), amelyből nem
látja a csoportot, így nem tudja azt figyelni, hogy mire van szükségük, mikor kell leállítani a
játékot stb.
A tanár (indokolatlanul) nem áll be a körjáték típusú gyakorlatokba.
Mikor milyen játék?

Szabályjáték a tantervben – alapfokon
Kiemelt fejlesztési területeket jelöl a tanterv.
Alapfok 1. évfolyam
A tanterv ezen az évfolyamon a fantáziajátékokat hozza, és azok eredményeiből indít rögtönzéses játékokat. Ezen kívül ritmikus mozgással kombinált koncentrációs játékokat, és – nagyon helyesen – a dramatikus játékot emeli be, a szabályjátékokat nem hangsúlyozza.
Alapfok 2. évfolyam
A lazító és a koncentrációs gyakorlatok egyaránt hangsúlyosan jelennek meg: az utóbbiakból
már nemcsak a mozgásosak, hanem a verbálisak is.
Szerepelnek a kapcsolatteremtő játékok és a vakvezetéses bizalomgyakorlatok közül az
alapváltozatok.
Alapfok 3. évfolyam
A tanterv ismét előveszi a fantáziajátékokat, a belső képeket jelenítteti meg mozgással és beszéddel. Kooperációsnak nevezett játékok (az interakciót előtérbe helyező játékok ezek) kapnak nagyobb hangsúlyt ezen az évfolyamon, de megjelennek mellettük az ön- és társismereti
játékok egyszerűbb változata is.
Alapfok 4. évfolyam
Egy gyakorlatcsoportot említ kitüntetetten a tanterv: a bizalomgyakorlatok csoportját. Nyilván
abból az elgondolásból teszi ezt, hogy az előző évek játékai továbbra is műsoron lesznek. Önmagukban a bizalomjátékok nem alkotatnak foglalkozást, felvezetésük minden esetben szükséges, ahhoz pedig más gyakorlatcsoportok elemire van szükség. Csak mint az év csúcspontja,
vagy mint egyfajta iránymutatás értelmezhető a tantervi kiemelés: olyan irányba kell haladni
ezen az évfolyamon, hogy az emberi kapcsolatok más szintre kerülhessenek, ennek jelzése lehet
az, hogy a bizalomgyakorlatokkal hangsúlyosan foglalkozni kell.
A bizalomgyakorlatok mindegyikében valamilyen kiszolgáltatott helyzetet vállalunk: magával
ezzel a vállalással azt mondjuk, hogy megbízom bennetek, tudom, hogy nem akartok és nem

fogtok rosszat tenni nekem, nem fogtok elejteni vagy nekivezetni a falnak, avagy nem fogjátok
kihasználni azt, amit most mondok, amit megtudtok rólam. A kiszolgáltatottság oldaláról vannak olyan gyakorlatok, amelyekben a játszók egy része csukott szemmel közlekedik, a többiek
pedig vigyáznak rájuk, vezetik őket. És vannak olyanok is, amelyekben az egyensúlyvesztést
vállaljuk: eldőlök, és a többiek majd elkapnak, megtartanak, visszaállítanak a kör közepére. Érdekes módon az utóbbiak tűnnek veszélyesebbnek, és az előbbiben szokás jóval többet hibázni…
Egyetlen drámafoglalkozás sem szólhat arról, hogy a gyerekek példának okáért hosszan vakon
közlekednek (ezen az évfolyamon a vakvezetéses játékokat emeli ki a tanterv). A bizalomgyakorlatokkal építkezni szokás: egy-egy foglalkozásra kis adagok szükségeltetnek, és folyamatban kell alkalmazni ezeket. Amire alkalmasak: felgyorsítják a bizalomérzet kialakulását, időnként pedig szembesítenek bennünket félelmeinkkel, hogy csak mondjuk, de nem éljük, hogy
megbízunk a másikban. Ezáltal önvizsgálatra késztetnek… és ez önmagában is értéknek számít. 110
Alapfok 5. évfolyam
A tanterv ezen az évfolyamon is hozza a bizalomgyakorlatokat (közülük az egyensúlyvesztéses gyakorlatok kerülnek elő) a kiemeltek között, és visszatér, ismét beemeli a képzésbe a fantáziajátékokat. Ezen csoport elemei mintha azért kerülnének ide, mert jól készíthetik elő a történetekkel végzett munkát. Erre utalnak az olyan címek, mint a képzőművészeti alkotások előzménye, vagy a kevésbé ismert irodalmi alkotások befejezése vagy folytatása. Mellettük az ön- és
társismereti játékok szerepelnek. Ez továbbra is azt jelenti, hogy például az előző évfolyamokon már megismert minden játék műsoron lehet: és ha valamire ezeken kívül szükség van, célzottan, akkor azt alkalmazni kell. Csak a kiemelt fejlesztési terültekre utal a tanterv ennek a három játékcsoportnak az említésével.
Összegzés, színházi munkába történő átültetés.
Alapfok 6. évfolyam
A tanterv ezen az évfolyamon összegeztet: mindent eddig tanultat a színházi alkalmazás felé
fordít. A szabályjátékos tevékenységből kiemelten nem hoz újat be: abban a reményben teszi
ezt, hogy majd az ismétlés, az összegzés, és főként a színházi munkába történő átültetés magasabb minőségre emelheti mindazt, ami eddig történt, ami eddig előkerült. Tehát nem a mennyiségi terjeszkedés, hanem a minőségbeli változás esélye és reménye adja a szabályjátékok alkalmazásának irányát ezen az évfolyamon.
Megjegyzés: a továbbképzős évfolyamok anyaga jó néhány szabályjátékokra épülő tréning tervét hozza. Úgy véljük, hogy megéri lapozni néhány oldalt: ezen tréningek életkori és nehézségbeli adaptálása a gyakorlatban dolgozóknak a rutinból megoldható feladatok közé kell tartozzon.
Az, hogy mi érhető el a szabályjátékokkal, és mi például a dramatikus játékkal vagy a helyzetgyakorlatokkal, nagyon fontos tudása a dramatikus módszereket alkalmazó pedagógusnak. Az
egyes dramatikus tevékenységtípusok lehetőségei és korlátai, alkalmazásuk előnyei és hátrányai
vagy veszélyei – mindezek alapos ismerete számos balsikerű próbálkozástól óvhatja meg a pedagógus és mindenkori csoportját egyaránt.

B) Dramatikus játék
Miért fontos a dramatikus játék?
A gyermeki „mintha” játék és a dramatikus játék lényegüket tekintve nagyon közel állnak egymáshoz – ami jelentős különbség, hogy többnyire az iskolai keretek között zajlik, és azt mind a tanár,
mind a gyerek drámaként fogadja el. A dramatikus játéknál a szituációt szabályzó elemek közül keveset adunk meg: nem határozzuk meg típus szinten a figurákat, az azokra vonatkozó megkötések
éppen csak jelzettek, utalunk a helyszínre és az időre, foglalkozunk a problémával, de annak körülírása is vázlatos. E dramatikus tevékenységtípus alkalmazásakor a játékbeli szabadság nagyon ma-

gas foka miatt általában nem lehet eljutni előre meghatározott tanulási területekre, avagy azokhoz
nagy szerencse kell. De nevelési célok minden további nélkül teljesíthetők az ilyen játékokon keresztül is. A fentiek miatt szokás azt állítani, hogy a dramatikus játék oktatási hasznosíthatósága csekély. Szeretnénk jelezni, hogy ez a közoktatási intézményekben lehet igaz, de messzemenően nem igaz a művészeti iskola előképzős évfolyamaira. És nem biztos, hogy igaz, az alapfok
1-2. évfolyamai esetében sem. A dramatikus játéknak a színjáték tagozaton igen is van létjogosultsága – nyilván a tanulók életkorában előre haladva egyre kevesebb alkalommal. A dramatikus
játéknak az a fajta haszna, hogy teret ad az együttműködésnek, a fantáziának, kreativitásnak, hogy
konszenzusra szoktat, hogy a dramatikus játékban megjelennek a kontextus elemei, és azokat, bár
gyakran változtatják, de addig figyelembe kell venni, hogy szerepeket lehet játszani, és bár nem kötelező, de azokat lehet tartani, vinni stb. – ezek mind fontosak lehetnek. (Az egyéb iskolatípusokban
a dramatikus játék „tiszta változataiban” legfeljebb az alsó tagozat elején fordul csak elő.)
Szlogenként is kezelhető: a dramatikus játék a tanítási dráma „előszobája”; avagy másik megfogal- 111
mazásban: a dramatikus játék a meder, a szabályzók pedig a gyakorlatok és a színházi elemek, ezek
együttesével lehet eljutni az előre elhatározott tanulási területhez – elérni a tanítási drámáig.

A dramatikus játék legfontosabb jellemzői
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a tevékenységnek három összetevő eleme van: az eseménysor (cselekmény), a meghatározott
hely és a szereplők (kontextus), valamint az energia forrása: a motiváció vagy az érdeklődés középpontjában álló dolog (a rejtett téma)
szabadságot ad az egyéni kreativitásnak, amelyet azonban gyakran visszavet a közös megegyezés, konszenzus alacsony szintje; a korlátok közös megegyezéssel születnek, így megváltoztathatók
képes „túlélni” az egyének kooperációjában és a részvétel intenzitásában bekövetkező nagyobb
változásokat is
alapértékei a folyamatosság, a formálhatóság és a spontaneitás
nincs időbeli korlátozás: nincs egyértelmű válasz a „mikor van vége?” kérdésre; nincs határozott
célja, nem törekszik lezártságra
a gondolatmenet többnyire a felszínen, a „mi történjék a következőkben” szintjén mozog
a szabályok nem minden esetben egyértelműek, a tevékenység nem ismételhető meg könnyen
meghatározott helyen történik (pl. kórház, erőd, áruház, űrhajó belső tere)
meghatározott, bár gyorsan váltakozó is lehet a szituáció (táborozás és kitörő vihar; vagy erdei
kirándulás, ahol eltévedtünk; felfedezők vagyunk, azt hittük, hogy lakatlan ez a sziget, de
ismeretlen ellenséggel állunk szemben stb.)
történet által meghatározott (épülhet rögtönzött történetekre, de akár irodalmi anyagok, filmes
élmények is jelenthetnek kiindulópontot a közös játékhoz)

A dramatikus játék a fent írtaknak megfelelő szabad változataival a játszók életkorának változásával
törvényszerűen ki kell vesszen a gyerekek gyakorlatából: ahogy képesek egyre több szabályt
elfogadni a közös játékban, úgy válik egyre inkább az előre meghatározott tanulási területek felé
terelhetővé a dramatikus tevékenységük. Ezzel szinkronban cseréli le a dramatikus játékot a tanítási
dráma.

C) Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok
(improvizációs játékok néven szerepel tantervben)
A tantervben fejlesztési követelményként a 2. évfolyamon szerepel először a rögtönzés szó a rögtönzési képességek kifejezés részeként. Tananyagként először csak a 4. évfolyamon kerül említésre.
Az előképző első évfolyamán a csoportos improvizációk, később főként az improvizációkkal, vagy
improvizációkban történő visszaadás volt a jellemző követelmény. Vagyis a felidézés, és nem a kifejezés-közvetítés. Például: egy mese olvasása után azzal a kéréssel fordul a pedagógus a tanulókhoz, hogy a mese legfeszültebb pontjait hozzák vissza, idézzék fel improvizáció formájában.

A 4. évfolyamon megjelenő tananyag – rögtönzések életkori témákra, hétköznapi szituációkra, közmondásokra, megadott témákra – meglehetősen sokféle lehetőséget villantanak fel, és sokkal több
kötést kívánnak jelezni az előző évfolyamokhoz viszonyítva. Ennél többet sorolni a tantervben nem
sok értelme lenne: a gyakorlat majd úgyis többet hoz. Mivel az alapfokú művészetoktatási intézményeknek nincs kerettantervük, az, hogy a tantervi program és követelményben szereplő egyes témakörökre hány órát szán a tanár, az szerencsére a pedagógusi/művészi szabadság körébe (vagyis a
művészetpedagógus döntési jogkörébe) tartozik.
Ennek megfelelően az egyes iskolák között, de még akár egy-egy intézményen belül is meglehetősen különböző gyakorlatok alakulhatnak ki. Éppen ezért – továbbá a konkrét csoportok ismeretének
hiányában – csak erős tűréshatárokkal érvényes bármiféle arány, amit ez a (vagy akár másik) módszertani segédanyag jelezhet.
A pedagógusok képzettségére vonatkozó – mérésekre nem támaszkodó – feltevéseink szerint vár- 112
ható, hogy többen értenek a színjáték tagozatokon tanító kollégáink közül a helyzetgyakorlatok
irányításához, mint a tanítási drámához, ami ebben a tantervben komplex drámafoglalkozások
néven szerepel. Ezen megnevezés mögött sajnos ott a lehetőség, hogy ha valaki nagyon akarja,
akkor másképp (nem tanítási drámának) értelmezze azt, de a félreértések elkerülése végett itt
igazából valóban a tanítási drámáról van szó: a tantervet létrehozó szerzői-szerkesztői szándékok szerint legalábbis biztosan.
A fentiek képzésbeli adottságok (és hiányosságok) miatt várhatóan sokkal többen töltik meg a tanórákat az improvizációs játékok témakörbe sorolható feladatokkal. Ezek fragmentumok, amelyek
már csak időbeli terjedelmüknél fogva is könnyebben átláthatók. Amennyiben a rögtönzéseknél zárt
egységek jönnek létre (mint egy etűd), akkor kezelésük is egyszerű lesz: szerkeszthetők, szervezhetők és átszervezhetők, vagy éppen kimenthetők későbbi munkafázisok számára.
Önmagukban is megállhatnak, vagyis rövidtávon is hozhatnak eredményt. Ezek olyan előnyök,
amelyek az iskolai gyakorlatban dolgozók számára fontosak lehetnek.
Éppen ezért véljük hangsúlyosan fontosnak a módszertani segédletünk nyújtotta lehetőségek között
az ezzel való foglalkozást.

A rögtönzések kapcsán végzett munka szervezése, előkészítése
A csoport előkészítése a rögtönzésre: A foglalkozásainkra érkezőket nem tekinthetjük színjátékra
alkalmas állapotban lévőnek. Ha a tanulók megfelelő koncentráltsággal és mélységgel képesek –
például a szünetről – belépve az osztályterembe, kapásból rögtönzéssel foglalkozni, azt minden további nélkül tekinthetjük kivételes pillanatnak, afféle hétköznapi csodának. Erre viszont nem lehet
tervezni. A csoportos alkotó munkához szükséges koncentrált állapot elérése az esetek döntő többségében gondos tanári előkészítő munkát igényel.
Éppen ezért a foglalkozások bevezető/felvezető szakasza rendre valami ilyesmire szolgál. Ennek alkalmas eszköze lehet egy sor szabályjáték, de az improvizációs játékok közül is jó néhány.
Csoportbontás a rögtönzésekhez: Amikor a kiscsoportos munkához szükséges társválasztás jellemzője az állandó változás, akkor a pedagógusnak nem sok teendője van: hagynia kell végbemennie a folyamatokat. Amikor a kiscsoportos munka a szigetképzés segítője, akkor szükség van a
társválasztás manipulálására. A mesterséges, sorsolásszerű elemet tartalmazó tevékenységek is jók
ehhez, de egészen izgalmas szokott lenni, ha valamilyen érzék kizárásával, ez többnyire a látás, kell
társat, társakat választani a soron következő játékhoz. (Lásd a társválasztó játékokat az ismert játékgyűjteményekből!)

A rögtönzések indítása, vezetése
A rögtönzéseken keresztül végzett munkához a tanár szituációkat ajánl meg eljátszásra, a felmerült
tartalmak vizsgálatához. Éppen ezért fontos, hogy foglalkozzunk a következőkkel:
• a szituáció fogalmi meghatározásával,

•
•
•

a szituációk egyes szabályozó elemeivel,
azzal, hogy a különböző elemek kombinációival miféle dramatikus tevékenységek indíthatók el;
az indítás mellett: miként kezelhetők a szituációk lejátszása során felmerült problémák, vagyis
milyen módon avatkozhat be a drámatanár a már elindított folyamatba.

Ezek az ismeretek az improvizációs módszerekkel dolgozó rendezők eszköztárával rokoníthatók,
azzal a lényeges különbséggel, hogy míg a rendező mindenkor szem előtt tartja a későbbi előadást,
a vizsgált tartalmak közvetítésének, kommunikálásának lehetőségeit, addig a drámatanár feladata
az, hogy elsősorban a résztvevők saját élményére koncentráljon: ha nincs közönség, akkor nincs kinek közvetíteni, az a fontos, hogy mi hogyan éljük meg és miként értelmezzük azt, amit lejátszunk.
A szituáció (fogalmi) meghatározásával kapcsolatban a drámatanári gyakorlatban leginkább a rendezői szakirodalom használható. Megjegyezzük, hogy a szituáció fogalmának definiálása kapcsán
meríthetnénk máshonnan is, például a drámaelméletből is vehetnénk a szónak sokadik jelentést adó, 113
vagyis a hétköznapi szóhasználattal teljesen ellentétes definíciókat, de ennek nem látjuk értelmét5.
A fordulópontok (viszonyrendszerbeli változások) közé szorított szituáció elemeinek meghatározásakor hivatkozhatunk arra az öt elemre, aminek ismerete nélkül nem lehet lejátszani egy szituációt –
ezek a következők: kik, hol, mikor, mivel foglalkoznak, milyen kapcsolat van közöttük, másként fogalmazva a személyek, hely, idő, viszonyok, probléma megadása, tanári megkötése nélkül a játszók szabadon dönthetnek a nem rögzített elemek kapcsán. Ahhoz, hogy játszani tudjunk, ezek ismeretére minden esetben szükség van. Az már tanári habitustól, a csoport és a tanár viszonyától, a
csoport adottságaitól, dramatikus tevékenységben szerzett rutinjuktól, a közösség pillanatnyi
fizikai-pszichikai állapotától, a témától, a történettől, a játékra fordítható időtől stb. függ, hogy ki
visz be többet a játékba, ki köti meg a megkötendő elemeket, vagyis: mennyit adunk meg ezek közül, mennyit egyeztetünk a résztvevőkkel, illetve mennyit bízunk rájuk. Másképp: mit és mennyit
hagyunk szabadon.

A gyakorlat szempontjából fontos részletkérdések
•

•
•

5

A figurákat a típus szintjén kell meghatároznunk ahhoz, hogy a rögtönzés törvényes lehessen.6
Megjegyezzük, hogy a típusjellemzők definiálása, az, hogy mennyi információt kell megadni
vagy egyeztetni, az az adott csoport, a résztvevők (és nem a tanár!) kultúrájától függ. Könnyen
lehetséges, hogy míg egyes szavak egy konkrét csoportnál mint hívószavak működnek, típusjellemzőket tömörítenek, addig más csoportoknál ezek használhatatlanok, s féltucatnyi mondattal
helyettesíthetők. A tanárnak ismernie és használnia kell azt a nyelvet, amit a tanulói beszélnek –
fontosnak tartjuk ezt rögzíteni (tudva, hogy nem mondtunk vele újat, s azt is, hogy a dráma területére tévedt amatőr nyelvművelők ezt a mondatot nem biztos, hogy jó néven vennék). A drámaórák kezdeti szakaszában, a kontextusépítés során a fontos szereplők esetében ez a „meghatározás” rendre meg is történik. Amikor pl. később, válsághelyzetben nézzük-vizsgáljuk a szereplőket, akkor már ismert, és legalább részben általunk teremtett figurákkal dolgozunk, tehát a szituációk megadásakor nem erre az elemre kell helyeznünk a hangsúlyt. (Vagyis az, hogy mennyi
információval adható meg egy szituáció, függ attól is, hogy azt az órán/foglalkozáson belül mikor játsszák.)
Az idő meghatározásakor a történelmi idő mellett a napi időt is rögzíteni kell, hiszen alapvetően
befolyásolhat egy szituációt, ha az összes többi megkötött elem mellett a napi időt délről éjfélre
változtatjuk.
A hely kapcsán is működik ez a kettősség: a „totál plán” mellett célszerű megadni a „szekond
plánt” is (a példa kedvéért: a távoli kép a lakótelepi park; és nyilván befolyásolhat egy szituációt

„Ezt a »pillanatot« – vagyis tehát azt a fordulópontot, amely a statikus viszonyokat most változóvá alakítja – szituációnak nevezzük. A szituáció fogalma így nem azonos a helyzettel, de még az alakok közötti viszonyok hálózatával
sem.” (Bécsy Tamás: Mi a dráma? Akadémiai Kiadó, Bp. 1987. 126–127 p.)
6
In: Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei – Zeami mester művei szerint. Lélektani elemzés. Harmadik, javított és
bővített kiadás. Ursa Minor Könyvek, 1999 189-200. old.

•

•

•
•

az, hogy a lakótelepi park szélén vagyunk, vagy a közepén, olyan helyen, ahová a házak ablakaiból nem lehet belátni).
A típusfigurák típusviszonyaira is utalnunk kell a szituációk egyeztetésekor. Itt is érvényes az,
amit a személyek kapcsán írtunk: amennyiben a kontextus felrakása során ezeket meghatároztuk, akkor a későbbiekben adottként, ismertként kezelhetjük a viszonyokat, így a hangsúly másra, például az azokban bekövetkező változásokra helyezhető.
A probléma nem feltétlenül konfliktust jelent – közismert, hogy a drámának nem kritériuma
(csak fontos, gyakran alkalmazott szervező eleme) a konfliktus. A szereplők elé állított gátak,
akadályok feszültségteremtő hatással bírnak7, s a konfliktusok csak a gátak egy részét jelentik,
azt, amikor a szereplő akarata elé helyezett gát éppen a másik szereplő akarata.
A szituáció egyéb elemeinek meghatározásakor gyakorlati jelentőséget, ezen keresztül fontosságot kell tulajdonítanunk a következőknek: amit mondanak a szereplők, amit cselekszenek, amit 114
gondolnak/akarnak.
Minden további fontos tényezőt, amelyek nem férnek bele az előző nyolcba, a körülmények (bevallottan) „gumikategóriájába” sorolunk. Ilyenek lehetnek például a hanghatások (amelyek a
szituáció szereplőit érik), a látvány (amit a szituáció szereplői látnak), de akár az előzmények is
stb. Amennyiben a körülményeket „szétszálazzuk”, tucatnyi újabb szituációs elemet tudunk elkülöníteni, amelyek jelentős mértékben megváltoztathatnak egy szituációt akkor is, ha az összes
többi elemet rögzítettük már.

A szituáció elemeinek megkötése (egyeztetése) valamilyen tartalom vizsgálatának érdekében történik. Az elemek megadásával mindig valamilyen szándékolt/kívánatosnak tartott dramatikus tevékenység létrejöttét akarja elérni a drámatanár: azt, amit és úgy, ahogy – , és nem mást, nem másként. Az a drámatanár, aki nem él a szituáció elemeinek megadásával, azt mondja, hogy neki mindegy, miről és hogyan játszanak a tanulók. Ez a megengedő pedagógus ezzel az elegánsnak tűnő
gesztussal a tanítás lehetőségéről is lemond: a résztvevők pillanatnyi kényének-kedvének kiszolgáltatottan várja, hogy éppen mit emelnek be a játékba.
A tanári szándék felől vizsgálva:
• ha nagyon kevés (két-három) elemet kötünk meg egy szituációból, akkor az elérni kívánt
dramatikus tevékenység a dramatikus játék lehet;
• amennyiben nagyon sok elemet kötünk meg (nyolcat-kilencet a fentiek közül), akkor színházi
jellegű tevékenység indítása lehet a tanári szándék;8
• a tanítási drámában („D” típusú tevékenység) alkalmazott szituációk elemeinek megkötési száma megegyezik a helyzetgyakorlatokéval, vagyis általában 5-6, ritkábban 7 elemet kötnek meg,
illetve egyeztetnek a résztvevők és a tanár.9
Gyakorlati jelentősége miatt kihagyhatatlan, megkerülhetetlen téma a szituációk kapcsán az, hogy
mikor érdemes nyitott, illetve zárt szituációkat alkalmazni. Megemlítendő, hogy a zárt szituációk elméletileg nem nyújtanak kevesebb lehetőséget a játszóknak: vagyis az így feladott szituációk eljátszása nem korlátozza a dráma résztvevőinek kreativitását. Bizonyos kulturális hatások következtében a drámaórák fiatal résztvevői sokkal gyakrabban találkoznak nyitott történetbonyolítással, így
nyitott végű szituációkkal is. Ez a megszokott, az ettől való eltérés számít különösnek. A pedagógusok egy része hasonlóképpen érez és vélekedik a zárt történetkezelésről és a zárt kimenetellel meg7

In: Gavin Bolton: New Perspectives on Classroom Drama, Simon & Schuster, 1992, 53–58. oldal. Magyar nyelven
megjelent a Drámapedagógiai olvasókönyvben. Fordította Szauder Erik.
8
Miért a bizonytalanítás a fogalmazásban? A tanári szándékokkal ellentétes is lehet a játszók tevékenysége. A tanár
dramatikus játékot indítana, de a megadott elemek valamelyikéről a tanulóknak eszébe jut egy film egy konkrét
jelenete, és kedvük támad azt „reprodukálni”, akkor a felidézett film számos, a tanár által esetleg nem kívánt kötést
emel be a játékba (emlékeiken keresztül a tanulók például az akciókat, de a szöveget is megköthetik): s bár eredetileg
senki nem akarta ezt, de színházi jellegű munka jön létre.
9
Ezzel a dramatikus tevékenység felosztásának olyan megfogalmazásához jutottunk el, ami Bolton rendszerezésével
párhuzamba állítható.

adott szituációkról. Egyes tantárgyak keretei között gyakran nincs is más megoldás, mint a zárt történetépítés és zárt szituációk felkínálása. Például amennyiben nem kívánunk egy ismert történelmi
esemény kapcsán analóg helyzetben dolgozni, akkor azt zárt kimenetelűként kell kezelnünk. Hasonlóképpen így van ez akkor, ha ragaszkodni kívánunk az ismert irodalmi alkotás sztorijához.
(Amennyiben nem ismert az irodalmi alkotás, akkor a drámatanárnak nagyobb a szabadsága.)

A rögtönzések vezetése
avagy hogyan szabályozható a már elindított („futó”) szituációs játék
A már elindított, de valamiért problémát jelentő szituáció (azon kívül, hogy a résztvevők nem azzal
és/vagy nem úgy foglalkoznak, ahogy szerettük volna, más gondunk nem lehet) szabályozására lehetőséget adnak a következő megoldások:
a) a tanár szerepbe lépése
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b) másik szereplő beküldése
c) a játék megállítása és új instrukció adása
d) a játék megállítása, majd munkaforma-váltás
e) a játék megállítása és kellékek vagy egyéb színpadi elemek bevitele
A fentiek közül az a) pontban szereplő megoldás, a tanár szerepjátéka a drámatanfolyamok többségénél külön és részletesen tárgyalt témakör. Ahol nem, ott lehet, hogy nem is drámával foglalkoznak, hanem más fontos dologgal. Pár sorban nem lehet, és nem is kéne elintézni ezt a témát: a szerepbelépéssel a drámatanár vagy drámával dolgozó tanár egyik legfontosabb „eszközéről” van szó:
annyi előnyös lehetőséget kínál az, ha a tanár szerepben vesz részt a csoportja játékában, hogy eltörpül mellette mindaz, ami problémát jelenthet (és ami a kezdő drámatanár aggodalmai című fejezetbe sorolhatók, és viszonylag hamar feloldhatók).
A drámát ismerők a b) változatot azonosítani tudják a BEÉPÍTETT SZEREPLŐ nevű konvencióval, és
hasonlóképpen a d) pontról is tudják, hogy ott pedig a konvenciók sokasága alkalmazható. A konvenciók alapos ismerete és értő, érzékeny alkalmazása a drámatanári alaptudás része – ezt a témakört itt helyhiány miatt nem részletezhetjük. (Jelezzük, hogy a konvenciók, vagyis az eljárás szintig
kidolgozott munkaformák átadhatók, eredményesen taníthatók és tanulhatók. Mindenki előtt ott a
lehetőség, hogy adaptálja a saját gyakorlatára ezt az eszköztárat, hogy megkeresse a saját – az adott
csoportra, az aktuális tanórára érvényes – változatait. Állítjuk, hogy a konvenciók minőségi alkalmazása semmiképpen nem konvencionális. Minőség alatti munkánál pedig nincs olyan módszer,
amit ne lehetne tönkretenni.)
A c) pont a rendezői instrukciók drámabeli alkalmazását jelenti. Érdemes röviden áttekinteni, hogy
a színjátszóknál melyek a leggyakoribb instruálási módok. Ezek a következők:
• direkt technikai utasítás
• direkt tartalmi utasítás
• elemzés (közvetett út: a helyzet vagy a figura mögötteseinek megvilágítása végett)
• a színjátszó megfelelő lelkiállapotba hozása (ez is közvetett megoldás)
• előjátszás
Nyilván nem mindegyik rendezői instruálási módot lehet alkalmazni a drámaórák vagy drámát
módszerként alkalmazó tanórák esetén. Az első két változat, ha ritkán is, de alkalmazható. A harmadikként említett változat esetében célszerű lenne a „kiselőadás” helyett inkább tanári kérdésekkel
feltárni a „mögötteseket”, az utolsó két út pedig nem járható a drámás gyakorlatban.

Építkezés rögtönzések alapján, a rögtönzések eredményeinek felhasználásával
A rögtönzések javítása állandó feladat. Ez szervezésileg történhet úgy, hogy egész csoport előtt a tanár elemez, úgyis, és ez rögtön jobb megoldásnak tűnik, hogy egész csoport előtt, a csoport bevonásával közös elemzésre kerül sor. Természetesen mindez változatos szervezési formákban bonyolítható le: akár úgy is, hogy egyes kiscsoportok kapják meg ezt a feladatot, és végzik el a teljes cso-

port előtt. Olyan esetekben, amikor valamiért fontos az értékelő-elemző beszélgetések intimitása,
akkor az elemzés eredményei benne maradhatnak a kiscsoportokban (vagyis nem osztjuk meg a teljes csoporttal).
A rögtönzések elemzése egyúttal a továbblépést is szolgálhatja: a következő feladat kiadásának
alapja mindaz, amit tapasztalatként leszűrtünk az előző játékunkból.
Jól rögtönző diákjaink esetében már az első körös játékok is hatásos eredményt hozhatnak: alapszabályként érdemes kezelni, hogy minden rögtönzés kiindulási pont, nyersanyag a további munkához.
Később, vagyis ha már csiszoltuk azokat, akkor is fáziskép, és nem végeredmény. Javítandó, ha
nem látjuk annak, akkor az gyakran (nem mindig) annak a jele, hogy nem foglalkoztunk vele eleget.
A közös elemzés eredménye a javítás: segítő instrukciókkal újabb kör indítható a rögtönzésekből –
így csiszolhatók a rögtönzések.

D) Tanítási dráma10
Amikor a „dráma” szót használjuk, akkor – ez ma már a drámapedagógia hazai negyven éve eredményeként közhely kell legyen –, nem az irodalom harmadik műnemére gondolunk. (És mégis ott
van bennünk a félelem időnként, hogy hátha mégsem tudja mindenki…) Az angolszász területekről
a kilencvenes évek elején hozzánk is elért a tanítási dráma (drama in education vagy educational
drama) elméleti és gyakorlati „anyaga” gyökeret vert nálunk is, és azóta természetesen folyamatosan bővül, gazdagodik, változik. Sokan, sokféleképpen próbálták definiálni a drámát, azonban egységes, minden szakember által elfogadott meghatározás a mai napig sem született. Ahogy Dorothy
Heathcote, angol drámapedagógus fogalmazott egy filmben: a dráma = igaz ember bajban. E tömör
és frappáns (a lényeget valóban összesűrítő) megfogalmazásnál többet segít az érdeklődőnek Kaposi László meghatározása: „A dráma olyan csoportos játéktevékenység, amelynek során a résztvevők
képzeletbeli (fiktív) világot építenek fel, ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be, a
fiktív világon belül valós problémákkal találkoznak, s ebből valós tudásra és tapasztalatra tesznek
szert.”
A dráma a gyermeki játékból eredeztethető („mintha” valaki mások volnánk, máshol, máskor). A
tevékenységet azonban a játék szabályai mellett a színház elemei, szabályzói is befolyásolják,
mégpedig a játék elmélyítése érdekében. A tanár többnyire a tanulási területre, a fókuszra és a
színházi elemekre figyel, a játszók inkább a játék-elemet hangsúlyozzák.
A játszók pszichés biztonsága érdekében a dráma végig egyértelműen fiktív marad, ezzel együtt a
játszók számára mégis valóságosnak kell tűnnie a hitelesség miatt (hihetőnek kell lennie). Mindanynyian szerepben veszünk részt a közös játékban, munkában. Szerepet dolgozunk ki saját használatra, és nem önmagunk leszünk, hanem egy figurát játszunk. Ez a távolítás, az egyetlen törvény a
drámában (ehhez képest minden más csak szabály): a drámamunkában mindig a szerepek védelme
alatt veszünk részt. A tanár a játszók meglévő tapasztalatait és fantáziájukat használja fel az új tudás
megszületésének segítéséhez.
A dráma fő célja változás elérése a dráma által kijelölt témában, a vezérfonalként működő fókusz
mentén, az alábbi területek valamelyikén: megértési szint, attitűdök, szerepjátékokra vonatkozó elvárások, szociális viselkedés, nyelvi tapasztalatok, empátia. Mindezekkel együtt a dráma alapvetően
olyan fontos kérdéseket vizsgál, melyekre a tanár sem tudja azonnal a „jó” választ, így a közös, cselekvésen keresztüli gondolkodás neki is tartogat meglepetéseket, vagyis a játék mindkét fél számára
lehet tanulási folyamat. A dráma egyik fő mozgatórugója a tanár (különböző státuszú) szerepbe lépése, amivel katalizátorként működik. A szerepbe lépés alapvetően a következő célok érdekében
történhet:
• megkérdőjelezi az egyszerűsítő, sztereotip válaszokat, reakciókat
• modellt nyújt a szerepbeli játékra, a nyelvi stílusra, a játék komolyságára
10

Az itt következők Jonothan Neelands gondolatainak összefoglalásának felhasználásával készültek (Jonothan
Neelands: Dráma a tanulás szolgálatában; Színházi füzetek VI. (szerk.: Kaposi László), Magyar Drámapedagógiai
Társaság, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 1994
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•
•

egyfajta biztatásként szolgál a bizonytalan játszók számára (demonstrálja a szerepben végzett
munka természetességét)
újabb jelentéscsatornákat nyithat meg

Ez a fajta tevékenység általában megbontja a hagyományos iskolai alá-fölérendeltségi viszonyokat,
átrendezheti, megváltoztathatja a hagyományos osztálydinamikai helyzetet.

A tanítási dráma legfontosabb jellemzői:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Minden a jelenben, itt és most történik – ez adja a játék súlyát, ez határozza meg a felelősséget
(nem az a cél, hogy a játszók történetszinten vonódjanak be).
A tárgyalási, megjelenítési, értékelési szakaszok folyamatosan váltják egymást.
Rendszerint tartalmaz meglepetéseket, fordulatokat – fontosak ezek a narratív elemek. A játszók 117
akár többször is fontos döntési helyzetekbe kerülnek. Ezek kimenetelét a tanár nem dönti (nem
döntheti!) el előre, de felkészül rájuk.
Szerepet kap benne a feszültség (de nemcsak a konfliktusokból adódhat: nagyon gyakori, hogy a
fesztültség forrása a szereplő akarata, szándéka elé állított gát, és ezek köztt csak egy a másik
ember szándéka, akarata), és aktívan használja a színházi eszközöket (pl. kontraszt, szituáció,
térhasználat, időkezelés)
A tanár nagyon gyakran szerepben vesz részt a tanulók játékában.
Kiemelt szerep jut a tanári kérdéstechnikának, amelynek használata biztosítja a résztvevők számára a felfedezés örömét; stílusa nyitott (és nem lezáró), nyelvezete felszabadító jellegű, sokszor rejtélyt és talányt sugalló.
A drámában mindenki típusokat jelenít meg.
A játék a valódi érzelmekkel dolgozik.
A dráma a megértésbeli változások mellett nagyon gyakran hozza magával a résztvevők
bizonyos attitűdjeinek megváltozását.

A tervezésről
(Ebben az alpontban figyelembe vettük, illetve egyes szakaszoknál felhasználtuk Mészáros Beáta a
tervezésről szóló írását.11)
…Természetesen a gyerekeket is meg lehet kérdezni, hogy miről szeretnének játszani, de ne közvetlenül a játék előtt. Az „improvizált” drámaóra sok veszélyt hordoz, leginkább a drámapedagógus
szakmában leggyakorlottabbnak számító színész-drámatanárok „műfaja” ez. Hasznos, ha a tervezés
írásban is megtörténik, így mindenképpen rákényszerülünk a gondos munkára (nem ragadunk le az
ötlet szintjén), tervezőmunkánk áttekinthetőbb, és természetesen később is felhasználható lesz. Az
írásos tervezésnél a következőket a vázlat fejlécében is célszerű rögzíteni: csoport alapadatait (életkor, létszám, összetétel, drámás előképzettség), ezen kívül a drámaóra alapadatait, mint a tanítási
cél (lebontható oktatási és nevelési célokra), téma, fókusz, a tárgyi feltételek. Érdemes lehet magát a
történetet röviden felvázolni, amit majd dramatikus formákban dolgozunk fel. (És később már nem
a történet alakításával, hanem feldolgozásával kell foglalkoznunk.)

A csoport
A csoport összetétele alapvetően meghatározza a játékot (ez mindenféle pedagógiai tevékenységre
igaz). Ha túl nagy kihívás elé állítjuk a tanulókat, nem fognak boldogulni a feladattal, és kedvüket
vesztik a további játékot illetően. Hasonlóan problémát jelenthet, ha a csoport képességeihez viszonyítva „alulfoglalkoztatja” őket a dráma. A következő szempontokat kell figyelembe vennünk, hogy
11

In: Kaposi László (szerk.): Tanítási dráma – a drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének
szolgálatában. Segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára, 31. old. , Educatio Kht., Budapest, 2008

a játék az adott csoport számára működni tudjon, kihívást és játékörömet egyaránt jelentsen – az általános szempontok között akad speciálisan drámás is:
• Milyen életkorú a csoport (az életkori sajátosságok ismerete elengedhetetlen)?
• Milyen szinten gondolkodnak (felszínes, érdeklődő stb.)?
• Milyen képességűek?
• Tudnak-e együtt, illetve kiscsoportban dolgozni?
• Milyen összetételű a csoport?
• Rendelkeznek-e drámabeli jártassággal?
• Egyéb figyelembe veendő szempontok (pl. mi iránt érdeklődnek).

Miért a drámát választottuk?
Ha a tanítói/tanári munkánkban élünk a dráma nyújtotta lehetőségekkel, el kell döntenünk, hogy mi 118
célból. Miért a dráma a legalkalmasabb munkaforma számunkra? Mivel a dráma elsődleges célja a
„megértésbeli” változás előidézése (ami persze mindig együtt jár a megéléssel, a megtapasztalással,
annak érzelmi hatásával), meg kell határoznunk, hogy miben szeretnénk, ha tanulóink változnának,
ha más attitűdöt képviselnének, netán a csoporton belüli viszonyok megváltoztatása a cél, esetleg a
szerepjátékon belüli szembesülés valamely tantárgyhoz köthető ismeretanyaggal. És azt is végig
kell gondolnunk, hogy milyen helyzetek és figurák kapcsán szeretnénk az átélést, a megtapasztalást,
az érzelmi hatást elérni. Ha tisztáztuk céljainkat, akkor rátérhetünk a következőkre…

Mi a téma?
Valamilyen tanórához kötődő ismeretet szeretnénk közvetíteni (irodalom, történelem, természetismeret stb.) vagy egy erkölcsi (árulás, lopás, hazaszeretet stb.), szociális, esetleg társadalmi léptékű
(szegénység, munkanélküliség) problémával kívánunk foglalkozni. Meríthetünk témát a tanulók
mikrokörnyezetéből is – ilyenkor még a megszokotthoz viszonyítva is fontos a távolítás. Adhat témát akár a média is: mindaz, amit a gyerekek látnak, hallanak maguk körül. És a tanári szándék is
beemelhet témát a drámamunkába: „szeretném, ha a diákjaim ezzel és ezzel a drámában találkoznának először, és nem a valóságban”. Persze egyetlen drámaórától túlzás lenne azonnali gyökeres változást remélni, de a probléma felvetése és az arról való közös gondolkodás önmagában sikernek
könyvelhető el. Számolnunk kell azzal is, hogy tanulóink nem egyformán érzékenyek a felvetett
témát illetően, és valószínűleg nem is ugyanaz a kiinduló attitűdjük. Ebből adódóan a bekövetkezett
változás is különböző megértési szinteken valósul meg.
Ha megtaláltuk a megfelelő témát, valószínűleg rengeteg momentuma kínálja magát, hogy vegyük
nagyító alá. A választott témát tovább kell szűkítenünk, hiszen minden aspektusát lehetetlen körüljárni „egy szuszra”.

Fókusz
A kellően leszűkített téma is rengeteg lehetőséget kínál: ha nem redukáljuk a nézőpontokat (egyre,
illetve a témától függően, amennyiben hosszabb idő áll rendelkezésre, legfeljebb kettőre), olyan
szerteágazó drámaóra válik a tervünkből, amelyik könnyen – és jóformán szükségszerűen – kicsúszik az irányításunk alól, s végül a „sokat markol, keveset fog” helyzetbe kerülünk. Ha több megvizsgálandó nagy kérdés marad az órában, akkor rendre egyiket sem sikerül kimerítően megvizsgálni. Így a felületes szemlélődésből következően a megcélzott attitűdváltás sem következhet be. A
drámaórában a fókusz a mérce – az a viszonyítási pont, amelyet végig szem előtt tartunk, s amit minél több oldalról kívánunk körül járni. A dráma fókusza két szintet képvisel a vizsgálódásban. Egyfelől partikuláris, mert az egyén szintjén vizsgálja az eseményeket: mit jelent az ő számára éppen ott
és akkor az a helyzet, másfelől az egyén által ott és akkor tapasztaltak magukban hordoznak egy
mások számára is érvényes univerzális tartalmat. Természetesen a választott fókusz meg kell feleljen a választott célnak és az adott korú gyerekcsoportnak. Ha például a választott témánk a munkanélküliség, a fókusz lehet az, hogy hogyan viszonyul egy család a jól fizető munkáját hirtelen elveszítő családfőhöz, vagy milyen eszközökhöz folyamodhat valaki, aki mindenáron meg akarja tartani

a munkáját, másokkal szemben. A témához tartozó fókuszok szélesebb körének feltárása segítheti a
drámatanárt a számára és a tanulók számára egyaránt megfelelő központi kérdés megtalálásában.

A kontextus
A kontextus kijelöli a játék körülményeit. Mindenképpen tisztáznunk kell a következő elemeket:
• Idő: múlt, jelen, jövő (és a napi idő)
• Helyszín: Hol játszódik a dráma? (Tágabb és szűkebb kép egyaránt…)
• Személyek: Milyen szerepbe lépünk? Milyen korúak, foglalkozásúak, státuszúak vagyunk? (És
egyéb jellemzők sokasága következhet itt…).
• Viszonyok: A dráma indításakor fennálló viszonyok: egyetértés vagy viszály, családi kötelék
vagy másféle csoporthoz tartozás.
Bár a dráma egy fiktív történet mentén mozog, mégsem elbeszélő jellegű. A cél nem a történet elő- 119
rehaladása valamiféle kifejlet felé. Amivel a dráma foglalkozik: az „itt és most”. Azt a helyzetet
vizsgáljuk, amelyben éppen vagyunk: azt keressük a játékainkban, hogy az általunk játszott szereplő
hogyan viselkedik, érez, gondolkodik az adott helyzetben, mit vált ez ki a környezetéből stb. A játék akkor lesz hiteles, ha a résztvevők számára „valósnak” tűnik. Ha a történet átlépi a „valószerű”,
a hihető határát, nehezen irányíthatóvá válik.

Keret
A keret akció és perspektíva együttese. Nulla kerettávolságról beszélünk, ha benne vagyunk az
eseményekben, ha az akció velünk történik. Kis kerettávolság, nagy kerettávolság – csak látszólag
nem cizellált a kerettávolságok listája: a helyzetek egyedisége, differenciáltsága azzá teszi.
A keret meghatározása a dráma érzékeny pontja. A drámai kontextus megtervezése után ez az a
pont, amikor a tevékenységet elkezdjük és szerepbe lépünk, vagyis ez a drámai kontextusba lépés
formája. A játékban mind a tanár, mind a gyerekek szerepben dolgoznak. A történetben meg kell
keresni azokat a gyerekek számára felkínálható szerepeket, amelyek szemszögéből a felkínált téma
megfelelő távolságból és védelemből vizsgálható, mégis izgalmat és kihívást jelent a számukra. A
tevékenységnek motiváló erővel kell bírnia, és kellő feszültséget kell hordozzon, hogy játékba segítse a csoportot. Hogy mekkora kerettávolságot tartunk a csoport és a vizsgált probléma között, azt
nagyon körültekintően kell megválasztani. Bizonyos témákat a csoport pszichés védelme érdekében
nagy kerettávolsággal kell vizsgálnunk (pl. halál, nemi erőszak stb.). A gondosan megválasztott keret egyaránt szolgálni fogja céljaink elérését és a kijelölt fókusz alapos vizsgálatát is. A rosszul
megválasztott keret azt eredményezheti, hogy a játék hiteltelenné válik.

Szerepek (tanári, gyerek) átgondolása
A dráma egyedülálló hatásmechanizmusát a gyermeki játékból eredeztethető szerepjáték hordozza.
A gyermeki játék jellemzői közül (jó esetben) sok megmarad a drámában, de a tevékenység keretei
áttevődnek a tanár által irányított színházi konvenciók nyújtotta lehetőségek közé. A színház formanyelvének, a színházi konvencióknak az alkalmazásával válik a játék a tanár kezében oktatásinevelési eszközzé. Ez a „mintha” tevékenység, amely mind a gyermeki játéknak, mind a drámának
sajátja, végig egyértelműen képzeletbeli marad, és bár valószerű az, amit csinálunk, a játszóknak
tudatában kell lenniük, hogy képzelt helyzetben cselekszenek. A gyerekek számára felkínált szerepek legyenek kellően vonzóak, ezzel együtt jelentsenek kihívást számukra! Ha alultervezzük (vagy
fölé-) a szerepeket, akkor érdektelenné válik a tanulók számára a szerep, és a játék elsikkad vagy
bohóckodássá válik. Szerepbe lépéskor a gyerekek a meglévő tapasztalataikból építik fel a játszott
figurát, még akkor is, amikor a szerep látszólag ezen a tapasztalati körön kívül esik („hozott anyaggal dolgozunk”). A szerepben végzett munka során ezek a tapasztalatok egyébként tovább gazdagodnak.
A tanár is szerepbe lép a játék során. Ez sok okból és célból történhet (a drámapedagógiai szakirodalom ezt részletesen taglalja – a tanári szerepbe lépés mögötteseiről a legalaposabb listát a Ma-

gyarországon megjelent irodalomban talán J. Neelands kínálja12): az új információk bevitelétől a
nyelvi, viselkedésbeli minta nyújtásáig tucatnyi oka/célja lehet annak, hogy a tanár szerepből dolgozik. A tanári szerep státusza is többféle lehet, attól függően, hogy a játék és a csoport reakciója
mit kíván. A tanár nem kell, hogy színészileg tökéletes alakítást nyújtson, nem az a cél, hogy „lenyűgözze” és nézővé tegye a résztvevőket, hanem az, hogy meggyőzően képviselje az általa játszott
figura attitűdjét, és ezzel segítse a játék menetét.

Alkalmazott munkaformák
A tervezés során elgondolkodunk azon, hogy milyen munkaformák szolgálnák leginkább a dráma
elmélyítését. Itt szintén figyelembe kell vennünk a csoportunk életkori sajátosságait, mi az a munkaforma, amiben a legszívesebben dolgoznának és a legtöbb hozadéka lenne. Érdemes értékelnünk
a különböző drámamódok sajátosságait is: milyen fokú tanári irányítás mellett működtethető, mik
120
az előnyei, illetve hátrányai stb. Természetesen minél többet kipróbálunk, annál színesebb lesz az
óra, de a zsúfoltság itt sem előny, a drámamódokból való ki-beugrálás felszínessé teszi a játékot.

A rendelkezésünkre álló idő és tér
Fontos előre tudnunk, hogy a játékra mennyi idő áll a rendelkezésünkre. Az sem mindegy, hogy ez
az időtartam egyben, vagy több részletben használható fel. Ugyanis több óra egyben (pl. szakkör)
lehetőséget ad egy komplex játék kivitelezésére. Ha kizárólag negyvenöt perces tanítási órákban
gondolkodhatunk, akkor vagy rövidebb játékot (súlyos témák esetén ez nagyon nehéz, többnyire
megoldhatatlan feladat), vagy órasorozatot (ez a valószínűbb) tervezzünk. Az órasorozat esetén meg
kell határoznunk játékunkban azt a helyet, ahol az megszakítható, ahol nem sérül a történet, ahol
marad annyi feszültség, hogy onnan némi felidézéssel a dráma folytatható lesz a legközelebbi alkalommal.
A térnek jelentős hatása van a választható tanári megoldásokra (akár az utolsó pontban említett alkalmazható munkaformákra). Ahol szabadon átrendezhető a terem, és a bútorok között marad annyi
hely, hogy körbe lehet állítani a csoportot, ott a tér szolgál, és nem korlátoz. A drámához ennyi bőven elegendő – ha az igények nagyobbak, akkor az különleges, alkalmi esetnek számít.

Drámamodellek13
Ha a tervezési alapokat átgondoltuk, és az ott sorolt pontokra vannak válaszaink, akkor sem
kerülhető meg, hogy a drámaóra szerkezetének kérdéskörében gondolkodjunk. És az sem, hogy a
gondolkodás során (után) döntéseket hozzunk. Tudjuk, nem mi leszünk az elsők, akik ilyesmivel
szembesülnek – szerencsére mások munkájának tapasztalatai ez ügyben rendelkezésre állnak,
átadhatók, és így figyelembe vehetők. Nyilván nincs kötelezvény előttünk, hogy követnünk is
kellene mások gyakorlatát, de tudnunk, ismernünk mindenképpen érdemes. Milyen
óraszerkezeteket építsünk fel, hozzunk létre? Erről szólnak a drámamodellek.14

Bevezető

A következőkben a tanítási dráma modelljeinek felvázolásával próbálkozom.15 Az alábbi modellek
kapcsán nincs általam ismert és érvényesnek tartott szakirodalom: ha nem a gyakorlatból merítenék
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Neelands, i.m.
Kaposi László: Drámamodellek. In: Drámapedagógiai Magazin, 2012/1. szám.
14
A modelleket részletesen ismertető tanulmány stílusa némiképp elüt az eddigiektől és a folytatástól is, de viszonylag
friss munkáról van szó, amivel a jelen sorok írója egyrészt elégedett, másrészt – lévén saját dolgozatáról van szó –
valamelyest elfogult – az egységesítés jegyében sem szeretne átírni, módosítani.
15
Tanfolyamvezetői és egyetemi oktatói munkámból (így, ebben a fontossági sorrendben) sokan ismerhetik már az itt
közzétett tanulmányt. Jó néhány éve használom már a képzésben, ezer fő körüli lehet azoknak a száma, akik ennek
alapján tanulták a tervezést. A drámamodellek a 120 órás drámapedagógiai továbbképzések tematikájának részévé és
fontos anyagává vált, hasonlóképpen a Nyugat-magyarországi Egyetem győri szakirányú képzésein is sokan tanulták, és
beépült az integrációs pedagógiai program drámapedagógiai tárgyú tanfolyamainak anyagába is. De még nem
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(tehát a mások és magam által művelt tevékenységből), akkor azt mondanám, hogy saját „kútfő” a
származási hely...
Évente egy-kétszáz drámaóra tervezetét olvasva és nagyjából ennyi levezett órát/órarészt látva
természetesnek tekinthető, hogy kerestem bennük azt, ami közösnek mondható. És volt olyan is,
hogy nem kerestem, csak nem lehetett nem észrevenni. Elsősorban nem a témaválasztás foglalkoztatott, bár az is fontos és érdekes kérdés, hogy honnan veszik a témákat a drámatanárok/tanárjelöltek, milyen témákat találnak meg, s miféle témák találják meg őket. Sokkal inkább érdekelt az,
hogy a választott témát milyen utakon-módokon dolgozzák fel az egyes órák tervezői, vezetői.
Figyelve a feldolgozási módokat, rá kellett jönnöm arra, hogy a „dramaturgiai szerkezet” megválasztása nem független a témától. Viszonylag rövid idő alatt sikerült olyan megoldásokat
találnom (felfedeznem vagy észrevennem – eldönthetetlen, hogy mennyi ebben a kitalálás és a
megtalálás aránya), amelyek alkalmazása adott (jellegű) témáknál gyakorinak bizonyult. Az, hogy
vannak közös, gyakran használt és eredményre – használható drámaórákra – vezető megoldások, 121
nem jár együtt azzal, hogy feltétlenül és kötelezően kellene használnunk bizonyos gondolkodási
sémákat. A témák egyedisége, a tanár egyénisége, a csoport összetétele, aktuális adottságai,
pillanatnyi állapota szerencsére számtalan egyedi vonással ruházza fel a drámákat. De az egyedi
vonások mögött ott van a szerkezet – akármennyire is takarják azt az egyedi elemek, felsejlenek a
tartóelemek, időnként határozottan felismerhetők egyes panelek.
Az ilyen irányú kutakodásból születtek a drámamodellek. Eleinte két alapmodellt különítettem el.
Ma már négy modell körvonalait látom biztosan, ezeket tanítom is. Itt tartok, s nem gondolom azt,
hogy valaminek a végére értem...

I. Központi figura köré szervezett dráma
A modellhez tartozó drámaórák szerkezeti felépítése:
• A kontextus és a történet tanár által megkötött, vagyis előzetesen eldöntött elemeinek (nevezhetjük ezeket peremfeltételeknek vagy megkötéseknek is) ismertetése. Ami itt előkerül, azt a tanár
készen hozza. Ezzel azt is szeretnénk rögzíteni, hogy a tanárnak be kell vinnie olyan információkat, amelyekkel a képzeletbeli világ építésekor annak kereteit, jellegét megkötheti. Azt és anynyit, amitől ráismerhetünk: igen, ebben a világban játszódik játékunk, és nem valamelyik másikban. Egyéb szaktárgyak tanáraihoz hasonlóan a drámatanár is minden esetben valamiről, és
nem akármiről akar tanítani. Ma éppen miről is tanulunk – ez ügyben neki kell döntéseket hoznia, ezt a felelősséget többnyire nem ruházhatja át másra. Eközben figyelembe kell vennie, hogy
kikkel dolgozik: a tervezés első lépcsője mindig, bármilyen pedagógiai módszer alkalmazása
esetén a csoport és a cél összevetése. A témaválasztás egyik forrása így a csoport maga: direkt
vagy indirekt kéréseik egyaránt hozhatnak témát. De az esetek többségében mégis a tanár határozza meg a közös tanulás tárgyát, és így módja-lehetősége is van előzetesen felkészülni arra.
A kontextusépítés előre eldöntött elemeinek átadására a legegyszerűbb forma a tanári közlés. A
tanár a történet gazdája, meséli azt, amit tud (megosztja velünk, amit a tervezés, előkészítés során eldöntött). Amennyiben ez a megoldás rendszeresen visszatér, miszerint a tanár az óra elején
„csak ül és mesél”, akkor az az órák sorozatában (és nem egyszeri alkalmakban gondolkodva)
hamar unalmassá válhat a résztvevők számára. Többek között ezért is alkalmaznak a drámatanárok, a gyakorlottságuktól és az igényességüktől függően változó mennyiségben és minőségben, egy-két tucatnyi kontextusépítő konvenciót (vagyis eljárás szintig kidolgozott munkaformát).
• Kérdések segítségével a központi figuráról alkotott kép bővítése. Ahhoz, hogy tanár és tanuló
közös játéka jöhessen létre, elengedhetetlenül szükséges, hogy a tanulók a sajátjuknak érezzék a
publikáltam. Az a változat, ami az interneten sokaknak elérhető, az az integrációs pedagógiai program segédanyaga, a
felsőoktatás hallgatói számára készült: soha meg valósított képzések segédlete. A szerző akaratán kívül került fel a
netre. Ez itt most egy legális publikáció. A neten már elérhető és az itt közölt változat számos ponton szó szerint, másutt
pedig csak lényegileg egyezik. És egyes pontokon pedig sehogyan nem egyezik, mivel ez az írás a neten
beszerezhetőhöz képest javítottnak (pontosított, jelentős mértékben kiegészített változatnak) tekinthető. Így előáll az a
suta helyzet, hogy az első kiadásból rögtön javított változat lett.

•

•

•

vizsgált figurát, helyzetet, történetet, amihez pedig a szerencsés témaválasztás mellett az is
szükséges, hogy ők maguk részesévé váljanak azok kitalálásának, kialakításának. A tanár tanítani akar, azt is tudja, hogy miről, a tanuló pedig (feltehetőleg) játszani akar a drámaórán. Kötésre, oldásra egyaránt szükség van itt: ebben többnyire még a sorrend sem mindegy. A tanári
kérdéssel a legegyszerűbb formai megoldást említettük: mielőtt játékra váltunk, a kérdésekre
adott válaszaikkal a tanulók tovább építhetik-gondolhatják a központi figurát. Beengedni a
résztvevőt az órába – az alkotás lehetőségét előjelezni számára, mert eddig még csak befogadó
volt. Közössé tenni azt, ami a tanár előkészítő munkájával, és ezen munka eredményeinek „tálalásával” indult.
Kontextusépítő eljárásokkal a központi figura részletezése, alapos kidolgozása következik. Ismét fontos a sorrendiség: fel kell építenünk a központi figurát, mielőtt valamiféle bonyodalom
elé állítjuk. Nem terhelhetjük a tanulókat egyidejűleg – lévén logikai nonszensz – azzal a kétirá122
nyú feladattal, miszerint vizsgálják meg annak a figurának a döntési lehetőségeit, akit nem is
ismernek. És nem is ismerhetnek, tegyük hozzá, mert tőlük függetlenül talán nem is létezik, hiszen mi alkotjuk meg, itt és most. Ebből következik az, hogy – szerencsés esetben – a bonyodalom bevitele a drámaórákba a figurák kontextusának kidolgozását követően történik meg. Ne
tévesszük össze a színházat a tanítási drámával! Az előbbinél készen van a figura, az író már
megalkotta, és a színészek is hat héten keresztül ismerkedhettek vele. (Ott akár az első mondatokban is „süvíthet a bonyodalom előszele”...)
A bonyodalom bevitele és kibontása a következő fázis, az erre a célra kidolgozott narratív formákkal. A drámaóra során a történettel végzett munka közös alkotás lesz, de a történet egyik
legfontosabb indító elemének, a bonyodalomnak a kijelölése (kiválasztása) a tanár feladata kell,
hogy legyen. Ha tudni kívánjuk előre azt, hogy az adott órán miről is tanítunk, akkor ettől nem
(vagy csak kivételes esetekben) tekinthetünk el. Természetesen már a bonyodalom első hullámveréseinél is lehetővé kell tenni a résztvevőknek a hozzáférést: attól még, hogy a bonyodalom
bevitele a tanár feladata, szó nincs arról, hogy annak hatását, a „következő lépést” is mindig ő
fogja eldönteni. Ha tanórai keretekben gondolkodunk (és miért ne tennénk ezt?), akkor egyértelmű, hogy a rendelkezésre álló időtartamok miatt nincs lehetőség hosszú történetbonyolításra.
Ami, valljuk be, általában jót is tesz a drámának, amely már csak műfaji okok miatt sem igényli
a hosszú történetet. (Egy ötfelvonásos drámában persze lehet sok fordulat és a történet szállította
meglepetés. Az iskolában jobbára egyfelvonásosokat játszunk…)
A történettel végzett munkának a célja az, hogy eljussunk olyan helyzetekhez, ahol már nem
kell tovább építeni a történetet, ahol „megállhatunk”, s ahol a munka irányt válthat: a horizontálisból a vertikálisba. Ez a drámaórák mélyítő szakasza: számos színházi forma szolgálja eszközként ezt a munkafázist. A legtöbb erős hatású, igényes konvenciónk ehhez a szakaszhoz áll
rendelkezésre. Ezek a formák sokkal nagyobb színházi elvárásokat támasztanak a játszók és a
játékot vezetők felé egyaránt – ha a viszonyítási alap a drámák kontextusépítő vagy narratív
szakaszának színházi igénye. A drámában megvalósul egyfajta természetes rend: a
kontextusépítés során alig van megjelenítési igény, a narratív szakaszban használt formák
valóságközeliek, míg a mélyítő és reflektív szakaszok emeltebb színházi nyelven beszélő, erősebben stilizált, összetett formákat (is) hoznak. A tanítási dráma ezzel megteremti a szükséges
és fokozatos átmenetet az osztálytermi, aktuális valóság és a fiktív világ között. Éppen ezért a
dráma felvezetése nem igényel külső (egyben gyakran külsődleges) eszközöket, például nem
igényli a szabályjátékos előkészítést. Ha arra szükség van az adott órán, akkor annak egyetlen
érvényes mögöttese lehet: a csoport miatt vált fontossá valamilyen speciális fejlesztő tevékenység. (Ez a nem a dráma felől érkező igény természetesen jogos és fontos lehet...) A mélyítő szakasz eseményei a központi figurára épülő drámában egyértelműen azzal járnak, hogy a hős kerül
valamilyen megoldandó feladat, probléma elé (válsághelyzetbe, döntési helyzetbe kerül − ezeket
a kifejezéseket is gyakran használjuk, teljes joggal, de nem minden esetben ilyen súlyúak a feladataink). Ennél a drámamodellnél a „vég” jól látható: variációkban, de jól tervezhető az óra
második fele is, így a tervezés során kereshetők és találhatók formák a mélyítő szakasz során
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vizsgált tartalmakhoz. A tervezés pedig a drámában ebből áll: formát keresünk a tartalomhoz,
sokkal ritkábban fordítva.
A történetnek a mélyítő szakaszhoz képest nyugvópontra juttatása, lezárása, a szálak valamilyen
szintű elvarrása megkerülhetetlen feladat. Mondjuk ezt annak ellenére, hogy a drámában a
megértésben kell előrébb lépnünk, és nem feltétlenül a történet szerinti vég elérése a feladatunk.
Az, hogy a résztvevőknek menyire fontos a történet lineáris teljes lebonyolítása, az életkorfüggő
is: óvodásoknál, alsó tagozat elején lévőknél ez gyakran elemi igény, ki kell szolgálni. Minden
drámaóra utolsó fázisában sor kerül valamiféle visszatekintésre és ezzel együtt a csoportos játék
belső, közösen elvégzett értékelésére, ami semmiképpen nem tévesztendő össze az iskolai értékeléssel/minősítéssel, az értékelés más módszertanok szerinti értelmezésével. Ezzel együtt igaz,
hogy az értékelés nemcsak így, tömbösítetten van jelen a drámában: az egyeztetés-megjelenítésértékelés egy-egy drámában többször is előforduló szekvenciájában már sokkal korábban szer123
ves része a tevékenységnek. A központi figurára épülő drámamodell szerinti játékot záró szakasz – a dráma reflektív szakasza – lehetőséget ad a történet befejezésére és/vagy a lehetséges
variációk tisztázására, játékbeli kipróbálására, és a közösen végzett értékelésre, visszatekintésre
(az adott drámától és a csoporttól függően szerepben vagy szerepen kívül végzett munka során).

A tanulók az ezen modell szerint szervezett drámaórákban többnyire csoportbontással dolgoznak. A
képzeletbeli világon belüli szerepeiket váltogatják: a központi figurát a csoportbontásos munkában
gyakran minden (kis)csoportban játssza valaki. Szó sincs arról, hogy bárki is a tanulók közül
„főszerepelné” az órát! A központi figura megjelenítése soha nem egyetlen tanulóra hárított feladat
– inkább állítható az, hogy általában egyszerre többen is magukra veszik ezt a szerepet. A modell
szerint minden más szerep eljátszásának oka és célja ennek a figurának az építése. Egyetlen szerep
lesz részletesen, időnként egészen árnyaltan megrajzolt, az ábrázolásban az egyénített figura
szintjére is eljutó, míg az összes többi szerep ehhez képest legfeljebb a karakter szintjén felmutatott,
afféle dramatikus vázlat, skicc. Ezek döntő többsége azért lesz a dráma része, hogy tükröt tartson a
központi figurának (a klasszikus hamleti értelmezéssel). Természetesen a tükör lehet akár görbe,
belefér a provokáció, a kihívás is.
A központi figurára épülő drámában ellentétes tendenciák jelennek meg a színházi követelmények
terén: míg a (kis)csoportos munka biztonságot jelent azoknak a tanulóknak is, akik nem
rendelkeznek drámás-színjátékos tapasztalatokkal (ez gyakran együtt jár azzal, hogy gátlásokkal viszont igen), ezzel szemben a csoportos beszámolók időnként tiszta színházi helyzetet teremtenek,
amikor van előadó és néző, amikor „valaki keresztülmegy a térben, míg a másik nézi”. Ezekben
nehezebb megbújni, mint az egész csoportos játékokban (lásd a következő modelleket!), amikor a
bizonytalanok szereplőként a háttérben maradhatnak, ha akarnak, illetve amikor nincs néző, olyan
személy, aki az adott pillanatban a szervezési rend alapján kívül marad.
A modell szerint szervezett drámaórában a válsághelyzet környékén gyakori az, hogy a már kellően
részletezett figurát nem tudja bárki megjeleníteni a kiscsoportból. Ez mindenképpen korlátozó, de
nem zárja ki azt, hogy azok, akik már nem szívesen játsszák egy csoport elé kitett jelenet keretei
között a központi figurát, hogy a helyében tudjanak gondolkodni, érezni, a sorsának, helyzeteinek
megértésében előre tudjanak lépni. Mindez természetesen a résztvevőkre koncentráló, érzékeny
tanári jelenlét esetén semmiféle problémát nem jelent, hiszen kereshetők olyan formák, amelyek a
játszók többségének biztonságosnak számítanak majd...
A központi figurára épülő drámában a tanár többnyire munkavezetőként, szerepen kívül dolgozik.
Annyira igaz ez, hogy ha éppen nem ezt teszi, akkor érdemes egy pillanatra elgondolkodni azon,
hogy a szerepbelépésével milyen más tanári feladatát nem látja el. A tanár szerepbe lépésének terén
az képez akadályt, amit az imént említettünk: a szervezési rend: a tanár nem állhat be hosszabb
időre egyetlen kiscsoportba, mert akkor a többiek munkájával nem tud foglalkozni, arról még az
alapvető információk begyűjtésében is „akadályoztatva lesz”.
Éppen a fentiek miatt választják előszeretettel ezt a drámamodellt olyan kezdő drámatanárok,
akiknek a szerepben végzett munka terén esetleg még bizonytalanságaik vannak. Gyakran még
olyan esetekben is ezt teszik, amikor az adott témához nem a központi figurára épülő dráma az
adekvát feldolgozási mód, amikor az inkább kerülendőnek minősül, mint követendőnek.

A modell szerinti munkának az egyik veszélye a tanár számára ez a szerepen kívüliség: kirekesztődhet a saját maga által szervezett játékból. Éppen ezért ennél a modellnél két okból is érdemes
kihasználni minden olyan lehetőséget, amikor egész csoportos játék indítható: így legalább időnként
nem kényszerül a külső megfigyelő szerepkörébe a tanár, vagyis ezekben a pillanatokban szerepbe
léphet, illetve a csoport számára formai változatosságot jelenthet a csoportbontásos „fordulók”
között az egész csoportban végzett tevékenység.
A modell szerinti tanóra kb. harmada rendre a kontextusépítésről szól. Az, hogy milyen hosszú a
dráma képzeletbeli világának felépítése, az függ attól, hogy maga a kontextus mennyire távoli a
dráma résztvevőinek hétköznapi világától – é. mennyi információt kell bevinni az órába. Legkésőbb
az óra felénél már a drámaóra központi kérdésével célszerű foglalkoznunk (a fókuszról van itt szó).
A végéről visszafelé számolva legalább 10 perc rendre szükséges a történet lezárásához, a szálak
elvarrásához, az értelmezéshez, vagyis a reflektív munkaszakaszra. Mindebből következik, hogy
állandóan az órára figyelve dolgozunk: keressük azokat a formákat, amelyek gyorsítják a 124
csoportbontásos munka eredményeiről szóló beszámolót (pl. állókép alkalmazása, szükség szerint a
szereplők kihangosításával, vagy éppen a mikrojelenet említhető, mint gyakran alkalmazott gyorsító
formai megoldás).

II. Csoportra épülő dráma belső problémával
Ha egy szakaszon kellene elhelyezni a drámamodelleket, akkor a központi figurára épülő lenne az
egyik, és a két csoportos drámamodell közül ez, vagyis a belső problémára épülő lenne a másik
végpont. Az angol drámapedagógia eszményeihez (a kb. két évtizede lefordított és kiadott
alapkönyvek alapján ezek nem ismeretlenek hazánkban) sokkal közelebb áll ez a fajta dramatikus
tevékenység, talán az összes drámamodell tekintetében is a legközelebb. Itt minden résztvevő saját
figurát alkothat, és a tanári szereptípusok teljes köre alkalmazható. A tanár szerepet is vált,
többnyire két figurát játszik, egy csoporton belülit hosszan, és rövidebb időtartamban legalább egy
külsőt: hírhozót, provokátort, ellenséget stb. A résztvevők ritkábban váltanak szerepet, ha teszik ezt,
akkor tanári felszólításra, és nem maguktól.
A modellhez tartozó drámaórák szerkezeti felépítése:
• A dráma világának körülhatárolásával indul a modell szerinti dramatikus tevékenység. Pontosan kell tudnunk azt, hogy hol és mikor játszódik történetünk. Ehhez a tudáshoz a tanár által
megadott peremfeltételek szükségesek, majd azoknak a játszókkal kialakított közös, egységes
értelmezése. Más kérdésekben, a peremfeltételekkel, tanári kötésekkel le nem fedett kontextuselemek kapcsán csoportos egyezségek sora, sorozata szükséges.
• A kontextus alapelemeinek rögzítése után a választható szerepek körének kijelölése következik.
Gyakori (de messzemenően nem kizárólagos) törekvés zárt modellhelyzet felállítása, ahol valóban láthatók az előző pontban említett „határok”, mint például elzárt, önellátó település a hegyek között, hajótöröttek egy lakatlan szigeten, expedíció tagjai, hajó utasai a nagy felfedezések
korában. A szerepekkel kapcsolatban egész csoportban végzett tevékenység mindig időigényes,
éppen ezért a drámatanárok gyakran alkalmaznak „gyorsító” eljárásokat: például bizonyos kérdésekben nem a tanulókkal együtt döntenek, hanem a frontális szervezésű egyeztető megbeszélések16 helyett előre vázolják, kidolgozzák a szerepeket, s ún. szerepkártyák – cédulák, egyes
mai kontextusokban kitűzők – formájában hozzák be azokat az órára. Ezeket sorsolásszerűen
kihúzzák a játszók, de lehetséges az is, hogy egy-két kiemelt (a többség számára nehéz) szerepre
a tanár kér fel játszókat. Mindennek ára van: ami a tanár számára időbeli nyereség, annak az ellensúlya a „nem miénk” kezelési mód esetleges megjelenése a tanulók részéről.
• A szerepek kiválasztásával folytatódik a modell szerinti drámamunka. A tanár is választ magának szerepet17. Ehhez ajánlható az ismert, minden alapképzésen tárgyalt kilenc elemből álló sze16

Nyilván ez a legegyszerűbb és a tanulók által megszokott osztálytermi formákhoz a legközelebb álló szervezési mód.
Célszerű rögtön a játék elején megkötni a tanár által választott szerepet. Az ehhez ajánlható nyelvi sémák: „ha nincs
ellenetekre, akkor a mai játékban én X szerepét játszanám”; „amikor ezt a szerepet játszom, akkor ez a kellék/jelmez
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replista.18 Az előző pontban említettük, hogy a drámatanári munkában gyakori a csoporton belüli szerep mellett legalább egy „külső” szerep választása. A külső szereppel természetesen könynyen vihetünk be epikus információkat a játékba, de jobb esetekben túl is léphetünk ezen a szinten: a dráma szempontjából hasznos feszültségek teremthetők ezeken az egyébként rövid ideig
játszott külső szerepeken keresztül, hiszen erős kihívásokat intézhetünk a csoport felé; segítségükkel megjelenhet a bonyodalom, impulzust adhatnak, és mozdíthatnak a történeten, avagy később mélyíthetjük velük a drámát. Ha a tanulók drámabeli szerepválasztásánál nem a verbális
egyeztetést választjuk, hanem a szerepcédulák húzását, akkor a tanár által már megadott adatok
kiegészítésével a résztvevők is hozzátehetnek a vázolt figurákhoz: bizonyos elemeket testre
szabhatnak, alakíthatnak. A szerepkártyákon egy-két rovatot szokás üresen hagyni, és azokat a
résztvevőkkel – rövid idő alatt – kitöltetni. Ezek általában lényegtelennek tűnő elemek: azt, ami
a figura típusát meghatározza, azt a tanár adja meg, a résztvevők legfeljebb csak tónusokat rakhatnak fel, vagy színezhetnek – de ettől a kevéske szabadságtól is sokkal inkább a sajátjuk lesz a 125
figura. Érdemes a szerepkártyákból többet készíteni, mint amennyi a csoporttagok száma, hogy
ne jelentsen problémát, ha valakinek nem tetszik az a szerep, amit éppen kihúzott.
A szerepek felvétele, kidolgozása játékon, megjelenítésen keresztül történik – fontos, megkerülhetetlen és időigényes tevékenység. Amíg egy csoportnyi gyerek a drámában alkalmazható szinten kitalálja a saját szerepét, majd megtanulja a másikról, hogy ő kicsoda lesz a játékban, avagy
legalább annyit megjegyez a másikról, hogy ő hová, melyik csoporthoz, családhoz stb. tartozik a
képzeletbeli világban, nos, mindez természetesen „viszi az időt”. Éppen ezért javasolható, hogy
az ezen modell szerinti munkát tervezve dupla órában vagy órasorozatban gondolkodjunk.
Rendre visszatérő, a gyakorlatban valóban fontos kérdés, hogy milyen neveket használjunk a
dramatikus tevékenység során: a saját név alkalmazása megszüntetheti a távolítást, amiről pedig
tudjuk, hogy a tanítási dráma egyetlen törvénye, és ami semmiképpen ne1m jó. Megtanulni
minden résztvevő szerepbeli nevét – ez pedig rendkívül időigényes. A köztes megoldások jelentik a leginkább használhatókat: például többnyire elég a saját kisebb csoportomat ismerni, a többiekről pedig elég azt tudni, hogy nem közénk tartoznak, hanem egy másik kisebb csoporthoz
(illetve azok közül melyikhez). Mintha a valóságban is így lenne… És lehet, hogy mindez a nevek használatára is jól alkalmazható megoldást jelent: csak a közelebbi ismerőseim nevét kell
tudnom, a többiek kapcsán gyakran elég a hovatartozás ismerete. A figuráinkat a típus szintjén
kell ismernünk, ezen a szinten a megjelenítésük is előbb-utóbb elvárható mindenkitől. A játékban töltött idővel arányosan – mondjuk egy összevont óra végére – egyre többet tudunk meg a
figuráinkról, vagyis jó esetekben a megjelenítésben megyünk/mehetünk az egyénítés felé: egyre
cizelláltabbak lehetnek az általunk játszott figurák.
A viszonyok kidolgozásához is játékot kínálunk a tanulóknak. A típusfigurák típusviszonyait kell
itt kitalálnunk és tudnunk, mégpedig a fenti kitételekkel: vagyis kiről többet, kiről pedig kevesebb is elég. (Ritka, amikor a tanár készen adja meg, vagy próbálja megadni a viszonyokat.
Természetesen próbálkozhatunk azzal, hogy paraméterezzük ezt a munkát: megadhatunk információt a szerepkártyákon, kit szeretünk, kit nem; a megfelelő pontokon elhelyezhetünk néhány,
a viszonyokra utaló, tájoló nyelvi alakzatot. De mindez legfeljebb impulzus jellegű: részletezni
a viszonyokat csak játékban lehet.) A személyes kapcsolatok dús rendszerének kialakítása röpke
10-20 perc alatt nyilvánvalóan nem lehet célunk: a csoport rétegződése viszont ennyi idő alatt is
felépíthető és vizsgálható. A viszonyok térbeli leképezése (afféle térbeli szociometria) jól alkalmazható és ajánlható gyorsító forma.19 Mivel a drámaóra első, vagyis kontextusépítő szakaszában vagyunk, kerülnünk kellene azt, hogy a szerepek és a viszonyok (szakmai zsargonban:) felrakására választott formák túl korán behozzák a bonyodalmat. Ennek súlyos mögötteseit az előző drámamodellnél részletesen tárgyaltuk. Gondos tanári előkészítést igénylő, és nem is mindig

lesz nálam/rajtam”; „a játék egy részében Y szerepét is én fogom játszani, ehhez ezt a kelléket/jelmezt használom
majd”.
18
A Norah Morgan és Juliana Saxton Teaching Drama c. könyvéből származó tanári szereptípusok első magyarországi
közlése: Drámapedagógiai Magazin, 1994-es különszám, Kaposi László: A tanár – szerepben
19
Alkalmazhatósága a játszók életkorától, avagy drámás gyakorlottságától függ.
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könnyű feladat olyan szituációkat kitalálni és megajánlani eljátszásra, amelyek amellett, hogy
nem emelnek be konfliktusokat, mégis elég érdekesek a résztevők számára, és mindeközben jól
szolgálják a figurák és a viszonyok kidolgozását.
Az ezen drámamodell szerint szervezett játékokban a fentieket követően jelentkezik a bonyodalom, mégpedig érdekes és erős formákban, úgy, hogy a hatás alól ne lehessen kibújni, hogy a
szerepeink szerint igen is azzal akarjunk foglalkozni. Mindig ott marad segítségként, így ennél a
drámamodellnél is: a történet gazdája a tanár, ő az, aki eleinte a narratívákkal dolgozik, és emiatt (hiába, nagy úr a megszokás!) a későbbiekben is élhet epikus közlésekkel. (A drámapedagógiai szakirodalomban a tanári narráció kifejezés terjedt el ennek alkalmazására.) A csoportos játék – mint a drámafoglalkozások rendre – a történetépítéssel, a bonyodalom kibontásával folytatódik. Dramaturgiai feladataink a továbbiakban azonosak az előző modellnél említettekkel…

Az óra elején választott szerepeinket gyakran tanóra hosszat játsszuk – a tanulók ritkán váltanak 126
szerepet ezen modell szerint20. A tanárnak – lévén hosszabb ideig dolgozik ugyanazon szerepből –
gondosan mérlegelnie kell az alkalmazni kívánt tanári szereptípust, mivel a szerep korlátai megszabják a tanár irányítási lehetőségeit, ugyanígy befolyásolják a tanulók játékbeli szabadságát is.
A tanulók ennél a modellnél kapják a legtöbb lehetőséget az általuk választott figurák alakítására:
hosszan és a csoportos munka biztosította „védett környezetben” dolgozhatnak szerepeiken
(mindenki szerepben van, nem néz minket senki kívülről). Ezzel együtt ennél a drámamodellnél
sem kizárt a csoportbontásos formák alkalmazása, de nem azok jelentik a jellemző munkaszervezési
rendet.
A csoportra épülő drámák – főleg a csoporton belüli problémákra épülők – esetében jóval nehezebb
a történet tervezése, hiszen a játszók szerepeikből sok izgalmas, érdekes és divergens ötletet
hozhatnak be. A konszenzus kerestetése állandó drámatanári feladat, de ez azzal is jár, hogy
eltérhetünk a történet tervezett vonalától. Ez önmagában nem baj, legfeljebb probléma: tanári
feladatunk nem egy történet lebonyolítása, hanem egy adott probléma tanulmányozása, előrelépés a
dolgok megértésében – konkrétan annak a megértésében, amiről a dráma szól. Amíg a dráma
fókusza tartható, addig nem kell menet közben jelentősen átterveznünk az órát. Ellentétes esetekben
improvizálni kell: egyes huszadik századból ismerős közösségi színházi irányzatokra emlékeztetően
a tanár egyidejűleg a darab (egyik) dramaturgja, időnként rendezője, máskor színésze is, aki a
társaival együtt a játékon keresztül valamit mindenképpen meg akar érteni a világból. Valamit: itt és
most…

III. Csoportra épülő dráma külső problémával
Az I. és II. drámamodellel egyaránt rokonságot mutató, ún. „köztes” változat (az előző pont bevezetőjében említett szakasz közepére tehetnénk).
A modellhez tartozó drámaórák szerkezeti felépítése:
• A dráma világának körülhatárolása (hol, mikor játszódik a dráma).
• A választható szerepek körének kijelölése.
• A szerepek kiválasztása.
• A szerepek kidolgozása (játékban).
• A csoporthoz tartozást erősítő játékok. A „milyen a mi falunk ünnepe”, „mire vagyunk büszkék” típusú csoportbontásos feladatok jól szolgálhatják ezt.
• A bonyodalom jelentkezése, kibontása stb.
A szerkezetet összevetve a másik csoportos modellel azt állapíthatjuk meg, hogy egyetlen pont
kivételével teljes az azonosság. Az egyetlen, de lényeges különbség ott található, ahol nem
dolgoztatjuk ki a figurák viszonyait, hanem helyette a csoporthoz tartozás tudatát erősítő játékokat
ajánlunk.21
20

A tanár szerepváltásairól ld. a „külső” szerepről írottakat!
„Azt ajánlom”: a drámatanárok által alkalmazott nyelvi fordulatok egyike. Időnként még akkor is alkalmazható, mert
kevésbé iskolás atmoszférát szül, amikor a jelentés oldaláról kiinduló szigorú vizsgálat már más szót hozna.

21

Ez az eltérés a külső megfigyelőnek apróság, de a játékban mégis nagy jelentőségű: viszonyok
nélkül a szerepeink vázlatosnak mondhatók. A drámaórában megjelenő problémára mint „közösség”, s nem mint egyén fogunk reagálni. (Megjegyzés: ha megjelennek a drámában a viszonyok,
akkor a probléma „belsővé válik”, és a viszonyok mint erővonalak mentén rendre szembefordítja
szereplőket. A kidolgozott viszonyrendszer hiányában mint csoport reagálunk a problémára: a
közösség áll majd szemben a külső kihívással... Miután megfeleltünk annak, jöhet az újabb kihívás.)
Az óra elején választott szerepeinket tanóra hosszat játsszuk. A tanulók ritkán váltanak szerepet
ezen modell szerint. A tanár annál gyakrabban. Az egyik szerepe csoporton belüli, míg a másik
magas státuszú csoporton kívüli, vezető, gyakran a külső problémát hordozó figura.

IV. Akvárium-dráma
Az akvárium-drámában egy kis létszámú, általában 4-5 fős csoportot vizsgálunk zárt modellhelyzetben. A szereplők közül az egyiket a drámatanár játssza majd, míg a többi figura a résztvevők egy- 127
egy kiscsoportjának kezébe kerül: ők alakítják, formálják és jelenítik meg, ők hoznak a figura
nevében és helyében döntéseket.
A modellhez tartozó drámaórák szerkezeti felépítése:22
• A zárt modellhelyzet körülhatárolása: mikor és hol vagyunk, miért vagyunk ott, miért nem megyünk, vagy miért nem tudunk elmenni innen stb. Ezek meghatározása a drámatanár feladata,
hiszen azt, hogy miről tanulhatunk az adott órán, alapvetően befolyásolja, időnként pedig meg is
határozza a kontextus maga, illetve annak a tanár által rögzített elemei. Olyan szabályzó eszközről van szó, amiről csak ritkán lehet lemondani: oktatási környezetben ma még a tanár dolga a
tanulási terület kijelölése.
• A szerepek kidolgozásához csoportok alkotása.
A csoportbeosztás változatlan: egész órán ugyanazokkal dolgozunk együtt.23 A sztori is
befolyásolhatja, de az osztály létszáma is azt, hogy hány csoportra kell szétválnunk: azonos
történet és modellhelyzet esetén is egy 36 fős osztálynál jóval több figurára van szükség, mint
például egy 20 fős közösségnél. Drámaóráinkon a munkára alkalmas, tartósan működtethető
(kis)csoportlétszám általában és legfeljebb 6-8 fő24, ennyi tanuló foglalkozik egy-egy figurával.
Ehhez hozzá kell még adni a tanár által játszott szereplőt – vagyis ezen elemi számtan szerint 20
főnél 4 figura, míg az említett nagyobb létszámú csoportnál 6-7 figura kerülhet az akváriumba.
• A szerepekre vonatkozó megkötések ismertetése.
Gyakori, hogy a figurákról személyi lapokat („dossziét” – ami már csak a mennyiség, a
kidolgozás mélysége miatt sem téveszthető össze a szerepkártyával) kapnak a tanulók. Ezeken
szerepel jó néhány alapvető információ, de korántsem minden. A játszók feladata a megadott
információk függvényében azok kiegészítése: hozzátehetnek a figurához, „alakíthatják” azt.
• A szerepek kidolgozása csoportos tevékenységgel. A (verbális) egyeztetés csak a kezdete a szerepek kidolgozásának. Játékot, játéklehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy a figurák életre keljenek. Ezek lehetnek egyszerű, a későbbi problémától, a bonyodalomtól távol álló helyzetek is:
igazából arról van itt szó, hogy „élőben”, akcióban kell látnunk azt a figurát, akiről az eddigiekben csak beszéltünk.25
Az akvárium-drámánál nehezíti a helyzetet az is, hogy itt egyidejűleg többen felelősek egy-egy
figuráért, ezeket a játékbeli elképzeléseket össze kell hangolniuk a tanulóknak.
• „Behelyezés az akváriumba”. A történet indítása – a játék igazából itt veszi kezdetét. Nem
mindegy tehát, hogy milyen ez a szituáció: izgalmas, feszültséggel teli volta miatt játékba viszi
22

A már kétszer is említett szakaszon nem tudjuk elhelyezni ezt a drámamodellt. A többivel együtt síkidomot –
háromszöget – alkot.
23
Ne legyenek „szeparációs félelmeink”! Az akvárium-dráma alkalmazása nem olyan gyakori, hogy érdemben kellene
foglalkozzunk azzal, hogy a változatlan csoportbontási rend elszigeteli egymástól a játszókat. Ez itt legfeljebb egy-két
tanóra hosszat jelenhet meg, és legalább annyi előny is jelentkezik, mint amennyi hátrány.
24
Ezen létszám felett gyakran jelentkeznek „tömegjelenségek”.
25
Nagy különbség lehet abban, amikor a tanulók beszélnek egy figuráról, illetve amikor eljátsszák azt.
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a tanulókat, vagy inkább ellentétes (feltehetőleg senki által nem kívánt) hatást ér el.
Narratív közlésekkel (tanári megkötések) a bonyodalom bevitele és kibontása stb.26 A későbbiekben ennél a modellnél a drámatanárnak a saját szerepjátéka mellett ezek a narratív közlések
jelentenek jóformán kizárólagos lehetőséget a játék szabályozására. A tanár „tud” a történtekről.
Természetesen szerepjátékon kívüli ez a „hiányos” tudása: információtöredékek birtokában van
(„a 3. napon tört ki az első nagyobb veszekedés, de ezt még el tudták rendezni”; „az első erőszakos eseményre a 5. napon került sor” stb.) Mintha időben az események után lennénk, s
fennmaradt volna a kísérlet naplójából néhány részlet. A többit megpróbáljuk rekonstruálni... És
nyitott a vége. Rajtunk múlik...

A drámamodellek közül az elsőként említett áll legközelebb a megszokott osztálytermi 128
gyakorlathoz: az ezen modell szerint szervezett tanórában a tanár többnyire szerepen kívül, afféle
munkaszervezőként, gyakran facilitátorként (segítőként) dolgozik. Nyilván ez a drámamodell adja a
legnagyobb biztonságot annak a tanárnak, aki kezdő a dramatikus tevékenységben. Kezdőről és
nem a szakterületen tájékozatlanról beszélünk: az utóbbiak azzal tennének a legtöbbet a
drámapedagógiáért, ha mással foglalkoznának. A drámapedagógia már rég szakmává érett, amit
tanulni és gyakorolni kell ahhoz, hogy eredményesen alkalmazhatóvá váljék. Tanulása pedig (az
ezzel próbálkozók visszajelzései alapján) nem kevés energiát és időt igényel...
A legtöbb bizonytalanságot, végső soron pedagógusi kiszolgáltatottságot az a tanár vállalja, aki a
másodikként említett modellel dolgozik: a csoportra épülő játék belső konfliktus esetén nehezen
tervezhető tevékenység... Az ilyen tanórák kb. az első harmadukban tervezhetők biztosra, a
későbbiekben variációkban (egyes esetekben pedig még azokban sem) láthatók előre. Cserébe az
összes modell közül a legtöbb döntési lehetőséget adják a tanulóknak, akik gyakran élhetnek a saját
tanulásuk tárgyában hozott döntés felelősségével – a drámában ezt értékként kezeljük.
A tanárral szembeni elvárások oldaláról is köztesnek számít a harmadikként említett drámamodell.
Az akvárium-dráma oktatási alkalmazására sok feldolgozandó szituáció és történet, ezeken
keresztül számos tantervi lehetőség kínálkozik. Ezzel szemben a hazai alkalmazási tapasztalatok
szűkösek.

Gyakori hibák a tanítási drámák
tervezésében és vezetésében27
Megjegyzés: a gyakori tervezési hibák ismertetésekor
„műfajilag” nem lehet a teljességre törekedni.
A valóság mindent felülmúlhat.
Általános, a dráma különböző szerkezeti egységeit egyaránt érintő problémák
• Életkori tévedések: olyasmit dolgoztatunk fel, amin már túl vannak a gyerekek, ami nekik nem
már nem érdekes...
• A rendezés és a drámatanári munka összekeverése: megmondjuk, hogy mit, hogyan kell eljátszani. (És ha még azt is, hogy milyen végeredménnyel, akkor aznap végképp semmi közünk
nem volt a drámatanársághoz…).
• A fikció és a valóság összekeverése, „összemosása” a tanár részéről („a szomszédomban lakik”,
„megszereztem tőle”).
• A drámaórához nem kapcsolódó „bemelegítő” feladatok felesleges beiktatása, avagy: különböz26

Nem kívánt kulturális kötést (és így egyfajta ismertséget) biztosítanak az ilyen drámákhoz a televíziókban mostanában felkapott „valóságalapú” műsorok.
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In: Kaposi László (szerk.): Tanítási dráma – a drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének
szolgálatában. Segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára, 34. old. , Educatio Kht., Budapest, 2008
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tessük meg azt, amikor a csoport miatt szükséges a képességfejlesztő játékok alkalmazása! Azt
is, amikor a játékok a drámaóra kontextusába valóban beilleszthetők! (Erre módszertani segédletünk a fentiekben már részletes példaanyaggal szolgált!)
Alulhatározott szituációk megadása (vagyis a szituációk „meg nem adásáról” van itt szó).
A zárt történetkezelés miatt „érvénytelen”, külsőségekkel foglalkozó (a drámához általában viszonyítva jelentéktelen tanulást lehetővé tevő, a feszültséget mellőző) feladatok szerepelnek a
tervezetben.
A probléma, amiért az egészet tervezzük és vezetjük, az óra legvégén (másutt: kevéssel előtte)
jelenik meg.
Aránytalan szerkezetek (a fókusszal az utolsó harmadban foglalkoznak, a válsághelyzettel az
óra legvégén).
Konvenciók pontatlan alkalmazása (a gyakorlatokban nagyon sok esetben jelennek hibás válto129
zatokban a következők: kellékhasználat, térhasználat, szerep a falon, gondolatkövetés, belső
hang, forró szék, fórum-színház stb.).
„Játékmentesített” vázlatok (tanári okoskodással helyettesítve).
Az analóg feldolgozás teljes hiánya: mintha az analógiában történő gondolkodás teljes mértékben idegen lenne a magyar drámatanárok (és a drámát tanuló tanárok) számára.
A világszintek összekeverése: a mítoszok szintjén kellene dolgozni, de a tanár leránt bennünket
a valóságba (vagy: a mesében vagyunk, de aprólékos, naturalista jellegű feladatokat kér tőlünk).
A drámamodellek összekeverése, váltogatása egy-egy tanórán belül, ami együtt jár a következő
két problémával: a) feleslegesen dolgoztunk ki figurákat, mert nem játszhatjuk azokat, avagy
nem foglalkozhatunk velük; b) olyan figurákat kell eljátszanunk válsághelyzetben, akikről jóformán semmit sem tudunk. Önmagában mindegyik elég ahhoz, hogy sikeresen tönkretegyünk
egy-egy drámaórát.
A játékban megjelenő probléma mesterkélt (álprobléma), avagy a valósággal ellentétes.
Ismert és – további teherként – teljes mértékben drámaiatlan, esetenként rossz, didaktikus történetek kiválasztása és feldolgoztatása.

Miről is tanítunk ma a drámán keresztül – gondok a fókusszal
• Nem a drámához tartozó a fókusz – más tudományterületnek kellene a központi kérdést vizsgálnia (avagy az adott kérdés kapcsán nem a drámával, hanem más módszerrel kellene próbálkozni).
• A tervező, órát vezető tanár nem kérdést állít az óra középpontjába: a dráma vizsgálat, és azt
sokkal jobban szolgálja a középpontba állított kérdés, mint az állítás. (Az utóbbi gyakran az igazolásra ösztönöz…)
• Több fókusz megadása 45 perces tanórához – egyértelműen arról szól: a tanár nem döntötte el,
hogy a sok kínálkozó lehetőség közül miről is akar tanítani az adott órán.
• Nem a megadott fókuszról szólnak a feladatok (ennek „formai variációja”: amikor a tanulási területhez sem tartoznak a feladatok).
A kontextusépítéssel kapcsolatos problémák
• Alulhatározott a kontextus. Bármi lehet belőle… Ezzel együtt minimális az esély arra, hogy az
lesz belőle, ami a tanár által tervezett órának – alkalmazni kívánt történetnek, elérni kívánt helyzetnek – megfelelő.
• Kidolgozatlan figura belső életének feltárására vonatkozó tanári kérések szerepelnek az órában.
• (Másképp ugyanaz: A munka még nem jutott el a központi figuránál a típusig, vagyis bizonytalan, csúszkál a figura, „nem vagyunk képben”, de már a „belső tartalmak” feldolgozására vonatkozó feladatokat kapnak a résztvevők.)
• A figurákat részletezzük, de a kort, amiben élnek, még csak nem is jelezzük, főbb paramétereikben sem („a múlt század elején, egy magyar kisvárosban”; egy huszadik századi amerikai városban játszódik a történet stb.).

•

Egy drámatanár közreműködése esetén két különböző kontextus egyidejű építése (egyszerre
akarják eljátszatni az indiánokat és a fehéreket is). Mivel ez nem működik, igazságtalan, vetítő,
torzító megoldások alkalmazása.

A történetépítéssel, a válsághelyzettel és a reflektálás irányításával kapcsolatos gondok
• Ellenszenves vagy csak nem rokonszenves szerep felkínálása, pl. szülő-gyerek konfliktushelyzetnél a szülővel való hosszas azonosulást kéri a tanár.
• Olyant kell eljátszanunk, amit a gyerekek (általában) nem szeretnek (pl. „nyomor a köbön”: aki
benne van, nyilván nem akarja játékban is, aki nincs benne, gyakran még elképzelni sem tudja
azt, hogy miként élnek emberek, nemhogy eljátszani; ha meg el tudja képzelni, akkor nem szeretné).
• Nem az kerül döntési helyzetbe a drámában, akinek a figuráját felépítettük. (Innen visszafelé a
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teljes drámamunka értelmét veszti.)
• A válsághelyzet környékén végzett munkánál formailag szegényes órák (pont ott a legkevesebb
a forma, ahol a legtöbbet, egyben a legszínesebbet és a leghatásosabbat kellene alkalmazni).
• Az idősíkok önkényes (és drámailag nem indokolt, vagyis felesleges) váltogatása.
• A vázlat végén a nagy időugrással történő reflektáltatás: „mi lesz 10 év múlva?” Ez a „megoldás” nagyon gyakran korán, a helyzet kibontását mellőzve, a válsághelyzetben foglalt tartalmak
feltárását „helyettesítve” kerül alkalmazásra.
• A drámával, a „műfajjal” nehezen egyeztethető „abszolút pozitív tanári szándékok” jelenetben
vagy egész drámaórában történő megjelenítése: pl. „játsszuk el, hogyan vannak jóban, hogyan
szeretik egymást, de nagyon!”.
• A variációkban történő tervezés hiánya. Ha vannak variációk, akkor gyakran kevesebb érvényes
döntési lehetőséggel számolnak a tanárok, mint amennyi a helyzetben reálisan benne foglaltatik.
• A tanárt váratlanul éri a gyerekek által hozott érvényes megoldás: erre gyakori válasz, hogy ironizáló, lefojtó reakciók jönnek (szélsőséges esetben a javaslat agyonhallgatása, vagy ha ez nem
megy, akkor kigúnyolása). Variáció: csak azt a döntési lehetőséget veszik (ember-)számba, ami
az ő szívüknek kedves…
• Kontextusépítő formák használata a vázlat végén (pl. a szerep a falon konvenció reflektív funkcióval – mint modoros és játékellenes, „irodalomtanáros” megoldás).
• Beszélgetünk arról, amiről még játszani kéne... Másképp fogalmazva: a drámatanár kimenekül
az órából, s a vázlat végén túl hamar vált át egész csoportos, vagyis frontális szervezésű beszélgetésre, olyan esetekben is, amikor még újabb konvenciók megajánlásával játékban is feltárható
lenne a helyzet. Egyeseknél ez arról szól, hogy a beszélgetést kötelező záró elemként alkalmazzák – nem kéne. Mások a drámát csak felvezetésként használják, de igazi céljuk a beszélgetés
(mert abban és csak abban vannak otthon). Mondanunk sem kell: ez a legrosszabb variáns.
• A disputa-játékok felszínességének, külsődlegességének megjelenése a drámaórán, pl. a
„bíróságosdival”: igazi szerepek nélkül, a felszínen maradva kellene fontos emberi kérdésekről
véleményt alkotnunk. Mindez kizárja az azonosulást, az érzelmi átélést, a belülről történő megtapasztalást: marad a kvázi-szerepekbe ágyazott okoskodás, a téma kizárólagosan intellektuális
feldolgozása.
• A színházi eszközök alkalmazásának hiánya.

Konvenciók28
A drámamodellek szerkezeteket jelentenek és adnak a drámamunkához. Azok az elemek, az építőkövek, amelyekből drámaóra alkotható, hozható létre, azok a szituációk és a konvenciók (amelyek
elsősorban, de nem kizárólagosan színházi konvenciók).
28
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A konvenciók azokat a módokat jelzik, ahogy az idő, a tér és az emberi jelenlét kapcsolódhatnak
egymáshoz, s ezáltal sokrétűen alakíthatók különböző jelentéstartalmak megteremtése érdekében.
Ennélfogva a különböző konvenciók az idő, a tér és az emberi jelenlét (színházi) lehetőségeinek
más-más vonatkozását fogják hangsúlyozni. Például, ha az idő kezelésének szempontjából nézzük,
akkor az improvizációs játék és a valóság között nagyon közeli viszony alakul ki, a szereplők viselkedése és térhasználata is a valóságnak megfelelően történik; egy állóképben az idő megállítható,
így lehetővé válik a csoportkép által ábrázolt egyetlen pillanat hosszabb ideig tartó tanulmányozása;
egy mímes játékban a szereplők térhasználata gyakran egyértelműen szimbolikus, a specifikus jelentéstartalmak közvetítése érdekében túlmutat a „természetes” gesztusokon és térhasználaton.
A konvenciók között a tanulási tartalmak feldolgozására a színházi típusú technikákon kívül megtalálható egy sor másfajta technika is: pl. írásos formák vagy más művészeti ágak, például a film, a
zene, a képzőművészet kínálta lehetőségek.
A drámamunkában használatos konvenciókat négy csoportba szokás sorolni. Ez a csoportosítás 131
megfelel a „well made play” hagyományos szerkezeti tagolásának. Az egyes csoportok jól körülírható dramaturgiai funkciókat szolgálnak. A csoportosítás azonban a konkrét konvenciókra vonatkoztatva inkább csak alkalmazási gyakoriságot jelent: mindössze annyit mond, hogy az adott konvenciót (általában) a dráma melyik szakaszában szokták a legtöbbet alkalmazni (az állóképet például gyakran sorolják a kontextusépítő konvenciók közé, de bármelyik konvenciócsoportban helye
lenne, illetve a gyakorlatban van is).
Az alábbiakban szólunk a négy szakaszról, majd ismertetjük a konvenciók egyfajta besorolását (ami
a Neelands-féle felosztást veszi alapul). Az egyes konvenciók részletes leírása megtalálható a Drámapedagógiai olvasókönyvben29.

Kontextusépítő konvenciók
A kontextusépítő konvenciók elsődleges funkciója a dráma kezdetén a játék fiktív világának megteremtése. Még a vizsgálandó probléma felvetése előtt segítenek tisztázni azt, hogy hol, mikor játszódik a történet és kik leszünk/vagyunk benne. A tanár egyezteti a saját terveit, valamint és a csoport
elképzeléseit és javaslatait az induló játékkal kapcsolatban a helyszínre, a játék idejére, a szereplők
attitűdjére stb. vonatkozóan. Minél több részletet sikerül a játszókkal kisebb vagy egész csoportban
egyeztetnünk, annál inkább sajátjuknak érzik majd a játékot, annál nagyobb lesz az iránta való elkötelezettségük (és ezzel egyenes arányban nő a tanár kiszolgáltatottsága a pillanatnak, az esetleges
játszói szándékoknak). Ha az említettek és egyéb további részletek tekintetében konszenzusra jutott
a tanár és a csoport, állóképek, egész vagy kiscsoportos rögtönzések segítségével életre keltik a figurákat, mégpedig olyan helyzetekben (például egy család hétköznapjai, a sereg gyakorlatozás közben stb.), melyekhez viszonyítva a későbbiekben a szereplőknek majd jóval nagyobb kihívásokkal
kell szembenézniük.
• akusztikus konvenció
• szerep a falon
• kellékhasználat
• térmeghatározás
• vizuális konvenció
• játékok
• befejezetlen anyagok
• levelek, naplók, újságok, üzenetek
• térképek, ábrák készítése
• állókép
• szimuláció
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Narratív konvenciók
Ezeket a konvenciókat döntő fontosságú események, esetek, találkozások középpontba állítására, a
bonyodalom bevezetésére és kidolgozására alkalmazzák. A narratív konvenciók tehát a dráma „történetének” (sztori) vagy „elkövetkezendő eseményének” egyes dimenzióit hangsúlyozzák. A tanulók „mi történik, mi történjen?” típusú elvárásainak leginkább megfelelő tevékenységekre ezek a
konvenciók adnak lehetőséget.
• telefon- és rádióbeszélgetés
• szakértői játék
• gyűlés
• interjú
• az élet egy napja
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• „forró szék”
• véletlenül meghallott beszélgetés
• „szorító körülmény”

Mélyítő konvenciók
Ezek a konvenciók a történet mélyebb rétegeibe való betekintés hasznos eszközei. Alkalmazásuk
gyakori eredménye:
• új távlat megnyitása a munka számára az előző helyett, amely már kezdett túlhaladott lenni,
vagy amelyet a történet szintjén való gondolkodás uralt;
• a szimbolikus értelmezést lehetővé tevő új kommunikációs csatorna megnyitása;
• az érzelmi bevonódás növelése.
Olyan konvenciók tartoznak ide, amelyek – az igényesen megválasztott nyelvezet és gesztusok alkalmazásával – nagy hangsúlyt helyeznek a drámában rejlő szimbolikus lehetőségekre (vagy ezen
lehetőségek megteremtésének részét képezik).
• montázs
• szerepcsere
• fórum-színház
• újrajátszás
• analógia
• stílusváltás
• képaláírás
• maszkok
• beépített szereplő
• mímes játék
• „hagyományos” formák (benne ünnepség, szertartás)
• revü

Reflektív jellegű konvenciók
Ezek a konvenciók elsősorban a drámai tartalom utólagos újragondolását segítik. Az értékelés érdekében távolítanunk kell az aktuális tevékenységtől, egyfajta rálátást, más nézőpontot biztosítva. A
reflektív jellegű konvenciók lehetővé teszik a figurák (szereplők) gondolatainak, belső monológjainak kifejezésre juttatását, továbbá biztosítják, hogy a játék résztvevői „pszichológiai kommentárokat” alkossanak30.
Fontos kiemelnünk, hogy az ebbe a csoportba sorolható konvenciók némelyike fontos szerepet kaphat a dráma korábbi (kontextusépítő, narratív, mélyítő szakaszaiban). Ez azt jelenti, hogy „visszanéző – elemző – rálátást biztosító” funkció nemcsak a dráma végének sajátossága. A reflektív kon30

De nem pszichologizálnak a formák alkalmazásával.

venciók szükségesek lehetnek minden olyan esetben, amikor a tanár úgy véli, hogy az eseményekre
rögtön megtörténtük után, közvetlenül reagálni kell. Ezzel együtt igaz, hogy e technikák nagyobb
szerepet kapnak a dráma utolsó részében, mikor a fő döntési helyzet és ahhoz vezető út elemzésére
is sor kerül.
• a pillanat megjelölése
• az igazság pillanata
• narráció
• gondolatkövetés
• „mélyítés”
• hogyan történt?
• tanúskodás
• belső hangok
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A fenti csoportosítás – természetesen – nem hierarchikus és nem kötött sorrendű – egy konvenció
akkor válik értékessé, mihelyt megfelel annak a pillanatnak, amely számára kiválasztották...
A konvenciók listáját sohasem tekinthetjük lezártnak. A gyakorlat szempontjából nem a lista terjedelme a fontos, hanem az, hogy az adott pillanatban fel tudjuk mérni, melyik konvenciót kell vagy
érdemes alkalmaznunk annak érdekében, hogy az alábbiakat megfeleltethessük egymásnak:
• a csoport szükségletei és élményei;
• a dráma számára kiválasztott tartalom;
• tanulási lehetőségek.

E) Színházi munka
(színjátékos gyakorlatok néven szerepel a tantervben)
A produkció létrehozása az eddigiektől eltérő technikákat, hozzáállást, készségeket kívánhat tanártól és résztvevőtől egyaránt. Hogyan kapcsolódik össze a színházi és a drámai forma? Az alábbi három idézet rávilágít a lényegre:
„Vehetek akármilyen üres teret, és azt mondhatom rá: csupasz színpad. Valaki keresztülmegy ezen
az üres téren, valaki más pedig figyeli; mindössze ennyi kell ahhoz, hogy színház keletkezzék.”31
„Az iskolák némelyikében még akkor is színházi típusú munka folyik, ha azt eszük ágában sincs
előadássá szervezni. Megtanítják úgy játszani a gyerekeket, mintha lenne közönségük, azaz megtanulják kívülről, a feltételezett közönség szemszögéből látni saját magukat.”32
„A dráma és a színház elemzése során nem csak hasonlóságokat, de átfedéseket is találhatunk, ezek
alapján pedig kijelenthetjük, hogy szerkezeti szempontból a dráma és a színház nem különböznek
egymástól. Mindkettő alapelemei a fókusz, a feszültség, a kontraszt és a szimbolizáció.
A drámatanár a tanulók jelentésfeltáró munkája érdekében, a drámaíró pedig az általa elgondolt tartalmak közvetítésére alkalmazza ezen elemeket. Bizonyos tekintetben tehát a kreatív drámamunkában részt vevő gyerekek színházi formában dolgoznak, a tanár szerepét pedig a drámaírói szerep kiterjesztéseként értelmezhetjük, hiszen a forma tisztasága és tartalmas volta felett őrködik.33

A színházi munka (mint dramatikus tevékenység) legfontosabb jellemzői:
•
•
31

A szöveg és az akció világos voltát igényli.
Az akció megjelenítése a színjáték vagy a történet tartalmát szolgálja.

Peter Brook: Az üres tér; Európa Könyvkiadó, Budapest, 1971
Gavin Bolton: A tanítási dráma elmélete; Színházi füzetek V., Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest,
1993
33
Gavin Bolton: A tanítási dráma újragondolása; Magyar Drámapedagógiai Magazin, különszám (1996), Magyar
Drámapedagógiai Társaság, Budapest 1996
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Megjelenítési vagy demonstrációs készségeket igényel.
Nagyfokú jelenlétet és együttműködést tesz szükségessé.
A játszók, a történet, a szerkezet erős és gyenge pontjai (különösen az utóbbiak!) reflektorfénybe kerülnek.
A játék általában „eseményszámba” megy, és ez az adott iskolán belül mind a játszókra, mind a
többiekre nagy hatással van.
Minden munka a „végső produktum” irányába mutat, ami a teljesítmény iránti elvárást tovább
fokozza.

Fentiekből következően akkor is létrejöhet színházi munka, amikor a tanár nem akarja azt. A Bolton-féle példák lényege, hogy nagyon sokféle formában folyik színházi jellegű munka az iskolákban
(bejön valaki megnézni, és a gyerekek elkezdenek úgy játszani, hogy ő is értse, vagy a drámaórák 134
azon szakasza, amikor a játszók megmutatják egymásnak a kisebb csoportokban készült rögtönzéseket, egy csoport játszik, a többiek nézik stb.). Ez nem baj (miért is lenne baj az, hogy színházi
munkát végzünk, hiszen tudjuk, hogy „a dráma a színház nyelvén beszél”), de tisztában kell lenni a
fent leírtak következményeivel, főleg arra nézve, hogy a „színházi közeg” valóban sok személyes
tartalmat is felerősít, kiemel, jobban láthatóvá tesz, ha úgy tetszik: fókuszálja a tekintetekkel együtt
a gondolatokat is. A közös játékot vezető pedagógusnak nagyon pontosan kell tudnia, hogy a saját
élmény, saját tanulás, az „önmagamnak megélem” megközelítése helyett mikor engedi központi
elemmé válni a közvetítést: ugyanis amikor színházi munkára váltunk át, ez történik. (Ennek természetesen lehet helye a csoport életében, és az adott órán belül szintén.)

Életjáték, közös dramatizálás
A rögtönzés a színészképzés (és a színjátszók képzésének) elengedhetetlen része. A dráma – közismert, ebben a szövegben pár sorral feljebb is szerepel – a színház nyelvén beszél, és így drámamunka sem képzelhető el rögtönzés nélkül.
A rögtönzés alkalmas arra is, hogy közösségi alkotásként egy színházi produktumhoz nyersanyagot
termeljen ki: lévén problémákat hoz fel, témákat tár fel, bont ki. Vagyis nemcsak a rögtönzés pedagógiai haszna számottevő, hanem művészi alkotási módszerként is fontos. A gyermekszínjátszás két
fontos előadás-létrehozási útja talán éppen ezért épül a rögtönzésre. Említsük meg ezeket: a közös
dramatizálásról és az életjáték létrehozásáról van szó.
Akkor, amikor előadások anyagát termeljük ki, a rögtönzés és az értékelés-értelmezés (vagyis a javítással visszacsatolás az első elemre) mint egymást váltogató elemek sorába egy idő után belép a
rögzítés is: amiben megegyeztünk, az marad. Legalábbis addig, amíg közös döntések alapján le nem
cseréljük. Mindkét említett előadás-létrehozási útnál alkalmazott eljárás, hogy a párokban vagy kiscsoportokban folytatott munka eredményeit rögzítjük, egyre több akció és szöveg válik kötötté.
Sok esetben, de nem kizárólagosan érvényes, hogy az eredmények fejben rögzülnek, továbbá az is,
hogy mindenki mindenféle szöveget tud, hiszen a létrehozás során mindannyian dolgozhattunk az
összes figurával és az összes jelenettel. Tettük ezt játszóként és értékelőként, véleményezőként egyaránt. A szereposztás csak jóval később alakul ki, amikor már a „darab”, és nemcsak a jelenetek
szintjén sikerült kidolgozni/rögzíteni az akciókat és a szövegeket.
Az eljárás kipróbáltan eredményes. Alkalmazható a gyermekszínjátszás mellett a diákszínjátszásban
is.
A színházi nevelési társulatok is alkalmazzák a közös dramatizálást, és az életjátékot sem tekintik
idegennek – ezeknek a lényegi elemei megjelennek munkájukban. Kb. másfél-két évtizede felért a
rögtönzésekre épülő előadás-létrehozási eljárás a régebben alternatívnak, ma jobbára függetlennek
nevezett színházak gyakorlatáig. Feltehetőleg azért, mert ott tartanak életkorban, és nagyobb számban jelentek meg ezekben a társulatokban olyanok, akik ezen nőttek fel: viszik magukkal a kultúrájukat, azt, amit ismernek. És mivel rendezőként is jelen vannak ezekben a társulatokban, nincs akadálya, hogy alkalmazzák ismert-kedvelt (vagy éppen csak természetesnek tekintett) módszereiket.

Az életjátékok és a közös dramatizálás gyakorlata nagyon hasonló. Ami különbség, az rögtön a
kiindulási pontnál jelentkezik: az életjáték a résztvevők élményanyagát igyekszik dramatikus eszközökkel feltárni, és abból indul, abból hoz létre színjátékos produktumot a rögtönzésre építve, míg a
közös dramatizálás kisepikából, jellemzően meséből vagy novellából indul ki, azt bontja szituációkra, és a létrehozott szinopszis egyes elemeire rögtönöztet. A folytatásban mindegyik hasonló menetrenddel dolgozik. Míg az életjátékok többnyire etűdszerkezetűek (érvényes rájuk egy sor olyan
szerkesztési elv, amelyeket a gyakorlatsorok szerkesztésénél említettünk), addig a közös dramatizálással létrehozott produktumok történetre épülnek, és a munka során a cselekmény és az idő kezelése válik fontos kérdéssé.
A létrejövő előadások rögzítése, például a szövegkönyv elkészítése gyakran már a bemutató után,
videofelvételről történik.
Mindkét esetben nagyon fontos kérdés, hogy miként lehet biztosítani a szöveg irodalmi minőségét
(ha egyáltalán lehet). Mint művészeti területen általában, itt sincs mindenre és mindenkire érvényes 135
megoldás. Javasolható, hogy ez a munka, a rögtönzések szövegének csiszolása ne tömbösítve történjen meg: minden próbán ott kéne, hogy legyen a tanárnál, a személyes felszerelésének részeként
az „irodalmi érzéke”: a rögzítés során nagy felelősség azt mondani, hogy ez a szöveg maradjon (azt
sokkal könnyebb kimondani, hogy „ezen pedig dolgozzunk még”).
Ha ezt a próbafolyamat végén akarjuk megtenni, akkor abba a nem kívánt helyzetbe kerülhetünk,
hogy el kell vennünk a gyerekektől az általuk alkotott szöveget, és annak egy részét ki kell dobnunk. „De hát jobb szöveget kapnak vissza” – ezzel szoktak érvelni azok a művészetpedagógusok,
akik a rögtönzésekre épülő próbafolyamat végén átírják a darabot. (A felnőttek színházában, ahol
összegyűlhetnek olyan emberek, akik arra tették fel életüket, vagy annak egy részét, hogy más által
megírt szövegeket mondjanak el, ez természetes, elfogadott megoldás. A színházzal hivatásszerűen
foglalkozó emberek esetében az ehhez szükséges képességek megléte is elvárható. A színházat játszó gyerek vagy fiatal nem feltétlenül rendelkezik az ehhez elengedhetetlen képességekkel. És nem
is biztos, hogy a fiatalnak az életben majd ezekre a képességekre lesz szüksége. Arra viszont szüksége lehet, hogy a játékon keresztül tanulja a világot, benne önmagát is. A játék mint a világ megismerésének eszköze – ezért tanítunk drámát.)

F) Ritkábban alkalmazott dramatikus tevékenységek
(ezek nem szerepelnek a tantervben)

Szakértői dráma
Órasorozatban (nem kizárólagosan, de többnyire így) játszott dramatikus tevékenység, amelyben
funkcionális, vagyis mélységében nem kidolgozott, nem rétegzett szerepeket kapnak a résztvevők,
akik valamilyen „cég” munkatársaiként „ütköznek” a tanár által játszott klienstől származó megrendeléssel. A cég jelen esetben átvitt értelemben használatos kifejezés, bármilyen problémamegoldásra rendeltetett embercsoportot jelenthet (így egy ad hoc bizottság is cég). Ennél a dramatikus tevékenységnél nincs sűrítés: a résztvevők valós időkkel és végig szerepből dolgoznak. A játszók előtt
nem nyílnak meg hatalmas drámai mélységek: nem a színházra nevelés, hanem a színházi eszközökkel történő tanítás a célja ennek a tevékenységnek, amely elsősorban tantárgyi ismeretek átadását, rendszerezését, mélyítését, és ezzel együtt a dráma fő célját kívánja elérni: a megértésbeli változást.
Az első lépések a cég létrehozásáról szólnak. Amikor már a miénk a cég, amikor már képesek vagyunk működtetni azt, és azonosulni azzal, akkor kapjuk a megrendelést. Ezt követően a résztvevők
mindvégig a felállított szervezet vagy vállalat, bizottság stb. munkatársai, szakemberei maradnak
(nincs hierarchia, nincs főszakértő!). Mindent a cég nézőpontjából vizsgálunk. Azon belül munkamegosztás van, ami eltérő megközelítéseket adhat a résztvevőknek. A tanulók általában kisebb csoportokban, teamekben dolgoznak, de időről időre összeülnek és megvitatnak bizonyos, a teljes csoportot érintő kérdéseket és szükséges lépéseket. A szakértői játékban a feladatok eszközként szolgálnak, amelyeken keresztül a résztvevők a megrendelésből következő (vagyis a tanár által kijelölt)
ismeretterületeket megközelíthetik. A feladatok folyamatosan növekvő elvárásokat jelenítenek meg,

és ezzel megerősítik a tanulók kompetenciáját, egyben folyamatosan növekszik a tanulók felelősségvállalása is.
A tanári szerep jellemzője, hogy szerepe szerint szüksége van a tanulók által játszott szereplők tanácsára a pillanatnyi döntésekhez, de ugyanakkor sokat tud a cég korábbi életéről és működéséről (ez
a hozzáállás természetesen jelentősen befolyásolja nyelvhasználatát is). A tanár a tanulókkal azonos
státuszú figurát játszik, jóformán végig szerepből dolgozik. Minden felmerülő problémát megpróbál
szerepből kezelni.

A szakértői dráma legfontosabb jellemzői
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

a munka mindvégig feladatközpontú és a cég felállításával kezdődik
a résztvevőknek minden esetben érezniük kell a „cég történetének” jelenlétét (múltra utaló
képek, levelek, a logó, fejléces papír, reklám stb. elkészítése és használata)
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a munka többnyire „papíron” (azaz nem valódi nyersanyagokkal) zajlik (ha cipőkészítőket játszunk, akkor nem kell legyártanunk a cipőt magát, de sok és pontosan felvázolt elképzelésünk,
rajzunk, írásos anyagunk stb. lesz arról, hogy miért azt és miért úgy kívánjuk gyártani)
a munka nem valóságos, de minden tekintetben valósághű
minden valós időben zajlik (a munkánál nincs sűrítés – egy tervezési feladat elvégzésre annyi
időt kell adni, amennyi idő alatt az elvégezhető)
a feljegyzések nem végeredményként, hanem új forrásanyagként szolgálnak (azaz mindent vissza kell forgatni a munkába)
minden lépésnek a tantervi anyaghoz kell kapcsolódnia
a tanulók soha nem játsszák a klienseket
soha nem közvetlenül ütköztetjük a tanulókat a tanulási területtel: ha történelmi témáról kívánunk tanulni/tanítani, akkor nem történészeket játszunk, mert azoknak eleve sokat kell tudniuk a
témáról – de ha jelmeztervező cég dolgozói vagyunk, akik egy történelmi tárgyú ismeretterjesztő filmhez készítenek jelmezeket, akkor ezzel a tudással eleinte nem feltétlenül kell rendelkeznünk, azt megszerezhetjük a szakértői feladataink elvégzése közben is
a projektpedagógiával rokonítható (a szerepben végzett munka összes remek lehetősége és előnye a szakértői dráma mellett szól)
a szakértői dráma akár már óvodás kortól kezdve alkalmazható (erre van kiváló hazai gyakorlat,
tapasztalatok)
a drámának – a jelenlegi oktatási körülmények között is – tanórai keretekben leginkább alkalmazható válfaja a szakértői dráma

Példa a szakértői dráma tanulási területére és a felépítendő cégre
Egy városvédő civil szerveződés tagjait játsszuk, akik a település fennállásának 500. évfordulójára
nagy szabadtéri ünnepséget terveznek, olyant, amibe a település lakói közül nagyon sok embert be
lehetne vonni. Az évforduló pünkösdre esik… Az egyesület tagjainak saját szándékával esik egybe,
hogy felmerül a város vezetői részéről, miszerint a hajdan volt szokást, a passiójátékot elevenítsék
fel. Erre kérik fel a városvédőket (cserébe lehet, hogy számottevő összeggel megemelik ez évi támogatásukat).
A tanulási terület egyértelműen a középkori színház egyik fontos műfaja, a szerepeinkből ezt „helyből” nem kell tudnunk, de megtanulhatjuk. A megrendelés megérkezése után a munka felosztása, a
szükséges munkacsoportok létrehozása az első feladatunk…
A szakértői dráma jelentősége sokkal nagyobb, mint az a szerep, amit jelenleg elfoglal a magyar
iskolákban. Alkalmazásának és elterjedésének kiváló terepe lehet az alapfokú művészetoktatás, ahol
például az egyes színháztörténeti korszakokkal szakértői drámán keresztül találkozhatnának a résztvevők. A teljes színházismeret tárgy oktatása átállítható lenne erre a dramatikus tevékenységre. Ehhez csak az kell, hogy a tárgyat tanító pedagógusok legalább alapfokon megtanulják ennek a dramatikus tevékenységtípusnak az alkalmazását.

Színházi nevelési program
A színházi nevelés a magyarországi gyakorlatban gyűjtőfogalom, azon formákat foglalja magába,
amelyek legfőbb közös jellemzője, hogy a színházi előadást megelőzően vagy követően, esetleg az
előadás közben a fiatal nézők túllépnek a hagyományos nézői szerepkörön és valamiféle interaktivitás jön létre alkotók és befogadók között. Az előadások, programok célja a színházi nézővé nevelés
(színházra nevelés) mellett elsősorban a színházzal nevelés, vagyis az, hogy a résztvevők a színházi
formák, technikák alkalmazásával aktív gondolkodói viszonyt alakítsanak ki a felkínált tartalommal. Ebben az értelemben tehát a színházi nevelési program (TIE) mellett ide tartozhat a beavató
színházi előadás, a tantermi színházi előadás, egyes minőségi gyerekszínházi előadások, a színházpedagógiai feldolgozó programmal együtt készült gyermek- és ifjúsági színházi előadások is.
(Az iménti feltételes mód mögöttese: mert nem tartozik ide mindegyik, illetve nem minden esetben 137
tartozik ide. Például nem tartoznak a színházi nevelés dramatikus tevékenységi körébe azon tantermi színházi produktumok, amelyek az osztályterembe kihelyezve sem állnak másból, mint az előadásból és legfeljebb az azt követő – például pszichológus által vezetett – beszélgetésből. Hasonlóképpen mellőzik a dramatikus tevékenységet azok a klasszikus gyerekelőadások, amelyekben a hagyományos színházi/bábszínházi rend szerint kezdődik és zárul minden, és közben a „merre ment a
farkas” a legfontosabb kérdés a nézők felé. Hasonlóan kérdéses az a színházpedagógiai program,
ahol „dekoratív” szabályjátékos előkészítés után levezető játékokat játszanak, és a „milyen színésznek lenni” jellegű külsődleges beszélgetésekre kerül sor.)
A színházi nevelési programnak, mint dramatikus tevékenységtípusnak a legfőbb céljai alapvetően
egybeesnek az alapfokú művészetoktatási intézmények színjáték tagozatának céljaival, de megvalósítására, alkalmazására sajnos napjaink művészeti iskoláiban sokkal kevesebb esetben kerül sor,
mint amennyire szükség lenne, és amennyire lehetőség lenne. Ennek mögöttese: a színházi nevelés
nem egyetlen jól képzett tanárra, hanem munkaközösségre/társulatra épít – vagyis anyagi és szervezési okokra vezethetők vissza az alkalmazás nehézségei. Ezzel együtt érdemes lenne megfontolni és
szorgalmazni ennek a dramatikus tevékenységtípusnak a gyakoribb alkalmazását, mivel olyan intézményekben, ahol vannak továbbképzős évfolyamok, kiváló gyakorlóterepet jelentenének az ilyen
programok a felsőbb évfolyamokra járó diákok számára. Olyan terepet, ahol nemcsak a színészi képességeiket, hanem a drámás tudásukat is használhatnák. Vagyis egy színházi nevelési program létrehozásában történő közreműködés sokkal átfogóbb képet adna mindarról, amit a növendék elsajátított a képzés során, mintha csak egy színpadi előadásban lesz közreműködő.
A következőkben a – fenti nehézségek ellenére – egyre nagyobb teret hódító színházi nevelési programok jellemzőit gyűjtöttük össze.
A színházi nevelési programok legfontosabb jellemzői
• A programok részét képezi a színház – nemcsak teljes előadás, vagy kisebb színházi blokkok,
hanem színházi eljárások, technikák formájában is.
• A színház mindig eszköz – annak a témának a megközelítését szolgálja, amelynek megértésében, megváltoztatásában eredményt kívánnak elérni a társulatok.
• A programok meghatározott korosztályú (és többnyire ismeretlen) csoportoknak készülnek.
• A munkaközösségek/társulatok maguk jelölik ki a témát, de elképzelhető megrendelés is például
oktatási intézmények részéről.
• A programok tervezése kiindulhat a történet, a koncepció és a tanulási terület, a központi kép
vagy a résztvevők bekapcsolásának módja felől.
• A drámával azonosak az elméleti alapjai: mindkettő elsődleges célja a megértés megváltoztatása; a színházi nevelési program a tanári szerepbe lépés technikája kiterjesztett változatának is tekinthető.

Kérdések és válaszok
Milyen szerepe lehet vagy kell, hogy legyen a tréningnek a művészeti iskolai csoportok életében?
• Előadás vagy tréning – állandó kérdés minden gyerekre érzékeny művészetpedagógus számára.
Ami erősebben, célzottan, létszámtól függően akár személyre szólóan fejleszt, az természetesen
a tréning. Ehhez képest sokkal kevésbé a gyerekről szól, ha egy csoport (és annak vezetője, mert
elsősorban tőle függ, hogy mit csinálnak) előadás létrehozására szenteli az idejét. Ha nem maradhat a játszó saját élménye az, ami a foglalkozásokon, egy-egy téma feldolgozásakor történik,
hanem abból hangsúlyosan, gyakran kizárólagosan az az érdekes, amit a játszó kommunikálni
tud a mindenkori néző számára, akkor ez mindenképpen áthelyezi a hangsúlyokat. Nem az az
ember lesz fontos, aki tegnap is ott volt a foglalkozáson és (jó esetben) holnap is bejön, nem a
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tanuló, hanem a néző, az, aki egyszeri alkalommal van jelen, és akit ráadásul többnyire nem is
ismerünk. Természetesen tagadhatatlan, hogy egy előadás létrehozási folyamata fontos tanulási
lehetőségeket tartalmazhat – ennek ellentétét nem állítja senki. De nem mindegy, hogy ki van a
folyamat középpontjában.
Illetve ki az, aki kiszorul onnan.
Hogyan kerülhetjük el, hogy a színjáték tagozatos munka korai és egyébként feltehetőleg
szükségtelen színészmesterség-tanítássá váljon? (És mindez már kisgyermekkorban…)
• Érdemes megnézni, hogy mi a célja a színjáték tagozaton végzett munkának. Erről szól a tanterv
eleje, de minden évfolyam anyagának az eleje is, vagyis elsőként érdemes megismerkedni azzal
a dokumentummal, ami – elvileg – szabályozza a tagozaton végzett munkát.
• Idézzük az említett dokumentumot – nem az újdonság volta miatt, hanem azért, mert nem árt ismételni. „A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is
elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és
színjátékon keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és előadói képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására
és a válaszok keresésére.
A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, a
játék örömén keresztül érjük el.
A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a
dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül,
tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára.”
Ebben az aztán végképp nincsen benne, hogy – főleg kisgyermekkorban – erőltetni kellene a színészképzést, vagy a produkciós tevékenységet.
Hogyan érhetjük el, hogy ne csak technikákat, ne csak fragmentumokat tanítsunk?
• A kérdés hasonló ahhoz, mint ami felmerül a szabályjátékok tanórai alkalmazása kapcsán (Hogyan érhető el, hogy ne csak egy-egy játékot játsszunk, hanem ezek álljanak össze folyamattá?…) . És a válasz is hasonló lesz: egy színházi folyamat végigcsinálása rendszerbe helyezi
mindazt, ami anélkül külön lenne, összerendezheti mindazt, ami addig fragmentumként létezett
csak. De ezt a rendszerezést nemcsak produkciók színpadra állítása eredményezheti! Erre a következetes, a színházit is magába foglaló tanári gondolkodás és a színház nyelvén beszélő tanítási dráma mint dramatikus tevékenység együtt kiválóan alkalmas lehet. A megvalósításra kiválasztott tanítási drámák esetében nemcsak a tartalmi oldalra figyelhetünk, hanem például arra is,
hogy az egyes drámaórák milyen konvenciókat alkalmaznak. A konvenció a formai oldal (jelentése itt, a tanítási drámában: eljárás szinten kidolgozott munkaforma, vagyis ha olvasunk egy
konvenció-leírást, akkor megkapjuk azt az eljárást, ahogyan azt meg kell, vagy meg lehet valósítani). A konvenciókban lehet építkezni: a tanterv is ezt teszi a maga korlátozott lehetőségeivel.

•

Nyilván egyszerűsítés, de a lényeg körül vagyunk, megengedjük magunknak a rövid választ a
fenti kérdésre: gondosan tervezett munka szükséges hozzá.
Felhívjuk a figyelmet a veszélyre: komoly probléma, hogy a színházi alkotófolyamat kizár nagyon sok dolgot, ami ahhoz az adott produkcióhoz nem szükséges. És mivel a produkció elviszi
az időt, ami ahhoz nem kell, az legfeljebb csak a naplóba kerül be… A produkció kiválasztásának esetlegessége (mit vár a fenntartó az adott tanévben, milyen évforduló van, az összetétel,
milyen a fiú/lány arány, mi volt tavaly műsoron, mert ami volt, az nem lehet ismét stb.) nem
kéne, hogy felülírja a tantervet és a helyi pedagógiai programot.

Hogyan érhetjük el, hogy a művészeti iskolai munka a megértést szolgálja (avagy a megértést
is szolgálja), és (minden fontossága ellenére) ne csak a megjelenítést vagy a színjátékos reprodukciót?
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• Nagy a kísértés arra, hogy a produkciós munkára fusson ki és annak felvezetésében merüljön ki
a színjáték tagozatos tevékenység. Már csak azért is, mert a fenntartónak ez többnyire jó. Hogy
a gyereknek mi jó, az pedig könnyen válik másodlagos kérdéssé. Nyilvános bemutatókkal, például egy gálaműsorral látványosan és hatásosan lehet elszámolni a tanév során végzett munkáról, avagy más esetekben pedig jó pontokat lehet szerezni a fenntartónál azzal, hogy az esedékes
műsorgondok megoldásában segítünk: elkészítjük, „első hívó szóra” – vagy gondolatolvasóként
már előtte – az ünnepi műsorokat. Ez sokat számíthat az intézmények létét, támogatását érintő
kérdések és döntések kapcsán. Mindez kivetülhet az évközi munkára. És többnyire meglátszik,
hogy ha nem az az érték, ha a gyerek valahonnan valahová eljut, hanem az, hogy az intézmény
jól teljesít kifelé. Természetesen nem akarjuk azt állítani, hogy a műsorkészítésre szakosodás kizárja a gyerek fejlődését, de azt igen, azt állítjuk, hogy nem az szolgálja legjobban vagy leginkább.
• Úgy véljük, hogy a konkrét csoport ismeretében meg kell írni azt a tanmenetet, ami a megértést
szolgálja, és azt végre kell hajtani: mint írtuk már az előző kérdés kapcsán is, nem lehet a művészeti iskolai oktatás-nevelés teljes mértékben kiszolgáltatott annak, hogy miféle esetleges külső
megrendelések érkeznek.
• A dráma mint tanulási folyamat kiválóan alkalmas arra, hogy a világ fontos problémáival ütköztesse a résztvevőket, és ezeken az ütközéseken keresztül ezeknek a problémáknak a megértéséhez, feldolgozásához nyújtson jelentős segítséget. Amit a drámában már átéltünk egyszer, azokat a helyzeteket a valóságban is jobban fogjuk kezelni majd. Az a tudásunk, amit a fiktív világban szereztünk érvényessé válhat a minket körülvevő aktuális világban is. Érdemes összeállítani
azoknak a témáknak a körét (listáját – igen, nevezhetjük ezt tanmenetnek is), amelyekkel az
adott esztendőben ütköztetni kívánjuk tanítványainkat. A témák ezen jegyzéke tartalmazhat
olyan elemeket is, amelyekhez tanítási drámát kell szervezni vagy tervezni, de természetesen lehetnek a listán olyan elemek is, amelyek akár már egyszerű helyzetgyakorlatokkal is vizsgálhatók. És esetleg olyanok is, amelyekhez elegendő a szabályjátékok alkalmazása is. És nyilván lehetnek olyanok elemek is a listán, amelyek egy-egy előadásban tanulhatók a legjobban, leghatékonyabban. Ezek egyensúlyáról kéne, hogy szóljon a tanmenet.
Mit játsszunk, mit dolgozzunk fel gyerekekkel?
• Mindent, ami az életkoruknak, érdeklődésüknek, színjátékos, drámás tudásuknak, előképzettségüknek, és az adott pillanatbeli fizikai/pszichés állapotuknak egyaránt megfelel. A lehetőségek
tág köre előttünk… És az ezzel járó mindenkori bizonytalanság is a miénk. Arról, hogy a magyar szakirodalomban közzétett párszáz tanítási drámából mit választ ki a tanár, azokból mit
adaptál a saját csoportjára, az egyrészt tanári felelősség, de bizonyos részeiben a résztvevők is
választhatnak. A drámában jelentős értéknek tekintjük azt, hogy jó esetekben a résztvevők hozhatnak döntéseket a saját tanulásuk felett. A „miről szeretnétek játszani”, avagy az „ezen témák
közül melyek érdekelnének benneteket” jogosnak és jónak számító kérdések. Nyilván az első
hozhatja sokkal kiszolgáltatottabb helyzetbe a pedagógust, mert akkor arra a témára kell tervezni egy foglalkozást.

A tanterv fejlesztési követelményeket ad, és drámás-színházi tananyagot. Milyen témákat választhatunk ezekhez? Mindegy-e, hogy egy témát milyen dramatikus tevékenységgel dolgozzunk fel? Az eredményben lesz-e különbség, ha ugyanazt a témát szabályjátékokkal, helyzetgyakorlatokkal, vagy éppen tanítási drámával dolgozzuk fel?
• A feldolgozásra kiválasztott témák kapcsán a tantervi program – szerencsére – nagy szabadságot
ad a pedagógusoknak (nekik, maguknak kell ez ügyben fontos döntéseket hozniuk). A kiválasztott témák megközelítésénél a dramatikus tevékenységek sokszínűsége, a módszerbeli komplexitás érvényesülése akár cél is lehet. Egészen mást várhatunk ugyanis a különböző dramatikus
tevékenységtípusoktól. Mást ért meg az, aki egy adott témával a szabályjátékokon keresztül találkozik, és egészen mást az, aki tanítási drámán keresztül vizsgál egy problémát. Ha különböző
drámatechnikákkal és a dramatikus tevékenységtípusokon belüli váltásokkal állunk neki a kivá140
lasztott téma feldolgozásának, esélyünk van arra, hogy maga a megértés, aminek változása a
dráma fő célja, több mindenre kiterjedő lesz.
Ha már témát találtunk… Hallottunk olyanról, hogy kontextus, meg történet… Az, amit kiválasztottunk, milyen formában jelenhet meg a gyerekekkel végzett munkában?
• A kontextus (a dráma világa, egyszerűsítve: szereplők, hely, idő együttese) megválasztása elsősorban a távolítás függvénye. Ahhoz, hogy ne veszélyeztessük az óra résztvevőit, időben, térben és figurában lehet távolítani: ezen elemek mindegyike – lévén annak fontos része – hatással
van a drámaóra kontextusára. Ezért a távolítás szükséges fokának ismerete nélkül nem lehet javasolni kontextusokat. Ami szabályként mondható: ha a szükségesnél jobban távolítunk, ha távoli a gyerekek hétköznapi világától a dráma világa, akkor várhatóan sok időbe kerül majd a
kontextusépítés maga, elnyúlik az óra eleje, és később jóval kevesebb idő jut majd a dráma érdemi szakaszaira. Hogy milyen történetekkel dolgozunk, abban is ott a tanári szabadság, majd
egy idő után, amikor benne vagyunk már az órában, a résztvevők döntései miatt ott a sok kényszer is. Ami biztos: a drámához nem kellenek hosszú történetek. Az irodalom harmadik műneméhez tartozó drámák esetében lehetnek ágas-bogas, méretes történetek, de a három vagy öt felvonásból álló művekhez. A gyerekekkel a mi drámáinkban általában „egyfelvonásost” játszunk.
Ahhoz sokkal kevesebb is elég a történetből. Egyszerűsítés, igaz, de érdemes a megfontolásra:
egyetlen jól játszható, éles helyzet is elég egy drámaórához, a szereplők felépítése előzi meg, és
a (jól játszható, éles) helyzet kijátszásának következményei zárják a drámaórát… Történeteket
bárhonnan vehetünk (nemcsak az irodalomból, a hétköznapokból is lehet).
Ha már találtunk témát, akkor hogyan érdemes hozzákezdeni a feldolgozásnak?
• El kell dönteni, hogy az adott téma feldolgozásához melyik dramatikus tevékenységtípus tűnik a
leginkább megfelelőnek (csak ez a módszertani segédlet említ hétfélét). Ennek a kérdésnek az
eldöntése nem mindig egyszerű feladat. Amint ezt megtettük, meg kell nézni, hogy a téma hogyan bontható altémákra, olyan egységekre, amelyek már közelebb vannak a taníthatósághoz.
Általában nagy témákat adunk meg magunknak, ezek taníthatóvá tétele elemi feladatunk. Ez a
lebontás mindenféle pedagógiai módszer alkalmazásakor a legfontosabb teendők közé tartozik:
arról szól ilyenkor a munkánk, hogy a miként tudjuk a drámán keresztül taníthatóvá tenni a világot. Következő lépésként az egyes altémákhoz kell mint tartalmi elemhez megkeresnünk a kérdéseinket – a legjobbat kiválasztva, azt máris egy adott óra fókuszába állítható. A fókuszba helyezett kérdésre keressük majd a közös válaszainkat.
Milyen szerepe lehet a fesztiváloknak a művészeti iskola és csoportjai életében?
• A művészeti fesztiválok a szakmai megméretés kiváló lehetőségei: és ennek megfelelően a magyar kultúra jelentős értéke az a fesztiválrendszer, amit a több évtizedes gyakorlat kialakított,
majd kicsiszolt, és ma – az anyagiakat kivéve – biztonsággal megszervezhetővé tett. Ebben a
fesztiválrendszert gondozó Magyar Drámapedagógiai Társaság mellett jelentős érdemei vannak

•

•

•

azoknak a kitűnő megyei szervezőknek, akiknek a kitartásán múlt (és napjainkban is) az, hogy
sanyarúbb időkben is sor kerül a felmenő rendszerű programsorozatra.
Ezt a fesztiválrendszert eddig egyetlen oktatási kormányzat sem nyilvánította országos tanulmányi versennyé – miközben szakmai rangja alapján az: mindenki számára mérce. A magyar gyermekszínjátszás több évtizedes múltra visszatekintő hagyománya a felmenő rendszerű országos
fesztivál – arra épül, hogy összemérhetők a különböző játékok, azok pedagógiai hasznossága és
művészeti minősége, és szakmai szempontok figyelembe vételével eldönthető, hogy kinek kell
egy fokkal feljebb jutnia, kinek nem, avagy éppen ki jut fel a csúcsra (ennek elfogadása alapvető eleme ennek a rendszernek).
A fesztiválokra készülő saját előadás létrehozása és bemutatása mint szakmai kihívás hosszabb
időszakra is felpörgetheti a csoportok életét, és a tevékenységet időszakosan akár magasabb
szintre is emelheti. Összeránthat egy közösséget az a tevékenység, amit a fesztiválokra való felkészülés közben kell elvégezni. Ilyen megközelítésből is fontos események a fesztiválok. Azért 141
is fontosak ezek a kulturális események, mert láthatóvá teszik mások munkáját, azokét, akik szimultán, hasonló helyzetben, hasonló célokért dolgoznak. Néha ez a tapasztalás, hogy mások mit
és hogyan csinálnak, felér a gyerekek számára is egy „szakmai továbbképzéssel”, hasonlóképpen a pedagógusaik számára is ösztönző lehet.
Fontos, hogy a fesztivál nem verseny, hogy a találkozásra, és nem a másik legyőzésére kell felkészítenünk a gyerekeinket. Figyelem: ennek a megtörténte kizárólag a pedagóguson múlik!!!
Úgy kell odamenni, hogy ez ünnep minden résztvevőnek, és az ottlétünk nem győzelemről vagy
vereségről szól. Nem a továbbjutás a cél (mert ehhez azt kellene kívánni, hogy a másik ne legyen jobb, sőt, rosszabb legyen, mint mi), hanem a saját munka sikere, tanulás a saját előadásból, és mások munkájának eredményeiből. (Ilyen szempontból, a színház, a színjátszás és a pedagógia felől közelítve: nem „összemérős” fesztiválra van szükség, hanem olyanra, ami egymás
mellé tesz, ami felmutat. Szervezői oldalról közelítve természetesen országos méretben a felmenő rendszer az egyetlen érvényes megoldás.)

Hogyan tehető szerves részévé a művészeti iskolai munkának a közösen megtekintett színházi
előadás? Milyen szerepe lehet, illetve kell, hogy legyen a közösen megtekintett színházi előadások előkészítésében vagy feldolgozásában a tantárgy keretei között végzett munkának? (Lehet-e valami köze a színházi nevelésnek, a színházpedagógiának a művészeti iskolai munkához?)
• A lehető legtermészetesebbnek tűnik, hogy a színjáték tagozaton a művészeti iskolai csoportok
színházi előadásokat tekintenek meg. Lehetőleg minél többet! Ezek lehetnek a színművészet
bármelyik területéhez tartozók – nem is a műfajok és nem az alkotók a kérdésesek itt, hanem az
életkornak való megfelelés, az, hogy tematikusan érdekes legyen a színház a csoport számára,
illetve a minőség.
• Az előadásokhoz való hozzájutásban sajnálatos módon jelentős hátrányban lehetnek azon települések iskolái, ahol (vagy amelyek közelében) nincs színház. Ilyen esetekben ki kell használni
minden olyan lehetőséget, ami pótlást jelenthet, mert a művészeti iskolai csoport munkájából az
élő színházi előadás élménye, illetve a színházi előadás mint az elemző, értelmező, feltáró munka kiindulópontja, nyersanyaga nem hagyható ki a csoportok életéből. Közhely szinten ismert,
de talán nem felesleges jelen esetben megemlíteni, mert ez a mögöttes: a művészeti iskolai munkának nem feladata színésszé nevelni a gyerekeket, de színházi nézővé annál inkább. Ennek az
egyik remek eszköze, ha már kisgyermek korban hozzászoknak a gyerekek ahhoz, hogy a színházművészet területéhez tartozó műalkotásokat tekintenek meg, ha megtapasztalják, hogy a
színház élmény, és hogy erről az élményről beszélni lehet és érdemes. Hogy ez az élmény fontos része az életnek. Ha úgy nőhetnek fel, hogy az ilyen irányú tevékenységet természetesnek tekinthetik.
• Ami kőszínház vagy stabilan működő független színház hiányában is rendelkezésre állhat, az a
gyermek- és diákszínjátszó csoportok kiterjedt, és a mindenféle – a kulturális területet és a civil
szférát egyaránt érintő – megvonás ellenére létező tevékenysége. El kell menni az esedékes
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fesztiválokra, és nem azért, mert versenyezni jó lenne a művészeti nevelésben is, hanem azért,
mert ott előadásokat lehet látni. Akár nézőként is el kell menni, vagyis olyanokra is, ahol a csoportunk nem indul! És meg kell hívni diákszínjátszókat, még akkor is, ha azok munkája részben
lesz csak az esztétikai érték miatt érdekes: ha valami gond van vele, akkor is elemzési nyersanyagot jelent majd. És a diákszínjátszók előadásai már a létükkel igazolják azt, hogy ez az
egész „színjátszósdi” nem valamiféle gyerekkori „tünet”, hanem a jóval idősebbeknek is fontos,
hiszen szívvel-lélekkel csinálják, annyira az, hogy sok időt, munkát, energiát fordítanak rá.
És nagyon fontos, hogy felvételről is találkozhatunk színházi előadásokkal. A felvételek a színházat átteszik egy másik műfaj keretei közé, ezért azt a hatást nem fogjuk megkapni, amit egy
élő előadástól, és soha nem is szabad ezt várni a felvételektől. És azt sem, amit egy filmtől…
Legfeljebb dokumentumfelvételről lehet itt szó, ami egy színházról szól. Az ilyen jellegű „színházról szóló felvételek” száma örvendetesen gyarapszik az utóbbi időkben, és elérhetőségük, a
hozzáférés ma már nemcsak anyagi kérdés. Klasszikusnak tekinthető gyermekszínjátszó előadá- 142
sok akár az interneten is hozzáférhetők, míg viszonylag alacsony költséggel DVD-n is megszerezhetők a Gyermekszínjátszók példatára sorozat egyes részei. A forgalmazott kőszínházi előadások, az azokról készült televíziós felvételek, az egyes színházak saját felvételei (ez utóbbiakból is újabban egyre több van) további lehetőségeket jelentenek.
Tudjuk, hogy a világ anyagilag egy kicsit jobban álló területein az alapvető jogok közé sorolják
azt is, hogy a gyerekek évente legalább egy-egy színházi előadásra eljussanak. A színházi nevelési társulatok munkájának eredményeivel a több mint húszéves, intenzív magyarországi jelenlét, rangos szakmai munka ellenére is csak a gyerekek töredéke találkozik. A gyerekszínházhoz
hasonlóképpen gondolkodhatunk arról, hogy a színházat és a világot a drámán keresztül (is) tanuló gyerekeknek joguk lenne arra, hogy évente legalább egy színházi nevelési foglalkozás
résztvevői lehessenek.

A színjáték tagozatos munka kapcsolódása a társművészeteket oktató tagozatokhoz: tud-e integráló, valóban összművészet lenni a színjáték a művészeti iskolában?
• A személyes, emberi minőséget és a szándékokat figyelmen kívül hagyva, a művészetek oldaláról indulva egyedül a színjáték és a bábjáték tagozatnak van esélye arra, hogy a több művészeti
ágat is tanító intézményekben integráló szerepkört töltsön be. Kiváló bemutatkozási lehetőség
egy intézmény számára, ha a klasszikus megoldásokkal élve egy nagy közös játék látványvilágának megalkotásában részt vesznek a képző- és iparművészeti tanszakok tanulói, illetve, ha a
közös játék akusztikai-zenei elemeinek kidolgozásában közreműködnek az intézmény zenészei.
A koreográfiában pedig a művészeti iskolák másik színpadi ágának, a táncosoknak a közreműködése minden további nélkül (legalábbis elviekben) megoldható. Évente egy-egy ilyen közös
bemutatkozás megteremtheti, illetve jelentős mértékben erősítheti az összetartozás érzését a tanulók között. Ennél szervesebb megoldások is léteznek, de ezek nem igazából elterjedtek: nemcsak kifelé irányuló produkció képzelhető el a különböző művészeti ágakat egymástól többnyire
gondosan elzárva tanulók között.
• Javasoljuk olyan közös elgondolású munkák indítását, vezetését, melyek során az első percektől
együtt működhetnének a művészet különböző ágait tanulók annak érdekében, hogy valamilyen
előre elhatározott téma vizsgálatában előrébb lépjenek. Ennek a közös gondolkodásnak jó gyakorlóterepe lehet a nyári alkotótábor...

Szakirodalmi ajánlás tanítási drámák tervezéséhez
A DRÁMA TANÍTÁSA – segédlet az 5-10. évfolyamon tanítók számára (Kerekasztal, 2002)
A DRÁMA TANÍTÁSA – segédlet az 1-4. évfolyamon tanítók számára (Kerekasztal, 2005)
DRÁMAFOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK, FIATALOKNAK (Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1999)
DRÁMAJÁTÉK ÓVODÁSOKNAK (Magyar Drámapedagógiai Társaság, 2001)
A DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZINBÓL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DPM különszám (1994) – Szauder Erik és Lipták Ildikó óravázlatai
DPM 9. szám (1995) – Romankovics Edit, Zalavári András óravázlatai, Lipták Ildikó ismertetője
DPM 10. szám (1995) – Lipták Ildikó és Kuszmann Nóra óravázlatai
DPM 12. szám (1996) – Melléklet (a Kerekasztal-tábor drámanapjaiból)
DPM 15. szám (1998) – Németh Ervin óraterve
DPM 17. szám (1999) – K. Knipp Mária óravázlata
DPM 18. szám (1999) – Wenczel Imre óravázlata
DPM különszám (1999) – Török László óravázlata
DPM 19. szám (2000) – Bartekné Molnár Erika, Török László és Tislerics László óravázlatai
DPM 20. szám (2000) – Zalavári András óravázlata
DPM különszám (2000) – Az I. Drámaóra-író verseny óravázlatai; Petrik Lászlóné és Zalavári András
óravázlatai
DPM 21. szám (2001) – Jonothan Neelands, Vatai Éva, Brian Wolland óravázlatai
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DPM 22. szám (2001) –Brian Wolland, Bethlenfalvy Ádám, Lipták Ildikó óravázlatai
DPM 23. szám (2002) – Kunné Darók Anikó és Kuszmann Nóra óravázlata
DPM 24. szám (2002) – Lipták Ildikó-Mészáros Beáta és Kunné Darók Anikó-Kuszmann Nóra óravázlatai

• DPM különszám (2002) – A Kerekasztal táborainak foglalkozásvázlatai

• DPM különszám drámapedagógusoknak (2004) – Lipták Ildikó: Mi öten
• DPM 29. szám (2005) – Fekete-Szabó Anikó: Amerikai história
• DPM 31. szám (2006) – Pocsuvalszki Alíz és Formán Boglárka óravázlatai

• DPM különszám (2006) – Az integrációs drámapedagógiai képzés trénereinek óravázlatai

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DPM 32. szám (2006) – Lukács Gabriella óravázlata
DPM 33. szám (2007) – Lázár Péter és Kerekes Mónika óravázlatai
DPM 34. szám (2007) – Lukács Gabriella, Mészáros Beáta és Kuklis Katalin óravázlatai
DPM különszám drámapedagógusoknak (2008) – Lukács Gabriella óravázlata
DPM 35. szám (2008) – Zalavári András óravázlata
DPM 36. szám (2008) – Kiss Zsuzsanna óravázlata
DPM 39. szám (2010) – Barna Éva és Lukács Gabriella óravázlatai
DPM 41. szám (2011) – Kunné Darók Anikó óravázlata
DPM 42. szám (2011) – Sztrókay András óravázlata
DPM 43. szám (2012) – Polgár Mónika: Az ördög
DPM 43. szám (2012) – Hodász Eszter: Ágrólszakadtak
DPM 43. szám (2012) – Márton Csaba: A lépcső
DPM 44. szám (2012) – Féder Márta: Női formák

Módszertani segédlet
a DRÁMA és SZÍNJÁTÉK
tárgy tanításához
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7. évfolyam
I/1. Fejlesztési területetek. Nézni tanulás
I/2. A próba elindítása. Néhány bemelegítés
I/2.1. Fogók és más játékok
I/2.2. Sétagyakorlatok
I/2.3. Párbaj és együttműködés
I/2.4. Pózok és figurák, mozdulatok
I/2.5. Közös énekkel
I/3. Foglalkozástervek
I/4. Egy foglalkozás tervezésének „dramaturgiája”, a tréningek dinamikája
I/5. Gyakorlatok egymásra épülése
I/6. Melléklet
8. évfolyam
II/1. Karakterábrázolás. Karaktertől a típusig
II/2. Energiagyakorlatok
II/3. Gesztikus kifejezés – A gesztus felerősítése. Karakterábrázolás.
II/4. A kollektív játék és közös történetmesélés
II/5. Epikus történet közös színrevitelének módszertana. Az anyagválasztás
II/6. Epikus történet közös színrevitelének módszertana. A színrevitel útja
9. évfolyam
III/1. Improvizációk osztályozása és sorrendje. A sorrendet meghatározó elvek
III/2. Az improvizációs játékok megbeszélésének alapelvei, ennek nyelvezete
III/3. A saját történetek
III/4. Verbális kifejezőerő – beszéltetős gyakorlatok
III/5. Emberi taktikák és stratégiák egy cél elérésének különböző stratégiáira
III/7. A hitelességet, személyességét, mélységét szolgáló technikák
III/8. Az előadás kiindulópontja
III/9. Az előadáshoz vezető improvizáció formák
III/10. Improvizáció – reprodukció
III/11. A szövegkönyv születése. Szövegmunka, dialógusírás
III/12. Melléklet
10. évfolyam
IV/1. Együtt működés játékai. Kapcsolat a játszók között
IV/2. Ön- és társismereti játékok („helyem a csoportban”). Azt szeretem benned stb.
IV/3. Státuszjátékok alapjai, „sajátstátusz”-játékok, státuszok váltogatása
IV/4. Jelenetek próbaformái
IV/5. Változatos instrukciók
IV/6. Előadáskészítés próbaformái
V. Irodalomjegyzék

144

7. évfolyam
I/1. Fejlesztési területetek. Nézni tanulás
A színészpedagógia „akadályok elhárítása” írja Jerzy Grotowski, máshol pedig, hogy „el akarok
venni mindent a színésztől, ami akadályozza!”1. Ez a szemlélet határozza meg munkákat a gyerek,
kamasz vagy fiatal felnőtt korú színjátszókkal. El kell hárítani a külső és belső akadályokat, hogy
meg merjék mutatni magukat, és képesek legyenek figyelni egymásra. Így kialakul egy félelem és
gátlás nélküli közeg, amelyben mindenki képes felszabadultan játszani, ugyanakkor kíváncsian és
türelemmel tudja követni társai játékát. Ehhez csend kell, türelem és kíváncsiság. Alkotó közösséggé kell, hogy formálódjon a csoport, ahol ki-ki megismeri, felfedezi és ki is teljesítheti személyiségét a játékban.
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Melyek tehát az akadályok, amelyek elhárításával megalapozhatjuk a továbbképzős évek munkáját?
A szorongás és gátlások egyrészt, másrészt az ön- és csoportismeret, a koncentráció és az együttműködés hiánya. Számos szabályjátékra, koncentrációs gyakorlatra, csoportépítő- és bizalomjátékra
van szükség ahhoz, hogy mindenkinél kialakuljon a felszabadult, egyben koncentrált színjátszói állapot.
Az első évben játsszuk a legtöbb a szabályjátékot. („A jó próbamunka önkéntesen vállalt fegyelmet
kíván” – írja Peter Brook2) Később egyre többször lépünk szerepbe, egyre többet improvizálunk.
Majd egyre hangsúlyosabb lesz a kifejezés, annak színpadi megformálása és reprodukciója. Továbbá meghatározóak kezdetben az emlékezet, képzelet, fantáziát, valamint az együttműködést fejlesztő játékok, ám ezek szerepe végig megmarad a munkánkban. Csakúgy, mint a koncentrációs gyakorlatok, ezek végig szükségesek, de egyre kevesebb időt kell rájuk fordítani. Az ön- és csoportismereti játékok később vissza-visszatérnek, ha ezt indokolja a színjátszók személyiségfejlődése vagy
különböző csoportdinamikai változások. Az érzékelésfejlesztő és bizalomjátékok később elmaradnak, ezeket legfeljebb a csoport örömére, a megélt élmények, megszerzett tudás felelevenítésére
vesszük újra elő.
Ez a leírás nem szigorú metodika. Ajánlat. Menü, amiből válogathat ki-ki személyiségének, csoportjának megfelelően. Bizonyos tréningmódszerek egyszerűen rosszul állnak egyes vezetőknek,
ezeket el kell hagyni. Akad olyan, amit át lehet, és át is kell formálni, hogy hasznára váljon csapatunknak. Csoportunk is megköveteli, igenis alkalmazzuk rájuk, amit (szó szerint és képletesen) elsajátítottunk. „Meggyőződésem, hogy mindenkinek azt a programot kell megvalósítania, amelyben
hisz, és amit meg akar, meg tud teremteni” – mondja erről Jerzy Grotowski.3
I/2. A próba elindítása. Néhány bemelegítés
A foglalkozásindítás célja, hogy a csoport „megérkezzen”. Hátrahagyja gondjait, kedvetlenségét, fáradtságát. Megmozduljon. Belelendüljön a játékba. Energikus cselekvés és figyelem, ez a két dinamika vezet el a felszabadult, egyben koncentrált állapothoz. Mindig van szabály, amire ügyelni kell,
de a lehető legönfeledtebben játsszunk a kereteken belül!
I/2.1. Fogók és más játékok
Az alábbi játékok egy lista elemei, egymásutániságuk nem jelent nehézségi sorrendet. Mind örömmel játsszák a 7. évfolyamosok. Próbák elején két-három, legfeljebb négy különböző karakterű játék elégnek bizonyulhat ahhoz, hogy a csoport „bemelegedjen”.

1

Grotowski, Jerzy: Színház és rituálé. Pozsony–Budapest, 1999, Kalligram – Pesti Kalligram.
Brook, Peter: Az üres tér. Budapest, 1973, Európa.
3
Grotowski, Jerzy: Színház és rituálé. Pozsony–Budapest, 1999, Kalligram – Pesti Kalligram.
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Fogók
Minden élvezetes, a csoportnak megfelelő fogó, ami a próbatérben játszható, lehet bemelegítő gyakorlat. Legjobbak az osztott figyelmet követelők.
•
•
•
•
•
•

Páros fogó
Láncfogó
Rókafogó
Sziámi fogó (páronként összetapadt játékosok fogóznak)
„Komám asszony, hol az olló?”
Felemelős fogó (A terem egyik végéből kell jelre átszaladni a másikba, majd vissza, akit a
fogók elkapnak és levegőbe tudnak emelni, az beáll hozzájuk. Veszélyes játék, kontrolt nem
ismerő csapat ne játssza!)
• Átbújós fogó (A terpesztett lábakon átbújva lehet feloldani a megdermesztett társakat. A játék addig tart, amíg a fogó mindenkit meg nem dermeszt.)
Játékok

Evolúció
A cél az egyedfejlődés, hogy átalakuljunk amőbából teknőssé – a játékban teknősből nyuszivá, nyusziból majommá, majomból emberré, emberből szupermenné. Az evolúciós ugrást kő-papír-olló
győzelem teszi lehetővé. Mindenki csak saját fajtársával vetélkedhet. A győztes feljebb lép, a vesztes szinten marad (nem csúszik vissza!). Minden stációnak megvan a maga mozgása és hangja.
Amőba: négykézláb közlekedik kígyózó mozgással, közben fennhangon hirdeti, hogy ő „amőba”.
Teknős: két térden közlekedik, ökölbe szorított kezét maga előtt összeütögeti, s közben azt mondja,
hogy „tiki-taki”. Nyuszi: ugrál, ha megáll, „nyúlszerűen” lefelé hajlítja kézfejét, és azt mondja
„nyusz-nyusz”. Majom: mellét veri, közben üvölt. Ember: tiszteleg és közben kinyilvánítja, hogy
„ember vagyok”. Szupermen: egy székre áll, kezét a jellegzetes szupermen tartásba nyújtja és nevét
ismételgeti, hogy ő „Szupermen”. A játékkal járó hangzavar és a játékra koncentrálás kettősége
igencsak felszabadító hatású.
Ki lesz a miniszterelnök?
Körben sétálunk a térben, mi a jelöltek, és közben hangosan skandáljuk teljes nevünk. Ha valakivel
összetalálkozunk, akkor kő-papír-ollóval megküzdünk vele. Aki veszít, beáll a győzteshez, vagyis
vállát fogva követi őt, és töretlen lelkesedéssel skandálja a győztes nevét. Addig tart a játék, amíg
csak egy jelölt marad, akinek a nevét mindenki skandálja. Mókás változat, és oldja is a játék versenyszerűségét, ha csak az első csatlakozó érinthet vállat, a következőnek már valahol másutt kell
csatlakozni, és így tovább senki sem érinthet olyan testrészt, amit mások már fognak. Vicces kis
alakulatok jönnek így létre. (Játszható úgy is, hogy csak az utónevet mondjuk.)
Akadémiai székfoglaló
Mindenki letesz egy széket szórtan a teremben. Egy játékos kivételével leülünk. Neki az a célja,
hogy elfoglaljon egy üres széket. Ám közben a többiek átülhetnek oda, amerre a székfoglaló közelít. Aki egyszer már felemelkedett a helyéről, saját székére nem ülhet vissza. A sétáló nem gyorsíthat, nem rohanhat. Még izgalmasabb, ha a székfoglaló hangosan számol, így tudjuk, hogy meddig
sikerült eredményesen együttműködnünk, tehát megakadályozni, hogy leüljön.
Törpe-óriás-varázsló
Két csapatot alkotunk. A pályát egy közép és két oldalvonal alkotja. A csapatok megállapodnak egy
szerepben, majd felsorakoznak a középvonal két oldalán. Jelre egyszerre mutatják az adott szerep
gesztusát. Az erősebbek üldözni kezdik a gyengébbeket, és igyekeznek minél többüket elkapni, mielőtt azok a vonal mögé érnének. Az elkapottak átállnak a másik csapathoz. A játék addig tart, amíg
az egyik csapat teljesen el nem fogy. Az óriás legyőzi a törpét. A törpe legyőzi a varázslót. A varázsló legyőzi az óriást. Óriásként lábujjhegyre állunk és kezünket a magasba lendítjük. Törpeként
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leguggolunk. Varázslóként magunk előtt kavarunk a kezünkkel, mintha „varázsolnánk”. (Eltérő jelekkel, de ez a játék is a kő-papír-olló metódusára épül.)
Molekula (Atom4 néven is ismert)
Sétálunk a térben. A csoportvezető elkiált egy számot, ennyi játékosnak kell összekapaszkodni. Aki
nem tud kapcsolódni, az kiesik.
Molekulából szobor
Ismét annyi fős csapatot alkotunk, amennyit csoportvezető megnevez. De most a „molekulák” megformálnak egy olyan szobrot (egy zsiráfot, egy fűzfát, egy kerékpárt stb.), aminek címét a tanár
megadta.
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Szurkálós(1) – mindenki mindenki ellen
Kevésbé ügyes kezünk nyitott tenyerét a hátunkhoz tesszük derekunknál kicsit feljebb. Ez lesz a találati felület. Másik kezünk mutatóujjával kell megpróbálnunk megbökni a többiek tenyerét. Érdemes hangosan számolni a találatokat, mindenki magának.
Szurkálós(2) – a durcás gyerekek
Ha valaki találatot kap, megfordul, és megkeresi a „merénylőt” és megjátszott sértődöttséggel, kisiskolás, ovis durcássággal odaveti neki: „Megbolondultál, ... (és a keresztnevét mondja)!?”, vagy
„Mit csinálsz, … (és a keresztnevét mondja)!?”
Szurkálós(3) – a visszatérés
Ha valaki találatot kap, megfordul, és megkeresi a „merénylőt” és „utolsó szavaival” megfenyegeti
őt: „Még visszatérek!”, vagy „Ezt még megkeserülöd!”. Majd „elájul”. Magában tízig számol, majd
feltámad: felpattan és játékba lép, miközben diadalmasan kiáltja „Itt vagyok!” vagy „Most megkapjátok!”.
Zsebkendőrabló
Mindenki kap egy papírzsebkendőt. Széthajtva tűrjük a hátsó zsebünkbe. (Ha nincs zseb, akkor a
nadrág vagy szoknya derekába.) Szóródjunk szét a teremben! Tapsra mindenki elindul, hogy begyűjtse minél több társa zsebkendőjét. Akitől ellopták a zsebkendőjét, az kiesik a játékból.
Zsebkendőrabló csapatban
Érdekessé teszi a közismert játékot, ha két csapatban játsszuk. Aki kiesik, tovább szurkolhat csapatának. A stratégia harc látványos tánccá lesz, amit még kiemelhetünk azzal, hogy a küzdelmet aláfestő dinamikus, vagy azt ellenpontozó lírai, elégikus, zenét „keverünk alá”.
Labdajátékok
Kínai (japán) foci
Körbeállunk közepes terpeszben (legalább 60-70 cm), lábunk összeér két szomszédunk terpesztett
lábával. Bedobunk egy labdát és lehajolva igyekszünk úgy ütni (és nem kézbe véve dobni!), hogy
valamelyik társunk lába között áthaladjon. Lábbal védeni nem szabad. Akinél áthaladt kiesik.
(Felszabadító hatású, ha a végén körben kifelé fordulva, lábunk közt átnézve, tehát fejjel lefelé
játsszuk. Ilyenkor feje tetejére áll a világ).
Kidobós csapatban
Két csapat vetélkedik, Akit kidobnak, nem esik ki, hanem leül a földre. Csapattársai neki is paszszolhatnak, sőt a földön ülve ő is szerezhet labdát, amivel kidobhatja ellenfelét. Egy csapat csak
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kétszer passzolhat, és a labdával a kézben elmozdulni nem szabad. Szivacslabdával érdemes játszani! A játék addig tart, amíg az egyik csapat mindenkit kidob.
Hercegnő és az őrök
Nagy kört rajzolunk a földre. A körön belül van a Hercegnő (Herceg) és két vagy három testőre (a
játékosok száma szerint). A körön kívül állnak a merénylők, akik szivacslabdával próbálják őt kidobni. A testőrök testükkel védik őt. A Hercegnő is mozoghat. Ha kidobják csere.
I/2.2. Sétagyakorlatok
A sétagyakorlatok felsorolásszerűen szerepelnek, bármelyik fázis (elem) szabadon elhagyható,
bármi bármivel variálható. Sorrendjük nem teljesen véletlenszerű: egyre nehezebb, vagyis magasabb koncentrációt igénylő, illetve a mozgástól a kifejezésig tartó gyakorlatok vannak a listán.
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Sétáljunk a térben! Járásunk, testtartásunk nem fejez ki semmit. Nem hajtjuk le fejünk, de nem
is szegezzük fel pillantásunkat. Ne körbe-körbe járjunk, merjünk ráfordulni középre! (A gyakorlatsor alatt szólhat lendületes, energikus zene. Ez növeli a jókedvet, felszabadultságot, azonban
kicsit megnehezíti a koncentrációt).
Ne ütközzünk! Ne is érjenek össze a vállak!
Egyre sietősebben, dinamikusabban járunk. Mégse ütközzünk!
A vezető kitárt kézzel sétál „szűkíti a teret”, mintha egy falat húzna maga után. Így aztán nem
lehet mögém lépni! Az egyre szűkülő térben sem lassul a mozgás! De nincs érintés!
Leomlik a teret szűkítő fal. Térkitöltés. Érzékeld a többiek mozgását, közösen töltsétek ki a teret!
Tapsra, vagy az állj szóra, azonnal megdermed a teljes csapat. Tapsra újra mozgásba lendül. (A
megállítás nem kioldás, ne lötyögjünk, mozgolódjunk vagy beszéljünk közben. A gyakorlatsor
egyik legfontosabb dinamikája a mozgás, mozdulatlanság kontrasztja.)
Egyszerre megállsz, egyszerre indulsz. Ha egy ember megáll, mindenki megdermed, ha egy
ember megindul, mindenki azt teszi. Bárki megállíthat és bárki indíthat. Törekedjünk arra, hogy
ne alakuljon ki kiismerhető ritmusa a megállításoknak, nekilódulásoknak!
Egyenként indulunk. Tapsra megállunk a térben. Most egyenként kell indulnunk, ügyelve arra,
hogy két ember ne kezdjen egyszerre. (Rontásnál nem érdemes leállítani a játékot, ezzel megtörne a próbaszakasz lendülete.)
Ha már mindenki sétál, egyenként megállunk.
Dinamikai fokozás. Egyszerre indulunk lassan, kis energiával, társainkra figyelve. A mozgás
energiája, tempója fokozódik, de nincs külső segítség (ritmusmegadás, zene). Fokozatosan és
összehangoltan pörög föl a rendszer. A csúcspontot megérezve összehangoltan és fokozatosan
visszaépül, lebomlik a dinamika, míg végül eljutunk a mozdulatlanságig.
Csatlakozás-leválás. Sétálunk a térben. Ne törekedjünk közös tempóra, vagy egységes járásmódra! Ki-ki úgy járjon, ahogy kedve tartja! Csatlakozzunk valakihez, akinek megtetszik a
mozgása! Vegyük át járása karakterét! Aki „vezet”, az már ne módosítson, hiszen ez a járása
tetszett meg a többieknek! Viszont a mintaadó is csatlakozhat máshoz, ilyenkor el lehet dönteni,
hogy továbbra is vele tartunk vagy leválunk. Ha megelégeltük a felvett járást, váltsunk, esetleg
keressünk új vezetőt!
Séta közben vegyük fel a szemkontaktust egy másik sétáló társunkkal! Ne közelítsünk, mozogjunk szerte a térben, de igyekezzünk megtartani a szemkontaktust!
Kívülről-befelé, a mozdulattól az érzetig. Nézzünk társaink feje fölé, kerüljük a szemkontaktust!
Még véletlenül se nézzünk rájuk! Megszolgálták haragunkat. Egyedül vagyunk, haragszunk...
Most szegjük le a fejünket! Senki ne tudjon szemünkbe nézni. Mi hibáztunk, szégyelljük is magunkat! Nem akarjuk, hogy észrevegyenek! Emeljük fel fejünket, igyekezzünk rövid idő alatt
minél több szemkontaktust keresni! Ha megvan, akkor biccentsünk, és irány tovább! Üdvözletünkkel bíztassuk, lelkesítsük társainkat, mintha egy jó játékra készülnénk, erre melegítenénk!

•

Belülről kifelé. A helyzettől vagy érzettől a mozgásig. Sétáljunk minél halkabban, éppen szökünk, kiosonunk… Szűk, cseppköves barlangban járunk vigyázva, le-lehajolva, mászva, kúszva,
hogy le ne törjük az értékes cseppköveket… Idegen helyen, forgalmas pályaudvaron keressük
egy messziről érkező cserediákot, akit csak fotón láttunk. Mindenki arcába nézünk, illedelmesen
próbáljuk tenni, hátha ő lesz az… (Bármilyen inspiratív cselekvésbe fordítható helyzet, vagy
belső szándék megfelelő lehet.)
I/2.3. Párbaj és együttműködés

Hipnózis
Párokat alkotunk. Egyikünk felemeli tenyérrel kifordítva kezét társa arcától közel húsz centire. A
kezét mozgatva vezeti társát, mintha hipnotizálná őt. A kéz és arc közötti távolság nem változik.
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Vállérintő
Páronként megállunk egymással szemben úgy, hogy jobb kézzel elérjük társunk jobb vállát. A jobb
váll a találati terület, jobb kézzel kell megérinteni. Lehet elhajolni, lehet karral védeni a támadást.
Ellépni nem szabad!
Térdérintő
Páronként megállunk egymással szemben, hogy kezünkkel meg tudjuk érinteni a másik térdét. Folyamatosan térdünket védve keresztbe mozgatjuk a kezünket, hol a jobb kéz, hol a bal van elől.
Időnként kinyúlunk, hogy megérintsük a másik térdét. Ez számít találatnak.
Combérintő
Felemelt lábbal kardozunk, a másik támaszkodó lábának combját kell megérintenünk. Érinteni és
nem rúgni! Veszélyes játék, csak agresszióját uraló, testtudattal bíró (jól bemelegített) csoportban
játsszuk!
Kizökkentő
Páronként szembe állunk egymással kicsit hajlított térdekkel. Nyitott tenyérrel kifelé felemeljük kezünket mellkasunk elé. Az a célunk, hogy tenyerét meglökve kilépésre kényszerítsük társunkat. A
kezet el lehet rántani, hogy a másik egyensúlya kibillenjen. Nem szabad a kézre ráfogni, vagy tartósan hátratenni kezünket!
Hátharc
Egymásnak vetjük a hátunkat. Az a cél, hogy eltoljuk a másikat.
Kötéltánc
Egy képzeletbeli kötélen egymással szemben áll két „kötéltáncos”. Az a feladatuk, hogy helyet cseréljenek, anélkül, hogy lelépnének a kötélről. Minden megoldás, pl. átlendülés, átemelés, jó lehet.
Tai-chi vagy lassított vívás
Szemben álnak a játékosok, kartávolságra. A másik válla a találati felület. Mindkét karral vívunk,
mindkét váll játszik. Azonban egy közös lassított tempóban harcolunk, nem szabad hirtelen mozdulatot tenni. Szemre is szép – esztétikus – gyakorlat.
Rakd ki a körből
Minden játékos egy krétával rajzolt körben van. Egymásra figyelve harcolnak, ki akarják rakni a
többieket a körből. Az nyer, aki legtovább marad bent. Veszélyes agresszió-levezető gyakorlat, csak
egymásra figyelni képes csoportban szabad játszani!

Rózsa
Körbeállunk és megfogjuk egymás kezét. Minden második ember merev derékkal előre dől a többiek őket kiegyensúlyozva hátra. Majd lassan visszaállnak egyenesbe és megcsinálják fordítva, aki
hátradőlt előre fog, és viszont.
Közös vállnyújtás
Körbe állunk megfogjuk két szomszédunk csuklóját. Közösen hátralépünk, amennyire csak tudunk,
majd zárt lábbal, lábunkat megvetve, egymást kiegyensúlyozva hátradőlünk, miközben derekunkat
megfeszítjük.
I/2.4. Pózok és figurák, mozdulatok
A különböző nyújtásokhoz, lazításokhoz egy helyzetet, egy szándékot, belső képet rendelünk. Így 150
ez a bemelegítés mint forma közelebb áll a színpadi akcióhoz, hiszen a színjáték alapja a célokért
végzett cselekvés. Ugyanakkor így a mozdulat intenzívebb, a tevékenység élvezetesebb lesz, mintha
csak „tornáznánk”. A leírás nem felsorolás, hanem egy bemelegítés vázlata. Ezt többször lehet ismételni, de állandó bemelegítésként ne használjuk, mert a játszók könnyen megunják! Feltehetően
nem az első foglalkozások bemelegítése; játszani akaró, „furcsaságoktól” nem idegenkedő csapatot
igényel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Lazán ökölbe zárt kézzel szaporán, de nem erősen végigütögetjük testünket fentről lefelé, mintha nagy hidegben élénkítenénk vérkeringésünket! Nyaktól indítunk. A lehető leggyorsabban
paskoljunk, és ne hagyjuk egyetlen porcikánkat se!
Egyre erőteljesebben rugózunk, mintha el akarnánk emelkedni, de a talpunk nem enged, mert a
földhöz tapad.
Összehúzzuk magunkat, amennyire csak lehet. Elképzeljük, hogy egyre kisebb ládában elférnénk. Az összes szükséges izom összehúzódik, s amikor már úgy érezzük, nem lehetnénk kisebbek, még jobban összecsukódunk.
Belégzés közben felegyenesedünk és kitárjuk a két kezünket. Igyekszünk minél nagyobb teret
elfoglalni. Ehhez kilépünk kis terpeszbe. Próbáljunk tovább nyújtani, mintha erőfeszítésünkkel
szét lehet tolni plafont és falakat, és ki lehetne tágítani köröttünk a teret!
Most felágaskodunk, jobb kezünket magasra nyújtva. Egy magas szekrény tetején van a kulcs,
amivel kinyithatjuk az ajtó, és kiszabadulhatunk. Meg akarjuk szerezni!
Megint felágaskodunk, jobb kezünket nem használjuk, mert be van kötve. Így kell becsavarnunk
egy villanykörtét, ami jó magasan van, de még éppen elérhető.
Derékban meghajolva egyik kezünkkel előrenyúlunk, hogy elérjük a sziklahasadékba rejtett
pénzünket, amit a fürdés előtt dugtunk el. Egyre jobban nyújtózunk, mert sajnos a csomag egyre
mélyebbre csúszik a nyílásban.
Két kezünket ökölbe szorítva magunk előtt tartjuk. Mintha vasmarokkal ráfognának öklünkre,
és nekünk legyőzve a szorítást kellene kitárni ujjainkat. Majd tenyerünket összezárjuk úgy,
mintha egy kezünkbe vett almát roppantanánk, passzíroznánk szét szörnyű erőfeszítéssel.
Kis terpeszbe állunk, kicsit rogyasztunk, hogy stabilan támaszkodjunk a talajon. Kezünkkel rajzoljunk a térbe lágy girlandokat, lendületes és bonyolult mintázatot. Egyszerre forog a csuklónk,
könyökünk, vállunk. Így a lehető legkacskaringósabb íveket tudjuk húzni magunk köré, mintha
egy indiai táncosnő mozdulatait imitálnánk.
Tapsra átvált a légies mozgás görcsös karcolássá. Nagy izomfeszültséggel hasítjuk a vonalakat a
levegőbe. Olyan ez, mint egy boszorkányvarázs gesztusa. Csináljuk ezt végtelenül lassan, de folyamatosan! Most a lehető leggyorsabban! Váltogassuk a légies és görcsös mozdulatokat, és a
gyors és lassú tempót!
Erőteljes vonásokat húzunk nyitott tenyérrel és széles, lendületes mozdulatokkal a levegőbe.
Mintha egy vaskos kék (vörös) festéktől tocsogó ecsettel festenénk körbe a teret. Ki is léphetünk, hogy minél szélesebb íveket húzzunk!

•

Egyenesen állunk! Előredőlünk merev derékkal, ameddig csak tudunk. De ne emeljük fel a sarkunkat! Most hátra, de ne emelkedjen meg a lábfejünk! Egyik oldalt, másik oldalt. Majd visszahelyezzük a súlypontunkat középre. Térdünket nagyon finoman rogyasztva rendkívül stabilnak
érezzük ezt a helyzetet, ezzel együtt magabiztosnak és határozottnak magunkat. (Ezt az élményt
később visszaidézhetjük, amikor domináns, határozott figurákat játszunk. De használhatjuk az
összetettebb, nagyobb koncentrációt igénylő gyakorlatoknál is mint alapállást.)
I/2.5. Közös énekkel

Választunk egy mindenki által ismert dalt. Vagy tanulunk egyet közösen. (A Bonchidai menyecskék
első strófáját használom legtöbbször, de a Béres legény első strófája is remek.) Ezt énekeljük folyamatosan, miközben a körben álló vagy körbe sétáló, futó csapat vezetője mozdulatait követi.
Vérkeringést, szívverést felpezsdítő gyors szakaszok váltanak pihentető fázisokat. De teljesen so- 151
sem állunk le, és folyamatosan éneklünk! Közben alulról felfelé (bokától-arcizmokig) vagy fordítva
(arcizmoktól bokáig) megnyújtjuk, ellazítjuk testünket. Légzésünket az ének szabályozza, tempónkat a dal ritmusa adja.
A bemelegítés vége felé közeledve a mozdulatok és az ének jelentéssel telítődik, kifejező lesz.
Alapérzelmeket játszunk elő, vagy konferálunk be: félelmet, dühöt, undort, diadalmas örömöt...
Helyzeteket adunk meg egy-egy strófára: fenyegetünk, titkolózunk, magyarázunk, könyörgünk...
Tesszük ezt a lehető legszélesebb, túlzott gesztusokkal és nagyon kifejező énekkel. Lehet a dal induló, meditációs ének, vagy csúfolódó... Átválthatunk egyszerű lépésrendű körtáncba, vagy forgós,
szökdécselős páros táncba (ilyenkor strófánként érdemes partnert váltani). Ez a bemelegítés megidéz valamit a rítusok, nagy közös mulatságok légköréből; felszabadult és örömteli. Magával sodorja a résztvevőket. Ha jól sikerül, akkor energiától duzzadó, felszabadult és jókedvű csapat vág neki
a próbának.
I/3. Foglalkozástervek
Öt foglalkozásterv érzékelteti az utat, amin a 7. évfolyamon végigmegy a csoport. Az első időszakból három találkozás (első, második, ötödik) vázlata szerepel. Azért három, mivel nagyon fontos az,
hogyan indul az év. Egy foglalkozás van félidőn kicsit túlról (huszadik alakalom), végül egy leírás
az év végének munkáját sejteti (ez a harmincadik). Másfél órás foglalkozásokat tervezünk – két
tanóra a legáltalánosabb időkeret. A két órát nem érdemes szünettel megszakítani.
1. foglalkozás
1. Tekintet körbe (szemkontaktus, kapcsolatteremtés, együttműködés, oldás)
Körben állunk. Bal oldali szomszédunkról indulva bólintunk körbe mindenki felé, miközben tekintetét keressük. Ha végigértünk, megint a bal oldali első embertől indítunk. Az egész csoport egyszerre kezd, és közös ritmusban bólogat (keresi a szemkontaktust). Ha két bólintás összetalálkozik,
és összenézünk, helyet cserél a két játékos. Ha ez megtörtént újra kezdjük a bólogatást. Az éppen
helyet cserélők „hűlt helye” felé is bólintunk.
2. Tekintet és mosoly
Ha ketten összenéznek, akkor széles vigyorra húzódik szájuk. Ez nem belülről jövő mosoly, csak
erős mimika. Ha elfoglalták új helyüket, a mosoly azonnal lekerül arcukról. Újraindul a bólogatás, a
tekintetek keresése.
3. Tekintet és mosoly + köszönés
A tekintetek találkozásánál mosoly, és hangosan köszönünk: „Szevasz!”
4. Tekintet és mosoly + köszönés, ölelés

Minden marad, és új elem, hogy széles ölelésre tárta karokkal cserélünk helyet (nem ölelkezünk
csak a gesztus indítása marad).
5. Tekintet és mosoly + köszönés, ölelés, pacsi
Az ölelésgesztus után most középen egymás tenyerébe is csapunk.
6. Molekula (10 perc)
(Lásd fent!)
7. Farkas és bárányok (20 perc)
Csoportba összeállunk, ez lesz a báránycsorda. Középen áll a sebesült bárány. Először a csoportvezető a farkas, aki meg akarja érinteni (marni) a sebesült bárányt. A többiek a testükkel védik a sebesült állatot, vagyis igyekeznek úgy helyezkedni, hogy a farkas ne férjen hozzá. Közben azonban 152
nem szabasd senkinek elszakadni a nyájtól (kilépni), mert őt kiemeli a farkas. Ha megérintettük a
sebesült bárányt, cserélünk. Ha sokan vagyunk, lehet két farkas is. Tilos lent, a lábak között támadni, mert veszélyes!
8. Tablók (1). Együtt (30 perc)
Mindenki játszik. Nincs néző. Megadunk egy sokszereplős helyszínt (pl. pályaudvar, cirkusz, tengerpart) – a csoport feladata az, hogy a vezető által számolással jelzett időtartam alatt egy állóképet
formáljon. Célszerű a próbafolyamat elején olyan helyszíneket választani, amelyeknél mindenki
egyszerre játszhat (mondjuk több helyszínen); így nem válik el néző és alakító.
9. Tablók csoportban (55 perc)
Hat-nyolc fős csoportokban készítünk tablókat.
10. Valamit a nevedről (85 perc)
Körbeülünk. Jelentkezés alapján vagy sorban mesélünk a kereszt- és vezetéknevünkről. Honnan
származik, mit jelent, hogyan kaptuk stb.? Remek, jó hangulatú ismerkedős játék, nem követel túl
nagy bátorságot, csoportos empátiát, ezért érdemes ezzel indítani a csoportismereti játékok sorát.
Más ismerkedési, ön- és társismereti játék is szerepelhet, de fontos, hogy legyen valamelyik.
11. Törpe-Óriás-Varázsló (90 perc)
(Lásd fent!)
2. foglalkozás
1. Nagy üdvözlés. Felugrálás, név (5 perc)
Körben a földre hasalunk. A csoportvezető elkiált egy nevet. A megnevezettel együtt felpattan, középre szalad, ott felugranak, és a levegőben összeütik tenyerüket. Utána a másik helyére futnak és
lehasalnak. Most az kiáltja a következő nevet, aki lehasalt a földre, és így tovább. Ha sokan vagyunk a csoportvezető újabb kört indulhat. Egyszerre 3-4 kör is futhat. Jóféle mozgalmasság programozott zűrzavar keletkezik.
2. Sétagyakorlatok (25 perc)
(Lásd fent!) Az első hat fázist érdemes végigcsinálni.
3. Érintés körben (30 perc)
Körbe állunk. Egyszerre mozdulva érintsük meg jobb oldali szomszédunk bokáját, majd bal szomszédunkét! Aztán jobbra térdet, balra térdet, jobbra csípőt, balra csípőt. Jobbra vállat, balra vállat.
Végül jobbra fejbúb, és balra fejbúb. Egyre gyorsul a közös ritmus, ameddig csak bírjuk, de nem
szabad, hogy az érintés durvább legyen. Ha valaki elvéti, próbáljon bekapcsolódni a következő kör
elején.

4. Érintés körben (35 perc)
Énekeljük a Kossuth Lajos azt üzentét, vagy az Érik a szőlőt a gyakorlat közben. Az éneklés tempójával, intenzitásával együtt nő a mozgás tempója.
5. Molekula (v. Atom) (40 perc)
(Lásd fent!)
6. Tulajdonságok-csoportok (55 perc)
Sétálunk a térben. A foglalkozásvezető hangosan megnevez különböző külső és belső tulajdonságokat. A játszók megkeresik azokat, akikre ez éppúgy jellemző, mint rájuk. A külső jellemzőkkel kezdünk és haladunk a személyesebbek felé, pl. szemszín, lábméret, csillagjegy, háziállat, testvérek
száma, kedvenc tantárgy 5. általánosban.
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7. Molekulából szobor (2) (65 perc)
(Lásd fent!)
8. Dülöngélős (75 perc)
Egy társunk középre áll, köréje szoros kört vonunk. Miközben ő feszesen, behunyt szemmel áll, folyamatos érintéssel kezdjük őt döntögetni. Egyszerre legalább két ember támassza meg!5
9. A tabló megmozdul (85 perc)
Az elkészült tablókat megmozdítjuk, módosítjuk. A megadott állóképet, lassított felvételként megmozdul, majd újra megdermed. Vissza is lehet „tekerni”. Közös tempóban lassan visszaáll az eredeti képbe. Szélesítsük a mozdulatokat, tegyük kifejezőbbé az arcot! Húzzuk szét a képet térben, távolodjunk el egymástól, de úgy, hogy „ne essen szét a kép”! Felgyorsítva elevenítsük meg, mint egy
némafilmjelenetet! Változtassuk meg a szereplők arckifejezését, miközben a testtartás marad; minden szereplő vigyorog, kétségbeesett arcot vág stb.!
10. Sheriff (v. Jesse James) (90 perc)
Körben állunk. A középen álló játékos rálő (értsd rámutató mozdulat + hangadás) valakire. Ezzel elindítja három játékos gyors cselekvéssorát: akire rálőttek, annak le kell guggolnia. A két szomszédjának egymással versenyezve rá kell lőnie a közöttük állóra. Ha nem guggolt le az, akire lőttek, akkor ő lesz a következő sheriff. Ellenkező esetben az, aki lassúbb volt a szomszédok közül. Ha a célba vett játékos leguggolt és egyszerre lőttek a szomszédok, akkor újabb lövés jön középről – valaki
másra.
Lehet úgy is játszani, hogy a középen álló nem várja meg, hogy ki volt a gyorsabb, hanem lő valaki
másra, „sorozatban”. Ilyenkor nem cserélik a sheriffet.
5. foglalkozás
1. Párbaj és együttműködés – bemelegítés (15 perc)
(Lásd fent!)
2. Bomba és pajzs (18 perc)
Sétálunk a térben. Gondoljunk valakire a jelenlevők közül. Ő lesz a „bombánk”, igyekezzünk, minél távolabb kerülni tőle. Most gondoljunk másik társunkra. Ő lesz a pajzs. Igyekezzünk úgy helyezkedni, hogy közénk és a bomba közé kerüljön, miközben jó messzire vagyunk a bombától. (Ha
nagyon beáll a csoport, akkor a csoportvezető mindenki „bombája lesz, tőle is távol kell kerülni, így
megint meg kell mozdulni.)
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3. Páros tablók (25 perc)
Sétálunk a térben, tapsra összekapaszkodunk legközelebbi társunkkal. Utána megalkotjuk a megnevezett páros tablókat, amíg a vezető által megadott, számolással jelzett időtartam alatt. Tapsra újra
sétálni kezdünk. Ha úgy érezzük, hogy az egyes szoborcsoportok tudnának kifejezőbbek lenni, akkor tovább instruálhatunk: legyen erőteljesebb, szélesebb, túlzóbb, expresszívebb a megállított
mozdulat, arckifejezés, tekintet stb. Esetleg meg is mozdíthatjuk a párokat.
4. Ötös számsor (35 perc)
A közismert Bumm!-játék változata.6
Körben állunk, számsort futtatunk körbe, az ötre végződő számokat nem mondjuk ki.
Most bárkinek odadobhatjuk a számokat a körben (ötre végződőeket továbbra sem mondjuk), és így
már nem lehet előre kiszámolni, hogy ki következik. A rámutatás gesztusa határozott legyen és pon154
tos, a rontásnál nem muszáj leállni, javítani csak a csoportvezető javítson, egymást ne korrigáljuk!
•
•
•
•

Nem csak rámutatunk, hanem el is indulunk a másik felé. Akit megszólítanak, rögvest induljon,
ezzel jóféle lüktetése, tempója és energiája lesz a feladatnak, és rávezet az együttműködésre,
impulzusátadásra.
Egymásnak dobálva a számsort, most 1-4-ig lesz néma, és az ötöst mondjuk ki. Ez sokkal nehezebb. Csak csendben, elmélyülten játszható!
Ismét az ötösöket nem mondjuk, és megyünk a másik felé, de most mintha fogócskáznánk, és le
akarnánk ütni, de ha időben elindul és mondja a számot megmenekült. Magas koncentrációt
igénylő, ugyanakkor nagyon felszabadító hatású gyakorlat.
Ha van időnk és kedvünk, akkor csinálhatunk még egy kört, amelyben ismét kergetjük a másikat, de most dühösen, haraggal mondjuk (hallgatjuk el) a számokat. Remek, igazán vicces agresszió-levezető koncentrációs gyakorlat (ha túl egyszerű a feladat, vagy már unjuk, akkor váltsunk 7-es szorzótáblára!).

5. Gömbhal (38 perc)
Együttműködésre sarkalló gyakorlat. Körbe állunk és tenyerünkkel közösen megformálunk egy
„gömbhalat”. Beszélni nem szabad! Törekedjünk arra, hogy”gömbformát” megképző tenyerek
egyenletesen oszoljanak meg a felületen, tenyerünk görbülete kiadja a formát! Ha megvagyunk; lélegezzen, fúvódjon fel a halunk, de figyeljünk rá, hogy egyenletesen, összehangoltan táguljon és
zsugorodjon, tehát megőrizze formáját!
6. Tablóval történet7
Felkészülés után készítsünk négy-öt képből álló tablósorozatot! A képeken egy cselekmény legfontosabb pillanatai szerepelnek.
Először dramaturgiai séma, a klasszikus dráma közismert sémája alapján készítsünk el négy-öt pillanatképet, de most egy jeleneten belül lezajlik a „dráma”. Ez a négy kép egy helyszínen folyamatosan (egy időben) lebonyolódó egyszálú cselekmény egy-egy momentuma.
1. kép: Helyzet. A kép alapján megismerjük az alapszituációt, a szereplők viszonyát, a helyszínt.
Törekedjünk arra, hogy minél pontosabb és gazdagabb jelentésű legyen a kép!
2. kép: Bonyodalom. Megismerjük a konfliktust.
3. kép: Válság. A konfliktus elmélyül.
Ha akarjuk, szerepelhet egy 4. kép is, a Késleltetés. Olyan epizód, ami elodázza a megoldást.
4. vagy 5. kép: Megoldás. Nem boldog vég értelemben, hanem az adott szituáció lezárása, végkifejlete.
Megadhatunk egy intenzív akciót; ha ezt tesszük, akkor ennek feltétlenül benne kell lennie az egyik
képben. Például: pofon, csók, ölelés, földre szorított szereplő stb. (55 perc)
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7. Egy-egy mondat8 (70 perc)
Elevenedjen meg a legizgalmasabb pillanat, majd jelre dermedjen meg újra! Rögtönözzenek rövid
dialógust. Írjanak hiányos rövid mondatokat egy-egy képhez (Hát eljöttél? Hát el. Ettél? Nem kérek.). Ezeket elmondhatják úgy, hogy kitartják a képet, de villanásnyira akár életre is kelhetnek.
Meghallgathatjuk a dialógust, mint egy rádiójátékot: a szereplők széken ülve, a megszólalás erejével jelenítik meg a helyzetet. Kérhetjük, hogy kifejező némajátékkal jussanak el a következő képig.
Lehet ez a némajáték lassított felvétel, felgyorsított mozgás, ritmikus cselekvés. Izgalmas lehet, ha
megformálják a képváltást is. Tehát törekedjenek arra, hogy egy tempóban, külső jel (taps, beszámolás) nélkül, egyszerre érkezzenek meg a kívánt pózba, így formálják meg a képeket! Ez fejleszti
az egymásra figyelés, a koncentráció képességét, ugyanakkor időnként sajátos összefogottság, a
megformáltság benyomását adja, és ez tetszetőssé teszi a jelenetet.
155
8. Némajáték, dramaturgiai séma9 (80 perc)
Megadjuk a jelenet cselekményvázát:
Pl. A nem hagyja nyugton, nyaggatja B-t, aki elmélyülten tevékenykedik. B megelégeli, és túl hevesen reagál. A megsértődik, B megbánja, amit tett, és vigasztalni kezdi.
A jelenetek vége nyitott, nem határozzuk meg a megbeszélés során. Találják ki vagy rögtönözzenek! Erre meg is kérhetjük őket: csak az alaphelyzetet gondolják ki, a zárást a játékban rögtönözzék.
Instrukciók:
Addig játsszátok a helyzetet, amíg tartani, sőt fokozni tudjátok a feszültséget!
Tegyétek egyértelművé a fordulatokat! Legyen a jelenetnek indítása, zárása!
Ismételjük meg még egyszer, de most próbáljatok sűríteni, azt őrizzétek meg, amit erősnek, kifejezőnek, drámainak éreztetek!
Lássuk még egyszer, most próbáljátok jobban eljátszani, jobban elmélyíteni a konfliktust!
9. Jasse James és IQ cowboy (90 perc)
Két kör után váltunk az IQ cowboy-ra. Ugyanaz a mozgás, mint az előbb, de most a csoportvezető
kategóriákat nevez meg, és aki gyorsabban tüzel az adott kategóriából egy elemmel, az nyer. Pl.:
Gyümölcs – válasz körte és alma. Európai főváros – válasz Párizs és Prága. Fontos, hogy kiabáljuk
a megoldást és lőjünk, ez sokkal viccesebb és izgalmasabb. Ha nem akarjuk kiesésre játszani, akkor
a vesztes beáll a győzteshez, és egy csapatként bármelyikük mondhat megoldást.
20. foglalkozás
1. Bemelegítés együtt énekelve (15 perc)
(Lásd fent!)
2. 1-10-ig (18 perc)
Körbeállunk, vállunk összeér, fejünket lehajtjuk. Megpróbálunk minél tovább elszámolni, de anélkül, hogy egyszerre mondanánk ki számokat. Nagyon figyelünk, hogy megérezzük, mikor akar valaki szólni.
3. 1-10-ig – szerte a térben (20 perc)
Nehezítünk a játékon. Szórtan helyezkedünk el a térben. Ne nézzünk most se egymásra. Így számoljunk minél tovább.
4. Irányokba kiáltás (30 perc)
Öt-hat fős csoportba állunk össze a terem közepén. Keresünk négy pontot a négy falon, ami körülvesz, ha lehet szemben a csoporttal, pl. óra, ablak, magnó, kabát. A csapat élén álló, hangosan elki8
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áltja valamelyik tárgy nevét, mire a következő ütemben az egész csoport kilép, és rámutat a tárgyra,
közben hangosan elkiáltja magát. Az egész egy energiahullám, amit a tárgy irányába küldünk. A
gyakorlatban egyre gyorsabban nevezzük meg az irányokat, az energialöket intenzitása inkább nő,
mint csökken. Nagy hatású, intenzív gyakorlat.
5. Vakvezetés hanggal10 (40 perc)
Nagy koncentrációt igénylő bizalomgyakorlat, amelyben egy folyamatosan kiadott hanggal vezeti
behunyt szemű társát a vakvezető a térben.
6. Ajtó. Gyere be a térbe! (50 perc)
Egyenként megyünk ki a térből, ha lehetséges (mert van a kijelölt játéktérben ajtó), akkor a teremből is. Ki-ki találjon ki egy helyzetet (figurát, helyszínt, cselekvést)! Majd jöjjön be úgy, hogy számunkra világos legyen; hogy a színpadi alak honnan, hova, milyen állapotban érkezett, mi történik 156
vele odakint, mivel találkozik idebent, és miért jön be! Mindennek legyen oka: miért szomorú, miért siet, mit tesz stb.! Törekedjünk arra, hogy folyamatos koncentrációval tartsák a színészi állapotot, végig maradjanak a helyzetben, ezáltal ha megragadják, akkor meg is őrizhetik figyelmünket!
7. Utolsó mondat (65 perc)
Páronként egy mondatot kapunk. Ki kell találni a szituáció adott feltételeit (hol, mikor, kik stb.). Az
egész jelenetben egyetlen egy mondat hangozhat el, egyetlen egyszer – a végén. A némajáték történései előkészítik a megszólalást, akkor érdemes elmondani a mondatot, amikor a legnagyobb a feszültség, és már nem lehet csendben maradni. (Az utolsó mondatokra példák: lásd az évfolyam
anyagának mellékletében!)
8. Fusson akinek… (75 perc)
Felszabadító hatású, ön- és társismereti játék.
9. Körmese mutogatással (85 perc)
Közösen mondunk egy történetet, mindenki egy-egy szót ad hozzá, a sorrend nincs megszabva,
egymásra mutatva jelöljük ki a következő megszólalót.
10. Ez az én helyem! (90 perc)
Székekre ülünk körben. Egyvalaki középre áll, az a célja, hogy le tudjon ülni. Gyorsítás nélkül közelít az üres székhez, ám a széktől jobbra ülő játékos átül az üres székre, aztán az ő helyére következő, közben azt mondják „ez az én székem!”. A harmadik játékos viszont már nem ül át, hanem
megnevez valakit a körben szemből pl.: „Ez a Timi helye!”. Ha kimondta már nem lehet odaülni,
szemből „Timi” átszalad és leül. Ezzel üresen marad a széke, ahová átül a jobboldali játékos, majd a
következő, a harmadik pedig megnevez valakit szemből, és így tovább. Ha valaki ront, ő áll középre.
30. foglalkozás
1. Bemelegítés. Pózok-figurák-mozdulatok (15 perc)
Lásd fent!
2. Azt mondom (20 perc)
A közismert Simon mondja játék középiskolás változata. A csoportvezető utasításait csak akkor
hajtják végre, ha mondatát úgy kezdi „Azt mondom…”.11
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3. Vaktánc (25 perc)
Az egyik legnagyobb figyelmet, érettséget követelő bizalomjáték. Hármasával összeállunk. Összekapaszkodunk úgy, hogy megfogjuk a hátunk mögött egymás könyökét. A középső becsukja a szemét, majd felharsan egy dinamikus, sodró jókedvű zene. Erre táncolunk, szaladunk, pörgünk, szökdécselünk a térben. Tilos ütközni! Lehet gyors a mozgás, de ügyeljünk rá, hogy a középső ember
biztonságba érezze magát, és ne rángassuk, cibáljuk, mint egy babát, inkább hangoljuk össze rá figyelve hármunk mozgását. Nagyon erős hatású gyakorlat, de csak megfelelő méretű térben érdemes
megpróbálni.
4. Egy perc alatt… (18 perc)
Számoljunk magunkban egy percig, ha úgy érezzük letelt, jelezzük kezünkkel. Ki járt legközelebb
az egy perchez? Próbáljunk meg egy perc alatt leülni, felemelni valamit, átsétálni a téren stb.
157
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5. Tartalom nélküli dialógusok megadott témára (75 perc)
Párokat választunk, és leülünk egymással szemben. Mondjuk össze az előző alkalommal megkapott
szöveget! Ne játsszunk vele, a lehető legsemlegesebben (neutrálisan), kifejezés nélkül, de ne gépiesen ismételgessük egészen addig, amíg magabiztosan nem megy!
Ez a szöveg sokszor egymás után hangzik majd el, de különböző helyzetekben és/vagy más-más
partnerrel. Egy megadott szituációban szólalunk meg. Nem kell kifelé eljátszani semmit! Engedjük,
hogy a szituáció töltse meg jelentéssel a mondatokat!
Helyezkedjünk el párunkkal a teremben! Egyszerre fogunk játszani. Koncentráljunk erősen partnerünkre, hogy ne zavarjanak a többiek! Ha végére értünk a jeleneteteknek, csendben leülünk és nézzük azokat, akik még benne vannak.
Példák a tartalom nélküli dialógusokra a melléletben.
6. Nem gondoltátok volna rólam, de… (85 perc)
Körbeülünk. A fenti mondattal kezdünk minden megszólalást, és igyekszünk olyasmit mondani,
amit senki nem gondolt volna, vagy senki nem tud rólunk. Lehet, úgy is játszani, hogy mindenkinek
kell legalább egy olyasmit mondani, ami nem bagatell dolog, mégsem tud senki a csoportból. Nagyon érdekes, az előítéleteket, sztereotípiákat lebontó csoportismereti játék.
7. Csapj bele! (90 perc)
Egyike azon játékoknak, amelyekben behunyt szemmel kell a társunkhoz odatalálni. A nyitott szemű hívó a terem egyik végébe áll, a másikba becsukott (kötött) szemű társa, aki megpróbál odatalálni hívójához, és finoman belecsapni annak tenyerébe, amelyet teste elé nyújt tenyérrel felfelé. Az
odatalálóból lesz a hívó – egészen addig, amíg mindenki sorra nem kerül.
I/4. Egy foglalkozás tervezésének „dramaturgiája”, a tréningek dinamikája
„A próba legyen öröm, hiszen a nap felét egész életünkön át próbával töltjük, s még ha jó előadás
születik is a kimerítő próbák után, nem kárpótolhat a veszteségért.” – írja a nagyszerű orosz rendező, Anatolij Efrosz. A színjátszó órai próba még inkább öröm kell, hogy legyen, mint a hivatását
gyakorló színészé. Élmény! A dráma élményszerű tanulás: az érzelmi és értelmi érintettség egyaránt
fontos. „Most ráéreztem, megéreztem” – mondják gyakran a játszók. A dráma és a színjáték nem
begyakorlás, hanem megtapasztalás.
Ezért egy-egy foglalkozást érdemes úgy megtervezni, hogy mielőbb megragadja, és végig is vigye a
résztvevők figyelmét. Felkeltse, és ébren tartsa aktivitását. Egy tréningnek nemcsak logikája van,
hanem dramaturgiája is, ez nagyon hasonló egy színházi előadáshoz. Olyasféle elvek, dinamikák
határozzák meg, mint azt. Nézzünk ezek közül néhányat!
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Felvezetés
Kell, hogy legyen expozíciója, felvezetése! Nem szabad a legfontosabb történést akkora tervezni,
amikor a játszók még nincsenek kész rá, „nem érkeztek meg”.
Változatosság
Nem lehet monoton, a hasonló ingerek sorozata elfárasztja a részvevőket. Változatos munkaformákban érdemes dolgozni. Váltakozzon a hangos gyakorlat a csendessel, a szórakoztató az elmélyülttel, a megerőltető a pihentetővel, a feszült az oldottal, az egyéni a csoportossal, gyors a lassúval, ülős a mozgalmassal és így tovább. Persze mechanikus szerkezet a kényszerű kontrasztos szerkesztés. Nem jó az sem, ha mindig ellentétes gyakorlat következik!
Merre tartunk?
Kell, hogy legyenek ívek, folyamatok. Sokkal inkább a hullámzásra, semmint rángásra emlékeztet 158
egy jó próba dinamikája.
Új és ismerős
Nem árt az otthonosság és titokzatosság dialektikája sem, az ismert és a meglepetésszerű kényes
egyensúlya, csakúgy, mint a jó színházban.
Nagy pillanatok
Egy foglalkozásnak éppúgy van csúcspontja, mint egy előadásnak, és ez is legtöbbször az utolsó
harmadában van, mint a drámában. Ide érkezünk meg. Ez a legnehezebb, legőszintébb, legelmélyültebb, legönfeledtebb, legkacagtatóbb gyakorlat.
Feloldás v. lecsengetés
Jó, ha feloldás, levezetés, megérkezés követi. Előfordul azonban, hogy érdemes a levegőben hagyni
az élményt, nem szabad feloldani, felhígítani; hadd dolgozzon tovább bennünk.
Egy jól sikerült tréning szép, de legalábbis tetszetős. Azzá teszi az energia áramlása, a résztvevők
magas fokú aktivitás, elszántsága és önfeledtsége, a tevékenységek színessége, gazdagsága, elmélyültsége. Kipirultan és energiával telten, felpörögve, élményekkel gazdagon, gondolatokkal, megélt
tudással indulunk haza. Talán változtunk is, megélve megértettünk valamit, amin még otthon,
csendben dolgoznunk kell.
I/5. Gyakorlatok egymásra épülése
(koncentrációs gyakorlatok, bizalomjátékok ön- és csoportismereti játékok)
Az ideális metodikában minden gyakorlat a fejlődés lehetőségét rejti. Az előző alkalommal még éppen nem lettek volna készek rá, vagyis az előző alkalom tette őket képessé rá. Ahogy mai foglalkozás alapozza meg a következőt. De tudnunk kell, hogy a színjátszó fejlődése nem egyenletes tempójú folyamat. Vannak nagy élmények, a megértés, nézőpontváltás, konceptuális váltás meghatározó
pillanatai. Kinél-kinél máskor. Ám ezek nem „történhetnének meg” a folyamatos tevékenység nélkül.
A továbbképző első évében legfontosabb célunk, hogy ne féljenek a játszók a többiek ítéletétől.
Számítson nekik, hogy mit gondolnak, de ne rettegjenek tőle! A színjátszó munkájának legnagyobb,
legnehezebben legyűrhető akadálya a megmutatkozástól és megítéltetéstől való félelem. Meghaladása nélkül nem léphetünk tovább! Hiszen kikacagástól, kigúnyolástól, visszautasítástól való félelemmel nem lehet megnyilvánulni. Ezért meghatározóak ebben a fázisban az alcímben leírt gyakorlatok. Nézzük tehát néhány közismert gyakorlattal, hogyan épülnek ezek egymásra az első évben.
Koncentrációs gyakorlatok. Az egyszerűbb, egyirányú és rövidebb ideig tartott koncentrációtól haladunk a bonyolultabb (többelemű), osztott figyelmű, hosszabban kitartott gyakorlatokig. Lássunk
egy nem kötelező, inkább csak megközelítőleges sorrendet.

Megállított mozdulatok
(Lásd a sétagyakorlatoknál!)
Városlakók és az őr – Őrjáték13
Sétagyakorlatok (Egyszerre indulsz. Egyszerre megállsz).
(Lásd a sétagyakorlatoknál!)
Számfuttatás14
Vándorló ritmus15
Tapsfordító16
Titkos karmester17
Ho-si-hő. Szi-Szá-Szú
(Lásd az II/2. fejezetben.)
Ötös-bumm. Ötösre csönd
(Lásd fent.)
Hetes bumm
Hetesre és többszöröseire csönd. (Körbe. Majd egymásnak dobálva. Egymás felé haladva. Egymást
üldözve. Egymást üldözve dühösen.) Hetest és többszöröseit mondjuk a többi számot nem.
Tükörgyakorlatok18
Nem csupán koncentrációs gyakorlat, fejleszti az együttműködést, testtudatot.
Bizalomjátékok
A nagyobb összpontosítást, elmélyültséget igénylő, kockázatosabb gyakorlatok felé haladunk.
Egyensúlyvesztéses gyakorlatok
• Csoportos dőlés.
• Páros dőlés hátra.
• Páros dőlés előre.
• Páros dőlés előre és hátra.
A vakvezetés gyakorlatai
(Lásd a lábjegyzetben szereplő címen!19 )
• Vakvezetés vállfogással.
• Vakvezetés vállérintéssel (egy ujjal).
• Vakvezetés kendővel.
• Vakvezetés hanggal.
• Odatalálás vakon.
13

http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke
http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke
15
http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke
16
http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke
17
http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke
18
http://www.drama.hu/jatektar/a_gyujtemeny_jatekainak_jegyzeke
19
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Csapj a tenyerembe!
Páros odatalálás
Két behunyt szemű, vállukat egymásnak támasztó ember talál oda a hívóhoz.
Vakvezetés hárman
Egy ember vezet nyitott szemmel két behunyt szeműt.
Varázserdő
Becsukott szemmű játékost vezetnek végig a „varázsos erdő hangjaival” a teremben szétszóródott játékosok.
Futás vakon
Három játékos biztonságosan – két vállát és derekát fogja-, lefékezi a szemből feléjük futót.
Csoportos vakvezetés.
Egy ember vezeti a behunyt szemű csoportot.
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Dőlés magasból.
Egy egy-másfél méter magas stabil pontra áll az egyik játékos. Hátat fordít, szemét behunyja. A
többiek (legalább tizen) az emelvényhez állnak, egymással szemben, kezüket könyökben meghajlítva fésűbe rendezve felemelik, hogy mintegy rugalmas gumiasztalt alkotva felfogják a merev derékkal, behunyt szemmel dőlő társukat.
Vaktánc.
(Lásd fent!)

Ön- és csoportismereti játékok
• A személyesebb, vallomásosabb, hosszabb és elmélyültebb feladatok felé haladunk.
• Csoportok tulajdonságok.
Lásd fent!
• Páros interjú20
• Fusson akinek.
• Tulajdonságskála (a terem két sarka két ellentétes tulajdonság, ezen a vonalon helyezik el magukat a játszók)
• Mi lenne, ha…
• Csoportos interjú
• Menj oda ahhoz, aki…
• Életúttérkép
• Azt szeretem benned, azt nem szeretem benned
I/6. Melléklet
1. Tablók, csoportképek I. – Témák
olasz család vacsorázik/ tűz a toronyházban/ vadnyugati kocsma/ pályaudvar/ a híd alatt éjszakázók/
új gyerek belép az osztályba/ fegyelmi tárgyalás/ vad törzs turistákra támad/ vad törzs vacsorázik/
óvodás csoport előadása a szülőknek/ éjfélkor a temetőben/ bikaviadal/ elegáns étterem/ káosz az
énekórán/ verekedés a túrkálóban/ gátépítés – jön a víz/ a sorsdöntő tizenegyes és a lelátó/ a komoly
műtét/ fiam született/ a hadvezér lelkesítő beszéde/ közös buszozás (a sofőr vadul vezet)/ cirkusz/
rontás a balettelőadáson stb.
2. Tablók II. – Teremtmények
százlábú (menekül/ táncol stb.)/ polip (úszik/ kinyújtja csápjait stb.)/ körhinta gyerekekkel (körbefordul)/ egy óra belseje/
alvó óriás stb.

20
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3. Tablók III. – Egy eseménysor fázisai
• Az esküvő reggelén a mennyasszony családjánál. 2. Esküvőre gyűlik a násznép a templom előtt.
3. Megérkezik a menyasszony és a vőlegény. 4. A násznép elfoglalja helyét a templomban. 5. A
pap előkészíti a gyűrűket és éppen meg akarja kérdezni a házasulandókat. 6. Elszalad a vőlegény. 7. A násznép üldözőbe veszi. 8. Sírva-vigadva megeszik a lakodalmi ételt. 9. Visszatér a
vőlegény, hogy bocsánatért esedezzen.
•

1. Egy házibuli kezdete, gyűlnek a barátok. 2. A legjobb pillanat. 3. A házibuli hangulata már
tovább nem fokozható, mindenki táncol, énekel. 4. Hajnal, a szétesés. 5. Váratlanul megérkeznek a szülők. 6. Menekülés és/vagy takarítás.

4. Tablók IV. – atmoszféra
mélabú/ diadalmas energia/ szigorú rend/ káosz/ sűrű, nehéz unalom
5. Tablók V. – páros (hármas) tabló
sumo versenyzők harca / óvodás verekedés / az elrontott frizura / ne ugorj! /ébresztő! / leánykérés /
a leleplezett zsebtolvaj / ez az én fagyim / Anyúúúúú, ne menj el! /a gonosz és a szomorú bohóc /
rodeó / összecsomagoltam, tényleg elmenjek / ez az én pólóm / nem tetszik, ahogy kinézel, öltözz át
/ azt hittem, már nem is jössz / hogy mertél megpofozni / nem akarom hallani a magyarázkodásaidat
/ ti ismeritek egymást? – igen, három évig jártunk / küldd el őt, ha jót akarsz.
6. Mondatok
Utolsó (jelenetzáró) mondatok
Keressünk egy másikat! / Megvárhattál volna! / Gyorsan hívj segítséget! / Ezt még megkeserülöd! /
Ezt nem vártam volna. / Na most lett elegem az egészből! / Tudtam, hogy nem fog sikerülni. / Na
végre! / Megcsináltuk / Ezt sohase bocsátom meg neked. / Miért húztad ki? / A macska volt. / Ezt
tényleg megeszed. / Így nem lehet megcsinálni. /Ezt ne vártam tőled. / Pont ezt vártam tőled. / A
másik jobb lett volna. / Ez az enyém. / Ez az enyém volt. / Nem vettem észre. / Ezt tényleg megetted. / Rám ne számíts. / Együtt könnyebb. / Ez nem neked való.
Első (jelenetindító) mondatok
Csak egy cédulát írt a gróf. Hova menjek, mikor annyit? / Csak nem akarok az utadban lenni. Engem könnyű legyen lerázni. / Később se jöjjön! Átöltözve sem! / Csak már vége volna! / Az is jó,
hogy minden így történt, úgyis elromlott volna lassankint minden, ami valaha szép volt. / Pista, ha
maga ilyen őrültségekkel izgatja magát, én, bizony isten itt hagyom! / Úgy érzem, megtaláltam önmagam. (Kaffka Margit írásaiból)
Szedd a holmid és hagyd el udvarunkat, de gyorsan! /Szavamra, én egy percig sem maradok itt tovább. (William Shakespeare)
Minden pasi idióta. / Csak nem fogsz bőgni? / Amit mondtam, megmondtam. / Ugye csak viccelsz?
/ Ne folytasd; én mindjárt sírva fakadok. / Nem volt szép dolog megmutatni másnak a levelem! /
Hát nem maradsz tovább? És azt sem akarod, hogy veled menjek? / Ha csak egy kicsit is szeretsz,
megmutatod a levelét.
7. Cselekményvázak néma improvizációhoz
A és B közösen tevékenykedik. A már fáradt, abbahagyná. B azonban ezt nem engedi, de ennek súlyos következményei lesznek.
A rá akarja venni valamire B-t, amitől B ódzkodik. Végül megteszi, de baj lesz belőle.
Háromszereplős alaphelyzeteket is:
A bántja B-t: ugratja, megalázza, hatalmaskodik felette. C ezt megelégeli, és összefog B-vel, hogy
véget vessenek A uralmának.
A és B együtt foglalkoznak valamivel, amiből kizárják C-t. C kitalál valami mást, és belekezd ebbe.
Most a másik kettő ácsingózik erre a tevékenységre.
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A és B vetélkedik C figyelméért. C dönt, kit tüntet ki érdeklődésével. A másik erre mindent elkövet, hogy elrontsa „játékukat”.
A és B szövetségesek, az ellenfél C. B átáll C-hez és megfordul minden. A és B vigasztalja C-t, aki
felderül, a másik kettő viszont elszomorodik.
8. Tartalom nélküli dialógusok
Rövid párbeszédek
1.
A: Hát eljöttél.
B: Ma van, nem?
A: Minden rendben?
B: Persze.
A: Sajnálom, hogy nem beszéltünk erről.
B: Most már mindegy.
2.
A: Ez az?
B: Igen.
A: Máshogy képzeltem.
B: Nem tetszik.
A: De csodás.
B: Tényleg?
A: Tényleg.
3.
A: Milyen volt?
B: Képzelheted…
A: Menjek én is?
B: Bátorság.
A: Bekísérsz?
B: Menj egyedül.
Hosszabb dialógusok
1.
A: Indulhatunk?
B: Már ennyi az idő?
A: Nézd meg a faliórát!
B: Akkor megyünk.
A: Megígértem.
B: Persze megígérted.
A: Nos.
B: Csak egy pillanat.
A: Mire gondolsz?
B: Csak bambulok.
A: Otthagytad a láncod.
B: Most nem kell.
A: Nem hozod.
B: Nem. Most nem.
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Javaslatok szituációkra
• A elviszi barátnőjét, barátját egy előkelő társaságba, ahova nagyon régen szeretne eljutni B.
• B gyerek, kikönyörgött szülőjétől egy drága biciklit, de tudja, hogy ez óriási áldozattal, számos
túlórával, lemondással járt A-nak.
• A gengszter, kivégzésre viszi B-t.
• A kikezdett B-vel, és a hálószobába hívja.
• Betörésre indulnak. A-nak ez az első, B vérprofi.
• A és B szerelmesek vagy testvérek, B retteg a fogorvostól, ahova indulnak.
• A szülő, B tizenéves, akinek fegyelmi tárgyalására indulnak.
2.
A: Megjöttél?
B: Meg.
A: Késő van.
B: Késő?
A: Késő.
B: Mihez?
A: Szerinted mindegy?
B: Szeretnél mondani valamit?
A: Mondanom kellene valamit.
B: Te tudod.
A: Igen. Én tudom.
B: Örülök neki.
A: Ugye nem gúnyolódsz?
B: Dehogy.
A: Persze.
B: Fáradt vagyok.
A: Szép álmokat.
B: Neked is.
A: Jó éjt.
B: Jó éjt.
Javaslatok szituációkra
• Súlyos függő fiatal (alkoholista, szerencsejáték, drog), barátnője (testvére) várja otthon hajnalban. Jön haza, lekésett minden járatot, szörnyű napja volt. Tudja, hogy nem hisznek neki.
• B súlyos drogfüggő fiatal, barátnője, barátja (testvére) várja otthon hajnalban, jön haza, eddig
egy buliban drogozott.
• A féltékeny feleség, férje (B) későn jön haza.
• A tudja, hogy B-nek nagyszerűen sikerült egy fellépése.
• A meg akarná kérni B kezét, de nagyon félénk. B tud a tervéről és szeretné, ha ez megtörténne.
• A meg akarná kérni B kezét, de nagyon félénk. B tud róla, de szerinte még korai, fél a kéréstől.
(Több hasonló tartalmatlan dialógust találunk Robert Cohen könyvében.21)

21

Cohen, Robert: A színészmesterség alapjai. Pécs, 1998, Jelenkor
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8. évfolyam
II/1. Karakterábrázolás. Karaktertől a típusig
A 8. évfolyamon a figurateremtés, majd az átlényegülés kezdő lépéseit tesszük meg. Emberismeretükből, saját alkatukból indulnak ki, hogy „széles ecsetvonásokkal” és „erős színekkel” „megfestett” karaktereket hozzanak. A karakterábrázolást elmélyítik, hogy típusokat teremtsenek. Már a további évfolyamok feladata, hogy ezek a típusok még összetettebbek, személyesebbek legyenek:
személyiségek.
Ezt a fejlődést segítik az év meghatározó gyakorlatai, az energiagyakorlatok és a gesztikus kifejezést felszabadító, felerősítő tréningelemek. Ezeket a gyakorlatokat ismertetjük ebben a fejezetben.
Az improvizáció természetesen meghatározó munkaforma marad.
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Továbbá megismerkednek a közös történetmeséléssel, és a kollektív játék formáival. Ha csoport ott
tart, és kedvet érez hozzá, akkor év végére bemutathat egy kollektív játékon alapuló karakterekettípusokat felvonultató előadást. A közös cél, a megmutatkozás tovább erősítheti a csoportkohéziót,
tovább motiválhatja a csapattagokat. De ez semmi esetre sem kötelező! A cél a felszabadult, örömteli kifejezés, ha ezt még gátolja, és nem segíti a közönség elé lépés, nem szabad erőltetni. A továbbiakban a Lúdas Matyi színre állításának néhány fázisát írjuk le, ezzel modellezzük a közös színrevitelt.
II/2. Energiagyakorlatok
Az ismertetés sorrendje jelen esetben érzékelteti a gyakorlatok egymásra épülését. Az egyes blokkok esetleg felcserélhetőek, de blokkon belül nem érdemes variálni.
Két taps – impulzusátadás
Kiválasztott társunk felé fordulva, felé irányulva tapsolunk, ő pedig maga felé húzva két kezét, tapsol egyet, majd kifelé, a következő játékos irányába, mintha rámutatna – tapsol még egyszer. Tehát
két taps van: első az átvétel, másik az átadás „gesztusa”.
Két taps – impulzusátadás – játékosan
Némajátékban éreztessük, hogy magasan „jött át” a taps, vagy pattintva, vagy erősen, alig bírtuk elkapni. Mintha röplabdáznánk a strandon: elvetődhetünk, felugorhatunk, megfordulhatunk stb. Lehető legszélesebb mozdulattal, túlzó arcjátékkal játsszunk!
Két taps – impulzusátadás – lelassítva, figurát, érzetet kifejezve
Erősítheti a túlzó arcjátékot, gesztust, ha lelassítva vagy felgyorsítva „passzolgatjuk” át a tapsot.
Remek, vicces, felszabadító hatású játék, kitűnő gyakorlat a pontos impulzusátvételre, kifejező impulzusátadásra.
Taps és kiáltás körben – energiakör
Körbeállunk, a tréningvezető elindít körben egy tapsot és kiáltást, amit a többiek továbbvisznek, de
megakadás nélkül, mintha egyetlen energiahullám vonulna végig.
Taps és kiáltás körben – bármikor megfordulhat
Taps és kiáltás egymásnak dobálva
Nem körben megy, hanem tetszőlegesen bárkinek küldhetjük.
Taps és kiáltás egymásnak dobálva – szórtan a térben

Szótagokat dobálva
Kiválasztunk egy erős szenvedélyű verssort, mondatot (pl. Sehonnai bitang ember / Ki most, ha
kell, halni nem mer). Ennek szótagjait dobáljuk egymás felé, magas energiaszinten, megállás, megtorpanás nélkül.
Szótagokat dobálva – erős indulattal
Szótagokat dobálva – egymáshoz indulva
El is indulunk a másik felé „szótagunkkal”, a másik rögvest indul „saját szótagjával” a következő
felé.
Futótűz
Körben állunk. Elindítunk egy erőteljes egyfázisú gesztust, intenzív hangot. Ezt veszi át a követke- 165
ző játékos. Az energiakörhöz hasonlóan szinte egymásba folyik az akció, ahogy körbeviharzik. Ha
végigfutott a gesztus, akkor a következő ember rögvest indítja az újabbat. Addig tart a játék, amíg a
gesztusindítás is körbefutott.
Irányokba kiáltás
(Lásd fent!)
Hö-Si-Hő
Levegősen körben állunk. Hö – mondja a játék indítója hangosan, miközben kis terpeszben (kicsit
megereszkedve, rogyasztva) imádkozó tartásba összetett kezét fölemelve kiegyenesedik. Keze, feje
fölött hátra-fel lendül, mintha egy bárddal akarna lecsapni.
Si – Két szomszédja a körben két oldalról imádkozó tartásban összetett kézzel vállmagasságban,
félkörben erőteljes mozdulatot tesz, mintha karddal rávágna emelkedő képzeletbeli „fegyverünkre”.
Közben hangosan és elnyújtva kiáltják: Si!
Hő – A játék indítója feje fölé lendült kezekkel szélesen, félkörben lecsap, mintha lesújtana a bárd.
A mozdulat iránya és a szemkontaktus jelöli ki azt, akinek átadja a játékot. Aki kapta, hö felkiáltással indítja újra, majd szomszédai „siznek”, „hővel” pedig továbbadja.
Egyre gyorsabban, egyre energikusabban: egymásba olvadnak a kiáltások, egymásba kapcsolódnak
a mozdulatok.
Lehet gyakorolni, lehet kiesésre játszani.
Hö-Si-Hő – lelassítva
Lelassítjuk mozdulatot és a kiáltást, mintha egy lassított felvételt néznénk. Hasonló erővel hajtsuk
végre a feladatot, mint mikor eszeveszett tempóban pörgettük a játékot. Megpróbálhatunk teljes
testből dolgozni: szinte parodisztikusan eltúlozni a „harci mozdulat” karakterét, szemünket elkerekítjük, szánkat óriásira tátjuk, a fékezett tempó miatt torzított hangon kiáltunk. Magától értetődően
lesz kitett, túlzó a játék – mintha egy vásári színjáték harsány modorában fogalmaznának olyanok
is, akik különben félénken, visszafogottan voltak képesek megnyilvánulni.
Hö-Si-Hö – szituációban
Hö helyett azt mondjuk, hogy: „Elrontottad.” Si helyett két oldalról leintjük azzal, hogy: „Hagyd
békén!” Hő helyett pedig azt: „Menj innen!”. A mozdulatok, a lüktető ritmus, a cselekvés energiája
a régi marad: ez az intenzitás tölti fel a megszólalást.
Több dialógusváltozat van, tört, hiányos, de egyértelmű akaratot kifejező mondatokkal:
•
•
•

Bántottad? / Mi közöd? / Hagyj békén!
Megtetszett? /Képzelődsz. / Ő az enyém!
Elhoztad? / Nyugodj meg! / Menj érte!

Energiaátadás
Megmaradt az átadás-átvétel „lemozgása”, és ehhez rendeltünk egyszerű párbeszédet. Ezt hoztuk
össze a „nocsak” és „ugye” gyakorlattal, amit Keith Johnstone javasol könyvében. Tehát mintegy
labda átdobását, valamiféle tolást, karateütést, varázslómozdulatot, jedi villámot stb. végzünk, közben hangzik el a mondat végére illesztve az ugye szócska. Társunk a nocsakkal, amivel indul minden mondat, mintegy befogadja, átveszi az impulzust, tehát hátralép, megtántorodik, „eléri” az ütés,
átveszi a labdát stb., majd mondatával összeszedi magát, és küldi tovább az ugyéval az impulzust
valaki másnak. És így tovább, körben! A mozgás játékosan stilizált, túlzó, és főként széles, energikus és folyamatos. A másik energiájából építkezünk, épül a jelenet.
– Nocsak, becsaptál, ugye?
– Nocsak, rájöttél, ugye?
– Nocsak, megbosszulom, ugye?
– Nocsak, próbáld meg, ugye?
Vagy:
– Nocsak, megcsaltál, ugye?
– Nocsak, megláttad, ugye?
– Nocsak, elhagylak, ugye?
– Nocsak, próbáld meg, ugye?
Energiaátadás – páros helyzetben
A csoport hosszában a terem két szélére ül, hogy középen minél nagyobb távolságra le tudjunk tenni két széket egymással szemben. Egy-egy játszó ül ezekre, a helyzet egyértelműen kiderül az általuk elmondott rövid szövegből. Erre hozunk variációkat, amiknek az a lényege, hogy a korábbi
gyakorlatokhoz hasonlóan átadjuk egymásnak az energiát, hassanak egymásra, egymásból építkezzünk. Fontos a tempó! Ne legyen lélegzetvételnyi szünet sem!
• Játsszuk el ülve a helyzetet úgy, hogy az előző formához hasonlóan mozogják le az akarat megnyilvánulását! Hajoljunk előre, nyújtsuk ki kezüket, mutassunk a másikra stb.!
• Most mozdulatlanul ülve, a gesztust testbe szorítva játszunk, megvan ugyan a másik felé irányuló mozdulat, de nem látunk belőle semmit; csak azt érzékeljük, hogy ereje belesűrűsödött a
megszólalásokba.
• Hasonló erővel, de halkan kell megszólalnunk, továbbra is mozdulatlanul.
Energiaátadás – mondattal, szituációban
Egymásnak háttal ülve, a terem két végében állva, sarokba kucorogva, ajtó mögül, suttogva, sötétben stb. Meríthetünk a Tartalom nélküli dialógusok instrukcióiból. Nemritkán megrázó, élő, magával ragadó kis jelenetek születnek.
Lássunk példát a dialógusokra:
– Nocsak, elloptad, ugye?
– Nocsak, megláttad, ugye?
– Nocsak, visszaveszem, ugye?
– Nocsak, próbáld meg, ugye?
Szülő várja gyermekét:
– Nocsak, elmentél, ugye?
– Nocsak, ne nevelj, ugye?
– Nocsak, anyád (apád) vagyok, ugye?
– Nocsak, ne szólj bele ugye?
Két lánytestvér között:
– Nocsak, felvetted, ugye?
– Nocsak, jobban áll, ugye?
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– Nocsak, ez az enyém, ugye?
– Nocsak, ebben megyek, ugye?
Te! Én!
Mondjuk el az alábbi dialógust úgy, hogy a kétségekkel küszködő B-vel A fantasztikus örömhírt
közöl. Lelkesíti, buzdítja, együtt jutnak el fokozatosan a teljes eufóriáig.
A: Te!
B: Én?
A: Igen te!
B: Tényleg én?
A: Tényleg te!
B: Szóval én, … (saját teljes nevét mondja)?
A: Szóval te, … (a másik teljes nevét mondja).
B: Tényleg én, … (saját teljes nevét mondja)?
A: Tényleg te, … (a másik teljes nevét mondja)!
Az energiagyakorlatok helye a próba első szakaszában, a bemelegítést követően van, esetleg egy
ülős, gondolkodós feladat után, amikor szükségünk van a felpörgetésre. Nem érdemes 15-20 percnél hosszabban játszani, mert elfáraszt. Kivétel az energiaátadás gyakorlatait, mert ezek kiadnak
egy teljes tréningsort. Szerencsés, ha a kiabálós energiagyakorlatok előtt bemelegítjük a hangunkat.
II/3. Gesztikus kifejezés – A gesztus felerősítése. Karakterábrázolás.
Adj hozzá egy mozdulatot!
Körben állunk. Az első játékos tesz egy széles erőteljes mozdulatot, következő ezt megismétli és
hozzátesz egy következő mozdulatot. A harmadik mindkettőjükét ismétli, és hozzárakja a magáét és
így tovább, ameddig emlékszünk. (Ha nem a mozdulatok memorizálása a fontos, akkor csak az
utolsó mozdulatot kell pontosan megismételni, és hozzátenni a sajátunkat. Így gyorsabb is a játék.)
Adj hozzá egy mozdulatot – kifejező gesztus
Ua., mint fentebb, de most a mozdulatnak van karaktere, tartalma és nem csak a mozgást, hanem
annak karakterét is újrateremtjük.
Adj hozzá egy mozdulatot – figurában
Ua., mint fentebb, de ez esetben egy-egy mozdulatot egy jellegzetes figura tesz meg (nem mindegyiket ua. a karakter).
Akadémiai székfoglaló – változatok
(Lásd fent!)
Most egy lassú dalt éneklünk a székfoglaló játék közben. Ügyeljünk rá, hogy a csata a székért ne feledtesse el velünk az éneket, és ne igazítsuk a mozgáshoz (tempójához, intenzitásához) énekünket.
Keressünk jellegzetes járásmódokat! Ebben a különös, groteszk járásban haladhatunk, de a játék lényege továbbra is az, hogy megakadályozzuk a szintén furcsa járással haladó sétálót abban, hogy
leüljön.
Felelgetős
Körben ülve vagy állva dolgozunk. Két megszólalás váltakozik, például: igen-nem. Igyekezzünk
sokféleképpen megszólalni, de törekedjünk arra, hogy minden megszólalásnak legyen ereje. Ez nem
jelenti azt, hogy muszáj dühösen vagy üvöltve megszólalni! Keressétek az intenzitás, a nagy érzelmek, sűrített kifejezésének egyéb lehetőségeit!
• Te voltál! / Nem én voltam.
• Gyere ide! / Nem megyek.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ne kiabálj! / De kiabálok.
Ilyenkor kell hazajönni? / Mi közöd hozzá!
Véged van. / Ne röhögtess!
Hát akkor? / Hogyhogy hát akkor!
Nem értelek. / Nem kell, hogy megérts.
Nem hallak! / Mert ide se figyelsz rám.
Kiborít, hogy ki vagy borulva. / Nem vagyok kiborulva.
Hagyd abba! / Én hagyjam abba, mikor te csinálod?

Fantasztikus szerkezetek
Kis létszámú csoportokban dolgozunk. Minden csapat feladata, hogy egy különleges szerkezetet
hozzon létre a játszók testéből.22
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A játéktér hátulján megáll, leül 6-9 játékos. „Az első játékos egy bonyolult, valóságos vagy képzeletbeli, élő vagy élettelen szerkezet részeként kezd cselekvésbe. Amint valakinek ötlete támad a
szerkezet további építéséhez, bekapcsolódhat a játékba. Ez mindaddig folytatódik, amíg a csoport
minden tagja be nem épült a szerkezetbe.23
Megbolonduló gépek
Teremtsünk meg rövid felkészülés után kiscsoportban egy „élő” konditermet vagy wellnesscentrumot! Minden szerkezetet emberek hoznak létre saját testükből. Egyik szereplőnk végigpróbálja a szerkezeteket. A következő körben a szerkezetek megelevenednek, gonosz, rajongó, rémisztő
stb. lényként fogadják gazdájukat.
Arctükör
Üljünk le egymással szemben törökülésben! Térdünk szinte összeér. Választunk egy vezetőt, aki
követhető tempóban groteszk arcokat vág, amit szemben ülő társa követ, mintha tükörképe lenne.
Később cseréljünk irányítót!
Háttükör
Egy játékosunk a terem egyik végében áll a csoportnak háttal, úgy, hogy mindenki lássa őt. Lassan
mozdul és egyre kifejezőbb, karakteresebb, jelentésesebb mozdulatokat végez, amit a csoport utánoz (csak a hátát látja). Cseréljünk irányítót, ha lehet, akkor mindenki kerüljön sorra mint irányító.
Rosszalkodás
Az ismert Őrjáték változata. A csoportnak háttal álló vezető vállát kell úgy megérinteni, hogy amikor az hátrafordul, senki ne mozduljon, mert akit mozdulni lát, az kiesik. Most a közeledők zajosan,
groteszkül túlozva rosszalkodnak, gúnyolódnak. Ezeket a kifejező gesztusokat kell megállítani, ha
nem akarnak kiesni. A rosszalkodás mellet megpróbálkozhatunk a horrorszerű ijesztgetéssel,
zombijárással, csábító vonulással (bármivel, amit könnyű eltúlozni).
Állatemberek
Állatfigurákat teremtünk a játékban. Egyenként kimegyünk a játéktérből, és amikor belépünk, egy
állatalak jelenik meg. Mozdulataink, testtartásunk, arckifejezésünk, tempónk, egyszóval minden
színészi kifejezőeszköz ezt a jószágot formázza. Fontos azonban, hogy ennek lényegét, esszenciáját
adjuk, tehát nem kell feltétlenül négykézlábra ereszkedni, kezünkkel szárnyként verdesni; mégis
megképződhet az állat.
Szólaljon is meg: a „saját” hangján az állat, és mondja el ezt a mondatot: „Micsoda zűrzavar, de
majd gondoskodunk róla.”! A megszólalásban is érdemes a karakter magját megragadni, és nem
lemásolni az állathangokat.
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Ismét jöjjünk be a térbe, mondjuk el mondatotokat, menjünk ki, ámde az állatalak bújjon egy ember
bőrébe, vagyis maradjon meg a karakter magja, mégis jelenjen meg lehetőleg emberként! Találjuk
meg azt az apróságot, ami az emberi mozgásrendszerbe ültetve egyszerre tudja ábrázolni az embert
és az állat legfőbb karakterjegyeit!
Állatok között
A továbbiakban emberi helyzetekbe kerülnek majd „állataink”. Próbáljunk olyan szituációkat kreálni, melyekben a karakter és a cselekmény összeillik. Pl. egy óriás varánusz mint részeg apa terrorizálja az őzikeanyukát és a szurikátagyereket, vagy egy békalány titkárnő és bagoly főnök jelenete (a
béka hibát követett el).
A szituációkat egyaránt érdemes megnézni teljesen „állati formában” és a humanizált, „emberszerű”
változatban – váltogathatjuk jeleneten belül is egyiket és másikat. (Most folytassátok teljesen állat
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formában! Váltsatok át emberbe, de őrizzétek meg az állatkarakter lényegét! Stb.)24
Gesztus erősítse, gyengítse a közlést!
Körbe állunk és úgy mondjuk el a következő mondatokat valakinek a csoportból, hogy a hozzájuk
rendelt gesztus igazolja a közlést, majd mondjon ellen neki. Mondatok: Szeretlek. Menj el! Nagyon
tetszel. Vigyázok rád. De jól nézel ki!
Gesztus és mondat
Ugyanazt a mondatot mondjuk különböző cselekvésekkel. Nem kell eljátszani a mondatot!
Reális történet, képtelen pózokkal
Párokba állunk. Alkossunk egy furcsa pózt! Indítsunk egy szöveges improvizációt, ami teljesen ellentmond a képtelen póznak, amit nem bontunk le a jelenet alatt! Helyzetek: testamentum, konferencia, rendelés, szidalmazás, udvarlás stb.
„Kívülről befelé”
A cselekvéstől az érzetekig, állapotig. Belső történet. (Lásd sétagyakorlatok!)
II/4. A kollektív játék és közös történetmesélés
Együtt mondott történet
5-7 ember egy csoportba áll. Lassan és túlartikulálva együtt mesélünk történetet. Teljes improvizáció, nem beszélünk meg előre semmit. Bárki kezdeményezheti a következő szót, ilyenkor hangosabban (követelőbben) szól. Ha a társak megértik, hogy mit akar mondani, mondják együtt vele. Ha
jól összecsiszolódtak, szinte nem is látszik, ki kezdeményezte a következő szót. Egészen különös
sztorik születnek. Ha nem megy kifelé, kórusszerűen a közönség felé nézve, akkor üljünk le körbe,
hogy lássuk egymást!
Én mondom a sztorit!
Megadunk egy alaphelyzetet vagy egy közismert történetet (mesét), amit egy 6-8 fős csoport mesél
el a többieknek, a hallgatóságnak. Akárki viheti a szót, egymás fölé beszélhetnek, egymás szájából
vehetik ki a szót, de egyszerre ne beszéljenek, például: magyarázkodás a tanáriban a kirúgott ablakról, a Capulet vagy Montague szolgák a nagy verekedés után az őrszobán, a Piroska története.
Pál, Kata, Péter
Egy 6-10 fős csoport a Pál, Kata, Péter című dalt énekelve különböző helyzeteket, figurákat jelenít
meg, például: óvodás műsor, bányászkórus, induló egy tüntetésen, szurkolók, tibeti szerzetesek…
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Pál, Kata, Péter – átmenet
Kiválasztunk egy nagyon zajos (pl. tüntetés) és egy csendes (óvodások műsora) helyzetet. A csoportnak egy strófa alatt kell átalakulni tüntetőből óvodássá. Majd fordítva, óvodásból tüntetővé.
Atmoszférateremtés
Egyenként érkezünk a jelenetbe, ahol egy helyszín atmoszféráját teremtjük meg folyamatos játékkal. Helyzetek: Téli vasúti váró éjszaka. Elegáns fogadás egy követségen. Nincs térerő. Családi tévézés, mindenki összeveszett. Készülődés a nagy meccsre. Költözködés – fáradtan. Baráti társaság
csomagol, egyikük miatt elküldték őket a kempingből. Közösen tanulnak – fontos dolgozatra, este,
beszéd nélkül. Zavart, rosszkedvű állófogadás. Napozás az öregek otthonában. Késik a vonat. Roham előtt a lövészárokban.
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Mondom és mutatom – a figurát
Egyszereplős improvizáció. Úgy mutatok be egy képzelt, kitalált vagy valódi figurát, hogy a jellegzetes viselkedését meg is mutatom. Elválik egymástól a narráció és a megjelenítés. Ha mesélek,
nem mutatom, ha mutatom, akkor nem mesélek, hanem figurában létezek, figurából szólok.
Mondom és mutatom – a történetet
Ua. mint az előbb, csak nem egy figurát, hanem egy történetet mesélek és mutatok meg.
„Félre” – mondjuk és mutatjuk a szituációt
Többszereplős helyzetgyakorlat, amelyben a szereplők kilépnek, mesélnek a cselekményről, majd
visszaállnak és játszanak.
Figurateremtő
Leülünk sorba, a játéktérrel szemben. Több körön keresztül azonos módon lépünk színre, de mindig
más-más feladattal. Hátul, két oldalra leteszünk egy-egy széket. Ezeket kívülről megkerülve megyünk be egymás után, a játéktér közepén megállunk, majd visszaindulunk a széket újból megkerülve. A jobb szélső kezdi, majd a bal szélső következik, utána jobbról a második, balról a második
és így tovább a középsőig. Megállás nélkül lépünk be, valaki mindig mozog. Akkor indulunk, amikor az előttünk lévő már kifelé tart és éppen a széket kerüli.
•

•
•
•

•

Első kör. A lehető legneutrálisabban, ha lehet minden kifejezés nélkül, sétáljunk be! Pontosan
középen megállunk, teszünk egy széles, energikus, karakteres gesztust, majd visszaváltunk, és
kifejezés nélkül visszagyalogolunk. Öt egyszerű dologra kell figyelni: az indítás, a szék megkerülése, középre állás, neutrális jelenlét, széles gesztus. Legyünk pontosak, várjuk el, hogy a lehető legpontosabban hajtsák végre a gyakorlatot! Ha kell, korrigáljunk!
Második kör. Hasonló a feladat, de most egy karakteres hanggal kísérjük a markáns és erőteljes
gesztust.
Harmadik kör. Hasonló a feladat, de középre érve egy rövid, értelmes mondatot is kimondunk a
gesztussal együtt.
Negyedik kör. Ugyanúgy (sorrend, székek megkerülése) lépünk be, de már a széktől (tér szélétől) egy markáns karakter jelenik meg – annak mutatja testtartása, járása. Középre érve bemutatkozik, és mond magáról egy rá nagyon jellemző mondatot. Mi gondoljuk ki az alakot! Ne legyenek mesehősök, filmszereplők, ismerőseink, médiaszemélyiségek stb.!
Ötödik kör – interjú.
Hasonlóképpen már a figurában érkezünk, csak most egy másik alakban. Ezt a karaktert is markánsan széles ecsetvonással ábrázoljuk, mégis legyen olyan szerzet, akivel akár találkozhatnánk
is – legyen jellegzetes, mégis köznapi figura. Az utolsó két körben behozott karakterekkel fogunk dolgozni. Tegyük fel, hogy egy egyetemi kutatócsoport tagjaiként interjúkat készítünk
hétköznapi emberekkel! Középre teszünk egy széket, bejön valaki figurájában, mi pedig kikérdezzük. Igyekszünk olyasmit firtatni, ami az adott személyt legjobban kinyitja, megmutatja ne-

künk. A megkérdezett igyekszik fokozatosan megformálódó alakjából válaszolni, és tartani a figurát. És nem lép ki.25
Szituáció a teremtett figurákkal
Rögtönzött szituációba helyezzük a különböző figurákat. Ezeket azonnal, felkészülés nélkül játszszuk el!
II/5. Epikus történet közös színrevitelének módszertana. Az anyagválasztás
Miért készítünk előadást? Miért nyolcadikban? Az előadás elsősorban játéklehetőség. Fontos motívum továbbá a megfogalmazás, az alkotás öröme. A világra kérdezünk, ha előadást készítünk. A
színrevitel döntések sora, ezeket a döntéseket végig kell gondolnunk: így van ez az életünkben,
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ahogyan ábrázoljuk az adott jelenséget? Igaz ez? Ezt akarjuk közölni?
A siker, ha van, összekovácsol, megerősít. Bizonyos színjátszós eszközök előadáshelyzetben fejlődnek.
Az előadás gyakran a fenntartó, a szülők igénye. Érdemes ellene feszülni, ha nem tesz jót a csoportnak a megmutatkozás, de ha nem így van, nem baj az, ha érkezik „megrendelés”.
Milyen előadást érdemes készíteni? Először is olyat, amelyben játéklehetőséget kap mindenki. A
választott témát, anyagot és formát meghatározza a csoport életkora (életkori sajátosságok, életélmények), a csoport összetétele (létszám, fiúk-lányok aránya, játszók személyisége), a csoport karaktere (humora, gondolkodása, értékrendje, képessége az elmélyülésre stb.), a csoporttagok színészi
eszközei (színjátékos tudása). Fejlődjön általa a csoport: ha aktuálisan nem is, de potenciálisan legyenek képesek a választott mű érvényes megszólaltatására.
Hogyan jutunk el Fazekas Mihály Lúdas Matyijához?
Úgy érezzük, hogy a csapatot leginkább a közös történetmesélés kollektív formái fejlesztenék. Kell
tehát egy erős történet, amihez közünk lehet. Tegyük fel, hogy a csoporttagokat foglalkoztatja
(nyugtalanítja) az igazságosság, a méltatlan bánásmód, a meghunyászkodás vagy szembeszegülés
dilemmája, a saját igazunkért való kiállás bátorsága. Szeretnénk egy történet mentén, de szabadon
gondolkodni, és segítségünkre lehet, ha mindenki ismeri a szüzsét.
A Lúdas Matyi ilyen. Egyúttal több jól eljátszható helyzet bonható ki belőle, vagy keríthető hozzá.
Sok szereplehetőség van benne, különösen akkor, ha Matyit több szereplő játssza. Hiszen ez lenne
célszerű. Egy kiemelt „főszereppel” felborulna a közösségi játék kényes egyensúlya. Ráadásul nemigen van olyan szereplőnk, aki meg tudná rajzolni a szerep ívét, vagyis Matyi fejlődéstörténetét. Viszont többen tartanak ott, hogy erőteljesen és koncentráltan fel tudnak mutatni egy karaktert, esetleg
típust, mondjuk Matyi „egy-egy arcát”.
Fontos még a választásnál, hogy a rendezőnek szeretnie kell az inspirációt jelentő művet. Csak így
tudjuk megszerettetni. A legjobb, ha számtalan kérdésünk van vele kapcsolatban, amire nem tudjuk,
de szenvedélyesen szeretnénk tudni a választ.
II/6. Epikus történet közös színrevitelének módszertana. A színrevitel útja
1. Improvizációk analóg helyzetekre
A mű által felvetett kérdéseket, problémákat vizsgálva improvizálunk. Jobb, ha nem ismerik még a
választott művet (jelen esetben a Lúdas Matyit), ha nem tudják, hogy mi lesz az, mert akkor a mű
válaszait teljesítik ki, igazolják játékukban.
Lássunk példákat a Lúdas Matyi által felvetett témákról!
Tematikus improvizációk
Megbeszélés után bemutatott helyzetgyakorlatok.
25

Perényi Balázs: Improvizációs gyakorlatok Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2009

Történetek az igazáért kiálló emberről / a Hatalomról. Ne legyen másodlagos élmény, pl. film, regény, mítosz stb.! Saját történet feldolgozása kiscsoportban. Mindenki mesél egyet, egyet-kettőt
megmutatnak.
Improvizációs téma:
• A tehetetlenség érzése. Valakinek igaza van. Forma: zárt jelenet, „félrékkel”, belső hanggal, kiváltással.
• Gyávaság-meghunyászkodás témája. Egy csoport nem áll ki valaki mellett. Képekben elbeszélve. Egy-egy mondat hangzik el minden képben.
• Mikor kell nemet mondani? Szembefordulás egy erőszakos csoporttal. Jelenetsor. Az elmélyítés
eszköze, hogy sok, hosszú és tartalmas csenddel játsszuk el.
• Idegenül, értetlenül az ismeretlen, ellenséges felnőtt világban. Saját történet vagy közösen kigondolt jelenet.
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• A hivatal packázásai – két vagy háromszereplős improvizáció.
• A csel. Történet arról, hogyan lehet kijátszani valakit, aki erősebb, aki pozícióban van.
• „Nem tudok leállni” – improvizáció arról, hogy milyen az, ha egy kamasz akkor sem tud leállni,
elhallgatni, ha tudja, hogy maga alatt vágja a fát.
• Képesek vagyunk-e megváltozni? Életút, amelyben van egy centrális, sorsdöntő esemény. Improvizált jelenetsor előzetes megbeszélés alapján.
Teljes improvizáció. A tanár által megadott helyzet azonnal.
Fenn maradt a belépőkártya – nem engednek be az épületbe, mert nincs belépőkártya. Vita a portással. Azonnal indított jelenet.
Nem lehet focizni négytől hatig, mert tanulószoba van. de másnap nincs tanítás. Gondnok és focisták vitája.
Beszélgetés a teljes csoportban
Történetek az igazáért kiálló emberről. Jelen van-e a középiskolások életében a hatalom? Mi jelent
számunkra a bátorság? Kockáztatnánk-e a helyzetünket az igazságért?
2. A Lúdas Matyi újraolvasása
A következő kérdéseket először magunknak érdemes feltenni, később jórészüket a csoporttal is beszéljük meg!
Voltak-e meglepetések, felfedezések?
Miért, hogyan akarunk újra elmondani egy alaptörténetet?
Mi érdekelhet? Életkori problémák? Emberi történetek? Matyi figurája, személyisége? Matyi útja,
változása.
Miért éppen a vándorlásról tudunk keveset? Miért nincsenek segítői Matyinak, mint általában a mesékben? Miért áldoz éveket életéből a bosszúra? Miért volt lusta? Mit jelent ez a tétlenség? Miért
nem megy haza édesanyjához? Miért megy külhonba? Milyen kapcsolata van édesanyjával? Milyen
a közös életük? Mit jelent az apa hiánya? Megváltozik-e Döbrögi? Miért gyilkoltatja le a ludakat?
Milyen Döbrög népe? Hogyan reagálnak Matyi megverésére? Hogyan cselekszenek később?
3. Miről szól az előadásunk? Mit szeretnénk közölni?
Fokozatosan kikristályosodik az improvizációk és beszélgetések során, hogy miről akarunk szólni
előadásunkban. Ez a közlésvágy alakítja a szövegkönyvet, határozza meg az előadás színházi nyelvét. Tegyük fel, hogy minket érdekel Matyi fejlődéstörténete (hogyan lett mihaszna kölyökből, elhivatott, céljaiért küzdeni tudó ember)! Foglalkoztat Döbrögi belső útja, ahogy öntelt zsarnokból,
elbizonytalanodó, majd paranoiásan rettegő emberré lesz. Izgalmas számunkra még a falu népe, az
emberek gyávasága, közömbössége, érdekel Döbrögi háznépe, érdekelnek a hatalom kiszolgálói.

4. A közös dramatizálás eljárásai
Figuragyűjtés
Ha érdekel minket Döbrögi környezete, akkor be kell népesítenünk „kastélyát” olyan alakokkal,
akiket egy-két jellemvonással ábrázolni tudunk, és meghatározott funkcióval, státusszal bírnak. Egy
arctalan tömeg nem tud életszerűen reagálni, és nem is hálás feladat eljátszani. Egy ember több figurát is hozhat!
A játszók megadott helyzetbe érkeznek egyenként, ha ötletük van. Szemben ülünk az üres játéktérrel, akinek eszébe jut egy figura, szerepbe lépve bejön, és a közönséget (minket) megszólítva bemutatkozik, elmondja nevét, hivatalát, és egy-két a személyiségét pontosan megragadó mondatot.
Pl.: Mihály vagyok. Hentes. Volt dolgom elég. Mostanság az úr alig eszik, amióta… De ne szólj
szám, nem fáj fejem!
Marika vagyok. A mama küldött fel a várba. Mosok, takarítok. A mama elcsúfított, nehogy kedve 173
kerekedjék az uraságnak... Igyekszem hát csúnya lenni. Láttam én ezt a Matyit. Helyes fiú.
Ha izgalmas a figura, és kedvére való a játszónak, akkor „bekerül a történetbe”. „Ők” izgalmasabbak, életesebbek, karakteresebbek lesznek, mint a klaviatúra előtt kigondolt alakok. Csak akkor
ajánlJunk mi szerepet valakinek, ha végképp nem jut semmi eszébe!
Mondatgyűjtés
A kórus nem homogén massza, hanem a cselekményre reagáló emberek sokasága. Az ő reakcióikat
sem érdemes előre leírni. Jobb, eredetibb, mondhatóbb mondatokat kapunk úgy, ha a közös improvizáció(k)ban születnek a szövegek. Pl.: Bent a várban (takarásban) ütik-verik Matyit, a kapu előtt
állók egymás között reagálnak, vagy a fához kötözött Döbrögit bámulja elkerekedett szemmel az
„udvar”, és arról mormognak, alig hallhatóan, vagy Döbrögi lemondását ünnepli a falu népe, és Matyi dicsőítő rigmusokat találnak ki, és skandálnak.
5. A szövegkönyv
Többféle eljárással születhet meg egy-egy jelenet szövege.
Ha Fazekas Mihály nem írt dialógust egy általunk fontosnak tartott jelenethez, akkor ennek a párbeszédnek az alapja lehet egy-két improvizált jelenet. Csakúgy, mint az eredetiben nem szereplő jeleneteké, amiket mi illesztünk a cselekménybe. Például így született az a jelenetsort, amelyben
Döbrögit sorban elhagyják „szerettei”, a Talpnyaló barát, az Anya és a Szerető.
Ha azonban erőteljes drámaisággal megírt dialógus szerkeszthető össze az elbeszélés mondataiból,
és ha kifejezőnek találjuk az alapmű nyelvezetét, akkor akár közösen is vadászhatunk ilyen mondatokat, és így „rakhatjuk össze” a jelenet szövegét. Ilyen lehet például a ludak elkérésének jelenete.
Ez esetben a következő eljárások állnak rendelkezésünkre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Párbeszédes mondatok megtartása.
A hosszabb megszólalások széttördelése, esetleg visszakérdezéssel.
A leíró mondatok átírása (személyragozás megváltoztatása).
Mondatok kölcsönzése a mű másik részéből.
Mondatok kölcsönzése a szerző más műveiből.
Mondatok szerkesztése a szerző szavaival.
Mondatok írása a szerző stílusában.
Mondatok átvétele kortárs szerzőtől.
Idézetek, közismert idézetek átemelése vendégszövegként. (Humora lehet és együttgondolkodásra sarkalja a nézőt. )

9. évfolyam
A kilencedik évfolyam meghatározó munkaformája az improvizáció. Tovább nő a színjátékos feladatok aránya, csökken az egyéb tréningfeladatoké (bizalomgyakorlatok, ön- és csoportismereti játékok). Azonban nem maradhat el a bemelegítés, a koncentrációs, és energiagyakorlatok, hiszen
ezekkel érjük el a színjátékhoz szükséges felszabadult, egyben koncentrált állapotot. A játékos feladatokat pedig mindig szeretik, vissza is követelik.
Improvizációk adják a készülő bemutató alapját. Fő célunk, hogy a csoport személyesebb, összetettebb, árnyaltabb emberábrázolásra legyen képes. „Lecsendesedik” a tavalyi évet meghatározó lényeget kiemelő, túlzó, markírozó ábrázolás. A színészi kifejezőeszközök közelítenek a köznapihoz:
saját hangon szólalnak meg, gazdag és árnyalt gesztikulációval (a hétköznapi életben sokkal gazda- 174
gabb a testbeszéd, mint a színpadon). Elmélyül a játszók belső munkája, vagyis a cselekvések mögött megjelenik a folyamatos gondolkodás, aminek partitúrája (megépítettsége), éppolyan pontos és
következetes, mint a színészi dikcióé és akcióé.
III/1. Improvizációk osztályozása és sorrendje. A sorrendet meghatározó elvek
Az improvizációs gyakorlatok osztályzásának szempontjai a következők:
•
•
•
•
•

az improvizáció kiindulópontja (szöveg, tárgy, helyzet stb.);
kifejezőeszközei (állókép, némajáték, hang, beszéd);
a szereplők száma (egyéni, páros, háromszereplős, csoportos);
a játékidő (fél perctől akár másfél óráig);
nehézsége, illetve helye a színjátékos képzésben (mely szakaszban és miért vesszük elő a gyakorlatot).

Lehetséges csoportépítés szempontjából is kategorizálni a gyakorlatokat: csoportépítő, együttműködést serkentő stb. Számunkra a leghasznosabb, ha az ötödik nézőpont, a gyakorlat nehézsége szerint
lajstromozunk. Túlzás lenne azt állítani, hogy ez kiad egy teljes metodikát, de kinek-kinek segítséget nyújthat abban, hogy könnyebben össze tudja állítani saját módszerét. Tudnunk kell, hogy akkor
sem jár azonos eredménnyel egy feladat, ha azonos helyzetben, szavakkal két különböző vezető adja meg ugyanannak a csoportnak. Teljesen más lesz akkor is, ha ugyanaz a rendező két hasonló csoporttal játssza el. Az instrukció közlés, értelmezés és energia. Majdnem olyan fontos a személyiség,
ki és hogyan mondja, mint maga a tartalom. Ha átszellemülten, ironikusan, lelkesülten, elmélyülten
stb. ismertetjük a feladatot, átszellemült, ironikus, lelkesült, elmélyült megoldás felé mozdulnak a
játszók. A rendszerezés (tréninggé rendezés) majdnem általános, mégsem kizárólagos irányelvei a
következők (az improvizációs gyakorlatok különböző nehézségi követelményei miatt azokat időrendben a következők szerint ajánlatos alkalmazni).
Általában nehezebb, és ezért a próbafolyamatban később következik
•
•
•
•

a beszédes rögtönzés a némánál,
a hosszabb a rövidebb időtartalmúnál,
a sokszereplős (négy-öt vagy csoportos) a kevés szereplősnél (páros vagy háromszereplős jelenetnél),
a hangsúlyosan színházi térben játszódó (nagyszínpadi), az intim (a színpadot és nézőteret kevésbé élesen elválasztó, kis térben) játszódónál.

A beszédről. Rögtönzés közben a verbális kifejezés, a szavak és mondatok megtalálása nem könynyű, mi több, gyakorta teljesen lefoglalja a játszót, akiben még nem alakult ki a koncentrált, osztott
figyelem képessége. Vagyis nem képes a szituáció több fontos tényezőjére (partner impulzusai, sűrítés, koncentrált jelenlét stb.) egyszerre figyelni.

A játékidőről. Nehéz sokáig tartani a színészi jelenlétet, úgy vinni tovább a cselekményt, hogy annak végig megőrizzük feszültségét.
A szereplők számáról. Nagyon nehéz csoportos jelenetben fókuszálni (irányítani) a játékostársak
és a nézők figyelmét, magyarán könnyen követhetetlen zűrzavarba fulladhat a játék. Hiszen nem
könnyű előlépni és visszaállni, egy szemvillanás alatt dönteni a társak kezdeményezéseiről, elfogadni és közösen továbbépíteni a cselekményt, illetve kezdeményezni és továbbvinni a szituációt.
A játéktérről. A nagyszínházi helyzet szakmai ismereteket (beszédtechnika, térhasználat) igényel.
Másrészt a hatalmas tér meg is rémítheti a szereplőt. Az előadásszerűség színpadias viselkedésre,
sztereotip játékra sarkallhat.26
A 9. évfolyamon már eljutunk többszereplős, beszédes, hosszabb játékidejű improvizációig.
III/2. Az improvizációs játékok megbeszélésének alapelvei, ennek nyelvezete
Az improvizált jeleneteket közösen beszéljük meg! Ezt csak akkor hagyjuk el, ha olyan erős színházi pillanatok születtek, amiket nem tudunk azon nyomban feldolgozni. Jobb ilyenkor magunkkal
vinni az élményt! Máskor viszont érdemes beszélni a jelenetről mint élethelyzetről és/vagy színházi
szituációról.
Néhány általános, az ábrázolt élethelyzetre vonatkozó kérdés:
•
•
•
•
•
•
•

Valóban így viselkedünk-e hasonló helyzetben?
Mi okozott nehézséget az adott figurának?
Gyakran megtörténik-e ilyesmi az életben?
Hogyan alakulhat a továbbiakban ez a kapcsolat?
Hol adódtak döntési helyzetek?
Mi határozta meg az adott karakter döntését?
Fordulhatott volna más irányba ez a történet?27

Néhány általános, a színházi szituációra vonatkozó kérdés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miben rejlett a jelenet feszültsége?
Mi volt a jelenet tétje?
Volt-e fordulat a jelenetben?
Volt-e meglepetés a jelenetben?
Adódódott-e döntési helyzet?
A szituációnál indokoltnak éreztük-e a jelenet tempóját, ritmusát?
Az adott feltételeknek megfelelően viselkedtek a figurák?
Erős világos akaratot mutattak-e a szereplők?
Értettük-e a játékot, közvetítették-e belső történéseiket, gondolataikat, szándékaikat a szereplők?
A választott játékmód illeszkedett-e a szituációhoz, segítette-e a játszót és a nézőt?
Együtt építették-e a jelenetet, elfogadták-e, játékba illesztették-e egymás kezdeményezését?
Mely akciók lendítették előre, melyek fékezték a szituáció kibontakozását?
Határozott, erőteljes volt-e a jelenet nyitása és zárása?
A térhasználat segítette-e a kifejezést (a játszókat) és a befogadást (a nézőket)?
Milyen energiaszinten fogalmaztak a játszók?28

Drámatanárként okkal idegenkedünk az értékelő attitűdtől, de tudnunk kell, hogy a játszók várják a
visszajelzést, és általa fejlődnek. Az egyik leggyakrabban megfogalmazott panasz, hogy a tanár
26
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„nem mond semmit”, „nem tudom, hogy jól csinálom-e”. Éppen ezért fontos az, hogy a tanár kérdései alapján a csoport fogalmazzon meg értékelő véleményt! Nagyon hasznos az a visszajelzés, amit
világos szempontrendszer szerint fogalmazunk meg, olyan nyelven, amit már az egész csoport ért.
Ez nem ítélet, visszajelzés!
III/3. A saját történetek
A személyes megmutatkozást, a saját kétségek, dilemmák, gondolatok megfogalmazását segíti, ha
saját élményeket játszanak újra. De semmi esetre sem a pszichodráma eszközeivel! A kifejezés az
elsődleges! Nem megélni, hanem elmondani akarunk egy saját történetet. Minden esetben szerepbe
lépünk, és nem „önmagunkat játsszuk”. Lássunk néhány példát a saját történeteken alapuló improvizációra.
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Tanúja voltam
Kiscsoportos improvizáció megbeszélés után olyan helyzetről, amelynek kívülállóként volt tanúja
az egyik szereplő.
Találkozás
Kiscsoportos improvizáció megbeszélés után olyan helyzetről, amelyben egy idegennel való találkozás volt meghatározó élmény.
A rendező szerepében
Kiscsoportos improvizáció megbeszélés után, amelyet a történet gazdája „állít színpadra” a többiekkel.
Élménynovella színrevitele
Saját élmény alapján megírt novella színre állítása.
Saját élményből monológ
Rögtönzött monológ saját élményből, amelyet a kifejezés érdekében instruálunk. Mit akarsz mondani a történettel? Hogyan érzékeltetted az atmoszféráját, feszültségét, tempóját. A lényeg, hogy
nem csak az eseményt közvetíti a játszó, hanem „újraélve” az adott pillanatot, saját érzéseit is a
helyzetben.
Én mesélem, a többiek mutatják
A történet gazdája narrálja a megelevenedő történetet.
III/4. Verbális kifejezőerő – beszéltetős gyakorlatok
Fejlesztenünk kell a szereplők beszédkészségét, verbális kifejezőerejét, hiszen beszédes improvizációk adják a munkánk gerincét, azon túl, hogy a beszédkészség fejlődése a színjátékos tevékenység
egyik legfontosabb célja és haszna.
Egyszerre mondott történet
(Lásd fent!).
Felváltva mesélünk
Két ember meséli nagy tűzzel a közösen megélt történetet.
Felváltva mesélünk
Két ember meséli nagy tűzzel a közösen megélt történetet, de más a viszonyuk a történethez.

Közös levél
Robert Cohen gyakorlata. Három-négy játszó közösen fogalmaz meg mondatonként egy levelet.
Közös álom
Három-négy játszó közösen mesél el mondatonként egy álmot.
„Szétdumálás” – csoportban sétálva
Sétálunk a térben. Megadunk egy témát, amiről folyamatosan kell beszélni (divat, fiúk és lányok,
közlekedés borzalmai). Akinek megérintem a vállát, az elhallgat, ha újra megérintem, akkor megint
beszélni kezd.
„Szétdumálás” – egyedül
Egy széken ül a játszó, a nézőkkel szemben. Megadunk egy témát, amiről folyamatosan, szünet nél- 177
kül kell hangosan, intenzíven beszélnie. Pl.: Az ébredés nehézségei, a kollégium élete, miért utálom
a kutyákat.
Egyszerre mondjuk és értjük
Párokat alkotunk. Megállunk a játéktérben, egymással szemben. Mindketten elkezdünk mesélni egy
történetet, de közben meg kell jegyeznünk, hogy mit mondott a másik. A végén mondjuk el, mire
emlékszünk a másik sztorijából!
Rám figyeljetek!
Két ember megáll, leül velünk szemben. Egyszerre mesélnek egy történetet, arra törekszenek, hogy
csak rájuk tudjunk figyelni.
Rám figyeljetek! – rögzített szöveggel
Ha van vers, monológ, amit kívülről tudunk, azzal próbáljuk magunkra vonni a figyelmet.
III/5. Emberi taktikák és stratégiák egy cél elérésének különböző stratégiáira
Fontos, hogy ismerkedjenek a játszók az emberi kommunikáció, az emberi játszmák természetével,
így elmélyültebben tudják ábrázolni az embert és kapcsolatait. Játékos formában megismerkednek
egyes kommunikációs stratégiákkal.
Hogyan érem el? – stratégia stop
Veszünk egy konfliktusos helyzetet. Pl.: El akarsz kéredzkedni egy buliba, de sok van a rovásodon.
A szülőt játszónak az a feladata, hogy ellenálljon, a gyereket játszónak az, hogy elérje célját. Ha egy
stratégia (pl. könyörgés) kimerült, és valakinek ötlete van, hogy milyen új érv, stratégia (pl. „üzleti
megállapodás”) lehet hatékony, akkor megállítja a játékot. Elmesélheti az ötletét, de akár le is cserélheti a gyereket játszót, hogy megmutassa az ötletét. Több improvizáció után összegezhetjük az
alapvető stratégiákat (kérés, fenyegetés, zsarolás, kölcsönös érdekeltség stb.).
Fórum-színház
A fórum-színház drámás konvenciójával vizsgálunk meg egy konfliktushelyzetet.29
Győzz meg minket!
Egyszemélyes improvizáció. Önként vállalkozó játszó leül velünk szemben, hogy egy általa fontosnak vélt értékről, életelvről meggyőzzön minket. Legjobb, ha egy nem különösen megosztó témát
választ (mint például a politika), hanem olyan köznapi életelvet, ami apróságnak tűnik és mégis fontos. Példák a közelmúlt témáiból: egy internetes nyelvtanulós játék haszna, mindig mossuk meg a
dobozos italokat, hetente egyszer menjünk ki a természetbe stb.
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Drámai jelenet saját szavakkal
Megismerünk egy több fordulatot, stratégiaváltást tartalmazó jelenetet (pl. Molière Tartuffe, II. felvonás, 3. jelenet, Dorine és Marianne), ezt a saját szavainkkal újrajátsszuk – ami jól jelzi, hogy feltártuk-e a jelenet szereplőinek stratégiáit.
III/7. A hitelességet, személyességét, mélységét szolgáló technikák
Erőst hangsúly kapnak az év során a jeleneteket elmélyítő, és a szó-gondolat kontrasztját megmutató gyakorlatok, eljárások. Ezek sokszor nem önálló gyakorlatként kerülnek elő, hanem mint az első
változatot követő verziók instrukciói.
•
•
•
•

Jelenet nagy csendekkel.
Belső hang, gondolat kimondása a csendben.
Folyamatos belső monológ kihangosítása egy szituációban.
Megelevenedő gondolat. Belső gondolat kimondása másik játszóval.
Elmélet: előadás készítése improvizációk alapján

Az improvizált előadás személyes, nem kell áthidalni a távolságot a játszó egyénisége és a figura
közt, ez a legfontosabb lehetőség benne. Nem kérdés a hiteles improvizációnál, hogy a játszónak
van-e köze az alakhoz, nem vitás, hogy el tudja-e játszani, érti-e, amit mond. Ezért aztán olyasmiről
érdemes rögtönözni, amihez közünk van, amiről gondolunk valamit.
III/8. Az előadás kiindulópontja
Ehhez viszont tudnunk kell, hogy mi foglalkoztatja a játszókat. Ez kiderülhet a szabad témaválasztású improvizációkból (pl. mindig a szerelemről játszanak), közös és egyéni beszélgetésekből, kérdőívekből. Tapasztalatom szerint sokan szívesen és jól írnak. Kérhetünk tőlük novellákat, amit – ha
úgy egyezünk meg – fel is olvashatunk (olvastatunk) a csoportnak. Jó, mert játékos és tartalmas
forma a cetlizés. Cetlikre írnak olyan jeleneteket, amelyeket szeretnének a többiektől látni. Lesz
számos vicc, abszurditás, de jellemző az is, hogy miről viccelnek. Mindebből kirajzolódik, hogy mi
lehet az előadásunk kiindulópontja. Ez lehet maga a téma (pl. szülő-gyerek kapcsolat, felnőtté válás,
párkapcsolat, kitaszítottság). Lehet a játék közege (pl. egy osztály, tábor, kirándulás, házibuli, intézet, terápiás csoport). Lehet valódi helyszín (pl. park, turistaszállás, kollégiumi szoba, üresen hagyott lakás) és lehet szimbolikus (senki szigete, barlang, menedékház). Lehet egy cselekménymozzanat (pl. ismerkedés, szakítás, lelepleződés, elköltözés) és lehet egy narrációs forma (pl. emlékfelidézés, terápia, tanfolyam, dokumentumfilm). Lehet szimbolikus tartalom, érzet, léthelyzet (egyedül, kisodródva, az összegzés, felszínen maradni, az elfogadás).
Előfordul, hogy az improvizációkat összerántó motívum tanári ajánlat, de származhat egy erős improvizációból, vagy a gyerekek novelláiból is.
A kiindulópont az általunk leírt munkafolyamatban egyszerre reális és szimbolikus helyszín: egy
tenger partján álló, elhagyott lakókocsi. Tanári ajánlat volt: Stephen Fears Furgon című filmjében
állt egy hot-dogos kocsi a tengerpart homokján, a semmiben. Szerencsére inspiratív volt a kép; mert
a tengerpart és a zárt tér kettőse erős kontrasztot adott, mert az elhagyott lakókocsi felidézte a
gyermekkor búvóhelyeit, mert előhívta a civilizációból kitolt és a homokban megrekedt lakókocsi a
kivonulás, kimenekülés vágyát.
III/9. Az előadáshoz vezető improvizáció formák
Kiscsoportos improvizáció megadott helyszínre. (Ki és miért keresik fel a lakókocsit?).
Gyere be a térbe, megadott helyszínre! – azonnali improvizáció
A feladat alapjául szolgáló gyakorlatot lásd fent.
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Nincs üres tér, valaki mindig jöjjön!
Bármi történhet a térben, bármilyen ötlettel be lehet menni, de közös feladat, hogy egy pillanatig ne
legyen üres a tér. Ha valaki távozott, valakinek érkeznie kell.
A fordulat
Jelenet, amiben egy teljes fordulat van. Nagyon termékeny gyakorlat. Remek helyzetek születnek.
Az Isten és a Fürdés című jelenet alapötlete született meg így. (Lásd a fejezet végén)
Villámtréfa, megadott helyszínen
Fél perces villámtréfa a „lakókocsinál”. Jó állapotban lévő csoportnál lehet azonnali improvizáció,
amit nem beszélnek meg előre, hanem csak szólnak a partnernek, hogy mit várnak tőle, és mennek
megmutatni az ötletüket. Villámtréfa volt a férfi ötlete, akit lelöknek a nőkről semmiből érkező fi179
gurák, ha közeledne hozzájuk.
Hosszú improvizációk külön instruálva
A mellékletben szereplő szöveg két jelenete született így. A találkozó című jelenetben az Anya azt
játszotta, hogy ő tényleg randevúra készül, lánya viszont úgy tudta, hogy édesanyja öregkori elbutulásban szenved, és tévképzetei vannak.
Típusfigurák atipikus helyzetben, a lakókocsinál
A rapperek jelenetei születtek így. (Lásd a fejezet végén)
III/10. Improvizáció – reprodukció
Hogyan lehet megőrizni az improvizált jelenet színeit, életességét, igazságát? Hogyan lehet rögzíteni a jelen idejűt, az egyszerit? Ez a kulcskérdése minden rögtönzésen alapuló előadásnak, sőt minden színháznak. Vissza kell vadászni, ami már egyszer megvolt. Újrateremteni és nem reprodukálni.
Az újrajátszás nem ismétlés, hanem új feladat. Mi a teendőnk? Mire ösztönözzenek az instrukciók?
Kiemelni a lényeget, elhagyni az járulékos elemeket, elmélyíteni a színész belső munkáját, kiélesíteni a konfliktust, felfokozni az izgalmát, harsányabbá tenni a jelenet színeit, kifejezőbbé tenni a
tempóját. Ha tudjuk a kifejezés tartalmát, akkor tudjuk, hogy mit akarunk elmondani. A közlésvágy,
a megfogalmazás szenvedélye megóv attól, hogy kiürítsük, ellaposítsuk, megdermesszük a jelenetet.
III/11. A szövegkönyv születése. Szövegmunka, dialógusírás
Mikor születik a szövegkönyv? Végleges szinte soha. Nem szabad ellenállnia késztetésnek, hogy
újabb mondatok, gegek, poénok kerüljenek a játékba, akár még a bemutató után is. Ezzel is friss
marad az előadás. Születik azért szövegkönyv, csak nem egy, hanem számos.
Hogyan születik a szövegkönyv? Három módját írjuk le, mindhárom érvényes, mindháromnak van
előnye és hátránya.
1. A gyerekek írják meg az improvizáció alapján a jelenetet. Hátránya lehet, hogy nehezen mondható, túlfogalmazott, „irodalmi” (olvasásra és nem kimondásra való) mondatok születnek.
2. Nem írjuk le a szövegeket, hanem a folyamatos ismétlés során rögzülnek. Előnye, hogy friss,
élő marad a szöveg. Hátránya, hogy igénytelen, rossz mondatok maradhatnak meg. A rövid jeleneteknél nagyon használható forma.
3. Az improvizációt rögzítjük (videó vagy hangfelvétel), és ezek alapján a rendező megírja a jelenetet. Előnye, hogy jó esetben jó, kiegyenesített, egy lendülettel elmondható mondatok születnek. Hátránya, hogy elszakadhatunk az eredetitől és alanyi szerzőként irodalmi szöveget gyártunk, pedig inkább a játékot szolgáló dialógusra van szükségünk.
Ha megírjuk a jelenetet, akkor érdemes néhány színházi dialógusra vonatkozó alapvetést tennünk.

A színpadi dialógus:
•
•
•
•
•
•
•

játékban kiteljesedő szöveg,
nem mond el mindent, hogy legyen mit játszani,
ritmikus, zeneileg szerkesztett szöveg,
szükségszerűen stilizált szöveg, realista, naturalista dialógus is stilizál (máshogy pongyola és
pontatlan, mint az élőbeszéd),
nem egynemű szöveg, él a nyelvi jellemzés eszközével,
akkor jó, ha a mondatnak van magja (lényegi tartalma, egy szó), amit kiemel, érvényre juttat a
szórend, és a hangsúlyviszonyok,
mondatai egy lendülettel elmondhatók.

Legfontosabb és legpraktikusabb tanács a dialógusírásra a következő: inkább elhagyni érdemes 180
mintsem továbbírni. Biztosan elhagyható minden tétova, a gondolkodást kitöltő, így jelentést nem
hordozó szó. A „hát”-ok, „szóval”-ok, „tudod”-ok, ha csak nem a figura beszédmódját jellemzik,
szétzilálják vagy feloldják a szöveg lüktetését. Nem attól lesz életszerű egy megszólalás, hogy a
köznapi beszéd pongyolaságát, erős redundanciáját, gyenge expresszivitását követi.
III/12. Melléklet
Isten
DOKTOR
ÁPOLÓ
DOKTOR
ÁPOLÓ
DOKTOR
ÁPOLÓ
DOKTOR
ÁPOLÓ
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG

Ez az! Az aranybogár! Dühöng?
Inkább egykedvű.
Ilyet. Mintha szakirodalmi prezentációja lenne? Tényleg azt állítja?
Nem hat rá a nyugtató…
Szimuláns?
Löki egyfolytában, a szobatársak majd megőrülnek.
Megőrülnek, ez jó…
Dariusz bácsi kiíratta magát. Vanyecka befarcolt.
Járasd meg ezeket! A tenger megnyugtat. Bele ne gázoljanak. Összecsöpögik
a nekem a mikrobuszt. Maga marad. Maga az Isten?
Igen
Tehát maga az Isten?
Mondtam már.
Egyedül él? Gyermekei vannak?
Vannak.
Gyermekeinek száma?
Néhány milliárd.
Hány lány? Csak vicceltem.
3.453.654.234. 250., 255, 261, 258 … a fiúkra is kíváncsi?
Ha már szóba került
3.453.654.234, 237, 242, 110.
Mi van?
Összedőlt egy Hotel Djakartában.
Tudja, hogy ki vagyok én?
Egy pszichiáter.
És ki ön?
Ön szerint egy beteg.

DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG

DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
szünet
DOKTOR
BETEG
DOKTOR
BETEG
DOKTOR

És valójában?
Az Isten.
Teljesen egyedül?
Egyedül.
És a többi Isten? Allah, Odin, Zeusz, Michael Jordan…
Azok is én vagyok.
Jordan is?
Megérti, ha nem felelek erre?
És Kaspaja?
Kasjapára gondol? Hitvány szokás, hogy olyasmivel kérkedik egyre, amit nem ismer.
Az ön műveltsége tájékozottság. Fél tájékozottság. Múltkor is azon a konferencián. 181
Jaj, de kínos volt…
Gyermekkora milyen volt?
Nem volt gyerekkorom.
Nem jött ki a szüleivel, ugye?
Nincsenek szüleim.
Tehát árva. Szokott maszturbálni?
Nem.
Érdekli a saját neme?
Engem mindenki érdekel.
Tehát biszexuális. – Kíváncsi vagyok egy álmára. Meséljen el egyet!
A világ az én álmom.
Aha! Tehát maga teremtette a világot? Ha csakugyan maga teremtette a világot, miért
tett bele ennyi rosszat? Vagy elcseszte! Szánalmas a Mindenható!
Az ember rossz.
Tehát az ember rossz!? (felpattan) Magát bántották? Mi?
Nem.
Kik bántották?
Senki.
Megalázták? Megverték? Megerőszakolták? Akar róla beszélni?
Ne verje az anyját!

BETEG
DOKTOR

Mit tud maga az édesanyámról?
Mindent.
Maga bolond.
Maga pszichiáter.
Elrakatom az ágyát az ablaktól. A penészes falat, fogja szagolni évekig. Mindörökké,
vagy nem örökéletű.
Lesétálnék a tengerhez.
Idióta.

JYSTINA
KAJA

Fürdés
Te megbolondultál, egyszerűen nem vagy normális!
Hárítsd csak a felelősséget, mint mindig. Undorodom tőled!

JYSTINA

KAJA
JYSTINA
KAJA
JYSTINA
KAJA
JYSTINA
KAJA
JYSTINA
KAJA
JYSTINA
KAJA
JYSTINA
TEKLA
KAJA
ELZBIETA
KAJA
ELZBIETA
JYSTINA

Kijön a gálám a cinikus stílusodtól! Állat vagy. Ott könyörgött, ott rimánkodott,
hogy nem tud úszni. Te meg csak nyomtad tovább, hogy dobjuk a vízbe! Nem tudsz
leállni soha.
Benne voltál banyek!
Baromi vicces! Ez a te híres humorod!
Mind a ketten hibásak vagyunk, ketten csináltuk. Te is lökted kis csillag!
Érzéketlen állat. Ilyen lány a világon nincs még egy.
Ne nyúlj hozzám, mert szétszedlek!
Te mondod meg a szüleinek. Elkezded az elejéről. Meghalt az egyetlen lányuk, mert
nagyon viccesnek gondoltam, hogy tengerbe lökjük a mólóról.
Hallgass már az Istenért! Tudják, hogy velünk volt. Én barom! Én kértem el az any- 182
jától.
Tudják, hogy velünk volt... Bravó! Mekkora egy… Jézus Mária…
Figyelj! Mi már büntethetők vagyunk. Vagy valami javító.
… mi most gyilkosok vagyunk!?
Nem, ez baleset volt... Érted… Hidd el: baleset volt, nem mi a m i hibánk. Béna volt.
Nem volt életre való…
Hülye!
Vááá! (megijeszti őket, elesnek) Hideg volt a víz. Nagyon gagyi poén! Mint a kisiskolába. Lökjük be a csajokat. Nívós.
Na ez a hiper gagyi! Hogy kerülsz ide! Hogy jöttél ki lápi tündér!
Szinkronúszó lennék vagy mi. Tudjátok, amikor szép lányok emelgetik a vízben a
szép lábukat.
Mer a te lábad…
Nagyon merevek vagytok. Csak lazán. Könnyedén. Csak poén! Na, nevessetek már,
az kell a léleknek!
Az is kell a léleknek, hogy készültünk meghülyülni, azt hittük megöltünk egy embert. Azon elmélkedtünk épp, hogy mit mondunk Przykazanie néninek. Mekkorákat
röhögtünk. Emlékszel …. Gondoltuk elindulunk szórakozni egy nagyot és kihalászszuk a hulládat.
Élek, remekül vagyok! Kicsit fázom!
Élsz? Éljél csak! Ezer évig, mint a Bibliában. Legyen százötven dédunokád!

ELZBIETA
JYSTINA:
(leüti)
KAJA
Hagyd már abba, ennek nincs semmi értelme! (elrángatja)
JYSTINA
Ezt nézd meg! Azt hiszi, bevesszük!
KAJA
Na, jól van, most már pihenjük ki egymást! Hallod, kellj már fel!
JYSTINA
Mi van, most mi van?
KAJA
Nyekk! Ezúttal sikerült!
JYSTINA
Ne merj poénkodni, mert …Úristen…
KAJA
Na, ez viszont te voltál. Szívesen beszélek Przykazanie nénivel.
(Jystina elrohan Tekla feltápászkodik)
KAJA
Hét öt. Vezetünk.
TEKLA
Figyelj csak holnap hívjuk fel. Hehehe! (kifutnak)

RAP
PETER
DARIUS
PETER
DARIUS
PETER
DARIUS
PETER
DARIUS
PETER
DARIUS
PETER
DARIUS

PETER
DARIUS
PETER
DARIUS

Rozym nem jött a busszal?
Lelépett a Rozym.
Nehogy már elhúzzon a Rozym a fővárosba, nehogy már tanuljon, mert leájulok a
cipőmről.
Elment Tibetbe. És vitte Malwynát.
És a magnó.
Vitték azt is Tibetbe.
Ez óriási. Nem baj. A legmenőbbek, az igazán menők ketten vannak, mint az ujjam.
Nincs magnónk.
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Tapsolj és döbörögj! Én meg rárakom a perfektet.
Mi van?
Gyerünk, küldjed! (Rappel bőszen)
Állj már le! Csak elköszönni jöttem. Apám bevásárolt a henteshez. A társa leszek.
Dolgoznom kell, mint egy állatnak. Nem lesz erre időm. Nagyon fog hiányozni a rap.
Meg te is…
Ne édelegjünk, ha kérhetem. Nem bírja a gyomrom. Majd nézem a hátad, ahogy elsétálsz a buszhoz.
Ne csináld már, Laska. Nem lehetne barátságból…
Nem lehetne. Áruló vagy Pompka. Eladtad a strata-i rap-et.
Hello tesó a cuccod király…

10. évfolyam
A tizedik évfolyamon az ismert munkaformák mellett új elemként jelentkezik a megírt jelenetek,
vagy dráma színre állítása. A jelenetek próbáihoz kapcsolódnak a státusszal foglalkozó tréningek és
az együttműködés, kapcsolattartás nehezebb, összetettebb gyakorlatai. Nem változik a próbák menete, továbbra is szükség van a megérkezés, ráhangolódás, bemelegítés fázisaira. Csoportja válogatja, de általában hasznosnak bizonyul, ha a felnőttkor kapujában a diákok visszajelzést kapnak magukról, valamint helyükről a közösségben. Tükröt tarthat a csoportvezető is, de még fontosabb a
társak visszacsatolása. Felelevenedhetnek régebbi ön- és csoportismereti játékok, de megismerkedhetünk új, az életkorhoz, a csoport dinamikájához szabott gyakorlatokkal.
184
IV/1. Együttműködés játékai. Kapcsolat a játszók között
Tükörjátékok
Páros tükrözés meghatározott irányítóval. Páros tükrözés váltott irányítóval. Páros tükrözés folyamatos irányítóváltással.
Tükörjáték térben
Tükrözés közben a párok megmozdulnak térben és eltávolodnak egymástól. Nagyobb távolságot
kell „áthidalni”, előfordul, hogy két játékos közé sétál egy társuk, de ilyenkor sem szakadhat meg a
kapcsolat.
Tükörjáték párcserével
A párok lassan, „állapotban maradva” kifordulnak, és akivel összetalálkozik tekintetük, azzal párt
alkotnak és folytatják a tükrözést. Több párcsere során sem csökkenhet a koncentráció és a kapcsolat elmélyültsége.
Háttükör
(Lásd fent!)
Halandzsául közölni
Körben ülünk. Most forduljunk egymás felé úgy, hogy párok alakuljanak! Félrehúzódva meséljük el
halandzsául, ami legjobban foglalkoztat minket! Mi történt mostanság velünk? Mi határozza meg
hangulatunkat? Mire várunk? Mire készülünk? Próbáljuk meg a lehető legérzékletesebben kifejezni
magunkat. Kíséreljük meg tolmácsolni érzéseinket: hogyan érint mindaz, ami mostanság történik
velünk, vagy zajlik körülöttünk! Nagyon figyeljünk a beszélőre, próbáljunk ráhangolódni és megérteni, amit át akar adni nekünk!
Halandzsa szöveggel hatni
A gyakorlat leírása: Robert Cohen gyakorlatára (Számokkal hatni) emlékeztető játék. Két elemében
különbözik attól: nem számokkal „beszélünk”, és nem adjuk meg előre az utasításokat. Halandzsanyelven próbálunk hatni, utasításokat adni társunknak, ő pedig találja ki, mit akarunk tőle.
Fázismozgás I. – gyors indítás és megállítás
Ebben a gyakorlatban a mozdulat gyors indítása és megállítása jelenti a feladatot. Előbb séta, illetve
futás közben kell tudnunk mozgásunkat tapsra kimerevíteni, majd álló vagy éppen fekvő helyzetből
kell indítanunk úgy, hogy testünket egy pillanat alatt tudni kell aktivizálni, azaz egyetlen mozdulat
erejéig belendíteni. A játék lényege ugyanis itt már az, hogy egyetlen villanásnyi időnk van, s nem
mozgásfolyamatot, hanem csupán egy váratlanul felbukkanó képet kell létrehozni.

•
•

Válasz. Egyik társunk gyors, pontosan megállított mozdulata jelenti az indítást, s erre „indulunk” el valamennyien, mindössze egyetlen felvillanásra. Ha elég gyorsak vagyunk a válaszban,
a kívülálló számára nem lesz megkülönböztethető, ki is volt az első közülünk.
Szóló. Itt az a feladat, hogy olyan pillanatban tudjunk megmozdulni, amikor rajtunk kívül senki
nem mozdul meg. Nagy figyelmet kívánó gyakorlat, melyet feltehetően elsőre nem fogunk tudni
tökéletesen elvégezni.

Fázismozgás II. – összehangolt indítás és megállítás
Ebben a gyakorlatban a mozdulat összehangolt indítása és megállítása jelenti a feladatot. Helyezkedjünk el szórtan a térben; állhatunk, ülhetünk, fekhetünk. Mindenki mozdulatlan. Egyik társunk
megmozdul, erre „indulunk” el valamennyien. A mozdulatsor addig tart, amíg elindítója meg nem
állítja. Erre mindenki megmerevedik. Megint elindít valaki egy mozdulatot, a többiek azonmód belépnek, mindenki addig mozog, amíg a kezdeményező meg nem állítja, és így tovább. Nem kell ha- 185
sonló tempójú, intenzitású, „karakterű” mozgássorokra törekedni, lényeg csak az egyidejűség, vagyis a tökéletes összehangoltság. Nincs megállapodás, nincs sorrend: bárki indíthat. Figyelni kell!
Nem érdemes körbevizslatni, „kigondolni”, hogy vajon ki kezd majd: érzékeljük a többieket; figyelmüket, elszántságukat, akkor nem indítunk egyszerre. Legyen szünet, legyen csönd, ne folyjon
össze a mozgás.
Fázismozgás III. – többfázisú mozgások
Az előző gyakorlatot követő, annál nehezebb verzió, csak egy ponton tér el attól: bárki indíthatja a
mozdulatot, de most nem szükséges neki megállítani, vagyis a közös mozgást bárki megszakíthatja
azzal, ha elindul.
Impulzusátadás I.
Alakítsunk 6-8 főből álló csapatokat. Ebben a gyakorlatban egyszerre csak egy játékos mozog, de
amint megdermed, valaki más lendül akcióba. Helyezkedjünk el szórtan a térben; állhatunk, ülhetünk, fekhetünk! Kezdje az egyik csapat! Egyik társunk megmozdul, ettől fogva mindig mozog valaki, de mindig csak egy ember. Nagyon kell koncentrálni, minden külső jelzés nélkül kell megsejteni, hogy ki készül átvenni az impulzust. Ne legyen szünet, szinte abba se hagyta társunk az akcióját, máris indít valaki. Ez nehéz, mivel nincs egyezményes sorrend, és nincs megállapodás se a
mozgásetűdök hosszáról; lehet villanásnyi, de eltarthat akár fél percig is. Nem szükséges, hogy
folytassuk, továbbvigyük az előző cselekvéssort, de nem baj az sem, ha befolyásol az előző, vagy
ha reflektálunk rá.
Impulzusátadás II. – páros mozdulás
Ebben a gyakorlatban egyszerre nem egy, hanem kettő játékos cselekszik. Bármelyikünk bármikor
megállíthatja az akciót, ekkor át kell azt venni valaki másnak. Tehát nem szükséges az adott párosnak egyszerre nyitni és zárni, ha egyikük kilép, a másik még folytathatja cselekvéssorát, de ekkor
rögvest másnak kell beállni, hogy egyszerre mindig két ember játsszon. Nehéz, mivel nincs egyezményes sorrend, és nincs megállapodás az etűdök hosszáról; lehet villanásnyi, de eltarthat akár fél
percig is. Nem szükséges, hogy folytassuk vagy továbbvigyük az előző cselekvéssort, de nem baj az
sem, ha befolyásol az előző, ha továbbszőjük. Fontos, hogy ne törekedjünk „páros jelenetekre”,
vagyis egyáltalán nem kell közös „helyzetbe” kerülni, nyugodtan futhat párhuzamosan két akció.
Ám az sem baj, ha dialógus indul két aktív csoporttag között. Minden „érzékelhető” cselekvés megengedett, izgalmasabb a feladat, ha törekszünk a változatosságra, hamar unalomba fordul ez a végtelenül szabad, kreatív játék, ha ugyanazt ismételgetjük.
Légy észrevétlen I. – folyamatos mozgással
Alakítsunk több 6-10 fős csapatot! Az egyik ilyen helyezkedjen el a játéktérben, mi, többiek pedig a
lehető legtávolabbról nézzük majd őket! A tér határát széksorral jelezzük! (Székekkel elhatárolunk
egy nagyjából 4 × 5 méteres teret.) Lekapcsolom a villanyt és behúzom a függönyöket, ezt a felada-

tot félhomályban végezzük majd. Az első csoport tagjai szóródjanak szét a játéktérben! Megadott
jelre indítunk. Az a feladat, hogy folyamatosan mozogva legyünk „észrevétlenek”. Törekedjünk rá,
hogy ne vonzzuk a többiek tekintetét, egy pillanatra se figyeljenek ránk! (Két-három perc után.) Mit
látnak azok, akik kívülről figyelnek? Kit néznek a legritkábban? Ki miért vonta magára a tekintetünket? Aki más tempóban mozgott? Aki tempót váltott? Akinek nem volt folyamatos a mozgása?
Aki a tér hangsúlyos pontján lépdelt (elöl, a széleken)? Aki túl határozottan, elszántan, energikusan
mozgott? Aki összetalálkozott valakivel és ki kellett kerülnie, ezáltal hirtelen kapcsolat teremtődött
közöttük? Aki párhuzamosan, egy irányba, azonos tempóban járt valaki mással? Akinek túl karakteres volt a járása, nagyokat lépdelt, lógatta a fejét stb.? Aki kinézett ránk? Aki túl civil, szétszórt
volt? Akinek volt „köznapi” mozdulata, megvakarta az orrát stb.? Aki túl feszült volt, aki túl laza
volt? Akinek színes volt a ruhája?30
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Légy észrevétlen II. – akadályon át
Alakítsunk több 6-10 fős csapatot, az egyik társaság helyezkedjen el a játéktér végén sorba, velünk
szemben! Egyszerre indulva úgy kell a nézőkig eljönniük, hogy lehetőleg ne váljanak ki a csapatból, ne legyenek észrevehetőek. Nem könnyű, ugyanis ehhez át kell jutniuk a széksoron.31
Légy feltűnő I. – a figyelem fókuszálása
A légy észrevétlen tréning ellenpontja. Ez is 6-10 tagú csoportokban zajlik. Alakítsunk ilyen csapatokat, nem árt, ha nagyjából azonos színű, tónusú próbaruhákban lévők állnak össze. Ismét félhomályban játszunk, megint egy széksor mögött. Most azonban arra kell törekednünk, hogy ragadjuk
meg, és ameddig csak lehet, tartsuk is meg a néző figyelmét. Muszáj legyen minket nézni! Tehetünk
akármit, de nem érhetünk a nézőkhöz, és nem jöhetünk ki a térből. A másik csoport figyeli a játszókat. Próbáljuk megfogalmazni magunkban, hogy kit miért kellett követnünk tekintetünkkel. (3-5
perc játék után.) Vitassuk meg, ki kit figyelt, és miért! Mert energikus, hangos, lendületes volt?
Mert csendes volt és mozdulatlan, miközben mindenki harsány volt és gyors? Mert kapcsolatot teremtett a nézőkkel? Mert kapcsolatot alakított ki egyik társával? Mert hangsúlyos térben cselekedett? Mert nagyon érdekes volt a figurája? Mert érdekes dolgokról beszélt? Mert váratlan dolgokat
tett? Mert nem volt kiismerhető? Mert más volt, mint eddig bármikor? Mert szellemes volt? Mert
bátor volt?32
Légy feltűnő II. – a figyelem fókuszálása adott helyzetben
Most azonban nincs félhomály, és nincs általános, mindenné átlényegülni képes tér, hanem egy
konkrét helyzetben kell kitűnni. Az adott szituáció feltételeit nem szabad megszegni, tehát „nem
kardozhatunk a francia nagykövet fogadásán”.
IV/2. Ön- és társismereti játékok („helyem a csoportban”). Azt szeretem benned stb.
Nem gondoltátok volna rólam, hogy…
(Lásd fent!)
Érintsd meg, aki…
Sétálunk a térben. A csoportvezető kérdéseket tesz fel, a játékosok pedig megkeresik és megérinti
azt, akire az a tulajdonság a legjellemzőbb. Pl.: Érintsd meg, akin a legtöbbet nevetsz, aki a legtitokzatosabb, akit legkevésbé ismersz, akit legjobban ismersz, aki a legtöbbet olvas, aki legjobban
megbántott!… Csak egy embert szabad megérinteni! Komoly dolgok merülnek fel, de mégsem érdemes kitárgyalni az eredményt. Esetleg megkérdezhetjük, hogy ki volt az, aki meglepődött, aki
nem értett egyet valakinek döntésével stb., de azt már nem mondjuk el, hogy min és miért.

30

Perényi Balázs: Improvizációs gyakorlatok Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2009
Uo.
32
Uo.
31

Azt szeretem benned a legjobban – azt nem szeretem benned a legjobban
Felkavaró gyakorlat, nagy empátiával érdemes vezetni. Önként jelentkezik valaki. Egyenként folytatja a fenti mondatokat. Először a „nem szeretem…” később a „szeretem” állításokat fogalmazza
meg a csoport. Később mindenki sorra kerül. Reagálni nem szabad, megbeszélni nem érdemes. Ez
nem vitaindító, hanem visszajelzés. Fontos a „szertartásos” forma, ez óv meg a személyeskedéstől.
(Csak akkor vegyük elő ezt a gyakorlatot, amikor arra alkalmasnak tűnik a csoport légköre, és amikor elegendő időnk van: annyi, hogy a csoport nagy része sorra kerülhet. Sokkal inkább a táborok,
hosszú hétvégék játéka, és nem a tanórai keretben tartott foglalkozásoké. Fontosak lehetnek a gyakorlatot követő feldolgozó és/vagy levezető játékok.)
Az esett tőled a legjobban – az fájt tőled a legjobban
Ua. a lebonyolítás, mint az előbb (a zárójeles figyelmeztetés itt is érvényes.)
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Hogyan beszélgetünk öt év múlva?
Kiscsoportos improvizáció, amelyben megfogalmazzuk, hogy mit gondolunk arról, hogyan alakul
életünk a következő öt évben.
Történetem a csoportban – néma etűd szimbolikus eszközökkel
Egyéni improvizációban stilizált nyelven fogalmazzuk meg, hogyan éltük meg az elmúlt éveket a
csoportban.
IV/3. Státuszjátékok alapjai, „sajátstátusz”-játékok, státuszok váltogatása
Alapvetően meghatározza a személyes, társadalmi, funkcióból fakadó státusz az emberi viselkedést,
még inkább az emberek közötti megtörténést (gyakran konfliktust) ábrázoló színpadi helyzeteket.
Ráadásul a státuszviszonyok jórészt meghatározzák a szituáció dinamikáját. Ismernünk érdemes az
emberi státuszok jelentőségét, és a különböző státuszjeleket.
IV/4. Jelenetek próbaformái
„A színház csak ürügy” (Keleti István) és „a próba legyen öröm” (Efrosz)! Az előadás elkészítése
nem cél, hanem eszköz. Tehát akkor sem érdemes célratörően, drillel „betanulni” diákszínjátszókkal
egy darabot, ha végül az sikeres is lesz, bár erre kevés az esély egy kőszínházi működést imitáló
próbafolyamat végén. Akkor is érdemes a gyakorlatok, feladatok kiindulópontjának tekinteni a szöveget és/vagy a jelenetet, ha végül nem kerül megoldás a változatokból a végső partitúrába. A próba
kipróbálást jelent, keresést és nem a vélt tökéletes megvalósítás görcsös hajszolását. Lehet benne
rossznak lenni; tanulunk abból is, sőt megsejthetjük általa az igazabb megoldást. Nézzünk tehát néhány szöveggel végzett gyakorlatot! A példánk az Antigoné prologosza, vagyis Antigoné és Iszméné jelenete lesz.
Nézzünk a másikra!
Álljunk meg a partnerünkkel szemben másfél-két méternyire, hogy jól lássuk egymást! Folyamatosan mondjuk össze a jelenet szövegét, ha végére értünk, kezdjük elölről! Ne játsszuk el a mondatokat, csak értelmesen mondjuk, a lehető legegyszerűbben! Ez az jelenti, hogy nem teszünk mögé
semmit, nem fejezünk ki érzelmet, de mégsem mormolunk gépiesen, mint egy robot, hiszen értjük,
amit közlünk. Közben a másik arcát nézzük, de olyan fürkésző tekintettel, ahogyan az európai kultúrában nem is nagyon illik. Mintha először látnánk őt: nézzük, vizslassuk az arcát, szemét, száját,
bőrét. Hogyan formálja a szavakat? Milyen a hangja? Milyen íve van a szemöldökének? Milyen az
orra formája? Milyen színű a szája? Meg is fogalmazhatjuk magunkban, hogy mit vettünk észre, de
ne zökkenjünk ki! Tudjunk egyszerre szöveget mondani és kifelé figyelni. Ez nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk.33
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Mit mond a partner?
Álljunk meg egymással szemben másfél-két méternyire, hogy jól lássuk a másikat! Folyamatosan
mondjuk össze a jelenet szövegét, ha a végére értünk, kezdjük az elejéről! Nézzünk társunk szemébe! Az ő szövegére koncentráljunk! Most nem az a fontos, hogy mit mondunk, hanem az, hogy mit
mondanak nekünk. Mit gondol a partner figurája ebben a helyzetben? Mit jelentenek a mondatai?
Mit közöl általuk? Hogyan érti, értelmezi ezt a mi figuránk? Egyáltalán mit ért belőle? A hallgatás
aktívabb, fontosabb, intenzívebb állapot ez esetben, mint a beszéd.
Kérdezzünk vissza!
Állunk vagy ülünk egymással szemben; a szöveggel dolgozunk. Mielőtt saját válaszmondatainkat
mondanánk, megismételjük a partner utolsó mondatát, de kérdő mondatként, magunkra vonatkoztatva, tehát személyben és számban egyeztetve.
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ISZMÉNÉ
Én semmit ellenükre nem teszek, hanem
A város ellen tenni sincs erőm elég.
ANTIGONÉ
A város ellen tenni sincs erőd elég?
Te tégy, ahogy jónak látod, de én megyek
És édes testvérem fölé sírt hantolok.
ISZMÉNÉ
És édes testvérünk fölé sírt hantolsz.
Ó, én szerencsétlen, téged hogy féltelek!
ANTIGONÉ
Engem hogy féltesz?
Értem ne aggódj, intézd csak tensorsodat!
ISZMÉNÉ
Intézem csak ensorsomat!
Csak el ne áruld tettedet majd senkinek,
Tartsd jól titokban, én is szintúgy titkolom.
ANTIGONÉ
Te is szintúgy titkolod?
Eh mit, beszélj csak, még jobban gyűlöllek én,
Ha hallgatsz, mint ha mindenütt kikürtölöd.
Ugye! Nocsak!
Minden mondatunk végére illesszük oda az ugye szócskát, minden válaszmondat elejére a nocsak
formulát! Ez a formalizált megszólalásmód kiélesíti a dialógot. Miért? Mert a színpadi szöveg leginkább cselekvés, akaratnyilvánítás – ezt sűríthetjük bele ebbe a két szóba. Szórakoztató és hasznos
gyakorlat. Nagyon fontos, hogy a színjáték kifelé irányuljon. Különösen termékeny ez a forma a befelé forduló, erős belső érzelmekből építkező, visszafogott játszóknál: őket kinyitja, játékukat felerősíti. Jót tesz az önző, ripacskodásra hajlamos játszóknak is; rögvest kitetszik, ha önmagáért való,
öncélú egy-egy színészi megoldásuk, mert lötyögni fog az ugye és a nocsak.34
ISZMÉNÉ
Nocsak! Hideg fut át, s tebenned ég a szenvedély. Ugye!
ANTIGONÉ
Nocsak! De tetszem így is, kiknek illik tetszenem. Ugye!
34
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ISZMÉNÉ
Nocsak! Ha célhoz érsz. De vágyad el nem érheted. Ugye!
ANTIGONÉ
Nocsak! Ha nem birom, ráérek abbahagyni még. Ugye!
„Akarom” gyakorlat
„Ez a feladat Sztanyiszlavszkij egyik fontos instrukcióját formalizálja, alakítja feladattá. A szereplők kiállnak vagy kiülnek a játéktérre, és az akarom igével kezdett mondatokkal megfogalmazzák
figurájuk szándékait. Igyekezzenek egyszerűen, röviden fogalmazni. Nem szabad – teljesen fölösleges – eljátszani a figurát, nincs szükség külsődleges megoldásokra. „A színpadi feladatot okvetlenül
igével kell meghatározni. A lenni szó statikus állapotot jelöl. Nincs benne a cselekvő jellegű feladathoz nélkülözhetetlen aktivitás.” (Sztanyiszlavszkij)35
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Akarom „dialógusként” a partner is elmondja, hogy mit akar a jelenetben. Ha elakad a játszó, egykét mondattal a rendező is segíthet. Ha valami túl általános, megkérhetjük, hogy tegyék konkrétabbá. Egy-egy akarom mondatból számtalan születik. Ha ebben az aktív, cselekvő formában értelmezzük a figurát, sokkal közelebb kerülhetünk a szerephez, szinte észrevétlen már a szerepbe kerülünk,
hiszen a szerepben gondolkodunk.36
Szavanként mondom
A jelenet szereplői üljenek le egymással szemben! Nézzenek egymásra! Szavanként mondjuk a
szöveget. Minden szót hangosan, színpadi hangerővel ejtünk ki, de kifejezés nélkül. A kimondást
szünet követi. Mintha bekiabálnánk egy visszhangos terembe, és hallgatnánk, ahogy visszatér a
hang. A csöndben mintegy meghallgatjuk saját szavainkat. Érzékeljük a szavak atmoszféráját, terét,
idejét. Képek jelennek meg a szó jelentésével, emlékekkel, hangulatokkal töltődnek fel a hangsorok.
A plasztikus” szövegmondás felé mozdít ez a feladat.37
pl. Nincs
becstelenség
és nincsen
megcsúfolás,
Amit
ne látnánk
rajtunk
teljesedni be.
A mondat magja
Találjuk meg közösen az egyes mondatok (tagmondatok) kulcsszavait, vagyis a mondat magját! Azt
a szót, ami magába sűríti az egész mondat jelentését, ami mindenképpen el kell jusson a nézőhöz.
Húzzuk alá a szövegben! Olvassuk össze a szöveget, hogy csak ezeket a szavakat mondjuk ki! Most
olvassuk össze úgy, hogy a teljes mondatokat kimondjuk, de gondolunk arra, hogy mit kell átadnunk, mert az a mondat magja.! Nem kell megnyomni a szót, a tudás számít, hogy az adott szó fontos. Gyakran nagyon plasztikus, érthető és kifejező lesz a szövegmondás, magától helyreállnak a
hangsúlyviszonyok.
pl.
ANTIGONÉ
Gondold meg ezt: velem tartasz, segítesz-e?
ISZMÉNÉ
Terved hová vezet, milyen veszélybe mégy?
35

Perényi Balázs: Improvizációs gyakorlatok Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2009
Uo.
37
Uo.
36

ANTIGONÉ
A drága testet két kezeddel bírod-e?
ISZMÉNÉ
Te mernéd eltemetni őt, akit tilos?
A magyar nyelv szabad hangsúlyviszonyai több megoldást engednek, döntéseinket befolyásolja a
dráma, figura és szöveg értelmezése.
Saját szavainkkal
Játsszuk el a jelenetet saját szavainkkal! Ragaszkodjunk a cselekmény menetéhez, a figurák akarataihoz! Történjenek meg a fordulatok! Nem kell mereven ragaszkodni a dialógus szerkezetéhez,
nem kell, hogy ki-ki ugyanannyi mondatot, ugyanolyan sorrendben mondjon el, mint az eredetiben.
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Viszont maradjunk hűek mindahhoz, amit megsejtettünk az eredeti jelenet lényegéből!
Különösen a költői nyelvezetű drámák próbáján hasznos, de van értelme köznapi nyelvet imitáló realista színjátékoknál is. Közel hozza, személyessé teszi a jelenetet, de rögvest ki is mutatja, ha valaki nem érti, hogy kit játszik és mit beszél. S nem baj, hogy ez kiderül! Minél előbb, annál jobb.
Tempósan
Robert Cohen gyakorlata alapján38
Játsszuk úgy a jelenetet, hogy nincs levegővétel, rákészülés a megszólalás előtt, hanem mintegy rácsapunk társunk végszavára! Nincs előgesztus (megszólalást megelőlegező, azt értelmező mozdulat), nincs szünet: válaszolunk azonnal. Mint egy heves vitában, amikor alig várjuk, hogy valaki levegőt vegyen, s már közbe is szóltunk, nehogy más elragadja tőlünk a szót. Ez mégsem eszetlen hadarás, találjuk meg partnerünk mondataiban a belső végszót. Mi is lenne ez? Az a szövegrész, ahol
már megértjük, mit is akar közölni a másik, már ki tudjuk egészíteni mondatát, és ha elhallgatna,
akkor is tudnánk mindent. Így van ez az életben is, korántsem a mondatok végén értjük meg a közlést, és válaszaink is hamarabb „elkészülnek”, mintsem elhallgatna beszélgetőtársunk.
Belső hangok
A gyakorlat leírása: A gyakorlattal játékban lehet feltárni az egyes szereplők belső konfliktusát. A
szituációban vagy a szituáció döntési helyzetében megállítjuk az időt, és az adott figura kimondja39
gondolatait, dilemmáit. Lehetséges olyan forma is, hogy a hosszú, kitartott szünetekkel, de folyamatosan játszott helyzetben fogalmazzuk meg hangosan a szereplő meghasonlottságát.
Narratív monológ
A gyakorlat leírása: A színész nemcsak a mondatait, hanem a karakter gondolatait is kimondja. Ennek játékos formája, ha egy másik játszó fogalmazza meg a szereplő belső monológját. Ez a feladat
könnyen válik komikus hatásúvá, ám ez korántsem baj. Ugyanakkor lehetőséget ad az elmélyülésre.
Előfordul, hogy nagyon megsegíti a társ játékát az, ha egy erőteljes drámai hangot megütő partner
szólal meg mint belső hang. Sybille Berg Helge élete című darabjában Helge félelme mint egy allegorikus alak elevenedik meg, és kommentálja a főhős cselekedeteit. Inspiráló tud lenni, ha megszólaltatjuk a szereplő rejtett félelmeit.
Megjegyzés: A „belső hang” játékok leginkább önmagát elemző, önmagára reflektáló drámai hősöknél sikerülnek, hiszen a kevésbé önelemző, reflexív emberek ritkán folytatnak belső dialógot.
Felemás eredményre vezet, ha olyan figurák elemzik magukat okosan, akik máskülönben képtelenek arra, hogy gondolataikat formába öntsék.
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IV/5. Változatos instrukciók
Az alábbiakban különböző rendezői instrukciókat írunk le egy-egy mondatban. Természetesen nem
lehet tematizálni, lajstromozni a rendezői utasításokat, nem is lenne szerencsés, ha ezzel próbálkoznánk. Rendező és színész közös alkotása érzékeny kapcsolat, tele meglepetéssel, rögtönzéssel, pillanatnyi sugallattal, ezt lekottázni lehetetlen. Mégsem haszontalan, ha nagyobb arzenállal bírunk, és
ha netalán elakadunk, előhozhatunk kipróbált instrukciókat, amelyekről tudjuk, hogy milyen hatással lehetnek a színészek játékára.
Technikai instrukciók. Azért nevezzük így, mert nem a színész belső munkáját, hanem a színész
külső technikájára vonatkoznak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy szünetekkel. Ne lépjünk ki, hanem töltsük ki a szüneteket! Tartsuk a színészi állapotot!
(Legtöbbször elmélyíti a színházi pillanatot, drámai, tragikus színezetű lesz a játék.)
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Nagyon gyors tempóban. (Legtöbbször energikusabb szélesebb, kitettebb lesz a játék.)
Szélesen, kitetten, hangosan, felnagyítva. (A „ripacs” játékmód által, ha később vissza is fogjuk,
energikusabb, kifejezőbb lesz az alakítás.)
Bábszerű, szaggatott mozgással. (Felszabadítja a testi kifejezőeszközöket.)
Saját hangon. (Személyesebbé válik az alakítás, ennek gyakran kulcsa, hogy a játszó nem emelt,
feszített hangon szólal meg, hanem a saját hangján beszél.)
Üvöltözve, mintha zajos helyen lennétek. (Felszabadítja a játszót, felerősíti színészi jeleket, kifelé fordítja a játékot.)
Suttogva, mintha kihallgatnának. (Feszült, izgalmas lehet a jelenet.)
Nagy térben, a terem két végében, juss el a másikhoz! (Kifelé fordítja a játékot, ezáltal expreszszívebbek lesznek a gesztusok, a hang stb. Felhangosodik a játszó, át kell beszélnie a teret, felerősödnek a gesztusai, hogy eljusson a partnerhez.)
Szűk, intim térben. (Intim, személyes, eszköztelen játékot hív elő. Ilyenkor a rendező, a csoport
is egészen közel húzódhat a játszókhoz.)
Más, adott körülmények között…
IV/6. Előadáskészítés próbaformái

Vannak különböző próbaformák, amelyek az egyben lemenni képes előadást összerántják, az alakításokat feltöltik, tempóját beállítják, légzését megadják. Könnyed és vicces, nagyon lendületes játékok ezek. Jó, ha marad rájuk idő! Mert csak gazdagodhat játék, ha el tudjuk feledni a színházi
megmutatkozás feszültségét, ha újra játszani kezdünk a már késznek vélt partitúrával. (Cselekvő
elemzés. Szituáció elemzése. Szempontrendszer. Tét, feszültség, fordulat, jelenet íve, tónusa, tempója.)
Csak mozgással
Érdemes lejátszani a jelenetet, egész előadást szöveg nélkül. Belül pörögnek a mondatok, és minden
megtörténik, csak némán. Megsűrűsödik a csend, jelentést nyernek a mozdulatok, gesztusok, pillantások.
Megjegyzések: Egyszer mindenképpen érdemes megpróbálni, ha már nagyjában-egészében állnak a
jelenetek. Sokkal plasztikusabbak, expresszívebbek lesznek a szavakon túli színészi jelek. Segít a
rögzítésben is.
Olasz próba
Sztanyiszlavszkij nevezi így azt a formát, amikor széken ülve, csak a szövegben történik meg a
dráma. Mivel nem lehet mozogni, ezért a beszédcselekvés lesz erősebb, hatásosabb. Számos új szín,
finom árnyalat jelenik meg a megszólalásokban. Hiszen hangban, beszéddel kell eljutni a másikhoz,
és hatni rá.
Megjegyzések: Létezik egy olyan verzió is, amikor a lehunyt szemmel, vagy sötétben ülnek a játékosok, és maguk elé képzelik, szinte látják a cselekvéseket. Nagyon érdekes lehet, ha magukat is

„kívülről nézik”, mintha egy filmet látnának. Ez megnöveli a színjáték tudatosságát, de „nagyon
ösztönös” vagy „szívből játszó” játékosokat el is idegeníthet. Titokzatos és ünnepélyes lesz a szöveg, ha sötétben hallatszódnak a szavak.40
Más tempóban – őrült gyorsan
Feltölti energiával, helyre teszi a tempót, és ritmust, ha eljátsszuk a jeleneteket felpörgetett tempóban. Nem szabad lankadni, pörgetni kell a játékot, ahogy csak lehet.
Kiabálni mint egy őrült
Felszabadítja a játékosokat, növeli az intenzitást, ha eljátsszuk a jeleneteket őrült tempóban és kiabálva, mintha mindenki megszállott lenne. Nagyon vicces tud lenni, de ez nem baj, mivel biztosan
nem lesz komolytalan később az eredeti verzió.
192
Zenére
Folyamatosan játsszuk a jelenetet (jeleneteket), de közben különböző zenék szólnak. Ne próbáljuk a
muzsikához igazítani a játékot, nem érdemes, óhatatlanul hatni fog ránk a zene, de ezt ne provokáljuk! Többször egymás után megnézzük a jelenetet más-más zenével.
Meglátjuk, hogy szinte magától megformáltabbak lesznek a gesztusok, összehangoltabb a játék,
pontosabb a tempó, a ritmus. Összerántja a játékot a zene. Viszont régen rossz, ha elkezdik a szereplők a zene hatására „eltáncolni” a jelenetet. Ilyenkor érdemes szólni: ne a zenére, hanem a zenével próbáljanak! Fontos, hogy legyen lüktető ritmusú, gyorsabb tempójú zene is; mert ez szinte varázsütésre életre kelti a jelenetben megbúvó zenét. Egész felvonásokat, előadást is érdemes zenével
megnézni, s rögtön feltárul, hogy érvényesülnek-e a nagy formában a zenei elemek, vagy monoton,
aritmikus, szétfolyó az előadás.41
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