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Előszó
Két magyar, egy észak-amerikai, két latin-amerikai és egy ázsiai résztvevő fonódott
össze nagyon eleven beszélgetésben, miközben a földre helyezett sárga papírlapra
szegezték a tekintetüket, melyen „A playback-színház gyökerei Magyarországon”
felirat volt olvasható. Az egész terem tele volt hasonló csoportokkal, akik szintén a
magyar playback-színházi szcéna egy-egy szegmensét jelentő papírlap fölé hajoltak.
Elképesztő volt számomra, mennyi projektet jeleztek ezek a papírok – elegendőt
ahhoz, hogy felszívják azt a nemzetközi vendégsereget, akik azért jöttek, hogy
playback-színházat tanuljanak Magyarországon.
Egy kiemelkedő jelentőségű könyvet tart kezében az olvasó, az első könyvet, amit
a playback-színházról magyar nyelven írtak. De még fontosabb az, hogy ez a kötet
a magyar playback-színházi mozgalom hatókörének és érettségének első krónikája.
A könyv szerzői mindannyian saját területük vezető szakemberei, s ezek a területek
a playback-színház széles alkalmazási lehetőségeit ölelik fel – a gyerekekkel folytatott
munkától a szociális dialóguson át az álomszínházig.
Ez a kötet lehetővé teszi a magyar olvasók számára, hogy lemérjék, milyen
eredményeket értek el a playback-színházzal az elmúlt 20 évben Magyarországon.
Azon az augusztusi napon külföldről érkezett résztvevők hallgatták magyar
kollégáikat, hogy tanuljanak tőlük – ezek a sárga papírok ugyanis megjelenítették
mindazt a rengeteg tanulmányt és munkát, melyek egyként azt célozták: mindenkinek
legyen joga ahhoz, hogy elmesélje a saját történetét.
Melegen ajánlom, hogy mindezeket olvasd el e könyvben!
New York, 2013 szeptembere
Jonathan Fox
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Előszó és köszönetnyilvánítás
Ritka alkalom, amikor egy műfaj megszületését és kibontakozását egyes szám első
személyű beszámolókon keresztül ismerhetjük meg. A Nyájas Olvasó most egy ilyen,
saját élményekből táplálkozó könyvet tart a kezében a magyarországi playbackszínházak 1992 óta íródó történetéről.
Szerzői lelkes kísérletezők, akik nem riadnak vissza, nem félnek az ismeretlentől,
hanem tehetségük szerint felfedezik, megismerik azt. Talán ez a vállalkozó szellem,
ami a műfajt hazánkban is megteremtette és két évtizede élteti, amióta emberek
százai hallgatják színházi estéken a nézői hangulatokat, történeteket, hogy azután
képeket, jeleneteket rögtönözzenek belőlük a színpadon, arcjátékuk, testük,
beszédük, énekük felhasználásával.
Playback-színházi előadással találkozhattunk már klasszikus színházi
térben, iskolában, gyermekotthonban, pszichiátrián, addiktológián, börtönben,
hajléktalanszállón, menekültek között és sokfelé – azonban aligha akad olyan
ember, aki ezek mindegyikén jelen lett volna. Munkánk egyik célja ezért, hogy az
érdeklődőknek kötetbe gyűjtve, átfogóan mutassuk be a magyar nyelvű és magyarok
által életre hívott playback-világ sokszínűségét, nyitottságát, kapcsolatteremtő
készségét, különleges hatásait.
A könyv szerkesztésében vezető szempont volt, hogy a magyarországi playbackszínházi szcénát úgy láttassuk, ahogy a néző a valóságban találkozhat vele,
egyes kérdésekben akár társulatonként eltérő, egyedi szakmai, elméleti, színházi
koncepciók szerint. Ezért lehetséges, hogy egyes kérdésekben a szerzők eltérő
értékeket, célokat fogalmaznak meg.
Egy példával, ilyen az „itt és most” jelenségének kezelése. Több szerző úgy véli, a
néző által elmesélt történet rögtönzött előadásában az „itt és most” teremtett valóság
az improvizációs színház lényege, ami nézőnek és játszónak egyaránt közelebb
hozza az eredeti élményt. Más szerint azonban a történet színpadi bemutatása
egy bűvös „ott és akkor” felé repíti a nézőt, kiragadva őt a rideg jelenből. Bár ezek
ellentétes irányultságok, nem lehet közülük aszerint választani, melyik volna a jó
vagy helyes megoldás. Hiszen a személyes történeteinkkel való közös színházi
játék szabályai úgy igazak, ahogy a szerelmes kapcsolatokéi: bár általánosan tudjuk
jellemezni, mi a szerelem, a konkrét viszony mindig két ember között elevenedik
meg, az ő szándékaik, szokásaik, értékeik, kifejezéseik szerint.
Reméljük, hogy ez a könyv nemcsak sokak érdekes olvasmánya lehet, hanem olyan
olvasókhoz is eljut, akiket a playback-színház kipróbálására, továbbgondolására,
fejlesztésére, oktatására serkent.
Végül szeretnénk kifejezni köszönetünket a könyvben szereplő játékmestereknek,
színészeknek, zenészeknek, nézőknek színházi aktivitásukért – valamint az Európai
Uniónak és az Európai Szociális Alapnak anyagi támogatásukért, akik nélkül most
nem lenne „szöveg”-technikával eljátszott történetünk.
Budapest, 2013. december
Oberth József és Simon P. Györgyi
szerkesztők
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Kiss György Ádám

Szellemi áramlatok
– avagy hogyan született meg az első hazai
playback-színház?
„Ténynek vesszük a világot,
mivel merevebb, közönyösebb,
és „tényszerűbb”.
Holott csak
formája a rugalmas léleknek,
mint pohár víznek a pohár.”
Pilinszky János

Az elmúlt évek során számomra a színház az önmagamra találás és a kreatív létezés
terévé vált, de 20 évvel ezelőtt zárkózott voltam és félénk, csekély önbizalommal,
mindenféle rejtett és nyílt félelemmel. Vidéki fiú voltam a városban. Kompenzációk
sora, az „úgy teszek, mintha jól érezném magam” viselkedés volt leginkább jellemző
rám. Féltem a nőktől és az új dolgoktól, nem értettem semmit a lélek működéséből,
próbáltam örülni annak, amit éppen csináltam, de ez inkább növelte az élettel, a
boldogsággal meg önmagammal kapcsolatos bizonytalanságomat. Ez volt 25 éves
koromig, vagy még tovább.
Külső és belső történések sora alakította azt a stílust, amely aztán jellemző lett
rám, amikor 1992-ben elindítottam és vezettem a színházat. Ritkán beszéltem az
elmúlt években belső világomról, az előkészítés apró mozzanatairól.
Egyrészt azért, mert a színházat közösen csináltuk és fontosabb volt számomra a
színházi közösség létrehozása, mint az elméleti háttér megfogalmazása, másrészt a
saját stílusom inkább a cselekedeteimbe rejtve – az előadások és a társulat vezetése
során – volt „olvasható”, harmadrészt azért, mert annak ellenére, hogy úgy tűnik:
közlékeny vagyok, rájöttem – ha tétje van és le is kell írni – nehezemre esik legbelső
gondolataimat és érzéseimet megosztanom másokkal.
De most – barátaim inspirálására – tanítványaimmal, színésztársaimmal és
az érdeklődőkkel is megosztom az ehhez vezető út részleges történetét. Az „elővívódásaimat” gyűjtöttem össze, az érlelődés szakaszait és azokat a szellemi
áramlatokat, amelyek a színház első hét évét és a playback műfajához való
viszonyomat – emellett vezetői stílusomat is – meghatározták. A viszony még mindig
ugyanolyan, még most is tart, ugyanazzal a szenvedéllyel tudok jelen lenni, csak a
társulatok változtak…
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Orlando mondja: „Ugyanaz a személy, csak a neme más!”1
Hét történetet fűztem egybe. Eredendően egymásba kapcsolódnak - a főszereplőjük
közös – de mégis, ha nekifogok az elmesélésüknek, először én is külön látom
őket. Abban reménykedem, hogy segítségükkel egy olyan szövet jön létre, amely
visszatükrözi a színház megálmodásának és megvalósításának alaplépéseihez
szükséges érzéseim, motivációim legjellegzetesebb színeit és formáit.
A történetek magja az, hogy 1986-ban egy mindent meghatározó élmény ért:
„SZÍNHÁZAT KELL CSINÁLNI!” Ezt hallottam valahonnan. A társulat megalapításának
ötlete egy mély meditáció során rajzolódott ki bennem. Azzal foglalkoztam a meditáció
alatt, hogy mi fontos és mi elhanyagolható az életemben. S ekkor összeállt valami
bennem. Olyan dolgok történtek velem, amelyek egész életemre meghatározó
üzenetet közvetítettek. Hívhatjuk ezt az élményt ráébredésnek vagy a tudatom
letisztulásának, de a jelenség egyszerűen csak annyi volt, hogy rájöttem, mi a dolgom.
Az elmúlt évek tapasztalatai egy határozott meggyőződéssé álltak össze: világossá
vált számomra, hogy a tanítványaim fejlesztésén túl – ami mellett már elköteleződtem
– a színház lehetőségeinek feltérképezése, frissítése és megvalósítása a feladatom.
„Ezt kell tennem az életemben, ez az én utam!”
Aki ismeri ezt az érzést, érti, miről beszélek, aki pedig még nem élte át: kívánom,
hogy találkozzon vele. Ennél megnyugtatóbb, egyértelműbb és tisztább bizonyosságot
azóta is csak elvétve hallottam.2
De hogy mindez követhetővé váljon s látható legyen: haladjunk időrendben…

1. Fejlesztő belső és külső tér – Vera
Találkoztam Kántás Verával… Az ő segítségével egyszerű volt a befelé figyelés, a
művészetekkel való találkozás vagy az önfejlesztés. Mestere volt a légkörteremtésnek,
a csend és a szó vegyítésének. Tudta, hogyan kell egy másik embert a szellemi
kalandozásra ösztönözni. Megtanított, hogyan fogadjam el a szabadság keserédes
ízeit, hogyan merészeljem átélni az új dolgok kipróbálásával járó ambivalens
érzéseket. Sokat köszönhetek neki. Segítségével a több-nézőpontúságot, a
kételkedés és nyitott érdeklődés egyvelegét élhettem át. A 12. kerületi Nevelési
Tanácsadóban dolgoztunk együtt, egy szobában „éltünk”. Szakmai és emberi tartás,
műveltség, mélység, finom lélektani rezdülések felismerése: ez lett az örökségem.
Munkatársak voltunk és barátok. Vera tudta, érezte, hogy mit olvassak, milyen
zenét hallgassak. Amilyen stílusban ő „fejlesztett”, arra a természetes, asszociatív és
radikális jelzők érvényesek. Azóta sem éltem át hasonló szellemi kalandot. Lehetett
bárki: Bartók Béla vagy Thomas Mann, Gelléri Andor Endre, Szerb Antal Utas és
holdvilág c. műve vagy a szellemi áramlatokhoz illeszkedő szakmai viták sora. A
legfontosabb kérdés mindig az volt, hogy találkoztunk-e egymással, a mű és én?
Megszólított-e az adott művész, elindult-e a párbeszéd köztünk? Ha igen: a szabad
asszociáció segítségével jött a következő szellemi kaland, ha nem: megtanultam azt
is elfogadni.
9

Az első pszichodráma-csoportomat 1982-ben szerveztem a Nevelési Tanácsadóban.
Nehezen beilleszkedő, magatartászavaros 6-7. osztályos gyerekekkel dolgoztam. A
pszichodráma és a színház itt kapcsolódott össze először számomra, úgy, hogy én
voltam az animátor. A második felismerés itt fogalmazódott meg bennem: a történet a
külső és a belső térben egyszerre zajlik. A pszichodráma és a színház két színpadon
gyógyít egyszerre.
Ehhez a szabad játékhoz Mérei Ferenc csoportcentrikus módszere3 ideális teret
biztosított. A szabad asszociáció mentén alakuló történeteket játszottunk a saját
önismereti csoportomban is, vagyis arra is volt lehetőségünk, hogy az adott téma
konkrét jelenetébe szabadon bekapcsolódjunk, kedvünk szerint.
A playback nyelvén: a lejátszás vagy a szabad improvizáció pszichodra-matikus
verzióját alkalmaztuk ilyenkor.
Az egyik játék során az volt a kérdés, milyen formában tudjuk a világnak
megmutatni a tehetségünket, hogyan tudjuk képviselni magunkat. Nekem volt egy
álmom, amelyben egy bohóc a cirkuszi manézsban – szerepével teljesen ellentétes
stílusban – arra biztatta az embereket, hogy fejlődjenek, változtassanak az életükön.
Pontosan emlékszem: a cirkuszi bohóc monológja akkor lett fojtogató, amikor
odasúgtam a többieknek: „Figyelnek bennünket!”
Ettől a mozzanattól kezdve egy teljesen új helyzet jött létre: a felszínen mondtuk
azokat a mondatokat, amelyek a cirkuszi szerepeinkhez illeszkedtek és egy másik
szinten beszéltünk a félelmeinkről, belső vívódásainkról, az egész rendszer hazug
üzeneteiről. Hihetetlen erejű, katartikus hatású jelenet kerekedett ki belőle.
Emlékeim szerint ekkor értettem meg a külső cselekvés és a mögöttes tartalom
között kialakuló dinamika fontosságát. Azt, hogy ez minden történetben ott van,
csak észre kell vennünk, és ha erre utalni tud a játékmester, a színészek vagy a
zenész, akkor igazán hitelesen és személyesen tudtunk valamit visszatükrözni az
elmesélt történetből…

2 .„Tarka lepke, kis mese” – történetek párbeszéde
A nyolcvanas években óvodásokkal is foglalkoztam, logopédusként a mese, a mesélés
világa izgatott a legjobban és az, hogy miként lehet dramaturgiai „rendet” teremteni a
történetek között. A mese, a mesélés varázsa számomra a csoportdinamikával és az
én-határok váltakozásának átélésével együtt alkotott egy különleges egységet. Az
óvodásokkal könnyen át tudtunk sétálni egymás meséibe. Nyitva volt az én, be- és
elfogadhatóbb volt az alkotótárs világa.
1982-ben egy olyan mesefalat készítettünk, aminek az volt a lényege, hogy
a gyerekek egymás különálló történeteit, meséit továbbfűzhették és hozzá is
rajzolhattak, festhettek újabb motívumokat. Eltűnt a linearitás és csak a csoport
közös rajza volt helyette. Ez a megközelítés akkoriban egészen újszerű volt, a Petőfi
Irodalmi Múzeum zsűrije is felfigyelt erre és különdíjjal jutalmazta.4 Olyan volt ez
a mesefal, mint egy többrétegű playback-előadás, ahol egymásba illeszkednek,
egymással beszélgetnek a történetek.
Amikor kész lett a mesefal, azt élveztük a legjobban – a gyerekek is és én is –,
hogy újra és újra elmondhattuk egymásnak a mesék folyamatosan változó részleteit,
ugyanis az alkotás egy hosszú variábilis mesefolyammá alakult át. A játéknak nem
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volt eleje, közepe és vége, sőt a szabad fantáziálás lehetősége újabb és újabb
mesék elmondására inspirált bennünket. Az akkor megízlelt szabadságot nehéz
leírni, egyszer majd egy playback-színházban szeretném újra átélni, ha a színészek
eljátsszák az élményeimet… lineárisan.

3. Erdély Miklós
Erdély Miklós 1981. április 21-én tartotta meg Optimista előadását az ELTE-n,
az Esztétikai Tanszéken. A hosszú előadás – amely még most is időszerű – arról
szólt, hogy a művész hogyan viszonyuljon a világ dolgaihoz. A poszt-neoavantgard
magatartás jellemzői – melyeket az előadás elején elhangzott 9 pontból álló kiáltvány
foglalt össze – meghatározó jelentőségűvé váltak számomra.
A színház létrehozása és vezetése során – és azóta is – ezeket az elveket vallom:
„1. Az ember illetékességét saját élete, sorsa tekintetében tudomásul kell vennie,
ahhoz minden határon túl ragaszkodnia kell.
2. Ami a létét érinti, akár közvetlenül, akár közvetve, arra illetékessége kiterjed.
3. Ilyen módon illetékessége mindenre kiterjed.
4. Ami rossz, hibás, veszélyes és értelmetlen, azt merészelnie kell észrevenni,
legyen az a legfontosabb, legmegváltoztathatatlanabbnak tetsző ügy vagy dolog.
5. Bátorkodnia kell, akár a legirreálisabb, legmegvalósíthatatlanabb alternatívát
javasolnia.
6. Ezekről a változatokról el kell tudni képzelnie, hogy megvalósíthatók.
7. A csekély valószínűséggel megvalósítható, de nagy előnyökkel kecsegtető
eshetőségeket ugyanúgy számba kell vennie, mint a nagy valószínűséggel
keresztülvihető, de kis előnyt biztosító eshetőségeket.
8. Amit a maga korlátozott eszközeivel megtehet, azt késedelem nélkül tegye
meg.
9. A szervezkedés, intézményesedés minden formájától tartózkodjon.”
Erdély Miklós munkássága – többek között – a radikális én-azonosságra, személyes
vágyaim egyértelmű és nyílt megfogalmazására és megjelenítésének fontosságára
figyelmeztetett.5

4. 180-as csoport
A 180-as csoport merészségéhez és tudatosságához tudtam leginkább kapcsolódni,
koncertjeiken ismertem meg az időbeliség zenei variációit.6
A csoport teljesen új, ismeretlen zenedarabokat mutatott be, több olyan koncertjük
volt, amikor az előadott művek nagy részét akkor játszották először.
Folyamatosan kísérleteztek, minden friss volt és előre nem sejthető. A
megszokottabb formák mellett a természeti hangokhoz közelítő, bájos, érzékeny vagy
éppen pimasz zenei formákat is megismerhettem. Azt üzenték ezek az ötletgazdag
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művek, hogy szabad velünk játszani. Ha pszichodramatistaként belső hangot kértem
volna tőlük, akkor a következőt mondták volna: „Nem kell bennünket – a hangokat, a
motívumokat – akadémikus komolysággal kezelni!”
Akkoriban zenei műveltségem még meglehetősen csekély volt, ezek a legfőképpen
repetitív darabok lehetővé tették számomra, hogy kiérleljem saját zenei ízlésemet,
hogy minden zenei hanghoz és formához előitéletmentes érdeklődéssel és
csodálkozással tudjak kapcsolódni.
Egészen különleges élmény volt Szemző Tibor fuvolára írt műve – a visszhang,
vagy a víz hangjának megszületése. Az ismétlés varázsa és a zenei hatás természeti
hanggá alakítása példaértékű volt számomra.7
John Cage mondta valahol: a művészetnek az a dolga, hogy olyan hangokat,
hangulatokat fessen képzeletünk vásznára, mint a természet. A playback-színháznak
is ez az alapkérdése: tudunk-e természetesen, egyszerűen, organikusan létrehozni
egy jelenetet a színpadon? Amin nem látszik, hogy izzadságszagú, hogy csinált,
és ami közelebb visz bennünket egymáshoz, és legfőképpen a mesélőt saját belső
világának természeti szépségeihez.
A spontán zenélés érdekelte Cage-et, a szabad hangok társadalma, ahol minden
hang egyenlő, nincs kitüntetett vagy különleges, esetleg kevésbé szép hang.
A hangoknak karakterük van, személyiségük, s attól függően tudnak részt venni a
különböző hangulatok megteremtésében, amilyen környezetet teremtünk számukra.
Ha egy hang – mondjuk – egy zenedarab elejére kerül, akkor lehet, hogy emlékeztet
bennünket egy első találkozás fontosságára. És mi van, ha a végén hangzik el ugyanez
a hang? Akkor lehet, hogy éppen melankolikus légkört teremt, s ez az érzés kísér el
minket a koncert után, és hatására esetleg azon gondolkodunk, hogyan is felesel
egymással az elmúlás és az újrakezdés. Közben lehet, hogy felsejlik számunkra,
hogy egymás tükörképeivel találkoztunk, de mi erről nem akarunk tudomást venni,
hanem meggyőződésünk mellett kitartunk, hogy ők ketten egymás ellentétei és csak
lineárisan követik egymást.
A 180-as csoport a zene szabadságát közvetítette, az ambivalencia ebben
a világban természetes volt. Steve Reich, John Cage, Melis László, Faragó Béla
műveit játszották. Itt találkoztam először a repetitív és kísérleti zenével. Cage a zenei
improvizáció sajátos formáját hozta létre: Ji King jóspálcákkal határozta meg több
zeneművének esetleges szerkezetét. Örök kísérletezőként a zenei spontaneitás
érdekelte – tőle lestem el a nem lineáris történetlejátszás törvényszerűségeit, hogyan
lehet a történet minden hangját, morzsáját élvezni.8 John Cage munkássága olyan
gazdag, s annyi párhuzam van művei és egy színvonalas playback-előadás között,
hogy az egy külön kutatást is megérdemelne.
Ezek a művek – és a 180-as csoport koncertjeinek légköre – olyanok voltak
számomra, mint egy fanyar ízű frissítő ital. A repetitív és a minimal zene szemtelen
és merész kérdéseinek hatására teljesen át kellett gondolnom az idővel kapcsolatos
hiedelmeimet. Igazi belső forradalmat éltem át…

5. Zen buddhizmus
1986-os élményem, a több síkon átélt belső forradalom a meditációs technikák
tudatos megismerése és gyakorlása felé fordította a figyelmemet. 4 évig tartott a
szupervízióval záruló tanulási folyamat: Dr. Koronkai Bertalan segítségével az
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autogéntréninget, az imaginációt, különböző meditációs technikákat és a tudat
fejlesztéséhez alapvetően fontos magatartást, a tiszta, egyszerű instrukciók
megfogalmazását ismertem meg.
Amikor aztán rátaláltam a Bodhidharma Zendo Wien elvonulásaira, úgy éreztem,
hazataláltam: az egyszerű formák, a csend, a szigorú keretek segítették a katartikus
találkozást tudatom dinamikájával…
1987-től kezdődően évente 3-4 hetet töltöttem Scheibbsben, egy zen-buddhista
kolostorban.9
Folyamatosan egy hétig – reggel 5 és este 10 óra között – szótlanul ülni
meditációs testtartásban, a szigorú regulát betartva, meditálni úgy, hogy a társaidra
rá se pillanthatsz – igazi kihívás volt számomra. Ebben a nagyon letisztult világban
csak napi egy „beszélgetésem” volt a mesterrel. Furcsa, kétszemélyes playbacket játszottunk: ő feltett egy kérdést – egy KOAN-t – és én sokáig nem tudtam rá
a választ, de közben kitisztult a tudatom. Így tanította meg számomra a belső
világ tiszteletét, a belső tér, a belső beszéd fontosságát, a nem verbális üzenetek
megérzésének művészetét. A koanra ugyanis nincs racionális, egyértelmű felelet.
Volt olyan kérdés, amivel két napot foglalkoztam, s csak akkor érett meg bennem a
válasz. Valódi érlelődés volt ez a folyamat, nevezzük aszúsodásnak. Ha lennének
belső kutatások – melyek tudatunk szisztematikus feltérképezését tűznék ki célul –
izgalmas lenne regisztrálni: hányféle verzió, mennyi tépelődés, válaszcsíra és annak
elvetése előzte meg a kiérlelődött választ.
Ugyanis, ha színházat – vagy bármilyen alkotási folyamatot – akarunk felépíteni,
egy sajátos tudatállapotot kell létrehoznunk. Ekkortájt – az alkotás tudattágító,
önbizalom-erősítő hatása kapcsán – kezdtem koncentrálni a tudat különböző szintű
megismerésének formáira. A zen buddhizmus nem jelentett számomra új vallást,
csupán a tudat megismerésének radikális kísérleti formájaként használtam.
A koanok rávezettek arra, hogy érdemes a cselekmény, a történet mögé nézni, mert
csak akkor láthatjuk meg a történet üzenetének sokszínűségét. Azóta érzékenyebben
észreveszem a beszéd mögötti érzéseket, rejtett motivációkat, és még azt is, hogy a
kérdésekre a válasz jóval kifejezőbb lehet, ha nem csak verbális elemekkel dolgozunk.
Egyik nap a mester felmutatott egy botot, s a következőt kérdezte: Mi ennek a
botnak a természete? Kétnapi gondolkodás után a válaszom egy mozdulat volt.
Eljátszottam a bot természetét, megjelenítettem: ez volt a megoldás.
Mostanában, ha egy történettel játékmesterként vagy színészként ismerkedem,
sokszor próbálkozom azzal, hogy úgy legyek jelen, mintha egy koant hallgatnék és
így keresem a választ.
Már jó pár éve nyilvánvaló számomra: a szemünk, a fülünk, az összes érzékszervünk
a linearitás mókuskerekébe zárva folyamatosan vágyakozik a szabad és időtlen
rálátásra, érzékelésre, tapasztalásra. A playback-színház egyik céljának látom, hogy
ezt a vágyat felismerje, fontosságát kihangsúlyozza és kielégítse.

6. Színházi kísérletezések
A pszichodráma mellett színházi élményeim is radikálisan alakították az ízlésemet.
Mindig nehezen viseltem a kőszínházak lineáris és strukturált rendjét. Ha valaki
középszintű dramaturgiai érzékkel nézte az előadásokat, pontosan ki tudta találni
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a következő felvonás cselekményét, fordulópontjait, „katartikus” pillanatait. Mindez
sokszor unalmas volt, izzadságszagú és legfőképpen teljesítmény-centrikus. Az első
„aha-élményem” még 1980-ban, a Stúdió K Wojczek-előadásán volt.10
A nézők együtt mozogtak a színészekkel a színpadon és a nézőtéren, egyszerre
mindenhol lehettem, határtalan érzés volt. Részese voltam minden pillanatnak, a
szemem láttára történtek a dolgok. Emlékszem egy gyilkosságra, s arra, hogy
mindkét szereplő nézőpontjából átéltem. Fájdalmas volt, de közben meg elfogadtam,
hogy ennek így kellett történnie. Ekkor éreztem a bőrömön először, hogy a színház
egyik leglényegesebb üzenete és feladata az, hogy a színpad és a nézőtér közötti
határ eltörlésével, a „közös lélegzetvétel” átélésével segítse azt, hogy újra tudjunk
találkozni önmagunkkal és egymással.
A másik meghatározó élmény Kaposváron ért, ott láttam Peter Weiss „Jean
Paul Marat üldöztetése és meggyilkolása, ahogy a charentoni elmegyógyintézet
színjátszói előadják de Sade úr betanításában” című művét.11
Az utolsó jelenet a Corvin köz 1956-os képét mutatta. Ennél az előadásnál
azt éreztem, hogy a történetnél sokkal fontosabb az a rejtett üzenet, amely a
színészek és köztem létrejött – a nem verbális tartalmak segítségével –, és ami
sokkal meghatározóbb és élményszerűbb volt a történet bármely részénél.
A 80-as évek kísérleti színházai, a képzőművészeti akciók üzenetei, a zenei
élmények hatásai, valamint Shakespeare darabjával, a „Szentivánéji álom”-mal
való találkozás az Arvisura Társulat előadásában12 arra inspirált, hogy 1985-ben
a szociológia szak elvégzésének lezárásaként egy olyan szakdolgozatot írjak,
amelynek a címe: „Akadályoztatás, mint alkotói késztetés. Heinrich von Kleist
életútjának és Amphytrion c. művének elemzése” volt.
Rendszeresen bejártam a Katona József Színház próbáira, ahol Ács János
instrukcióin keresztül megismerhettem azt az alkotói folyamatot, ahogy a rendező
– a színészekkel improvizatív előmunkálatokat végezve – körbejárja és feltérképezi
azokat a belső indítékokat és érzéseket, amelyek a hallható verbális és nyilvánvaló
viselkedésszintű mozzanatokat kísérték. Ács János szinte minden mondathoz
hozzátett valami instrukciót.
Ennek a kettős rétegnek a megjelenítésétől, a beszéd és a beszéden túli tartalmak
közötti villódzásától kelt életre a szemem láttára a darab és lett a vígjátékból filozófiai
mű, amelyben csupán csak azt kérdezte meg Ács János, Kleist segítségével, hogy
tudunk-e az életünk bizonyos pillanataiban „isteni minőségben” megjelenni, vagy
csak a „földi szerepeink” eljátszására vagyunk képesek.13

7. Az integráció – vagy inkább összeérés: „integérés”
Mint életem során többször is, mindenben valami mást kerestem: a szociológiában
a lélektant, a pszichológiában a csoportszintű jelenségeket, amelyek inkább a
szociológia felségterületéhez tartoztak, a zen-buddhizmusban az én, a tudat belső
dinamikáját és a történetek rétegzettségét.
A nem lineáris történetmesélés és megjelenítés, a koanok paradox üzenetei vagy
a zenei kísérletezések szabad és euforikus alaphangulata 1992-re értek össze.
Pszichodráma újságot szerkesztettem és az volt az álmom, hogy a színház segítségével
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összehozzam a pszichodráma-csoportok egymástól elzárt világában élő embereket. A
szellemi áramlatok fonott kalácsából egyszer csak összeállt valami egészen nyilvánvaló
és örömet okozó, és már az első előadáson, 1992. május 5-én éreztem, hogy ez nem
csupán egy előadásra szól, hanem egy hosszabb történet kezdődik…

Jegyzetek
1. A mondat Virginia Woolf: Orlando c. novellájából készült filmben hangzik el. A
filmet Sally Potter rendezte.
2. Külön köszönetet szeretnék mondani Szenes Mártának és Bálint Péternek,
akikkel már akkoriban is nagyon szoros barátságban voltam, és sokat segítettek,
hogy az ötletből valóság legyen.
3. Ekkor már 10 éve ismertem a pszichodráma Mérei Ferenc által kidolgozott
csoport-centrikus módszerét, csoportvezetőim Ajkay Klára és Erdélyi Ildikó voltak,
a magyar pszichodramatisták a Moreno-féle protagonista-centrikus módszert csak
1984 után, Teszáry Judith és Mävers Ildikó segítségével ismerték meg.
4. A Petőfi Irodalmi Múzeum 1982-ben írt ki egy meseillusztrációs pályázatot
„Tarka lepke, kis mese” címmel. Tervezem, hogy az akkor nagycsoportos óvodásokat
megkeresem (35–36 évesek lehetnek most), és egy előadást szeretnék az azóta
megismert meséikből összeállítani.
5. Erdély Miklós „Optimista előadás” című beszéde és az idézett pontok is
megtalálhatók az interneten.
„Erdély Miklós 1977-ben elindította a FAFEJ (Fantáziafejlesztő gyakorlatok), 1978-ban
az INDIGO (Interdiszciplináris Gondolkodás) kurzusát, ahol a keleti filozófia és a kortárs
művészet kapott hangsúlyt. Egy új művészgeneráció nőtte ki magát (Enyedi Ildikó,
Böröcz András, Révész László László, Sugár János, Szirtes János).” (Forrás: Google)
6. A 180-as csoport 1979-ben alakult, 14 tagja közül négy zeneszerző is volt,
elsősorban repetitív és kísérleti zenedarabokat játszottak.
7. Szemző Tibor fuvolára írt művének címe: Vízicsoda (Water Wonder) 1982.
Meghallgatható a YouTube-on.
8. 1934-ben John Cage így ír arról, miért fontos számára, hogy a zenedarabokat a
véletlen (spontaneitás) alapján komponálja:
„A szándékom a történetek előre el nem tervezett módon való összefűzésével
annyi volt, hogy azt sugalljam, a dolgok mind – a történetek, a környezetből jövő
véletlen hangok és tágabb értelemben a létezők – összefüggnek egymással, és hogy
ez a komplexitás nyilvánvalóbb, ha az egyes ember elméjében lévő összefüggésképzet nem egyszerűsíti le túlságosan” – írja A csend című könyvében.
9. Scheibbs 120 km-re Bécstől a hegyekben található, a falu szélén van az említett
buddhista kolostor, ahol a Bodhidharma Zendo Wien és más buddhista közösségek
tartották elvonulásaikat.
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10. A Stúdió K Georg Büchner: Woyczek c. előadását Fodor Tamás rendezte, 1977től játszották, 1981-ben tévéfilmet készítettek belőle Gothár Péter rendezésében.
11. A kaposvári jelenség már 1971-től, Komor István igazgatói és Zsámbéki Gábor
főrendezői kinevezésétől éreztette hatását.
12. Az Arvisura Színházi Társaság Somogyi István vezetésével 1989-től működött,
Shakespeare: A „Szentivánéji álom” című darabjuk Kairóban a Nemzetközi Kísérleti
Színházak seregszemléjén első díjat nyert.
13. A darabot aztán többször is láttam a Katona József színházban, Ács János
rendezésében.

Irodalom
Cage, John (1994): A csend (Válogatta Wilhelm András), Jelenkor Kiadó, Pécs
Cage, John (1981): Meg kell teremteni a szóbeli kommunikáció új formáját (Interjú). Két jegyzet
a táncról. In: Krén K. – Marx J. (szerk.): A neoavantgarde, Gondolat, Budapest, 408-414. p.
Kiss György (1985): Akadályoztatás, mint alkotói késztetés. Heinrich von Kleist életútjának és
Amphytrion c. művének elemzése. Szakdolgozat.
Nyman, Michael (2005): Experimentális zene. Cage és utókora (Brian Eno előszavával),
Magyar Műhely, Budapest
Sugár János (1981): Az INDIGÓ csoport AKTUÁLIS KÉPZŐMŰVÉSZETI AKCIÓ-ja.
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Dr. Parádi József

A playback-színház története a világban
„1992-ben az Alpokban lévő Scheibbsből jöttünk haza, Kiss György Ádám meg én.
Egy zen meditációs hetet töltöttünk ott. Szavak nélkül, némán éltünk, meditáltunk,
sétáltunk, dolgoztunk, és napi öt órát aludtunk. Hazafelé lelkesen meséltük egymásnak
a meditációs élményeinket. „Nekem az volt a legerősebb, hogy színházat fogok
csinálni” – mondta Ádám. „Akarsz velem színházat csinálni?” – tette hozzá.
Igent mondtam, és akkor még nem tudtam, hogy ezzel életemnek egy olyan
áramlata buzog föl, ami elvisz Európa számos országába, Amerikába, Ausztráliába,
Új-Zélandra és Ázsiába, részévé tesz egy közösségnek, megismertet Jonathan Foxszal, rengeteg emberrel és rengeteg történettel. Ádám megcsinálta a ’színházat’ –
amiről kiderült, hogy tőlünk függetlenül már évek óta létezett a világban. Az első
előadásunk után egy pszichodráma-társunk mutatott egy videót, amelyen ’playbackszínházi’ előadást láttunk. Teljesen azt a ’színházat’ csinálták, amit mi. Ádám ráérzett
valamire…
Elmentünk egy playback-színházi konferenciára Finnországba. A konferenciaközpontból egy farmra irányítottak bennünket. Ott kaptunk szállást. Nem fogadott
bennünket senki. Minden sötét volt. Bekopogtattam a legnagyobb házba. Lassan
fény gyulladt, és megjelent egy álmos, göndör hajú, mosolygós, fura férfi. Egyik
lábán nem volt papucs és szabadkozott, hogy azért nyitott ilyen nehezen ajtót, mert
nem találta a másik papucsát. Aztán az időzóna átlépési nehézségeiről beszélt,
és sűrűn vakargatta a fejét, amikor a szállásunkról kérdezgettem, de azért eljött
velünk felkutatni a tanya egyéb épületeiben lévő lehetőségeket. Találtunk is egy
hatalmas padlást, amit harminc ember szállásának készítettek elő. Elhelyezkedtünk,
közben elmeséltem a fura úrnak, hogy mi a budapesti Rögtönzések Színházából
jöttünk. Hallottuk, hogy van a világban egy Jonathan Fox nevű ’hjuman bíjing’, aki
’lekoppintotta’ a mi színházunkat, és már húsz évvel előttünk csinálni kezdte. A
fejvakargatós úr jókat derült velem. A többiek nem nagyon törődtek vele, mert jócskán
fáradtak voltak, csak én tartottam szóval fáradtságom eufóriájában lebegve. Aztán
másnap, amikor a konferencia megnyitóján, nagy ováció közepette Jonathan Foxot
szólították a színpadra, ez a fejvakargatós, kedves úr lépegetett fel a lépcsőkön,
olyan kisimult ábrázattal, mint aki az időzóna-átlépési nyavalyáit kialudva, már
örökre testközelben tudja mindkét papucsát, és azonnal képes kinyitni az ajtót az
újonnan érkezőknek. Az előadása után leparoláztunk, és nagy lelkesedésemben
azonnal meghívattam magam vele New York-i iskolájába. A következő két évben el
is mentem, hogy ’hivatalosan’ megtanuljam a playback-színházat...
Ugyanezen a konferencián történt az is, hogy a kongresszus összes résztvevőjét
megmozgató szociometriai játékban azt kérte a vezető, hogy mindenki menjen oda
ahhoz az emberhez, akitől a playback-színházi módszert tanulta, és tegye a vállára
a kezét. Mi, hárman magyarok, tétován álltunk a terem egyik sarkában, amikor a
vezető odajött hozzánk s megkérdezte: „Hát ti, kitől tanultátok?” „Mi feltaláltuk!” – volt
a megrökönyödést kiváltó válaszunk…
(Parádi József: Playback-utazások)
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Ki Jonathan Fox, mi a playback-színház,
hogy jött létre, és mi a története?
1993-ban, amikor a Rögtönzések Színháza már túl volt néhány előadásán, és már
azt is tudtuk, hogy van a világban egy színházi műfaj, amelyet playback-színháznak
neveznek, hárman, Váradi Mária, Kiss György Ádám és én felkerekedtünk, s
elmentünk egy nemzetközi playback-színházi találkozóra, a finnországi Rautalampiba.
Ott találkoztam a fent leírt fura módon Jonathan Fox-szal, aki életem egyik fontos
szereplőjévé vált.
Jonathan Fox a Harvard hallgatójaként az irodalom írásbeliség előtti tradícióit
tanulmányozta, főképpen a szájról szájra terjedő eposzok érdekelték. Fulbrightösztöndíjjal Új-Zélandon tanult, és MA fokozatot nyert politikai tudományokban. Két
évet töltött a Béke Hadtesttel Nepálban az iparosodás előtti falusi élet kultúráját
tanulmányozva. A hetvenes évek elején belemerült a kísérleti színház világába,
ugyanakkor pszichodrámát kezdett tanulni.
Foxot az ősi kultúrák színházi hagyománya érdekelte, és ellenszenvvel viseltetett
korának versengő, olykor narcisztikus színházi főáramával szemben. A hetvenes
évek elején Nepálban tapasztaltakról a következőt írja Jo Salas, Jonathan Fox
felesége:
„Jonathan… döbbenten tapasztalta a rituálék és a történetmesélés elemi erejét
Nepál falusi életében.”
(Salas 1993, 9. p.)
A Nepálban szerzett tapasztalatok nagy hatással voltak rá, és az Egyesült
Államokba hazatérve kiterjedt színházi kísérletezésbe fogott.
„1973-ban, amikor egy tengerentúli út után ismételten visszatértem az Egyesült
Államokba, a színházban véltem megtalálni a hivatásomat. Nagyon különleges
színház volt, amire gondoltam. Rendeztem színjátszó csoportokban. Lelkesen
dolgoztam különböző csoportokkal, fiatalokkal, fogyatékosokkal, idősekkel,
utcagyerekekkel.
A korabeli kísérleti színház képrombolása és ellen-elitizmusa fűtött engem is.
Hittem az ’azonnali’, a rögtönző színházban. Hittem az olyan színházban, amely
bárhol történhet. Hittem egy olyan színházban, amely mindenkinek szólhat. Ezen
kísérletezések eredményeként létrejött az It’s All Grace (Ez mind kegyelem) nevű
színházi csoport, amely improvizálva játszott, és voltak szabad ég alatti fellépései is.
De a keresésem még nem volt teljes. A szóbeli eposzokról szóló egyetemi
tanulmányaimból tudtam, hogy az írásbeliség előtti társadalmakban a történeteknek
mindig több volt a szerepük a puszta szórakoztatásnál, a törzs történeti és etikai
tudásának elemeit hordozták. Bárcsak mi is birtokában lennénk ennek, gondoltam
én.” (Gathering Voices, 1999, 9. p.)
Nepál után a New York államban lévő Beaconban, Zerka Moreno, a pszichodráma
megalkotójának özvegye jóvoltából megismerkedett a pszichodrámával. Így írja le
első tapasztalatait:
„1973-ban pszichodráma-csoportba csatlakoztam a New York állambeli Beaconban. A csoportot Zerka Moreno vezette. Ő mesélt Jacob Levy Moreno bécsi
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Stegreiftheateréről. Amit hallottam Zerkától, és amit átéltem az ő irányítása alatt, az
olyan volt számomra, mint egy megvilágosodás. Ott volt előttem az igazi közösségi
színház. Ott volt a színház, ami igazán hat. Ahol igazi érzelmek voltak. És ahol
időnként lenyűgöző szépség jelent meg.” – írja a Kasselben tartott nemzetközi
playback-színházi konferenciáról megjelent könyv, a Gathering Voices előszavában
(Gathering Voices, 1999, 10. p.)
Ezek a szálak vezettek el ahhoz a színházhoz, amely 1975-től Fox életének
középpontjába került – életének története akkor kezdődött igazán, amikor
megszületett a fejében a playback-színház gondolata. Jo Salas ’cafe vision’-ként írja
le a playback-színház elképzelésének megszületését:
„Egy napon az ebédlőben forró csokoládét iszogatva egy elképzelés ötlött fel benne:
egy olyan improvizációs színház ötlete, amelyben a nézőközönség tagjainak valós
élettörténeteit a színészek a helyszínen azonnal eljátsszák.” (Salas 1993, 1. p.)
Ezek után rövidesen meg is történt az első bemutatkozás. Jonathan Fox a
következőképpen emlékezik az első playback-színházi előadásra:
„Vasárnap délután van, amikor az ég fényes, annak ellenére, hogy felhők
borítják. A fény beárad a gyülekezeti terem hatalmas ablakain keresztül középre,
ahol körülbelül harminc szék áll szemben néhány műanyag tejes láda által alkotott
vonallal. A ládák sorának egyik végén zeneszerszámok gyűjteménye helyezkedik
el. A másik oldalon egy tartófán világos, színes kendők lógnak. Gyermekek hangja
visszhangzik a teremben, ahogy szüleik megveszik számukra a jegyet és lesegítik
kabátjaikat. A színészekkel én a hátsó szobában várakozom. Az első előadás
előtt állunk egy új társulattal és egy új színházi megközelítéssel, melyet playbackszínháznak neveztünk el. Ez egy teljes mértékben improvizációs előadás.
Az a célunk, hogy a közönség történeteit játsszuk el mozdulatokkal, zenével,
beszéddel.” (Fox 1994, 1. p)
Ez volt az első playback-színházi előadás New Londonban (Connecticut), 1975
tavaszán. A nézőközönség soraiban barátok, rokonok ültek, akik azért jöttek össze,
hogy megnézzék ezt az újfajta színházi előadást, melynek során a színészek
rögtönözve megjelenítik a közönség soraiból jelentkezők valós élettörténeteit.

Az első társulatok(ok) – 1974-1979
Fox tehát improvizációval kísérletezett – ezt először „immediate theatre”-nek (azonnali
színház) nevezte, és végül 1974-ben létrehozott egy kis társulatot It’s All Grace (Ez
mind kegyelem) néven. Az együttes javarészt azokból állott, akik szülőtársaik voltak
abban a kis kísérleti iskolában, ahova Fox és Jo Salas járatták a gyerekeiket. Ez volt
az a csoport, amely aztán 1975-ben megrendezte a fent leírt – később playbackszínháznak nevezett – fellépést.
Nem sokkal az első vasárnap délutáni előadás után Fox és társa, Jo Salas a
Hudson folyó völgyében lévő New Palzba költözött, ahol Fox befejezte képzését a
Moreno Intézetben. Egy kis településen, Poughkeepsie-ben játszottak, nem messze
attól a helytől, ahol Jacob Moreno 1936-ban létrehozta a Beacon Hill Szanatóriumot,
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és kifejlesztette a pszichodráma klinikai alkalmazását. A Poughkeepsie-ben lévő
Vassar College lett aztán később a Jonathan Fox School of Playback Theatre nyári
kurzusainak színtere is.
Ebben az időszakban néhány pszichodráma-csoporttársa is csatlakozott és
kiegészítette a születőben lévő playback-társulatot. A Moreno Intézet nem csupán új
társulati tagokkal járult hozzá a playback-színház fejlődéséhez, hanem azzal is, hogy
az első két évben fizette a próbák helyszínének bérleti díját. A pszichodráma később
is folyamatosan nagyfokú befolyást gyakorolt a playback-színház fejlődésére: például
az erős németországi és finnországi pszichodráma-közösség elősegítette Európában
való meggyökereződését. Maga Fox is kapcsolatban maradt a pszichodrámával,
1987-ben The Essential Moreno címmel ő adta ki Moreno pszichodrámáról,
csoportterápiáról és spontaneitásról szóló írásait (Moreno, 1987.).
Az eredeti társulat a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején
hetente játszott állandó és alkalmi nézők által alkotott közönség előtt. Emellett
tartottak előadásokat konferenciákon, iskolákban, börtönökben, idősotthonokban,
valamint mentális betegek és tanulási nehézségekkel küzdők számára létesített
intézményekben is. Kezdettől fogva nyilvánvaló volt: ezt a színházat úgy határozták
meg, hogy az hátrányos helyzetű csoportok számára is nyitva állt, és ez egész
története során jellemző maradt rá szerte a világban.
„Az volt a feladatunk, hogy hatékony dramatikus formát találjunk minden
személyes történet eljátszásához. Sok különféle úttal kísérleteztünk, próbálkoztunk
táncos eszközökkel, bohóc-módszerekkel és pszichodráma-elemekkel. Az idők
során rájöttünk, hogy ennek a színházi formának megvan a maga esztétikája.
Némely kísérletünk eredménye jól illett a playback-megközelítéshez, és dramatikus
hagyományaink részévé vált, míg másokról – a felfedezés lázas periódusa után –
kiderült, hogy kevésbé hatékonyak, és ejtettük őket.” (Fox 1994, 3-4. p.)
Természetesen ez a kísérletezés azóta is folyik, sok társulat kifejleszt egy-egy
rá jellemző playback-formát, melyek aztán a gyakori nemzeti, kontinentális és
világtalálkozók során a playback-színházi közkincs részévé válnak. Fox maga is
serkenti ezt a kísérletezést…

A követők
1980-ban Francis Batten meghívására az eredeti társulat négy tagja Ausztráliába
és Új-Zélandra utazott. Előadásokat és workshopokat tartottak Aucklandban,
Wellingtonban, Sydneyben és Melbourne-ban. Ennek nyomán már a következő
évben Sydneyben és Melbourne-ban működött egy-egy társulat, ezt követte
1982-ben Aucklandben, Wellingtonban és Perthben egy-egy újabb, majd 1984ben Christchurchben. A nyolcvanas évek közepére az Egyesült Államokban és
Ausztráliában ismertté vált és megerősödött a playback-színház, és kezdett
még tovább terjedni. 1984-ban Jonathan Fox Japánba látogatott, és ettől kezdve
rendszeres vendégtréner volt az ázsiai szigetországban. Anette Henne 1988-ban
Svájcban létrehozta a „Playback Theatre Schweiz” csoportot, ugyanebben az évben
Christina Hagelthorn Svédországban alapított playback-színházi társulatot…
1986-ban feloszlott az eredeti playback-színházi társulat. A sok előadástól és
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utazástól kifáradtak – ám erre az időre az USA-ban már meglehetősen megerősödött
a playback-színházi mozgalom. Innentől kezdve egyre nagyobb sebességgel folyt át
országok és kultúrák határain, és szervezetileg is megerősödött. 1990-ben létrejött
a Nemzetközi Playback-színházi Hálózat (International Playback Theatre Network –
IPTN). Az IPTN hírlevelének, az Interplay-nek első szerkesztője az ausztráliai Mary
Good volt. 2010-ben az IPTN-nek már több mint 100 társulati és 300 egyéni tagja volt
40 országból. Európában pedig Christina Hagelthorn – különböző európai nemzetek
playback-színészeinek részvételével – létrehozta a The Theatre of Spontaneity
International nevű laza csoportosulást, akik különböző európai városokban léptek fel.
Előtte pár napos–egyhetes, kísérletezéssel összekötött próbát tartottak maguknak.
Egy alkalommal Magyarországon is jártak, közös próbát és előadást tartottak a
Rögtönzések Színháza tagjaival.
A kilencvenes évek a playback-színházi mozgalom gyors fejlődését hozta. Az
Egyesült Államokban meglepő gyorsasággal szaporodtak a színházi társulatok,
míg Ausztráliában a fejlődés nagy segítője volt a Sydneyben működő Drama Action
Centre – ezt a központot Bridget Brandon és Francis Batten hozta létre. Mindketten
Franciaországban, Jacques Lecoqnál képződtek és az improvizáció, a commedia
dell’arte, a bohóc világa (clowning) és a közösség-orientált színház érdekelte őket.
Tevékenységük jó termőtalajt nyújtott a playback-színházi mozgalom fejlődésének,
mivel az Ausztráliában és Új-Zélandon létrejövő playback-színházi társulatok sok
tagját korábban ebben a központban képezték.
Angliában a fentiekhez képest kissé lassúbb volt a fejlődés. Az első társulat
1991 júniusában alakult meg Yorkban. Suzanna Cunningham és David Powley
meghívta Christina Hagelthornt, hogy a yorki érdeklődő terapeutáknak, tanároknak,
színészeknek mutassa be ezt a módszert. A hétvégi tréning után megalakult a
Playback Theatre York, nem sokkal ezután, szeptemberben pedig megszületett a
London Company. (Nick Rowe 2007, 21. p.)
Az angol nyelvű országokon kívül a playback-színház először Finnországban,
Németországban és Japánban vert gyökeret. A gyors európai terjedésben részint
a pszichodráma-hagyományoknak volt nagy szerepe (Németországban és
Finnországban), másrészt a playback-színház kulcsfiguráinak oktatói tevékenysége
segítette: Jonathan Fox Németországban és Japánban vált a módszer rendszeresen
visszatérő oktatójává, míg Deborah Person, Robyn Weir és Christina Hagelthorn
Finnországban tartott képzéseket.
Izraelben Aviva Apel-Rosenthal hozta létre az első playback-társulatot Tel-Avivban
1991-ben. Aviva és Nurit Shoshan alapította az izraeli playback-iskolát. Azóta
Izraelben rendkívül intenzív playback-színházi élet és képzés folyik, ma 32 hivatalos
playback-színházi társulat működik.

Találkozók, konferenciák, képzés
A playback-színházi mozgalom fejlődését nagyban segítették a nemzetközi és helyi
konferenciák.
Nemzetközi playback-színházi találkozót rendeztek Sydneyben (Ausztrália, 1992),
Rautalampiban (Finnország, 1993), Christchurchben (Új-Zéland, 1994), Olympiában
(USA, 1995), Perthben (Ausztrália, 1997), Yorkban (Anglia, 1999), Shizuokában,
(Japán, 2003) São Paulóban (Brazília, 2007) és Frankfurtban (Németország, 2011).
A nemzetközi konferenciákon kívül az egyes kontinensek évente megrendezik
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találkozóikat. Így Európában is évente ellátogathatnak egy-egy konferenciára a
playback-színház művelői és kedvelői – a következőt Amszterdamban rendezik
2014. november 27-től 30-ig. 1997-től mi magyarok is rendszeres látogatói vagyunk
ezeknek a konferenciáknak.
Németországban minden decemberben megrendezik a német nyelvű társulatok
találkozóját, és nagyon sok országban – így Magyarországon is – nemzeti
konferenciákat is szerveznek.
1997-ben a Kasseli Egyetem oktatási professzora, Heinrich Dauber
vendégprofesszornak meghívta Jonathan Foxot, és kettejük szervezésében
megrendezték az első tudományos konferenciát, mely a playback-színházzal
foglalkozott. Ennek anyagából adták ki a Gathering Voices. Essays on Playback
Theatre című könyvet.
Később ugyancsak a Kasseli Egyetem egy tudományos konferencia és playbackszínházi bemutató keretében Tiszteletbeli Professzor címet adományozott Jonathan
Foxnak.
A playback-színházi mozgalom fejlődésének nagy lökést adott, amikor 1993ban Jonathan Fox Poughkeepsie-ben (New York) létrehozta a Vassar College-ben
működő Jonathan Fox School of Playback Theatre nevű iskolát, amely alapfokú
(core trainings), középfokú (selected/special topic workshops, playback theatre
Experience and Practice) és felsőfokú (Leadership) képzést vezetett be. 2006-ban az
iskola Centre for Playback Theatre-re (www.playbackcentre.org) változtatta a nevét.
Szerte a világban tíz fiókiskolája működik:
• School of Playback Theatre UK (United Kingdom – Anglia);
• Scuola di Playback Theatre (Olaszország);
• Japan School of Playback Theatre (Japán);
• Playback-Theater-Netzwerk e.V. (Német nyelvű országok);
• Israel School for Playback Theatre in Tel Aviv (Izrael);
• Central-European Playback Theatre School (Magyarország);
• School of Playback Theatre (Hongkong);
• Psychological Center Aquatoriya (Oroszország);
• Skandinavisk Playbackteater Studio (Svédország);
• Tapestry Playback Theatre (Szingapúr).
Vannak a világon olyan playback-színházi képzőhelyek is, melyek nem csatlakoztak
a Centre for Playback Theatre-hez. Ilyen például a nagyon alapos és sokszintű
képzés nyújtó finnországi iskola, és ilyen volt az új-zélandi iskola is, amely jelenleg
szünetelteti működését.

Hazai képzés
2005-ben Kaposvári Anikó és én kaptunk engedélyt Jonathan Foxtól arra, hogy
Budapesten létrehozzuk a School of Playback Theatre fiókiskoláját, Közép-európai
Playback-színházi Iskola (Central-European Playback Theatre School ) néven. Az
Iskola további trénerei: Kiss György Ádám és Zánkay András. Nyáron egyhetes
képzéseket, negyedévente hétvégi tréningeket tartottunk.
A környező országokból is vártunk jelentkezőket, de ezen országok némelyikének
Magyarországgal szembeni vízumkényszere miatt a budapesti helyszínű tréningek
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szervezése nehézségekbe ütközött, ezért mi, a trénerek utaztunk a külföldi
helyszínekre. Kaposvári Anikó Ausztriában és Jugoszlávia utódállamaiban tartott
képzéseket, jómagam Görögországban, Oroszországban és Ukrajnában folytattam
playback-színházi képzéseket, melyek eredményeképpen – többek között –
megalakult az Oroszországi Playback-színházi Iskola. Ukrajnában a képzést jelenleg
is én látom el az Iskola nevében.
Az Iskola az Álomszínházzal közösen két Grundtvig-projektben vett részt: 1.
„Színházi eszközökkel a békéért”. 2. „Beyond reason”. www.beyond-reason.eu (A
Grundtvig-program része az Európai Unió „Egész életen át tartó tanulás” projektjének.
Egyének és nem-állami szervezetek tevékenységét, projektjeit támogatja.)
Ezekben a projektekben olyan európai színházi csoportokkal és szervezetekkel
működtünk együtt, melyeknek a tevékenységében nagy szerepet játszik a békéért
való aktivitás.
2012 elején Bakó Tihamér és Donáth Attila csatlakozott az Iskolához, s a hazai
valamint az oroszországi tapasztalatok alapján kidolgoztunk egy egységes, 175
órás képzési formát. Ennek eredményeképpen hirdetjük meg a közeljövőben induló
képzésünket, amit 2014-ben kívánunk elkezdeni.
www.playbackcentral.eu
Vannak a világon olyan playback-színházi képző helyek is, melyek nem
csatlakoztak a Centre for Playback Theatre-hez. Ilyen például a nagyon alapos és
sokszintű képzés nyújtó finnországi iskola, és ilyen volt az új-zélandi iskola is, amely
jelenleg szünetelteti működését.
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Dr. Parádi József – Oberth József

A playback-színház technikái
E bevezető fejezetben az Olvasó a playback-színház technikai ismertetését találja.
Önmagában ennek használata még nem elegendő a színvonalas színházi munkához, arról kötetünk további fejezetei szolgálnak útmutatással, ugyanakkor a műfaj
gyakorlásához elengedhetetlen ismereteket tartalmaz. Az alábbiakat tekinthetjük
úgy, akár egy szabásmintát, ami még nem maga a ruha, de elkészítését megkönnyíti.

A „playback” neve
A playback szó magyarul visszajátszást jelent. Mivel ebben a színházi formában nincs
előre megírt darab, hanem az előadáson jelen lévő néző aktuálisan elmondott története jelenik meg a színpadon, a kifejezés itt e nézői mesélés visszajátszását jelöli.
Az elnevezés az amerikai Jonathan Foxtól, a műfaj alapítójától származik. Magyarra visszajátszás-színházként lehetne fordítani, ezt azonban nem szoktuk használni,
hanem inkább a playback-színházi formát, amely egyébként a nem magyar nyelvű
színjátszók számára is könnyebben azonosítható.
Ha valaki playback-színházi társulatok után kutat, nevükben olykor a playback helyett a rögtönzés vagy az improvizáció szó valamelyik alakját is találhatja. Emiatt
azt tanácsoljuk, hogy az ilyen színházakat az Olvasó ne csak az elnevezés alapján
keresse – vagy látogasson el a műfaj szakmai honlapjára1, ahol a társulatok gyűjteményesen szerepelnek!

Alkotók, helyszín, eszközök
Kik az alkotók?
A playback-színházi társulatokban mindig találkozunk játékmesterrel, színésszel, zenésszel, esetenként a színpadon kívül dolgozó segítővel – és a nézővel, aki itt nem
csupán passzív szemlélő, hanem alkotótárs.
Ki kicsoda közülük?
•
A játékmester – akit konduktornak, azaz vezetőnek is hívhatnak, – az a szereplő, aki az előadás egészében közvetít a nézők és a színészek között. Először ő köszönti a megjelenteket,
ismertetve az előadás menetét. Azután érdeklődik a nézők hangulatairól, álmairól, történeteiről, és nyilvános párbeszédben meghallgatja azokat. A színészeket annyiban instruálja, hogy az aktuális mesélő
mondandóját milyen technikával játsszák el. (A technikákat rövidesen
megismerhetjük.) A játékmester mindig felteszi a kérdést, hogy egy
néző saját története megjelenítésével elégedett-e, vagy esetleg kéri
annak korrigálását. Ha valami változtatásra szorul, erre is a játékmesKözép-európai Improvizációs Színházi Műhely Egyesület (KIMSzIM):
www.kimszim.blogspot.hu.

1.
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•

•

ter kéri fel a színészeket. S szintén ő az, aki az előadást lezárja, elköszön a nézőktől.
A játékmester csaknem mindig egy személy, csupán gyakorlott és ös�szeszokott társulatoknál fordul elő, hogy olykor ketten vezetik az előadást.
A mesélő azonos az előadásra érkező nézővel. A playback-színház,
lévén nincs előre tanult, próbált darabja, csak akkor tud játszani, ha a
néző mesél. (Mesélni természetesen nem kötelező, a nézők közül mindig önkéntes a jelentkezés e szerepre.) Az elmondott tartalomnak nincs
megkötése, az szólhat boldogságról, vidámságról, szomorúságról, az
egyetlen kikötés, hogy egyes szám első személyű, azaz saját, megélt
élmény, esemény, történet legyen.
A műfaj szempontjából döntő jelentőségű, hogy a néző történetét a
színházban soha nem lehet értékelni, minősíteni, a mesélő nem kap
tanácsot, nem közölnek vele véleményt, ezért ha a látottak alapján valamely felismerésre jut, az nem külső javaslatra, hanem benne születik
meg. Emiatt minden közreműködő a mesélő iránt teljes elfogadással
viseltetik.
A színészek legtöbbször négyen-öten lépnek színpadra, bár a létszám
három és hat között lehet. (Háromnál kevesebb színész már nem tudná eljátszani a hallottak összetett érzelmi és társas viszonyrendszerét,
gazdagságát, hatnál több ugyanakkor elaprózódó, széttartó játékot mutathat be, ezért az ilyen megoldásokat nem ajánljuk.)
A színészek az előadás folyamán sem egymással, sem a nézőkkel
nem folytatnak párbeszédet, csak jelenet közben, szerepben szólalhatnak meg. Amikor a néző a játékmesternek mesél, minden színész
mozdulatlanul őrá figyel, majd a játékmester instrukciójára eljátssza a
hallottakat, végül a jelenet befejezésekor újra a mesélőre néz. Ebből
adódóan a színészeknek arra sincs lehetőségük, hogy a mesélő történetének elhangzása és a játék között megbeszélést folytassanak egymással, hanem rögtön a játékba kezdenek, amely így teljesen spontán
módon keletkezik.
A zenész a színpadi játék kísérője, aki élőben gitárral, dobbal, furulyával, kalimbával, és a legváltozatosabb eszközökkel dolgozhat. Van
olyan társulat, amelyben a zenész inkább csak aláfesti a színpadon
történő eseményeket, a háttérben marad. Van azonban, ahol a zenész
hangsúlyosabban jelenik meg, egyenesen párbeszédet folytat a színészekkel, mintha maga is a színpadon lenne. Egyéni adottságok és a
csoport gyakorlottsága függvényében, olyan társulat is akad, amelyben
a zenész önállóan vagy színészekkel közösen spontán énekel egyes
jelenetekben.

Említhetünk még néhány funkciót, amelyek nem láthatók vagy nem nyilvánvalóak az
előadás alatt. A társulatok rendszerint, bár nem feltétlenül, választanak maguk közül
egy vezetőt, aki elsősorban szakmai, művészeti területen irányít. Néhol megkülönböztetik a művészeti vezetőt a menedzsertől, ha utóbbi feladatot másvalaki látja el.
Emellett a társulatot segítheti még hang- és fénytechnikus, fénykép- vagy videódokumentátor és így tovább. Jellemző azonban, hogy a playback-színházak állandó
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résztvevői a színpadon is látható emberek, míg segítőik alkalmi közreműködők, vagy
az előadások helyszínein dolgozó személyzet tagjai.

Helyszín
Playback-színházi előadást sok helyütt lehet tartani, hagyományos színházteremben, szórakozóhelyen, vállalati irodaépületben, egyetemen, iskolában, óvodában,
gyermekvédelmi, hajléktalanellátó, addiktológiai, pszichiátriai intézményben, templomban, börtönben, lakásban, de akár utcán is. A helyszín megválasztása leginkább
egy-egy társulat ambíciójával függ össze: kiknek a történeteit szeretné eljátszani,
akik az adott színteret minél megszokottabb, természetesebb módon látogatják.

Színpad, színpadtechnika
Playback-előadáshoz ajánlott legalább 4 méter széles és 3 méter hosszú színpadot
használni, annál kisebb helyen már nehezen mozognak a színészek. Az alapterület
természetesen lehet ennél nagyobb, aminek nincs kifejezett határa, viszont figyelembe kell venni, hogy a műfaj intim légkört igényel, ezért a túlzottan nagy távolságok
az előadás kárára válhatnak. E szempontból érdemes kerülni az olyan helyszíneket,
ahol a színpad és a nézőtér távol van egymástól, vagy a kettő között nagy a szintkülönbség.
A playback-színházak általában nem használnak mikrofont vagy mikroportot,
azonban a nagyobb terekben a játékmester és a mindenkori mesélő párbeszédének
érthetősége miatt szükséges lehet mikrofon alkalmazása. (Hangosításra olykor a zenész is igényt tarthat, különösen, ha énekelni is szokott.)

Színpadi berendezés
Íme, egy színpadkép!
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Az ábrán a színpad elfordítottsága azt jelzi, hogy a játékosok nemcsak a nézőknek, hanem az oldalt ülő történetmesélőnek is játszanak, s arra figyelmeztet, hogy a
játék során a színészek figyeljenek, hogy a mesélő számára folyamatosan láthatóak
legyenek, s a létrehozott kompozíciót a mesélő jól érzékelhesse.

Színpadi kellékek
A playback-színház nem igényel sok kelléket. A színészeknek olyan ülőalkalmatosság kell, amit a játék során különböző módon fel tudnak használni, és fel is tudnak
állni rá. Alkalmasak lehetnek székek, de különféle ládák, egymásba illeszthető dobozok is. Utóbbiak nagyon praktikusak, mert kis helyen elférnek, és akár autóban is
szállíthatóak. Szükség van továbbá egy-egy székre vagy dobozra a történetmesélőnek és a játékmesternek (konduktornak), valamint a zenésznek. A mesélő széke a
játékmester és a színészek között helyezkedik el. Ezt az elhelyezést Jonathan Fox
úgy indokolja, hogy amikor a játékmester a nézők soraiból valakit a mesélő székébe invitál, akkor ezen elhelyezés által a mesélő átlép egy képzeletbeli vonalat,
amely elválasztja a nézőket a társulattól, és így mintegy „vendégként a társulatba
kerül”, aztán a folyamat végén ismét visszatér nézői szerepébe. Az ábrán látható
még egy létra néhány színes kendő számára. (A létra helyett használható hagyományos ruhafogas is.) A kendőkkel a színészek hangulatokat, természeti jelenségeket,
tárgyakat, öltözékeket egyaránt megjeleníthetnek. E kellékek használatában nagyon
különböznek a társulatok vagy a playback-trénerek. Vannak, akik nagyon sok, gondosan előkészített színes anyagot használnak, és felkészüléskor külön tréningórákat
szentelnek az anyagok használatának, míg mások, köztük Aviva Rosenthal2, egyáltalán nem alkalmaznak színes kendőket. (A playback-színházban más kelléket nem
szoktak használni.)

Ruházat
Gyakran látható, hogy egy-egy playback-társulat tagjai azonos színű ruhát vagy azonos pólót (például fekete pólót, diszkrét társulati logóval díszítve) viselnek, jelezve a
csoport adott helyzetben érvényesülő befogadó semlegességét, a befogadásra való
készségét. Mások ellenben úgy vélik, jobb, ha az egyes színészek a saját maguk
választotta ruhában lépnek fel, akár hangsúlyt adva a jelenlévők egyéniségének és
sokszínűségének, összhangban a nézői történetekben, vagy épp a playback-előadásokban is valós személyes és személyközi kapcsolati sokszínűséggel.

Egy előadás
A playback-előadásoknak egyfelől nincs forgatókönyvük, hiszen sosem tudjuk előre,
hogy az aznapi nézők közül ki és mit fog mesélni, másfelől viszont ismert a szerkezetük. Most megpróbálunk egy olyan előadást modellezni, amelyik jellemző a magyarországi társulatok fellépéseire. Később ezt néhány olyan technikai lehetőséggel
egészítjük ki, amelyeket a honi társulatok ritkábban alkalmaznak, de éppúgy tanulhatók és játszhatók. Lássunk tehát először egy szokásos előadásmenetet, 90 perc
játékidővel számolva!
2.

Az izraeli playback-színházi iskola vezetője.
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Játékmenet
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2.

3.
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A társulat színpadra lép, elhelyezkednek az 1. ábrán bemutatott színpadtérben. (A hely elfoglalása a nézők beengedése előtt történik, akik így már
az induló színpadképpel találkoznak. Egyes helyszíneken, ahol nincs külön előtér, így a vendégek már kezdés előtt a nézőtéren foglalnak helyet,
a társulat tagjai egyszerre bevonulhatnak. Ilyenkor a játékmester vagy egy
konferanszié bejelentheti őket.)
A játékmester köszönti a nézőket, valamint – a közönség összetételétől is
függően – néhány szóban elmondja, milyen fajta színházi előadás következik, mi lesz a játék menete. (Ekkor nem az 1. ábrán látható helyén ül, hanem
állva üdvözöl mindenkit, ahogy később is, az ülve folytatott párbeszédes
helyzeteken kívül, állva tartja szóval a közönséget.) A játékmester invokációja, azaz a néző ünnepélyes meghívása az előadásban való részvételre.
A játékmester az előadás elején rövid és személyes hangulatok, benyomások, érzések megfogalmazására kéri a nézőket, amelyeket a színészek
rövid rögtönzéses képekben adnak vissza. Ez a szakasz megfelelően demonstrálja a playback-színház működését, egyben segít a nézők „felmelegítésében” és bevonásában.
A játékmester bemutatja a közreműködőket. Ekkor a székeken ülő szereplők egyenként felállnak, maguk is köszöntik a nézőket, olykor a személyes
állapotukról is szólva (Hogy vagyok itt és most?).
Ezen a ponton a játékmester arra kéri a nézőket, hogy a nézőtéren alkossanak párokat, forduljanak egy – lehetőleg – számukra előzőleg ismeretlen
másik emberhez, akivel 6-8 percben kölcsönösen osszanak meg egy-egy
személyes történetet.
Az idő leteltével a játékmester „bemutatja” a történetmesélő székét (lásd
az ábrán, a színpad oldalsó részén!), és felkéri a nézőket: aki kedvet érez
egy saját történet megosztására, foglalja el ezt a helyet. Itt a játékmester is
leül, a „bejelentkezett” mesélővel interjút készít az általa elmondani kívánt
történetről, majd a társulatot a hallottak eljátszására kéri. (A történetek lejátszását az alábbiakban részletesen ismertetjük.)
Egy átlagos terjedelmű, mintegy másfél órás előadáson belül 3-5 hosszabb
történet eljátszására nyílik lehetőség. A nagyobb számú történetjátszás folyamatában, ha indokolt, a harmadik történet után a játékmester érdeklődhet például a látottakkal kapcsolatos ambivalens érzések iránt, s ha ilyen
felmerül, akkor a hosszabb lejátszások közé egy rövidebb képet (a párok/
ambivalencia nevű technikával) beilleszthet.
Az előadás vége felé járva a játékmester összefoglalja az estet, majd a
szereplők az eddig elhangzott valamennyi – rövidebb és hosszabb – nézői
hangulatból, érzésből, történetből idézve egy rövid képbe, úgynevezett tablóba sűrítve adnak összefoglalót.
Végül a játékmester, a színészek és a zenész közösen meghajol, fogadva
a tapsot.
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Megjelenítési technikák
A playback-színház improvizációs műfaj, de a kezdetek óta használnak néhány olyan
formát, technikát, amelyek keretezik a játékot. A Jonathan Fox vezette első playbacktársulat előbb kialakította a maga formáit, amelyeket azután továbbfejlesztett, újakat
alkotott hozzá, míg egyeseket elhagyott. A formák a tanítás, továbbadás során ismét
változtak, alakultak, majd a későbbi társulatok is újításokat vezettek be, s lényegében
e láncolatból egy szüntelen, máig tartó fejlődési folyamat bontakozott ki.
Vannak társulatok, amelyek számára elegendő néhány playback-technika, és nem
törekednek újabb és újabb technikák, formák megtanulására, kialakítására. (Például a
Cymbeline Bühler3 által vezetett nemzetközi playback-tréner csapat csak kétfajta rövid
technikát és egy történetlejátszó technikát tanított meg Srí Lankán, ahol a résztvevők
színes előadásokat, és négy megalakult társulat részvételével egy mély, intenzív nemzeti találkozót tudtak tartani ezek felhasználásával.) Más társulatok sok új formával
kísérleteznek, míg megtalálják a számukra legmegfelelőbb, rájuk jellemző technikákat.

A technikák típusai
A playback-technikákat rövid, illetve a történetek megjelenítését szolgáló hosszú
technikákra osztjuk.
A rövid technikákat az előadás bevezető részében használjuk. Az előadás elején
a színészek a nézőtérrel szemben állnak. A játékmester hangulatokat, érzéseket kér
a nézőktől. Ezek megjelenítésére használhatók a rövid technikák, melyek lehetnek
nem narratív és narratív típusúak. A nem narratív technikák egyetlen érzést jelenítenek meg, míg a narratív technikák több érzés, érzéssor lejátszását teszik lehetővé,
és az előadás második részében történetek megjelenítésére is alkalmasak.
A legismertebb rövid technika a nem narratív folyékony vagy élő szobor (fluid
sculpture).

Folyékony szobor / Élő szobor

3.

Ausztrál playback-színész és -játékmester
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Miután egy néző elmondta az érzését, a színészek (4 vagy 5 színész) közül valamelyik a színpad közepére lép, és elkezd egy mozdulatsort vagy ismétlődő mozdulatokat, melyeket egy-egy szóval, rövid tőmondattal vagy akár dallal kísér, de elsősorban a gesztusaira fókuszál. Erre és a hallott történetre reagál a következő színész,
aki felveszi a kontaktust az első játékossal, és valamilyen módon kiegészíti az ő
mozdulatait, ‘mondanivalóját’, így a hallott érzés egy másik aspektusát jeleníti meg.
Majd hasonló módon követi őket a többi színész. Az előrelépések sorrendje teljesen
spontán, nincs előre eltervezve. A játékot a kezdő színész zárja le úgy, hogy egy
jellegzetes pózban megmerevedik, majd néhány pillanat után visszatér semleges
állapotba, és visszalép a kezdő sorba. Társai azonnal követik.
Miután a színészek előreléptek, folytatják játékukat, ami lehet az eredeti mozdulatsor megismétlése és folyamatos ismételgetése is, de lehet a többiek által hozott új elemekre való spontán reakció. A többi színész által hozott új játékelem az
úgynevezett ‘ajánlás’. Ezekre az ajánlásokra folyamatosan figyelnek és reagálnak.
A folyékony szobor így folyamatosan változik, tulajdonképpen megjeleníti a hallott
hangulatot, de nem szükségszerűen kronologikus sorrendben. Sőt minél inkább elrugaszkodik a mesélés szigorú sorrendiségétől, logikai tartalmától, annál jobb!
Játék közben a színészek nem néznek egymásra.
A színészek elsősorban a mesélő érzéseit jelenítik meg, illetve saját spontán reakcióikat az elbeszéltekre. Így születhetnek olyan többletreakciók, amelyek elmélyítik a
hallottakat, illetve új fényben, megvilágításban láttathatják.
Technikailag figyelni kell, hogy a végső kép kialakításánál ne boruljon fel a színpad,
azaz a szobor legyen megkomponált, és a kompozíció reagáljon a hallott érzésre.
Finomítja a képet, ha az alul-középen-felül hármas térosztást jól használják a színészek. A hátul állók még a székekre is felállhatnak, ha a fentnek kívánnak hangsúlyt
adni. A földre fekvést érdemes elkerülni, mert az első sor mögötti közönség nem
nagyon látja.
Összefoglalva:
l a szobor folyamatosan épül az akcióba lépő színészek által,
l mindannyian a néző érzését játsszák,
l hangot és mozgást használnak,
l a színészek nem néznek egymásra,
l csak néhány szó hangzik el.
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Paletta
A paletta narratív technika. Alkalmas érzés, érzéssor és történet megjelenítésére.

A színészek a rendezői bal oldalon kezdve előrelépnek, és a folyékony szobor technikával ellentétben, most egymást követő sorrendben játsszák el az elbeszélt történetből kiragadott érzéseket. „A” színész kezdi a megjelenítést, Ha „A” befejezte a
jelenetét, egy karakterisztikus szoborban megmerevedik, jelezve ezzel „B”-nek, hogy
folytathatja a játékot. Természetesen „B” épít az „A” által eljátszottakra, és így tovább.
A kulcs az utolsó ember, „D” kezében van, aki összegezheti a képet egy spontán csavarral vagy átkeretezéssel. Ha mindenki lejátszotta a maga képét, akkor egy rövidke,
pár másodperces szünet után minden szereplő egyszerre kezdi lejátszani a saját
képét, szinkronban egymással, míg a lejátszás végén mindenki egyszerre megáll,
akkor is, ha nem ért a saját jelenete végére.
Egyáltalán nem fontos, hogy a lejátszás időrendi sorrendben történjen. Sőt különösen érdekes, ha a játszási sorrend nem követi a történet időbeliségét.
Alapvetően azért az időrendi sorrendben elbeszélhető történetek megjelenítésére
szolgál.

Kórus
A kórus szintén narratív technika, amiben kiemelt hangsúlyt kap az együttmozgás és
az ismétlés. Használható az előadás elején, hangulat, majd később történet megjelenítésére is. Mint mindig, itt is a mesélő érzéseit nagyítják fel a színészek és nem
feltétlenül az eseményeket. Az időrend szintén megbontható.
A kezdéskor a színészek nagyon szorosan egymás mellé állnak. Mikor az első színész tesz és mond valamit, a többiek azonnal utánozzák és ismétlik azt.
Az első, néhányszor ismételt mozdulat és hang után egy másik színésztől jön egy
hang és mozdulat, amit a csapat ismétel néhányszor. Aztán egy harmadiktól, negyediktől, egészen addig, amíg a mesélő élményének minden lényegi eleme belekerül
a játékba.
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Az ajánlásokra nagyon kell figyelni. Minden elfogadott ajánlat erősíti az összhangot
és a játék energiáját, minden el nem fogadott ajánlat gyengíti azt. Sokak véleménye
az, hogy a kórus az a technika, amely nagyon pontosan jelzi, milyen az egymásra
figyelés és az összhang minősége a társulatban.
A kórus az alábbi tényezők megfigyelésére ad alkalmat
• Milyen gyorsan követik a többiek az ajánlatot tevő társukat,
• Van-e „sztár” a csapatban, vagy az ajánlatok egyenletesen oszlanak
meg?
• Milyen szintű az összhang a mozgásokban?
• Mennyire tekintgetnek egymásra a színészek, vagy a perifériás látásukat használva játszanak,
• Belekerül-e a játékba a mesélő élményének minden lényegi eleme?
Ha összhang teremtődik a színészek között, ha figyelnek, és azonnal reagálnak
minden ajánlatra, ha nincsenek el nem fogadott ajánlatok, ha az ajánlatok egyenletesen oszlanak meg, és a játékba belekerül a mesélő élményének minden lényegi
mozzanata, akkor a kórus nagyon nagy energiájú tud lenni, ami erősen megérinti a
mesélőt és a nézőket. Ezen tényezőket elhanyagolva viszont riasztó, kiábrándító
élményt hagyhat maga után.
Emlékszem, hogy amikor Fox iskolájából hazatértem, a Rögtönzések Színházának
első próbáján lelkesen meséltem a társaimnak a kórus technikát. Az első kísérletünk
természetesen nélkülözte a fent leírt elemeket, s így igencsak gyatrára sikeredett. Ez
a forma egy hülyeség! – mondta kiábrándultan egy társunk. Szerencsére ettől nem
hagytuk abba a próbálkozást, és később az egyik kedvenc technikánkká vált. (P.J.)
Érdemes tehát nagyon sokat gyakorolni a kórust, ami egyben egy kiváló próbatechnikának is tekinthető.

Narratív „V”
Jo Salas4 technikája, mely történetek megjelenítésére alkalmas. Nagy odafigyelés4.

Jo Salas az első playback-színházi társulat alapító tagja.
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sel, egymásra hangolódással játszva nagyon hatásos tud lenni, amit érdemes az
előadás csúcspontjára tartogatni.
A színészek „V” alakot vesznek fel a nézőközönséggel szemben, figyelve arra,
hogy a történetmesélő is jól lássa őket és gesztusaikat. Ehhez kicsit a történetmesélő felé kell fordulniuk. Itt páratlan számú színészre van szükség, lehetőleg ötre. A
történet befejeztével valaki – a rajzon „B” – spontán felveszi az első helyet,. Ő lesz a
narrátor. Utána mindenki spontán felvesz egy helyet a „V”-alakzatban.
A kulcs a legelső ember, „B” kezében van. Egyes szám harmadik személyben adja
elő a történetet, mozgással kísérve. A narrációt „Volt egyszer egy…” szavakkal kezdi,
amivel mítoszi-mesebeli általános szintre emeli az egyedi történetet. Természetesen
nem egyszerűen ismétli a hallott történetet, hanem annak lényegi részét ragadja meg.
Sokszor elegendő a történet leghatásosabb szavait ismételni. Szavait kifejező mozgással kíséri. A mozgás megválasztásában két dologra fontos figyelnie. A történet lényegéhez kell a mozgásnak hozzáadnia valamit, a szavak hatását növelni. Másrészt a
mozgásnak olyannak kell lennie, hogy azt a hátul lévő társai követni tudják.
A technika gyakorlása során Gabrielle Roth „öt ritmus” módszeréből az „áramlás/
flowing” ritmust szoktam gyakoroltatni, amit a legmegfelelőbbnek látok ehhez a technikához. (P.J.)
Nagy, dramatikus, hirtelen mozgások is lehetségesek, de ezeket elő kell készíteni,
hogy a többiek követni tudják. A hátul lévők feladata az, hogy olyan pontosan kövessék „B” mozgását, hogy a nézők szinte ne is vegyék észre, hogy ki az, aki a mozgást
kezdeményezi. A hátul állók további feladata az, hogy felerősítsenek egy-egy fontos
szót vagy mondatot, illetve hangulatfestő elemekkel színesítsék az előadást. Például, ha a történet főszereplője fájdalmat érez, hangos jajkiáltásokat hallathatnak, vagy
ha egy erdőn halad át, akkor az erdő hangjait szólaltathatják meg.
A lejátszást a narrátor fejezi be úgy, hogy befejezi a történetet, leáll a mozgással,
visszaáll semleges állásba, és a mesélőre néz. Mindezt a társai vele együtt teszik.
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Echó / Visszhang
Megtörténhet, hogy egy technika valamely verziója előbb érkezik meg egy társulathoz, mint az eredeti változat. Ez történt az echó technikával a Rögtönzések
Színháza esetében. Egy külföldi utunkon tanultuk meg, nagy lelkesedéssel gyakoroltuk és játszottuk sokáig, nem is tudva arról, hogy az egy változata a narratív
„V” technikának. (P.J.)
Az echó technikánál a színészek szintén „V” alakot vesznek fel a nézőközönséggel
szemben, ugyanúgy, mint a narratív „V” technika esetében.

A kulcsember most is a legelső ember, „B”. Ő fogja a kezdő képet megadni, azt
a jelenetet vagy érzést kiragadva a történetből, amelyik az ő lelkében a legnagyobb
lenyomatot hagyta. Mint általában, most sem törvényszerű betartani a kronológiát.
A következő ‘hullám’, a második sor, „C” és „D” megismétli, visszhangozza a legelöl
álló ember, „B” képét – de már saját spontán érzésekkel, gondolatokkal felerősítve,
kiegészítve, akár átfogalmazva. ‘C’ és ‘D’ egyszerre játszik, szimultán adva elő a maguk jelenetét. „B” közben kimerevedetten áll. Ha a második hullám lement, megmerevednek ők is. Majd ugyanez megismétlődik még egyszer, ezúttal az utolsó hullám, az
utolsó két ember játszik egyszerre, még jobban felfokozva az eredeti, legelső képet
és a további előző kettőt. A cél az, hogy a lehető legszélsőségesebb, a legerősebb
hatása legyen az utolsó két ember párhuzamos játékának.
Ilyen hullámsorozatból lehet minimum 3, de akár 4-5 is. A történet különböző érzelmi állapotváltozásait vagy ‘eseményeit’ ragadhatják meg egy-egy erősödő képben.
Az echó akkor ér véget, ha az elmondott történet minden lényegi eleme belekerült
a játékba. A játékosok ekkor semleges pozícióba állnak, ránéznek a mesélőre, majd
visszamennek az alapsorba.
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Ambivalencia
Olyan hangulatok, történetek megjelenítésére szolgál, ahol ellentétes érzelmek jelennek meg. A technika felvezetésekor leggyakrabban a szeretet és gyűlölet ambivalens érzését szoktuk említeni, mivel ez sokak számára ismerős ambivalens érzés, másrészt azért, hogy ezen „túl” legyünk, s a közönség soraiból már ezen túli
érzelmek jelenhessenek meg. Páros számú, ideális esetben 4 vagy 6 színészre van
szükség a megjelenítéshez, de páratlan szám esetén egyvalaki egyedül is eljátszhatja az ambivalencia mindkét oldalát.

A színészek úgy foglalják el a helyüket, hogy párban („A”-„B”; „D”-„C”) egymás
mögött állnak, figyelve arra, hogy a közönség felé láthatók legyenek. Az első sorban
állók, „B” és „C” mutatják meg az ambivalens érzés egyik pólusát, míg a hátsó sorban
állók, „A” és „D” jelenítik meg a másikat. Az első sorban álló folyamatosan játssza a
szerepét, nem hagyja abba, és nem merevedik meg, mikor a hátsó társa játszani
kezd. A hátul álló az elöl álló játékát fogja ellentételezni. „B” és „A” páros indít és „B”
kezdi a játékot, majd „A” csatlakozik hozzá. Ezután következi a „C” és „D” páros. Mindenki a saját felfogása szerint jeleníti meg az adott érzelmet, helyzetet. A cél, hogy a
két vagy három játék más-más aspektusból mutassa meg ugyanazt az érzéspárt. Az
egymás után bemutatott jelenetek fokozzák az érzelmi hatást.
Míg a folyékony szobornál egyszerre 4 szereplő mozog, itt most kettesével, csak
egymással játszanak, ellentétes pólusokat megjelenítve.
A játék azzal ér véget, hogy külön-külön mindkét pár megtalálja azt a mozdulatot
vagy helyzetet, ahol a szembenállás a legjobban tükröződik, s ezt a helyzetet merevítik ki. Zenei leütés.
Az előadás bevezető szakasza a ’rövid formák’ alkalmazásával a közönség felmelegítését szolgálja.
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Ezek után a játékmester arra kéri a közönség tagjait, hogy forduljanak oda valamelyik nézőtársukhoz, és meséljenek el életükből egy személyes történetet, álmot
vagy fantáziát, majd hallgassanak meg tőle egy másikat. Erre hat-nyolc perc időt ad.

Jelenet, szereplőválasztással
Ezek után a játékmester ’bemutatja’ a színpad elé-mellé tett ülőalkalmatosságot,
amely „a mesélő széke”, majd a közönség soraiból önként jelentkezőt szólít, és a kiérkezőt megkéri, meséljen el egy személyes történetet, amit az adott pillanatban fontosnak tart. Ezzel megkezdődik az előadás fő része, a történetmesélés és -lejátszás.
A történetek megjelenítésére alkalmazott fő technika a szereplő-kiválasztásos technika. Ennek a ’rituális menete’ a következő (Fox 1998 nyomán):

Színpadkép

A beállás során a színészek lemennek a színpadról, a színpad mellett elhelyezett
létrán lévő színes anyagokból magukhoz vesznek olyan darabokat, melyekkel színesíteni tudják a játékukat. Ezalatt a zenész a hallott történet hangulatának megfelelő
zenét játszik.
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Legelőször mindig a történetmesélőt alakító színész áll be a színpadképbe. Ügyel
arra, hogy a történetmesélő és a nézők jól lássák őt. A többi színész hozzá viszonyítva foglal helyet a színpadon úgy, hogy a létrejött kompozícióban – mint egy festményben – már megjelenik a történet. Amikor az utolsó színész is beállt a képbe, a
színészek egy pillanatra megmerevednek, és a zene leáll.
Egy pillanatnyi szünet után elkezdődik a történet lejátszása, együtt az ehhez illő zenével.

Egy estén négy-hat történetet tudunk lejátszani. A történetek egymásutánjában
mindig felfedezhető valamilyen rendező elv, melyet ’vörös fonalnak’ neveznek. Ajánlatos az előadás után gondolkodni erről…
Sokszor három történet után érdemes ambivalens érzések után érdeklődni, és
azokat a fent leírt formában megjeleníteni.
A playback-színház rítusainak vannak „kemény” és „lágy” szabályai – rítuson a játékot keretező, ismétlődő elemeket értjük, melyek a playback-színház több évtizedes
fejlődése során alakultak ki. Ezek ugyan korlátozzák a playback-színház művelőit,
ugyanakkor teret adnak kreativitásuk számára. Rítusok nélkül a playback-színház
amatőr és erőtlen játék maradna.
Az, hogy a mesélő kijön a székbe, egy kemény szabály. Mások viszont – mint például az, hogy a színészek hogyan néznek a mesélőre a játék után – lágy szabályok,
ami azt jelenti, hogy ezeknek nincs egy meghatározott, egyedül hatékony módja.
Kemény szabály maga az egész fent leírt játékmenet, de hogy ezt ki milyen eszközökkel éri el, az már a lágy szabályok közé tartozik.
A playback-színház kemény szabályai azokat a kereteket jelentik, amelyek a világ minden táján azonosak, amennyiben a színházat playback-színháznak nevezik.
Ezek a kemény szabályok adják az állandóságot, az ismerősséget, míg a lágy szabályok lehetőséget adnak a színészek, a zenész és a játékmester kreativitásának
kiélésére. (Bakó é.n.).
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Tabló

Az előadást általában tablóképpel zárjuk, melyben a színészek – az élő szobor technikáját alapul véve – azt mutatják be egy mozdulatsor és rövid mondatok vagy szavak segítségével, hogy rájuk mely történet mely motívuma hatott a legerősebben. A
tablóban reagálnak egymásra a színészek, és több motívumot is megjeleníthetnek. A
tabló szerepe lehet a néző megerősítése abban, hogy megosztott élménye, története
tartós lenyomatot képezett a befogadóban, a különböző mesélőktől származó elemek vegyítésével hangsúlyossá tehető a feldolgozás közösségi jellege, és itt történik
meg az előadás összegzése is.
***

További technikák, színházi elemek
Eddig azt láthattuk, hogy Magyarországon egy hagyományos playback-színházi előadáson miből áll a játékmenet, milyen technikai megoldásokkal dolgozik egy társulat.
A folytatásban olyan elemek válogatását mutatjuk be, amelyek vagy egyes csoportokra jellemzők, vagy külföldön láthatók ugyan, de itthon eddig ritkán jelentek meg.
A lista nem teljes, illetve az egyes technikákat a műfaj művelői különbözőképpen
is játszhatják, akár egyedi társulati szokások szerint, sőt, még az egyes technikák
nevei is eltérőek lehetnek. A kiválasztott 11 technika: fokozás; szinkron; bent és kint;
vignetta; átváltozás; diashow és videoshow; sorozat; szabad improvizáció; vokális
improvizáció, átalakítás. Emellett felhívjuk a figyelmet a zenére és mozgásra épülő
előadásmódra.
Az összeállításnál arra törekedtünk, hogy többféle műhelyből származó leírásokat
közöljünk, egyben arra is biztatva minden játszót, hogy az olvasott megoldásokat
társulatában saját képére formálja, gazdagítsa személyes erényeivel, stílusjegyeivel,
alkalmazza szabadon!

Fokozás

Előadások kezdéséhez dolgozta ki ezt a technikát a Szegletkő Gyermekotthonban
működő Kavicsok, serdülő fiúkból álló társulat. E csoport sajátossága, hogy azok
alkotják, akik aktuálisan a gyermekotthon lakói, így a fellépők akár évente teljesen
kicserélődnek. Mivel a szereplők között egy előadáson gyakorlott és kezdő színészek is megjelennek, fontos szempont, hogy az újabbak zökkenőmentesen tudjanak
alkalmazkodni a színpadhoz. Ezt könnyítendő, bemutatkozáskor a színészek először
egymás hangulatát nagyítják fel. Félkörben felállva a szereplők sorban bemutatkoznak, és elmondják a rájuk pillanatnyilag legjellemzőbb érzést, majd egy visszafogottabb gesztussal (helyben maradva) bemutatják azt. A mellettük álló színészek
sorban, egyenként elismétlik ezt a gesztust, mindig valamivel erőteljesebben, míg
a kör végére érnek. Ekkor a következő színész (ő is helyben maradva) mutatja meg
állapotát, azt fokozzák a többiek és így tovább, míg mindenkire sor kerül. A játékba
akár a konduktor, akár a zenész bevonható, ők azonban inkább csak a saját állapotukat mutatják be, a fokozásban nem vesznek részt. (Oberth)
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Szinkron

A történet alapján „A” játékos, aki a színpad mesélőhöz közelebb eső felén foglal el
egy pontot, helyben maradva némajátékot mutat be (mimikával, testmozgással), amit
az oldalt sorakozó további játékosok hangokkal, beszédhangokkal „szinkronizálnak”.
A játék során „A” irányító szerepet tölt be, ő kezdi és zárja le a játékot, olykor
azonban ő is alkalmazkodhat a többiektől hallott hangokhoz, vagyis a mozgás és a
szinkronhangok között sajátos párbeszéd alakulhat ki.
„A” szereplőt a mesélő is választhatja a színészek közül, a játékmester is, vagy
utóbbi a színészekre bízhatja a választást. (Oberth)

Bent és kint (In and out; Fra Zeller nyomán)

A történet meghallgatása után a színészek a színpad szélén állnak. A hallott történetet kétféleképpen jelenítheti meg minden színész. Az egyik lehetőség, hogy belépve
a színpadra mozgással, tánccal, hanggal, verbalitás nélkül bejátssza a színpadot,
majd visszatér a színpad szélére (az ábrán „A” és „C” színész). A másik lehetőség
pedig az, hogy belép, megáll a színpad egy pontján, és csak egy szót vagy rövid
mondatot mond vagy ismétel, majd kilép a színpadról („B” és „D” színész). A színészek között nincs interakció. Egyszerre ketten, hárman is lehetnek a színpadon.
Duplázhatnak, felerősíthetik egymást. Egy-egy színész többször is beléphet, másmás játékmódot választva és a történet másik elemét ragadva ki. Innen a technika
neve: bent és kint. A jelenet mintegy „csattanóval”, egy élő szoborral zárul. Ehhez
természetesen nagy egymásra figyelés és gyakorlottság szükséges. (Parádi)
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Vignetta (Aviva Rosenthal nyomán)

A történet meghallgatása után az ábrán látható módon állnak fel a színészek. Ebből
a helyzetből lép egy-egy színész a színpad közepére, ahol a történetből eljátszik
egy számára fontos részt, majd visszamegy a színpad szélére, a kiindulási oldalra,
vagy a másik oldalra. Rögtön utána belép egy másik színész, majd egy harmadik. Itt
lehetséges együttjátszás. A színészek csatlakozhatnak egymáshoz, dialógus lehet
közöttük, és eljátszhatnak egy jelenetet a történetből. Majd kilépnek, s más szerepben térnek vissza. A befejezés itt is egy közös élőszobor lehet. (Parádi)

Átváltozás

A játékmester instrukciójára – melyben megfogalmazza, hogy milyen állapotból, érzésből, hangulatból (ábránkon: 1. pozíció), milyenbe (2. pozíció) vált át a mesélő – a
színészek, két egymást követő élőszoborral jelenítik meg a mesélő élményét. A zenész bevezetheti, illetve kísérheti a színészek játékát.
40

Az elsőnek kilépő színész (ábránkon: „C”), aki az első élő szobor lejátszását elkezdte, kezdi el a változás elindítását is, az átmenetet a másik élő szoborba. A többi
színész sorban, egymás után lép be az első élő szoborba, kapcsolódva a mesélőhöz
és az előtte belépők játékához, illetve térnek át a második hangulat lejátszására,
hasonló módon. A megállítás szintén annak a színésznek a feladata, aki elsőnek
foglalta el a helyét, a többieknek hozzáigazodva, vele egyszerre kell befejezniük az
akciójukat (a zenész egy jelzéssel segítheti ezt).
Az akció befejezésekor a színészek egy rövid időre (kb. 3 mp) belemerevednek a
pózukba és a mesélőre néznek, majd a mesélő visszajelzését követően semleges
testtartásban visszatérnek a helyükre. (Zánkay)

Diashow és videoshow

A játékmester – miután meghallgatta a néző történetét, kiválasztotta a technikát – a
történetet 3-5 mondatban részekre osztja. Az első mondata után jelzi a színészeknek
a játék kezdését: „Lássuk!”
Ha a választott technika a diashow, a színészek – miután kilépnek a színpad egy
kiválasztott területére – a játékmester által megfogalmazott részt egy állóképben mutatják be. Ha a választott technika a videoshow, akkor nem álló-, hanem mozgóképben jelenítik meg, melynek végén egy pózban megmerevednek. Ekkor a játékmester
a történet egy újabb részletét egy újabb mondatban fogalmazza meg, és jelzi: „Lássuk!” A színészek ezt ismét egy álló- vagy mozgóképpé változtatják. Ilyen módon 3-5
képben játsszák vissza a történetet, aminek a végén megmerevednek, és a mesélőre
néznek. (Kaposvári)

Sorozat

A bécsi Ad hoc playback-társulat fejlesztette ki a serie, magyarul sorozat nevű technikát. Különösen alkalmas egy történet különböző szintjeinek megmutatására. A társulat egyik tagja az induló, semleges pozícióból belép a színpad valamely pontjára, és
ott – helyben maradva – szólóban lejátszik egy aspektust, érzést, szerepet a történetből. Játéka végén szoborként egy pózban megmerevedik. Ezután belép a következő
színész, ő is bemutatja a saját szólóját, végül ő is szoborrá válik. A színészek szó41

lójukban használhatják a már „lefagyott” kollégáik merev testét. Ha minden színész
bent van a játéktérben és eljátszott egy szólót, az még nem a történet vége. Innentől
kezdve bármely színész hozhat egy újabb impulzust, szólót, úgy, hogy először jól
láthatóan és hallhatóan helyet változtat. Egyszerre mindig csak egy színész aktív
a színpadon, a többiek megmerevedett szobrok! A színészek szólóinak sorrendje
nincs meghatározva. (Alábbi ábránkon például „B” játékos lépett ki először, majd „C”,
„A” és „D”, s miután mind szólóztak már, „C” új pozíciót vett fel, ahol újabb szólója
következett stb.)
A játék során, a szólók végén a színésznek érdemes mindig úgy megmerevednie,
hogy helyzetéből belássa a színpadteret is, így észlelheti, mikor mozdulatlan mindenki, mikor kezdhet ő egy újabb szólóba.
A színészek a mesélő történetének bármely nézőpontját felvehetik, ha abban több
szereplő fordult elő, bármelyikük szerepét, illetve a következő szólójuk alatt egy másik szerepben folytathatják.
Lezárásának két módja van. Ha nincs több impulzus, szóló, a színészek egyszerűen a szoborpózból semleges testtartásra váltanak, vagy az utolsó impulzusok egy
közös szobrot létrehozva összekapcsolódnak. (Kaposvári)
Az Ad hoc egy 2010. évi budapesti előadásán sorozat alkalmazásával mutatott be
egy történetet. (Játékmester: Kaposvári Anikó, mesélő: Parádi József) Link: http://
www.youtube.com/watch?v=bCvTkFePKKk

Szabad improvizáció

A néző megszólalásakor – a játékmester jelzésére – a színészek felállnak a helyükről, és semleges testtartásban végighallgatják a mesélő élményét. A játékmester,
szükség esetén a mesélő által mondottakból kiválasztva, kijelöli a lejátszandó élmény kereteit és megjelöli a „szabad improvizáció” technikát.
A „Lássuk!” vezényszóra megszólal a zene, a színészek közösen egy lépést előrelépnek, majd egyenként belépve megkeresik a színpadi helyüket. Odaérve, a mesélő
által mondottakra reagálva, a nézők illetve a mesélő felé fordulva felvesznek egy
testtartást, elkezdenek egy mozdulatot, amit gesztusokkal, mimikával és hanggal társítanak.
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A második színésztől kezdődően már nemcsak arra reagálnak, amit a mesélőtől hallottak, hanem arra is, ami az élményből a színpadon megelevenedett. Ennek
megfelelően, körülbelül 3-5 másodperc elmúltával követik egymást, engedve magukra hatni azt, amit az előtte belépő(k) csinál(nak).
A színészek a mesélő élményének lejátszásában szabadon követik az impulzusaikat, kapcsolódhatnak, reagálhatnak, szerepet válthatnak. Nemcsak a mesélő belső
megélését játszhatják le, hanem az élményben szereplő más személyek (vagy akár
állatok) akcióit, illetve megjeleníthetik a helyszín jellegzetes „tárgyait” is.
Kedvező, ha az első 10-15 másodpercben – lehetőleg szavak nélkül – egymásra
hangolódnak, majd együtt fejlesztik ki közösen a lejátszást, a színpadon folyamatosan rögtönözve, élővé, tartalmassá, koherenssé téve, és lehetővé, hogy a mesélő
élménye minél teljesebben újjászülethessen a színpadon. (A szabad improvizáció a
lejátszás közös fejlesztésével időben tágasabb lehet az élő szobornál, jobban kedvez a részletek kidolgozásának, egy „kerek egész” létrehozásának.)
A befejezés megfelelő időpontjának megtalálása a színészek és a zenész közös
feladata. Fontos az együttesség, az összhang és az egyértelműség! Az akció befejezésekor a színészek egy rövid időre (kb. 3 mp) belemerevednek a pózukba, majd
ellazulva a mesélőre néznek. A mesélő visszajelzését követően semleges testtartásban visszatérnek a székeikhez. (Zánkay)

Vokális improvizáció (vocal improvisation)

A mesélő élményének meghallgatását követően a játékmester instrukciójára három
színész, sorban egymás után elfoglalja a helyét a színpadon, a mesélő és a közönség felé fordulva. Amikor már mind a hárman a helyükön vannak, az elsőként
belépő színész kezdi a lejátszást. Mozdulatlanul, mimika és gesztusok nélkül, egy
hanggal fejezi ki a mesélőnek egy érzését, amit rövid szünettel (3-5 mp) még kétszer
megismétel (inkább felerősítve, mintsem gyengítve a kifejezést). Az első színész elhallgatása után, rövid szünetet (3-5 mp) tartva a második színész is hasonló módon,
háromszor megszólal, majd ezt követően a harmadik színész ugyanezt teszi. A harmadik színész elhallgatása után rövid idővel (3-5 mp) mindhárman (lehetőleg egyszerre) újra háromszor megismétlik a korábban adott hangjukat. Ezt követően rövid
időre (3 mp) a mesélőre néznek, majd a mesélő visszajelzését követően semleges
testtartásban visszatérnek a helyükre. (Zánkay)
A playback-színházi játékban a játékmester, miután a hallott élményt a színészek
megjelenítették, minden alkalommal megkérdezi a mesélőt, elégedett-e a látottakkal? Ha nem – például hiányol valamit az általa elmondottakból, vagy bármely ok
miatt, – a játékmester felkínálja a korrekció lehetőségét. Ilyenkor a mesélő kérését,
kiegészítését felhasználva a módosított tartalom bemutatását kéri a társulattól. Ekkor
új technikát választhat valamennyi ismert közül – ebben döntési szabadsága van,
leginkább a mesélő szándékát figyelembe véve. Ilyen lehet jelenet lejátszása is, a
következő leírás szerint.

Átalakítás (transformation) (Jo Salas nyomán)

Ha a történet olyan módon fejeződik be, hogy a mesélő feszültsége nem oldódik fel,
a játékmester megkérdezi tőle, hogy szeretne-e más befejezést a történetéhez. Ha
elfogadja az ajánlatot, ő maga megszabhatja az új befejezést, vagy rábízhatja a társulatra, hogyan fejezik be a történetet. Az új befejezés a történet egy meghatározott
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pontjához kapcsolódik, és egy jelenetben valósul meg a színpadon. Ha a befejezést
a mesélő a társulatra bízza, akkor a helyzet belső logikáját követve rögtönzik a színészek a befejezést, figyelve egymásra, kapcsolódva egymás kezdeményezéseihez.
(Zánkay)

Előadás zenéből, énekből, táncból

A playback-színház könnyen kapcsolódik különféle művészeti ágakhoz, így előadásaiban a zene, az ének, a mozgásművészet, a tánc nyilvánvaló elemei jelenhetnek
meg. Ugyanígy, a playback elemei beépülhetnek más műfajú előadásokba is. Itt két
példát kínálunk erre:
A Józan Babák Klub Playback-színháza a IV. Országos Playback-színházi találkozón olyan előadást tartott, amelyben hét zenész vett részt, továbbá a színész szereplők szinte egyáltalán nem beszéltek, hanem mozgással, tánccal, énekkel játszották el
a nézők történeteit. (Erről egy ötperces videóösszefoglaló látható a playbackszinhaz.
blogspot.com oldal „A playback-színház technikái” című rovatában.)
Ugyanezen a rendezvényen a Magmakamra Műhely csoportja – amelyben gyógypedagógus tanárok zenélnek, míg a színpadon lévő emberek értelmileg középsúlyos
mértékben akadályozott fiatalok, – egy performance-ot mutatott be, a playback-technikák közül a „Narratív V”-t alkalmazva. (A performance videója a playbackszinhaz.
blogspot.com oldal „A playback-színház technikái” című rovatában látható, ezen belül a narratív „v”: 7 perc 20 mp-nél.) (Oberth)
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Zánkay András

Warm-up, avagy a jó (playback-) élmény receptje
A bemelegedés jelentősége
J. L. Moreno azt tanította, hogy minden a bemelegedéstől függ (személyes közlés:
Dr. G. M. Clayton1 ).
Ez a mondat – és ennek a mondatnak a megértése – alapvető változást hozott
a hozzáállásomban, gondolkodásomban, a tevékenységemben. Segített felismerni
megélt összefüggéseket, mint amikor felgyullad a lámpa egy sötét szobában, ahol
rendet kívánok tenni. Eredményeként harmonikusabb működéshez, teljesebb
élményekhez jutottam.

Az ideális playback-előadás
Az én fejemben egy ideális playback-előadáson – szabad légkörben, pozitív,
várakozásteli, jó hangulatban – a nézőkkel közös kreatív alkotásként sokszínű,
változatos, személyesen megélt és fontosnak tartott életteli élmények hangzanak el,
és ezeket művészi átéléssel játssza el egy társulat. A hétköznapiságtól elemelkedve,
művészi élményt nyújtva születik meg az előadás, erős érzéseket, katartikus megélést
kiváltva minden jelenlévőből. Playback-társulat tagjaként igazi jutalomjátékként lehet
megélni, amikor a közönség jól rá van hangolódva az előadásra, egymásra és az
előadás témájára. A megszólaló mesélők nyíltan és természetesen tudják kifejezni
magukat. Kezdettől jó hangulat alakul ki, egyik elmesélt élmény, illetve történet hozza
a másikat, a megszólalók egymásnak csinálnak kedvet az élmények megosztására.
A megfelelő ráhangolódás megnyilvánul az egymással megosztott élmények
életteliségében, személyességében, mélyen emberi voltában, és akár meg
sem jelenik a bemelegedés hiányából fakadó sematikus, sablonos, közhelyes,
személytelenségében „sterilen embertelen” kommunikáció. A sikeres előadás kiváltja
a nézők tapsban is kifejeződő megelégedését. A közönség tagjai megérintődve, a
saját élményeikkel, történeteikkel kapcsolatba kerülve, azokat újraélve és -gondolva
indulnak haza. Írásom célja ennek elősegítése.
Rajtunk múlik? Hogyan?
Ha társulatunk nem csupán a véletlenre akarja építeni, bízni az előadás sikerének
esélyeit – jó, ha tudunk arra hangolódni, hogy megtegyük a magunkét ennek
eléréséhez –, akkor fontos kérdésekkel találjuk szemben magunkat. Mit tehetünk
ennek érdekében mi, mint társulat? Milyen célokat érdemes magunk előtt látni és
milyen utak, milyen útelágazásokkal vezetnek el bennünket ezekhez? Kinek van erre
lehetősége, kinek van ezzel dolga és az miben áll?
Úgy gondolom, érdemes látnunk, hogy ha van egy jó víziónk, ha élünk a
lehetőségeinkkel az események befolyásolására, a történések irányítására, akkor
tehetünk azért, hogy a „csillag felragyogjon”. A hagyományos színházban a rendező
Dr. G. Max Clayton (1935-2013) Dr. Jacob Levy Moreno tanítványa, a klasszikus pszichodráma
meghatározó személyisége, az Independent Church of Australia lelkésze, akitől számos magyar
pszichodramatista tanult 1990 és 2012 között.
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állítja a színpadra a darabot, igazgatja a színészeket, vezeti a próbákat. A playbackszínházban leginkább a játékmester szerepe kínál lehetőségeket az irányításra,
kezdeményezésekre, de a társulat minden tagja hozzá tud járulni a megfelelő
ráhangolódás kialakulásához.
Közösség
Jacob Levy Moreno úgy gondolt a jól működő közösségre, mint olyan csoportra, ahol
mindenki mindenkinek a „segéd-én”-je (auxilliary), vagyis a maga lehetőségei szerint
hozzájárul a másik jó működéséhez, céljainak megvalósításához. Mai, változó –
egyszerre globalizálódó és atomizálódó – világunkban könnyebb kapcsolatba kerülni
ennek fontosságával, mint valaha. Az összetartozás megélése alapszükségletünk,
az együttműködés az emberi lét alapja, hiánya kínzó, fájdalmas élmény és nehezen
leküzdhető hátrány. A playback nem szóló műfaj – a jó csapatjáték, a színpadon
lévők összhangja, valamennyiük jó kapcsolódása szólítja meg, bűvöli el a nézőt és
hívja meg a közös alkotásra.
Nagyvonalúság (másokkal és önmagunkkal)
A playback-színház a nagyvonalúság elvére épül. A műfaj kívánalmának megfelelően
arra törekszünk, hogy jó helyzetbe hozzuk a közönséget, a mindenkori mesélőt.
Ennek érdekében alázatra van szükségünk. A saját személyünket, szempontjainkat,
elvárásainkat és ítéleteinket időlegesen háttérbe helyezzük. Saját igényeinket
az adott helyzetben alárendeljük a célnak, a létrehozandó alkotásnak, de a
rögtönzésben megszülető produkciónkban nem a tökéletesség a mércénk. Ahhoz,
hogy felszabadultan, játékosan lehessünk jelen, saját magunkkal szemben is
nagyvonalúnak kell tudnunk lenni, perfekcionizmus nélkül. Ebben a műfajban a
helyzet és a mindenkori közönség nem tökéletességet vár tőlünk, hanem azt,
hogy tegyük meg a tőlünk telhetőt, és az „elég jó” legyen. Jó, ha tudjuk, hogy egy
személyes kapcsolatban senki sem tud többet adni annál a másiknak, mint ha saját
magát adja, egészen.
Ráhangolódás és/vagy bemelegedés
A „warm-up” kifejezést esetenként különböző módon, bemelegedésnek vagy
ráhangolódásnak fordítjuk magyar nyelvre. Ahogyan én gondolok erre a fogalomra,
ezt pontosabban fejeznénk ki, ha ráhangolódásként és bemelegedésként írnánk
le. A ráhangolódás szükségképpen interperszonális folyamat, minimálisan két
szereplőt feltételez: „A” ráhangolódik „B”-re. A bemelegedés önmagában felfogható
akár intraperszonális folyamatként is, az adott személy, „A” állapotváltozásaként,
jobb működésre képessé válásaként. Gyanúm szerint ez a két folyamat valójában
egy folyamat érdemben elválaszthatatlan két oldala vagy aspektusa. Sui generis
szociális lényekként, kapcsolatainkban tudunk önmagunkká válni, élni az életünket,
bemelegedni-ráhangolódni. Moreno ezt úgy fogalmazta meg, hogy az egyén fikció.
Mások nélkül – izoláltan, magunkba zártan létezve – nem élhetünk emberi életet.
Miközben keresgélem, megfogalmazom és leírom ezeket a gondolataimat,
tudatossá válik bennem annak fontossága, hogy ráhangolódjak az olvasóra, aki
majd reményeim szerint érdeklődéssel és az olvasottakat hasznosnak megélve
lapozgatja írásomat. Ebben az értelemben gondolkodva törekszem gondolataim
megfogalmazására.
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Elfogadó légkör
A jó playback-előadás lehetőséget kínál, hogy aki akarja, az megoszthassa másokkal
egy számára fontos élményét. Ahhoz, hogy személyes élményeinket meg tudjuk
osztani másokkal, tudnunk kell, hogy elfogadó közeg vesz körül bennünket, nem kell
elutasítástól, súlyos kritikától tartanunk. Ha átélhetjük, hogy mások elfogadják ezt
a megélésünket, az lehetővé teszi számunkra, hogy mi magunk is jobban el tudjuk
fogadni és értékelni tudjuk saját magunkat.
A nézők számára mással össze nem vethetően vonzó lehetőség eleven, életteli,
egymást elfogadó és jól együttműködő emberekkel találkozni a színpadon, akik
jól érzik magukat abban, amit csinálnak. Az ilyen élmények igazi lelki fürdőként
hatnak, katarzist váltanak ki a jelenlévőkből. Kedvet teremtenek a nézőknek ahhoz,
hogy – aktív résztvevőként is kapcsolódva – történetüket megosszák a társulattal
és a közönség többi tagjával. Ugyanakkor megterheli a nézőket, ha energiátlan,
egymáshoz kapcsolódni nem tudó, egymást, illetve egymás kezdeményezéseit
figyelmen kívül hagyó vagy visszautasító személyeket kell néznie. Ezekben a
helyzetekben nem születik meg bennünk a vágy, hogy mélyen személyes, számunkra
fontos élményeinket megosszuk a többi jelenlévővel. Nem tud megszületni a bízni
tudásunk abban a tekintetben, hogy velem, az én élményemmel majd kivételesen jól
fognak bánni.

A felkészülés az előadásra, a próba
A bemelegedés folyamata
Próbáinkon, előadásainkra készülve – a bemelegedés fontosságával számolva –
időt szánunk arra, hogy megfelelő állapotba kerüljünk a közös munkához, játékhoz.
Nagyon fontosnak tartjuk olyan helyzet megteremtését, ami alkalmat és időt ad
az önmagunkkal és egymással történő kapcsolatteremtésre, ami lehetővé teszi,
hogy ráhangolódjunk a saját megélésünkre, aktuális élményeinkre, érzéseinkre.
Társulatunk általában két és fél órával az előadásaink kezdete előtt találkozik, hogy
felkészüljünk a fellépésre. Az idők folyamán egyre inkább rátanultunk, hogy személy
szerint valamennyien felelősséget vállaljunk a saját megfelelő ráhangolódásunkért,
tegyünk a megfelelő fizikai és lelki készenlétünkért.
Nem teremt jó feltételeket a másokra történő ráhangolódáshoz, ha nem vagyunk
kapcsolatban a saját lényünkkel, állapotunkkal, helyzetünkkel, érzéseinkkel,
vágyainkkal, céljainkkal. Ahhoz, hogy figyelmet tudjunk szentelni másoknak,
lehetőséget kell kapnunk, hogy figyelembe ve(tet)hessük saját magunkat. Ehhez
szabadnak kell éreznünk magunkat önmagunk kifejezésére.
A figyelem teremtő ereje
Társulatunkban gyakran alkalmazzuk az annak idején Jonathan Fox által
Magyarországon bemutatott módszert, amelyben körben ülve, egymás után
mindenkinek alkalma nyílik a mellette ülő „játékmesternek” elmondania azt, ahogyan
érzi magát, ami aktuálisan foglalkoztatja – hogy azután a vele szemben ülő három
társunk egy élő szoborban megmutassa ezt neki. Ezekben a helyzetekben –
amelyekben időt adunk egymásnak és saját magunknak – jó lehetőségek születnek
arra, hogy kapcsolódhassunk saját magunkhoz, hogy személyes szinten fejezhessük
ki magunkat, illetve hogy jól érzékeljük egymást és jól tudjunk kapcsolódni egymáshoz.
Ha ezzel kezdődik a próbánk, akkor ezekben a helyzetekben színészszerepben
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még kevéssé vagyunk fizikailag bemelegedve önmagunk életteli kifejezésére, de
megteremtődik egy olyan tér, amiben teljes odafordulással tudunk kapcsolódni
egymás megélései, fontos élményei felé. Gyakran élünk meg mély és intenzív
emberi találkozásokat, amelyek egymás életének résztvevőivé is tesznek bennünket.
Erősíti a kapcsolatrendszerünket, segít bennünket egymás elfogadásában és annak
megélésében, lehetővé teszi spontaneitásunk felerősödését. A kialakuló otthonosság
érzése kedvet teremt a közös játékra, közös alkotásra való ráhangolódásra, a próba
további részére.
Kapcsolódás a társakhoz
Nyilván másképpen tudunk kapcsolatba lépni egymással is, ha tudjuk, hogy a
másikat éppen mi foglalkoztatja, milyen állapotban van. Amikor fellépésre készülök,
fontos tudnom, hogy a társulat tagjai a legfontosabb meghatározói annak, ami
számomra egyáltalán lehetségessé válik az előadáson. Egy kreatív folyamat közös
alakítói, főszereplői vagyunk, akik arra készülünk, hogy a színpad üres terét élettelivé
varázsoljuk, hogy létrehozzunk valami eddig sohasem voltat. A mesélő élményét,
történetét rögtönözve, improvizálva kell megjelenítenünk. Ez különösen fontossá
teszi, hogy tudjunk egymáshoz alkalmazkodni, kapcsolódni.
Rá kell hangolódnunk a mindenkori mesélőre, nyitottá, befogadóvá kell válnunk az
ő élményére – bármilyen területéhez tartozik is ez az életnek. Mások számára fontos
szerepeket kell felvennünk és alakítanunk. Képessé kell válnunk a művészi kifejezésre.
Ez a folyamat megkívánja, hogy képesek legyünk megváltozott tudatállapotba kerülni,
amiben megváltozik az idő és a tér, amiben kilépünk saját személyes világunkból, és
más, a megszokottól eltérő módon nézünk rá a világra, az életre.
A mozgás
Több módja is van annak, hogy ezt megteremtsük. Jó, ha egy társulat tagjai használják,
megosztják az ezt szolgáló tapasztalataikat, módszereiket, jártasságukat. Van, amikor
valamilyen közös aktivitással kezdjük a próbát. Gyakran hangolódunk mozgással
(séta, járás, tánc), amihez kapcsolódik a figyelmünk ráirányítása a helyzet, a tér, a
testünk vagy a mozgásunk bizonyos vonatkozásaira. Megtornáztatjuk a tagjainkat,
átmozgatjuk izmainkat és ízületeinket, nyújtunk-nyújtózkodunk, felgyorsítjuk, vagy
éppen lelassítjuk a mozgásunkat. Ebbe a jóga-, illetve a mozgás- és táncterápiás
gyakorlatok is jól bekapcsolhatóak. Mozoghatunk szólóban, párban, kiscsoportokban,
vagy valamennyien együtt és ezeket váltogatva is.
Ehhez zenét (élő zenét vagy zenei felvételt) is szoktunk használni. Fontos, hogy
a mozgásunk része legyen az aktivitás, a játékosság, a belső szabadság. A mozgás
serkenti a jobb agyfélteke működését, az érzelmek bekapcsolódását. A keleti színházi
gondolkodásban a színpadon minden mozgás: tánc, minden megszólalás: zene. A
bemelegítésünk hozzájárul, hogy a színpadi jelenlétünk érzékennyé, mozgásunk
dinamikussá, árnyaltan kifejezővé, esztétikussá, áramlóvá válhasson.
Az érintés ereje
Moreno azt tartotta, hogy a test bemelegítése a lélek bemelegítése. A fizikai
bemelegítésünkhöz kapcsolódóan, olyan helyzeteket is teremtünk, amelyekben
egymással is fizikai kontaktusba kerülünk, érintjük egymást. Az érintés a legősibb
érzékelésmódunk, kapcsolódásunk a világhoz.
Ez olyanfajta intimitást hoz létre, ami feltételezi – és egyben építi is – a bizalmat. Az
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érintés révén egymás elfogadását közvetlen, fizikai formában, mélyebb szinten tudjuk
megélni. Ez felszabadítóan, bátorítóan hat, lehetővé téve, hogy szokatlan, újszerű, a
hétköznapitól eltérő módokon és formákban is kifejezzük magunkat, kilépve a klisék,
sablonok közhelyes megnyilvánulásai köréből.
Csapat
Az együttműködésre, csapatmunkára való ráhangolódás teremti meg a fellépők
biztonságérzetét. Ez teszi lehetővé a játék, a fantázia világába történő elmerülést.
Annak zavara ugyanakkor megtöri a varázst, kizökkent az „ott és akkor” bűvös
megéléséből s visszaránt az „itt és most” rideg valóságába. A játékosok élményét is
alapvetően meghatározza, hogy milyen szinten tudnak együttműködni.
A jó (együtt)működéshez képessé kell válnunk kapcsolódni egymáshoz, lehetőleg
még a finom rezdülések szintjén is észlelve és lereagálva egymás megnyilvánulásait.
A színpadon játszva szükségünk van arra, hogy megélhessük, amit teszünk, amit
kifejezünk, mert azzal hatni tudunk (egymásra is), válaszokat, kapcsolódásokat
tudunk kiváltani (a társainkból és) a nézőkből. Ha ez a kommunikáció, kölcsönhatás
működik, akkor kialakul a teremben a színpad és a nézőtér között egy egymásra
hangolódás, együttrezgés, „közös ritmus, közös lélegzés”.
Játék
Bemelegítésünk fontos része, amikor közös játékokban veszünk részt. Ilyenkor –
miközben a mindennapi valóságból kilépve feléled „gyermeki”, játékos, kreatív énünk,
emelkedik a spontaneitásunk szintje – átadjuk magunkat a közös játék örömének,
élvezetének, szabadságának. Ez az állapot kedvez annak is, hogy sematikus
viszonyulás helyett „friss szemmel” ránézve, belső szabadságunkat megélve tudjunk
bekapcsolódni a különböző helyzetekbe.
Ezek a játékok nagyon sokfélék, az egyszerű népi gyermekjátékoktól a figyelemösszpontosítást és együttműködést igénylő játékos feladatokon át a színjátszással
kapcsolatos játékos feladatokig. Arra hangolnak bennünket, hogy a helyzetben a
lehetőségeket keressük a magunk számára, kiszabadulva a „kell”-ek béklyóiból. A
nézők élményeinek lejátszásánál is lényeges elem a játékosság, akkor is, amikor
nehéz élmények kerülnek a színpadra, mert segít kimozdulni a bemerevedett
viszonyulásból, gondolkodásból.
Egy példa: Feleségem gyermekkorából felidézett egy mondókával kísért játékot
– „Kecske ment a kiskertbe” –, amit az édesanyja segített Erdélyből pontosítani,
hogy aztán lejátszhassuk egy próbánkon a társulatunkban. Örömmel, lelkesen,
felszabadultan, sok nevetéssel kísérve, a gyerekkor szabadságának édes ízeit
ízlelgetve játszottuk. Nagyon felszabadító hatással volt mindannyiunkra, jól
bemelegedtünk. A játék úgy zajlik, hogy a tagok – egymás kezét fogva – körben
állnak, a kör közepén van egyvalaki, aki a „kecske” és a körön kívül járkál a
„gazda”. A „gazda” fennhangon szólítja a kecskét: „Kecske-becske, mit keresel
az én kertemben?” Erre a „kecske” kecskehangon válaszol: „Káposztát ennék,
ha volna!” Mire a „gazda”: „Aztán kapáltad-e?” „Még most is kapálom” – mekegi
a „kecske”, megfelelő lábmozdulatokkal kísérve. „Aztán öntözted-e?” – hangzik
a gazda következő kérdése. „Még most is öntözöm” – a megfelelő hanggal,
mozdulattal kísérve a „kecske” részéről. „Aztán nem félsz, hogy elkaplak?” – kérdi
a „gazda”. „Nem, itt is luk, ott is luk, elszaladok!” – mondja a „kecske”, és már szalad
is, mert ekkor a „gazda” megpróbálja megfogni. A körben állók a kecske pártján
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vannak, őt a karjukat felemelve engedik szabadon szaladni, a „gazda” közeledtére
leengedik a karjukat, akadályt képezve előtte. Így folytatódik a kergetőzés a körön
belül és kívül, amíg a „gazda” meg nem fogja a „kecskét”. Ekkor a kecskéből lesz
„gazda” és valaki más áll a kör közepére „kecskének”.
Hang
A hangunk, hangszálaink bemelegítése fontos ahhoz, hogy képesek legyünk
hanggal betölteni a nézőteret, hogy az egész teremben hallhatóak legyünk, hogy
a játékunk minden néző számára érthető, követhető legyen. Logopédiai gyakorló
játékok, gyakorlatok, mondókák, játékos hangképzések, közös hangimprovizációk és
éneklés során „birtokba vesszük” a hangunkat. A hangunk kifejezővé válása mellett
fontos elérnünk, hogy a megfelelő hangerő is a rendelkezésünkre álljon.
A hang energiája az egyik fontos hatóeszközünk a közönség bemelegítésére,
energizálására. Ha a társulat megfelelő keretek között, jól használja a hang erejét,
az élénkebbé, aktívabbá teszi a nézőket is, akik egymásra is élénkítően, aktivizálóan
hatnak. Így jótékonyan megnövekszik a teremben kialakuló általános energiaszint,
ami segíti a színészek munkáját, az előadás sikerét.
Elvegyülni és kiválni
A playback-színházban a színpadi szereplés a színészektől megkívánja, hogy
egyformán képesek legyenek „elvegyülni és kiválni”. Az egyes kis technikák és a
történetlejátszás egyaránt a jelenlét különböző módjait kívánja a színészektől.
Fontos, hogy a megfelelő helyzetekben alkalmanként tudjunk fegyelmezetten
elhallgatni, mozdulatlanná válni, ha szükséges, háttérbe vonulni, illetve „untermann”ként együttműködve felerősíteni társunk játékának hatását, a nézők figyelmének
megfelelő koncentrálódását. Esetenként „szolgaian” beilleszkedni a kialakuló
képbe, a jelenet adott kereteibe, illeszkedve társaink játékához. Más helyzetek
megkívánhatják, hogy valaki képes legyen egyedül, akár viszonylag tartósan is
magára vonni és ezen keresztül lekötni a nézők figyelmét. Ilyenkor el kell tudni viselni
annak a feszültségét, hogy minden szempár rám szegeződik, hogy „produkálnom”
kell magam. Kitartva egy helyzetet, kitöltve egy bizonyos időtartamot a lejátszásban,
lehetővé tudjuk tenni, hogy a néző élménye ehhez kapcsolódóan elmélyedhessen.
Hogy átélhessen valamit, amivel szeretnénk őt kapcsolatba hozni. Ehhez kell tudnunk
aktívan kifejezőnek lenni – és kell tudnunk elcsendesülni. Miközben mindkettő
sajátos feladatot jelent, a jó bemelegítés mindkét ráhangolódást lehetővé teszi.
Tudatos eszközhasználat
Valamennyi eszközünk – a zene, a színészek testtartása és mozgása, hangja,
mimikája, költői vagy drámai megszólalása, a kellékek – használata a lejátszásban
művészi lehetőséget kínál a színpadi varázslat létrehozására, az élmény
megelevenítésére. A próba során lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy a fellépők
rá tudjanak hangolódni ezek használatára, külön-külön figyelmet szentelhessenek
nekik, tudatára ébredjenek a hozzájuk kapcsolódó lehetőségeiknek. Ezt jól szolgálja,
amikor a próbán kijelöljük a színész számára, hogy milyen eszköz (kizárólagos)
használatával jelenítse meg a mesélő által megfogalmazott élményt – hogy használja
erre vagy a mozgást, vagy a hangot, vagy a kellék(ek)et, vagy a mimikai eszközöket
stb. –, tudatosan és felfokozottan ráirányítva a figyelmét az adott terület kínálta
lehetőségekre.
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Ez egyben mintául is szolgálhat arra, hogy az előadásra készülve egy-egy színész
az adott alkalommal tudatosan kiválasszon a maga számára egy eszközt, amit majd
megkülönböztetett figyelemmel tervez használni, hogy ezt a képességét még jobban
kifejlessze.
A nézőközönség
Fontos figyelembe venni, tudatosítani az előadás kereteit (Nyilvános előadás? Egy
szervezet tagjainak tartott előadás? Ünnepi előadás? – és így tovább). A közönség
(várható) összetétele: ha egy közösség (cég, iskola, intézmény, művésztelep,
alapítvány, börtön, násznép, születésnapi ünneplő társaság…) tagjaiból verbuválódik
a közönség, akkor szükségképpen jelen van annak a „szelleme”, kapcsolatrendszere,
belső viszonyai, klímája is, ami meghatározza a szabad önkifejezés lehetséges
mértékét, a lehetséges katarzis jellegét.
Vannak helyzetek, amikor a nehéz dolgok kimondásának lehetőségét megteremtve
lehet hozzájárulni egy közösség épüléséhez. A playback-előadás szükségképpen
tükröt tart, tükrözi a közösség állapotát. A társulat jó működését segíti, ha eligazodik
abban a kontextusban, amelyben az előadás sorra kerül.
A playback-technikák
Az előadásra való felkészülés fontos része, hogy megtörténjen az előadáson
alkalmazni kívánt formák (a kis technikák különböző fajtái, a történetlejátszás
különböző változatai) használatára a közös ráhangolódás. A különböző alkalmazott
technikák olyan kereteket adnak, amelyek egyfelől a mesélő élményének
kulcsmozzanatait fókuszba állítva lehetővé teszik az élmény (újra)átélését, másfelől
a lejátszásban megteremtik a színészek szabadságát a rögtönzéshez. A mesélő
és a nézők számára az aktuális helyzet pillanatnyi valóságából a mesélő élményét
megjelenítő képzelet világába történő átlépést megkönnyíti, ha térben és időben
világos és egyértelmű a határ a két világ között. Úgy a kezdés, mint a technikák
szabatos alkalmazása a lejátszás során, illetve a befejezés egyaránt fontos.
Nagyon „ütőssé” tudja tenni, nagyon felerősíti a lejátszás erejét, hatását az a
társulat, amelyik képes világos határokat tartani. A playback-képzésben számos
gyakorlatot, célzottan használt játékot, játékos feladatot alakítottak ki a technikák
hatékony és könnyed tanítására. Ezek a próbáink során is rávezető gyakorlatként
szolgál(hat)nak az egyes technikák megfelelő használatának fejlesztéséhez. A
megfelelő aktivitási formák (mozgás és hang) használata mellett ezek segítik a
figyelem lépésről-lépésre történő irányítását, a jó időzítés és ritmus kialakítását, a
pontos, hatékony együttműködést, a kapcsolódás feltételeinek megteremtését.
Egy példa: Időről időre a próbáinkon játszunk olyat, hogy körbe állunk és együtt
elszámolunk 1-től 6-ig és vissza 1-ig. A szabály az, hogy mindig más mondja a
következő számot, és amikor azt kimondja, egyidejűleg a kimondott számnak
megfelelő számú embernek egy lépést előre kell lépnie a kör közepe felé. Ha
többen vagy kevesebben lépnek előre, akkor elölről kezdődik a számolás. Az
eredményességhez nagyon figyelmesnek kell lennünk, ha sikerül végigcsinálnunk,
nagy elégedettséget érzünk.
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Az előadás
Beharangozó
A nézők ráhangolása a playback-előadásra már jóval az előadás kezdete előtt
elkezdődhet. Előadásaink meghirdetéséhez olyan „beharangozót” szoktunk készíteni,
közzétenni, a törzsnézőinknek el is küldeni, amiben a leendő játékmester az előadás
témakörét személyes hangon, élményszerűen fogalmazza meg. Ez azt a célt szolgálja,
hogy a leendő nézők kedvet kapjanak az előadás megnézéséhez – hogy felkeltsük
figyelmüket, előkerülhessenek a témához kapcsolódó saját élményeik, emlékeik, így
előre hangolódhassanak az előadásra, akár még a történetmesélésre is.
Az egyik előadásunkat így „harangoztuk be”:

„Apa csak egy van!?
Történetek apákról és apaságról
Mostanában a korábbinál is gyakrabban gondolok apámra – mint életem meghatározóan
fontos szereplőjére – és kettőnk kapcsolatára.
Hiteles forrásból származó információim szerint a tökéletes apa még nincs feltalálva.
Visszatekintve úgy látom, hogy túl sokáig szenteltem annak a figyelmemet, amit apám
nem úgy csinált, ahogy én kívántam volna. Az elégedetlenségem meg is akadályozta,
hogy jól tudjam érzékelni és igazán értékelni, ahogyan szeretett és formált engem.
Egy ideje világosabb számomra, hogy az életemben fontosabbak, meghatározóbbak
azok a részek, amiket megkaptam, illetve megtanultam tőle. Azok a pillanatok, amikor
tudtunk találkozni – történetünk működő részei. Végül is a meccseken sem a kapufák
és a mellélövések alapján számolják az eredményt! Jó felidéznem a vele megélt jó
élményeimet – azonosítani magamban, amit tőle tanultam az életről. Könnyebbé vált
megbocsátani emberi gyengéit.
A béke, amit – a már csak bennem élő – apámmal kötöttem, erősebbé és elégedettebbé
tesz, és segít megbékélni a saját apaságommal, apai teljesítményemmel.
Ha meghallgatjuk és a színpadon megnézzük egymás történeteit, új látásmódra
juthatunk az apa-gyerek kapcsolat(unk)ról.”
Az előadás folyamán és azt követően több nézőnk is visszajelezte, hogy a
beharangozó már az előadás előtt előhozott élményeket, elindított benne gondolatokat
az apjával való kapcsolatáról.
Kapcsolatfelvétel a nézőkkel
A nézők barátságos fogadása a bejáratnál a társulat néhány tagja által, a visszatérő,
ismerős nézők személyes üdvözlése a megérkezésükkor jó lehetőséget ad a
kölcsönös egymásra hangolódásnak, melegedésnek.
Rituálé
Az előadás előtti egy-két percben – a fellépésre készülők – egy rituálé keretében
körben állva összekapaszkodunk. Egy-egy, a pozitív várakozásainkat kifejező
mondattal buzdítjuk egymást-magunkat. A színpadra indulás előtt egy puszit is
körbeküldünk egymás között. A színpadra való bemenetelünk, bevonulásunk
eltervezett, rendezett koreográfia szerint történik, ami számunkra is és a visszatérő
nézőink számára is otthonosságot kelt.
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Prelúdium
Előadásaink első mozzanata rendszerint egy zenei előjáték. A zenészünk/zenészeink
egy-két percben improvizálnak az adott téma kapcsán, hangolva a nézőket az
előadás megkezdődésére, a magukkal hozott és a várható élményeikre. Ihletett
hangulatot teremtünk, a nézők befejezik a beszélgetést, mozgolódást. Figyelmük a
színpadra, a társulatra irányul, a várakozás, a ráhangolódás fokozódik. Kedvezővé
válik a helyzet a nézők megszólítására.
Köszöntés, bemutatás és bemutatkozás
A játékmester a köszöntést követően, szükség szerint, leírja a playback-előadás
műfaját és menetét, majd bevezeti az előadás témáját. Rendszerint néhány személyes
élmény megosztásával is érzékelteti személyes érintettségét, viszonyulását a
témához. Gyakran ilyenkor mutatja be a társulat tagjait, akiknek szintén lehetőségük
van egy-egy személyes közlésre a témához kapcsolódóan. A tagok személyes
élményeinek megfogalmazása előhívja a nézőkben saját kapcsolódó emlékeiket,
másrészt modellül is szolgál számukra, serkentve őket és megkönnyítve, hogy ők is
megosszák a többiekkel egy-egy személyes élményüket.
Interakció kezdeményezése
Ezt követően a játékmester interakciót kezdeményezve a nézőkkel hangolja őket
önmaguk kifejezésére, egy élményük megosztására. Ez bátorságot, kockázatvállalást,
energiabevetést kíván a mindenkori játékmestertől. Jó, ha kapcsolatban van a saját
érzéseivel, kíváncsiságával, és tudja érzékelni a nézők állapotát, viszonyulását, hogy
megfelelő személyt szólítson meg elsőként.
Ha barátságos közeledéssel, jó kapcsolódást kialakítva sikerül szóra bírni egy
nézőt, az ennek eredményeként elhangzó élményt lejátsszák a színpadon. Ha a
társulat jól ráhangolódik a megszólaló nézőre és meg tudja eleveníteni a színpadon
az élményét, ez erős jutalomértékkel bír a mesélő számára, pozitív élményt ad. Ez
ösztönző hatású a következő megszólalónak és ezen keresztül a nézők egymást
is hangolva, melegítve, meghatározó módon járulnak hozzá a közönség fokozatos
bemelegedéséhez.
Interjú a mesélővel
A mindenkori aktuális mesélő a jelenlévők tapsától kísérve elfoglalja székét a
játékmester mellett. Ez lehetővé teszi, hogy a nézők kapcsolódni tudjanak a mesélőhöz
és a játékmesterrel kibontakozó kapcsolatához. Elkezdődik egy beszélgetés, aminek
a célja, hogy lehetőséget teremtsen egy személyes élmény életteli megosztására.
Ennek fontos feltétele, hogy a mesélő jól rá tudjon hangolódni a szerepére,
önmagára, a megosztani kívánt élményére. Ez tudja kiváltani és fenntartani a nézők
érdeklődését és helyzetbe hozni a színészeket a lejátszáshoz. A mesélő választása
nyilvánul meg abban, hogy mennyire személyes, mennyire mély az a történet, amit
elmesél. A választás mindig összefügg azzal is, hogy a közönség tagjai mennyire
vannak bemelegedve.
Ehhez lényegesen hozzájárulhat a játékmester a beszélgetés megfelelő –
felelőssége és lehetőségei tudatában történő – irányításával. Jót tesz az interjúnak, ha
a játékmester tud oldott és spontán lenni. Ha a metakommunikációja és beszédmódja
színes, változatos, és ezen keresztül könnyeddé tudja tenni a mesélővel folytatott
párbeszédet. Ha érzékeny ráhangolódással él a ráhangolás nyújtotta lehetőségekkel
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is, és a reagálásaival, kérdéseivel a mesélő figyelmét ráirányítja a történet és
annak lejátszása szempontjából lényeges elemekre, történésekre, szereplőkre,
a történet befejezésére. Ha képes felismerni és visszatükrözni a mesélőben az
élményhez kapcsolódóan felmerülő érzéseket. Ha nem leállítással, tilalomfákkal,
kívülről szabályozással, a mesélő ráhangolódásával való szembemenéssel akarja
meghatározni a helyzetet, a kereteket.
A kapcsolat elmélyítése
Élővé teszi a beszélgetést, hangolja, nyíltabbá teszi a mesélőt, ha találkozhat a
játékmester kíváncsiságával, személyre szabott feléfordulásával. Ha játékmesterként
az újrafogalmazásaim érzékeltetik vele, hogy megértem őt, vele vagyok, el tudom
fogadni őt és az élményét, a viszonyulás- és gondolkodásmódját. Ha megfelelő
kérdéseket teszek fel, amelyek őhozzá, az ő bemelegedéséhez kapcsolódnak. Amik
segítenek kibontani azt, amit ő el akar mondani, meg akar osztani. Szemben azzal a
helyzettel, amikor a játékmester fejében lévő forgatókönyv alapján, egy jó „sztorira”
vadászás áldozataként kérdezik, faggatják.
A játékmester és a mesélő kapcsolatának alakulása fontos része az előadásnak
a nézők számára is. Ha jól kapcsolódnak egymáshoz, ha ki tud alakulni közöttük
az egyetértés, egymásra hangolódás, intimitás, az a néző számára is jó élményt,
értékes tapasztalást hoz. Azt az üzenetet hordozza, hogy van remény. Hogy két
különböző ember, két külön világ kapcsolódhat jól egymáshoz, hogy az ember nincs
teljes magányra ítélve.
A beszélgetés lezárásaként, játékmesterként feladatunk az élmény feladása a
színpadra. A megfelelő technika kiválasztásával, alkalmasint sűrítő, lényegkiemelő,
összefoglaló újrafogalmazásával, az elhangzottak strukturálásával segíteni tudjuk
a színészek megfelelő hangolódását, a mesélő élményének megjelenítését a
színpadon.
Drámai feszültség
A mesélők általában egy számukra fontos, a személyes fejlődésükben jelentőséggel
bíró – rendszerint valamilyen újdonsággal, kihívással, próbatétellel, intimitással
való találkozásról szóló – élményüket osztják meg. Az élmény tudatba kerülése,
megfogalmazódása a hozzá kapcsolódó drámai feszültség eredménye. A társulatnak
kellő érzékenységre és ugyanakkor feszültségtűrésre van szüksége ahhoz, hogy a
mesélő élményét és annak feszültségét értékelni, fogadni tudja és megfelelő módon
– a mesélő megélését elutasításmentesen elfogadva, kigúnyolás nélkül – tudja színre
állítani. Ilyenkor a mesélő azt éli meg, hogy elfogadják, értékelik őt. Ezen keresztül
lehetővé válik a felmerült feszültség, az ellentétek feloldódása, a fejlődés következő
szintjére lépés.
Előfordulhat, hogy ha a lejátszás nem megfelelő, a feszültség feloldatlan marad. Jó
esetben, egy következő mesélő élményében, történetében az előző megszólalóéval
nagyon sok hasonlóságot hordozva visszatér, adva még egy esélyt a társulatnak.
A kedvezőtlenebb változatban a következő megszólaló óvatosabbá válik, inkább
kerüli a személyességet, az intimitást, arra törekszik, hogy kevéssé adja ki magát,
vagy éppen a kialakuló csendben a nézők egymást kezdik bökdösni, biztatni a
megszólalásra.
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Párok
Néhány élmény vagy az első történet lejátszása után gyakran rákérdezünk a téma
kapcsán a nézők által megélt ambivalens élményekre. Az ilyen élmény előkerülése
az emlékek közül olyan érzelmi alapú tájékozódást feltételez, ami a néző számára
akkor válik lehetségessé, ha önmagára, a saját érzéseire sikerül ráhangolódnia.
Ha ezeket az élményeket megosztja és a társulat a „párok” technika valamilyen
változatával ezt színpadra viszi, az jelentős mértékben hozzá tud járulni a bemelegedés
további fokozódásához. Rendszerint a „párok”-technika (másutt l. „ambivalencia” – a
szerk.) használata után megszólaló mesélők történeteinek személyessége, érzelmi
bevonódottsága érzékelhetően intenzívebb a korábban megszólalókénál.
Az intimitás fokozódása
Ha a lejátszás betölti a feladatát, a feszültség feloldódik és egyszersmind a
következőkben lehetővé válik egy személyesebb, mélyebb érzelmi szinthez tartozó,
intimebb élmény megosztása.
Ez lehetővé teszi, hogy az előadás előrehaladtával egyre bensőségesebb, oldottabb
hangulat alakuljon ki, ami teret nyit egyre fontosabb és mélyebb élményekkel való
kapcsolatba kerüléshez, szabadságot teremt azok elmondásához, a közönséggel
való megosztásához.
Az előadás befejezése, összegzés
Az előadásunk lezárásához is kapcsolódik fontos rituálé. A színpadon megjelent
élményekből válogatva egy „tabló”- vagy „montázs”-technikával történő visszatekintés
segíti a nézőket az előadás fontos pillanatainak, üzeneteinek felidézésében. A
közösen létrehozott előadás gyümölcseinek számbavételében, értékelésében.
Az előadás végeztével gyakran tapasztaljuk, hogy a nézők egy része nem indul el
haza – egy ideig még ott maradnak a teremben és keresik a módját, hogy másokkal
(sokszor a fellépőkkel) beszélgetve őrizzék magukban az előadás hangulatát.
Eközben sokszor reflektálnak az előadáson történtekre és megfogalmaznak valamit
abból, amit bennük indítottak el a látottak. Azt is gyakran megfogalmazzák, hogy
ha lett volna még idő, akkor ők is meséltek volna saját történetet. Ez számunkra jó
visszajelzés az előadás minőségét, sikerességét illetően.
Megosztás, feloldódás
Számunkra, szereplők számára is lényeges, hogy megoszthassuk egymással
az előadáshoz kapcsolódó fontos megéléseinket. Ez segít abban is, hogy újra
visszatérhessünk a valóságos világ aktuális történései közé. Hogy a megváltozott
tudatállapotból újra visszakerüljünk a hétköznapi valóságba, tudjunk benne jól
működni. Hogy újra működésbe tudjon lépni természetes védekező rendszerünk,
hogy érzékenységünk visszatérjen a normál viszonyok között számunkra elviselhető
szintre.
Az előadás után közvetlenül ez az érzékenység még nagyon jelen lehet,
sebezhetővé téve a szereplőket a nem megfelelő reagálásokkal szemben. Fontos,
hogy ez a megosztás megfelelő keretekben, megfelelő irányítással történhessen.
A mi szokásaink szerint, ha tehetjük, az előadás után együtt vacsorázunk és
a mindenkori játékmester irányításával osztjuk meg egymással az előadással
kapcsolatos élményeinket.
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Kritika és továbblépés
Tudatában vagyunk az ilyenkor a helyzetből is fakadó érzékenységünknek,
fáradtságunknak, emiatt kerüljük azt, hogy ilyenkor akarjuk megtenni a végső
értékelését mindannak, amit csináltunk. Ebben a helyzetben lehetőség szerint
kerüljük egymás kritizálását. Csak jelezzük a nehézségeinket, amikkel
szembekerültünk, vagy amit egymásnak okoztunk.
Az ezekkel való szembenézést és megbirkózást a következő próbá(i)nkra
halasztjuk, így meg tudjuk teremteni az esélyt ahhoz, hogy ezeken a nehézségeken
eredményesen túljuthassunk. Tapasztalataink ahhoz segítsenek hozzá bennünket,
hogy tanuljunk belőlük, a jobb eligazodásra és építkezésre, önmagunk fejlesztésére
használhassuk, ahelyett, hogy megterhelnék a kapcsolatainkat, rontva a további
együttműködésünk feltételeit! Hogy láthassuk, melyikünk működéséről hogyan szól
az, amit megtapasztaltunk, és kinek milyen lehetősége van ezek meghaladására –
hogy mit tanulhatunk belőle együtt és külön-külön!

Utószó
1992-ben egy új-zélandi playback-társulat próbáján „pecsételődött meg a sorsom”,
ott „fertőződtem meg végleg a playback-vírussal”. Az általam akkor megtekintett
próbájuk nagyon intenzív élmény volt. Elkötelezett és bevonódott kreatív munkának,
önfeledt játéknak és erős személyes élmények megosztásának lehettem tanúja. Az
élmény arra indított, hogy megkeressem a lehetőségét, hogy ez az én életemnek is
a részévé válhasson.
Így lettem tagja a budapesti Rögtönzések Színházának. Azóta a playback-színház
része az életemnek – amiért hálás vagyok a sorsnak –, gazdagabbá teszi az
életemet, segíti a pszichológusszakmai fejlődésemet. Kívánom Neked is, hogy minél
több értéket tudj találni benne a Magad számára.
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Dr. Bakó Tihamér

A playback mint önkifejező
és kreatív színházi műhely
Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely olyan kísérlet, amelyben ötvözni kívánom
a pszichoterapeutai identitásomat művészi alkotóerőimmel; ahol kísérletet teszek
a színház katartikus erejének és a pszichoterápiás csoport együttes élményének
egyesítésére, életben tartva a cselekvés, a kreativitás, a spontaneitás és a játék
örömét, gyermek- és felnőttkorban egyaránt.

Filozófiai háttér
A gyermeket képességei nyitottá, érdeklődővé, kíváncsivá teszik. Aktívan van jelen a
világban, kutató szemmel, rácsodálkozva, a megismerés örömével szemléli a körülöttevele történő dolgokat. A gyermek nem csupán tudatosan reagál, hanem tapasztalatait,
egész lényét mozgósítva is. Minden gyermek – akárcsak az ősi kultúrában élő
archaikus ember – spontán alkotó- és reprodukáló művész (Popper, 1979): rajzol, fest,
épít, szerepeket formál, drámákat játszik el, táncol és meséket költ.
Miközben felnövünk, e generális művészi igény, késztetés és kifejezési készség
fokozatosan elapad bennünk. Az, hogy e képességünk, készségünk, adottságunk
egykor bővizű forrásként gazdagította életünket, nehezen hihető – feledésbe
merül, emléktöredékként él bennünk. A gyermekkor különös, megismételhetetlen
varázsának tekintjük, melyet a felnőtté válás során el kell veszítenünk.
E képesség kiszikkadása azonban nem törvényszerű, hisz vannak, akik „túlélik” a
felnőtté válás ezen „káros” hatását, és képesek fantáziájukat, alkotókedvüket ébren
tartani. Megközelítésünk szerint ezek a gyermeki képességek a gyermekkorból
átmenthetők, tovább éltethetők, illetve kellő gyakorlással élővé tehetők, aktiválhatók.
Ez nem pusztán a művészek kiváltsága, részese lehet mindenki, aki kellő
figyelemmel, gonddal építi, használja, tréningezi alkotó tehetségét. Az Önkifejező és
Kreatív Színházi Műhely ehhez nyújt segítséget, azáltal, hogy a közös munka során
különböző szerepeket játszunk el, s ahogy ezt Grotowski (1999) írja, „e szerepeken
keresztül bejutunk a hétköznapi maszkunk mögött rejtőző mélységbe, bejutunk
személyiségünk intim szféráiba. Átlépjük gátjainkat, kilépünk korlátaink közül, hogy
feltöltsük azt, ami üres vagy fogyatékos bennünk, hogy megvalósuljunk.
Nem állapot ez, nem egyszerűen valamiféle kondíció, hanem folyamat, egy aktív
keresés, melynek során az, ami bennünk sötét, átvilágosul.”

A műhely célja
Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely olyan játékos színtér, ahol megjelenik a
Mérei Ferenc (1978, 1987) által leírt együttes élmény egymást támogató hatása.
Ebben a lélektani térben a közös munka célja a tagok autonómiájának, belső
szabadságának kiszélesítése, a szuverén én támogatása, és mindezek segítségével
új eszközök kipróbálása. Olyan eszközöké, amelyek külső és belső világunkat
gazdagítják, fantáziánkat aktiválják, bővítik viselkedésrepertoárunkat, életben tartják
kreativitásunkat, szabaddá teszik spontán megnyilatkozásainkat.
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Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely arra törekszik, hogy gazdagabbá tegye
az önkifejezést – növelve a résztvevők önbizalmát, önbiztonságát, elégedettségét.
Ez az a háttér, amely közvetve vagy közvetlenül segítséget nyújt az élet váltófázisait,
illetve az élet eseményeit kísérő krízisek kreatív, én-építő megoldásaiban.

Az Önkifejező és Kreatív
Színházi Műhely
Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely olyan zárt csoport, amely ötvözni kívánja
a színház kifejezési eszközeit és a csoportdinamikai törvényszerűségeket. A műhely
vezetője arra köt szerződést a tagokkal, hogy segíti őket az alapvető színházi
kifejezési eszközök elsajátításában, a spontán-kreatív szerepformálásban – a
célból, hogy önkifejezési eszköztáruk bővüljön, hogy ráleljenek alkotóerejükre, s a
játékosság örömteli élményével gazdagodva új megoldások, kreativitás hassa át
életüket.
A Színházi Műhely visszaadja az együttes élmény erejét. Közös rítus születik néző,
játékmester, színész és zenész között. Az élet eseményei, történetei immár nem
kiragadott, magányos élményként jelennek meg, hanem kimondhatóvá, vállalhatóvá
tett közös élménnyé válnak. Egy-egy válságos élményt látva, megformálva a
színpadon, eszköztárunk gazdagodik, majd segít a kritikus helyzetek aktív, kreatív,
spontán megoldásában.
A közösen alkotott színházi élmény során, ahogy azt Peter Brook (1999)
megfogalmazta, önnön élettapasztalatainkon jutunk túl: a játék segít feldolgozni,
integrálni kudarcainkat, életünkre rátelepülő traumáinkat, fájó tapasztalatainkat.

A keretek
A csoportot többnyire egy-két vezető irányítja. A létszám 16–20 fő. Összesen 40–120
órakeretre szerződünk egymással. A műhelyben való részvétel nem igényel előzetes
színészi képzettséget, színpadi élményt.

A műhelymunka szakaszai
A csoportfejlődést három fő szakasz jellemzi.
•
Az első a csoport összekovácsolódásának időszaka, a biztonság, az egymásra
hangolódás fontos élményének megszületése. Találkozás a módszerrel,
a vezetővel, egymással. Itt történik meg az alapvető önkifejezési színházi
technikák elsajátítása, a később részletesen is leírt eszközök megtapasztalása,
a színpadon alkalmazott kifejezési módok megismerése.
•
A második szakasz a munkafázis, a csoport fókuszának megfelelően a történetek
megmunkálása a playback-technikával. Itt alakul ki a mesélő–színész–néző–
zenész négyes egysége és feladataik. A mesélő elmondja a játékmesternek
életének azt az eseményét (lehet múltbeli vagy várható, jövőbeli történés, álom
stb.), amit át akar formálni. Ezt jelenítik meg a csoport tagjai mint színészek,
zenei kísérettel. A lejátszás több változatban is végbemehet, ezt a történet
jellege határozza meg. Egy eljövendő eseményt például akár négy-öt verzióban
is lejátszunk, beleszőve a várakozást kísérő félelmet, szorongást és a vágyat.
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•

A harmadik szakasz végződhet a szokásos csoportzáró eseményként,
amikor végiggondoljuk a történteket, visszajelzést adunk egymásnak, s egy
zárómondattal elköszönünk a közös élményektől, egymástól. Ez a ritkább
változat. A legtöbbször színházi előadással zárjuk a közös munkát. Az előadást
rendezhetjük önmagunk számára és meghívott vendégeknek, akik többnyire
hozzátartozók, barátok. Ennek rituális ereje sokkal hatásosabb, ezért a csoportok
többnyire ezt a zárást választják. Megélni a színpadi élményt, színésznek lenni,
mások előtt játszani olyan katartikus élmény, ami rendre megkoronázza az
Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely munkáját.

A műhelymunka két formája
Fókuszban a jövő
Ebben a megközelítésben a várható életesemények állnak a középpontban. Gyakori
élményünk, hogy egy eseményre szorongással, félelemmel gondolunk, készülünk.
Ezek az előrevetítések gyakran kedvezőtlenül hatnak ránk, megbénítanak bennünket,
megfosztanak kreativitásunktól, és az eseményt mintegy eleve vesztesként éljük át.
Ezzel kezdődik aztán az a bizonyos „csúszdaélmény”, amikor úgy érezzük, sorsunk
kezd kedvezőtlen irányba fordulni.
A jövő eseményeit fókuszba állító műhelymunka ezt igyekszik megelőzni. A
történetmesélő, miután elmondott egy eljövendő eseményt, megosztja a játékmesterrel
félelmeit, szorongásait, kétségeit, de a vágyott élményt is. A kiválasztott színészek
(zenészkísérettel) eljátsszák a jelenetet.
Egy tizenhárom éves fiú mesélte el például, hogy egyik nagyapja temetésére kell
lemennie egy kis faluba, és nagyon sok benne a félelem. Tart attól, hogy elneveti
magát, vagy csillapíthatatlan zokogásba kezd, fél a halottól – de elmondta azt is,
hogy szeretne tőle tisztességesen elbúcsúzni, hiszen tudja, milyen fontos pillanata
ez kettejük kapcsolatának. Ezt az élménysort játszottuk el neki, négy változatban
egymás után. A jövőre vonatkozó fantáziák színpadi látványa felszabadította
nagyapja iránti érzelmeit. Közel kerülve saját érzéseihez, ennek megfelelően
tudott jelen lenni a temetésen, és átélni a végső búcsút.
Fókuszban az életesemények-álmok
Ennek során is a korábban leírt 4+1 felosztás jellemzi a színházi térben jelen lévő
csoportot. A csoport vezetője a játékmester. Ha két vezető van, az egyik a játékmester,
a másik a műhelymunka felelőse. Kiválasztjuk a zenészt. A színészek felmennek a
színpadra, ott kap helyet a történetmesélő és a játékmester is. A nézők a nézőtéren
foglalnak helyet. Így alakul át tehát a csoport színházzá.
A mesélő elmondja a történetet, és kiválasztja, melyik színész melyik szereplőt
alakítsa. A játékmester megkéri őt, sorolja fel a szereplőket ebben a szituációban
leginkább jellemző néhány tulajdonságot. Amikor mindezen túl vannak, kiadja az
utasítást: „Nézzük!” A zenész belekezd a zenei kíséretbe, és addig játszik, amíg a
színészek megtalálják a kellékeket, elfoglalják induló pózukat a színpadon. Amikor a
zene elhallgat, a színészek tudják, minden a helyén van, indulhat a játék.
A jelenetet követően a játékmester megkérdezi a mesélőt, mit élt át közben, majd
elköszön tőle. A történet a mesélő engedélyével a játék munkapéldányává válik.
Ezt követi a műhelymunka a második vezető irányításával. Elemzik a kifejezést,
a látványt, a színpadi képet. Ez a gazdagodás időszaka, hiszen újrajátszhatjuk az
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egyes elemeket, kipróbálva, magunkévá téve a kifejezési eszközöket. Itt érvényesül
Grotowski (1999) tapasztalata, miszerint a spontaneitás a rendből fakad, amit soksok próbálkozásnak kell megelőznie.
Ebben a játékban olyan életeseményeket-álmokat jelenítünk meg, amelyekről a
mesélő úgy gondolja, még dolga van velük: nem zárta le, nem dolgozta fel, nem
fejtette meg őket. Így az újrajátszás a védett csoportkörnyezetben gazdagíthatja a
színpadon látottakat. Tágabb közegbe helyezi. A történetmondó is részese lesz az
élményt megformáló alkotó folyamatnak. A hozam számára tehát kettős: a lejátszott
élmény katartikus, átformáló hatása és a megformálás együttes élménye.

A műhelymunka résztvevői
Csoportvezető-játékmester
A műhely vezetéséért egy (vagy két) vezető felel, akik az első szakaszban
csoportvezetőkként vannak jelen. Feladatuk, hogy segítsék a tagok biztonságos
részvételét a csoportfolyamatban, támogassák a találkozást, az együttesség
élményének megélését. Ők azok, akik a bemelegítési technikákon át elvezetik
a csoportot a színészmesterség önkifejezési módjaihoz. A műhelyben nem
színészképzés folyik, hanem olyan élmények megélése, olyan önkifejezési eszközök
elsajátítása, amelyek segítségével, a színészi eszközöket használva a színpadra
felkerülő csoporttag képes érzéseket, élményeket megjeleníteni. Ki tudja fejezni,
meg tudja mutatni a történteket.
A csoportvezető a műhelymunka során műhelyvezetővé válik, ahol mint mester
megmutatja a hibákat, de egyben új utakat ajánl kipróbálásra. A harmadik szakaszban
a csoportvezető játékmesteri szerepkörbe kerül.
Érdemes szót ejtenünk a kettős vezetésről, melynek jelentősége a második és
harmadik szakaszban válik hangsúlyossá. Itt a két vezető szerepfelosztása a
biztonságot, a hatékonyságot fokozza. Míg az egyik vezető (a második szakaszban)
csoportvezető marad, a másik műhelyvezető lesz. A harmadik szakaszban a
játékmester tehermentesíti a csoportvezetőt, aki szervezi az előadást, biztat a
nézőtérről, törődik az éppen nem színpadon levőkkel, majd az előadás utáni
eseményeket is összefogja. Ő biztosítja az állandóságot, a kereteket és a rítusokat
is.
A csoporttagok
Az első szakaszban minden résztvevő csoporttagként van jelen. Együtt élik meg a
kezdeti összemelegedést, a csoporttá válás folyamatát. Egymást támogatva sajátítják
el a színházi önkifejezés eszközeit.
A második szakaszban a csoporttagok lehetnek színészek, történetmesélők,
zenészek, nézők, illetve az egyes jelenetek után műhelytagok, akik a csoportvezetők
segítségével elemzik a játékot, és kipróbálják az új kifejezési formákat.
A színészek
Talán ez a legösszetettebb szerep, hisz a néző szerepe adott. A színész bevonása a
játékmester feladata. A történetmesélő is a játékmester holdudvarába kerülve mesél
és él át élményeket. A zenész, aki maga is a színpadon van, kiszolgálja a színészt,
fokozza a hatást, kereteket biztosít, új kifejezési formával gazdagítja az előadást, a
megjelenítést.
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Az előadás, a hatás, az élmény visszaadásának sikere azonban a színészen áll vagy
bukik. Az, hogy a játék minél hitelesebb, minél kifejezőbb legyen, nagymértékben függ
a felkészüléstől. Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely célja is ebben rejlik: hogy
ráleljünk a szerepre önmagunkban, szabaddá váljunk a kifejezésben, találkozzunk
spontaneitásunkkal-kreativitásunkkal. Játékosan, de fegyelmezetten jelen lenni. Az
ehhez vezető út Csehov (1997) szerint a test rendkívüli érzékenysége a kreatív lelki
impulzusok iránt. Ezt az érzékenységet – mondja Csehov – nem lehet csupán fizikai
gyakorlatokkal elérni: meghatározó a lelki adottságok fejlesztésének képzése. Ilyen
eszköz az élet értelmezése, a mélység megmutatása az életjelenségek mögött. A
színésznek meg kell tanulnia a tárgyilagosságot, a test és a lélek engedelmességét.
Csehov szerint amint a színész kialakítja improvizációs képességét és felfedezi
önmagában azt a forrást, amelyből minden improvizáció merít, a szabadság
mindaddig ismeretlen öröme járja át, és sokkal gazdagabbnak érzi magát, mint
azelőtt.
Brook (1999) szerint a színész megidézi és feltárja azt, ami minden emberben
jelen van, s amit a mindennapi valóság elfed. Ahhoz, hogy a színész ezt a hatást
elérje, fontos – véli Grotowski (1999) –, hogy átélje a bizalmat, a nyitottságot, fizikai
és lelki világának integrációját. A neves lengyel rendező szerint ebben a folyamatban
a legnagyobb akadály maga a színész. Ezért az ő gyakorlataikban a legfontosabb
feladat, hogy a színész megszabaduljon belső ellenállásaitól. Ezáltal lesz képes arra,
hogy kreativitása, spontaneitása révén eljusson a történet lélektani magjához.
E lélektani élmény visszajátszása adja a katartikus élményt, melynek hatására a
mesélőben a változás elindul. Ezt az élményt magam is sokszor átéltem. Talán a
legemlékezetesebb mégis az volt, amikor 1997-ben, New Yorkban részt vettem a
Jonathan Fox által szervezett playback-képzésen. Egy háromnapos blokkot Peter
Hall vezetett. A módszert tanulva történeteken keresztül ismertük meg a technikát.
Egyik alkalommal a nyelvtanulással kapcsolatos rossz élményemet mondtam el, egy
konkrét történetet, amely egyik korábbi amerikai utamhoz kötődött. A lejátszás, a
történet újralátása, az azt követő technikai műhelymunka új megvilágításba helyezte
és így átbillentette bennem az eredeti élményt. Ez után változott meg a viszonyom a
nyelvtanuláshoz.
A színész dolga tehát az, hogy külső eszközök (díszletek, maszk), kifejezési
módok (mozgás, hang), a színházi tér, a spirituális világ segítségével effajta
élményeket segítsen átélni. A játékmester, a zenész és a színész elkíséri a nézőt
és a mesélőt a történet mélyére, segít újraélni, belemerülni, elpusztulni, kiemelkedni
és újrateremtődni. Együtt merülnek le az ősi világba, ahol az élmény közös. Ez az
archaikus lemerülés teremt élményközösséget a mesélő és a néző, a ma embere
és az előző korok embere között. Találkozhatunk mindazzal az élménnyel, ami
hétköznapi lényünk mögött rejlik, s ami miatt talán az ősember is a barlang falára
rajzolta figuráit, és táncot, harci játékot lejtett előtte.

Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely területei
A lélektani tér
A színházi műhely résztvevői sajátos lélektani teret teremtenek maguk köré. A
színész egyszerre van jelen a színpadi térben (önmagával, színésztársaival és a
szereppel), s a színházi térben (a történettel és a nézővel). Ez a többdimenziós
jelenlét hallatlanul nagy fegyelmet, összpontosítást igényel – az együttlét izgalmas
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és hatékony formája. Ez kelti életre a történetet, s hozza létre a színházat. A színház
– Artaud (1983) szerint – nem más, mint a színpadi tér benépesítésének, életre
keltésének egy bizonyos módja. Eszköze pedig az, hogy a tér egy adott pontján a
színész lángra lobbantja a helyzeteket teremtő s ugyanakkor konkrét gesztusokban
testet öltő emberi érzelmeket és érzéseket.
A történet életre kel. Létrejön az előadás, mely – Csehov megközelítésében – a
színész és a néző kölcsönös együttműködésének eredménye. A színész atmoszférát
teremt, amely a nézőt becsábítja, bevonja a helyzetbe és elmélyíti benne a befogadás
képességét, megérinti őt s megmozdítja az érzéseit. A néző érzi a jelenet tartalmát,
a történet a lényébe hatol. Bevonódása a színész szigorú belső munkájának és az
együttjátszás alkotóerejének eredménye.
A színpadon figyelni kell egymásra, érezni a másik működési módját. Ez a
figyelem nagyon erős empátiát és jelenlétet követel. Az önkifejező színész mind a
műhelymunka, mind a színpadi játék során a jelenlét egy olyan szintjét fejleszti ki, ami
nem csupán a tudatosságból táplálkozik, sokkal inkább az intuícióból, az érzékelés
testi és érzékszervi csatornáin át.
A színész megtanulja érzékelni a körülötte létrejövő lélektani, színpadi és színházi
teret. Alkotó módon vesz részt ennek kialakításában, hatékony működtetésében. A
műhelymunka során a csoporttagnak olyan készségei, képességei bontakoznak ki,
amelyekkel korábban talán ritkán találkozott, a jövőben azonban feltehetőleg annál
gyakrabban fog: azaz a terek észlelése, érzékelése, használata, élővé tétele.
A játék
A csoport kezdeti szakasza, a műhelymunka, a színházi előadás során meghatározó
a színész játékossága. Ezt a készséget gyerekkorunkban jól ismertük, felnőttként
pedig elfelejtettük. A játék alapja a spontaneitás, a felszabadultság. A csoportfolyamat
során újra megtanulunk játszani. A gyakorlatok hozzásegítik a résztvevőket ahhoz,
hogy átéljék a felszabadultság belső állapotát, s újra felébredjen bennük a játék
vágya; hogy ők maguk kezdeményezzenek játékokat és éljék át annak felszabadító,
kreatív élményét. Ez az a tapasztalat, amit a résztvevő a műhelymunka befejeztével
többek között elvihet magával.
Spontaneitás-kreativitás
A műhely egyik leginkább vállalt célja a résztvevők spontaneitásának-kreativitásának
fejlesztése. Sztanyiszlavszkij (1946) szerint ennek legfőbb akadálya maga a
személy, aki belső gátjai miatt nem jut el e készségeihez. A műhelymunka feladata
ennek értelmében a belső gátak oldása. Sztanyiszlavszkij szerint a spontaneitás
egy belső rendből fakad. Tehát ha a színész kellő kifejezőeszközzel rendelkezik,
felkészítette testét-lelkét, akkor jobban rátalál belső alkotó világára. A műhelymunka
során ezért arra törekszünk, hogy a résztvevők önkifejező repertoárját gazdagítsuk,
lélektani részvételüket megsegítsük, biztonságérzetüket fokozzuk. A színész befelé
figyelve belső teret teremt: ebben találkozik a szereppel, immáron azon készségek,
kifejezőeszközök birtokában, amelyeket a bemelegítés során hozzáférhetővé tett. Az
önkifejező színész rátanul arra, hogy e szakaszban összpontosítson, s hogy teljes
lényével a megformálandó szerep felé forduljon. Így nagyfokú spontaneitással és
termékeny kreativitással képes megformálni a szerepet. A belső tér megteremtésének
készsége, a belső találkozások a személy részévé válnak, gazdagítják személyiségét,
viselkedéskészletét.
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A belső színház, a fantázia
Talán még felnőttként is emlékszünk arra az intenzív „belső színházi” életre, amit
gyerekként átéltünk. Fantáziánk szinte állandóan működött, elég volt egy-egy mese,
történet vagy játékhelyzet, hogy életre keljen. A fantázia olyan gazdag és színes,
kreatív és spontán alkotó világa létezésünknek, amelyben átélhetjük, eljátszhatjuk
életünk várható eseményeit éppúgy, mint a múlt történéseit. A fantázia fontos alapja
önkifejezésünknek, de éppúgy, mint a játék, felnőttkorunkban veszít szerepéből.
Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhelyben nagy gondot fordítottunk a fantázia
és a játék fejlesztésére, önkifejezésünk szolgálatába állítására. Alapul vettük a
Sztanyiszlavszkij által is leírt gyakorlatokat, amikor egy-egy hívókép lesz az alapja
a spontán, kreatív belső világ építésének. A belső képek önálló életre kelhetnek, s
a lejátszás rájuk épül. Több megformálásra adnak lehetőséget. Megmutathatjuk a
belső fantáziavilág hangulatát, történéseit éppúgy, mint az általuk keltett érzéseket,
belső képeket.
A fantázia az alapja annak a biztonságos élménynek, amely spontaneitásunkat,
kreativitásunkat életre kelti. A felébresztett fantázia feloldja a gátlásokat, s így közelebb
kerülhetünk alkotó világunkhoz.
Belső rítusok
A színházi élet: a próbák, a főpróbák, a bemutatók, előadások, az előadások utáni élet
stb., tele van rítusokkal. Peter Brook (1999) szerint a rítusok fontos elemei a színházi
életnek.
Az Önkifejező és Kreatív Színházi Műhelyben is kialakulnak rítusok – külsők és
belsők egyaránt. Míg a külső rítusok a műhelymunka után szerepüket vesztik, a belső
rítusok szerves részei lehetnek működési módunknak, azáltal is, hogy beépülnek
viselkedésünkbe. Segíthetnek bennünket például egy jövőbeni eseményre való
felkészülésben, amikor a felkészülés rítusa során a belső színház, a fantázia segítségével előkészülünk a különböző lehetőségekre. Általa mozgósítjuk a megoldásban
esetleg szerepet játszó eszközkészletünket. Élővé tehetjük többdimenziós
jelenlétünket, s így hatékonyabban, számunkra kedvezőbben élhetjük meg a várható
eseményeket. A színházi műhely során átélt belső rítusok fontos szerepet játszhatnak
abban, ahogyan részt veszünk az élet eseményeiben, a konfliktusok rendezésében, a
krízisek feloldásában. A beépült rítus mintegy meghatározza működésünk ritmusát, s
így kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá teszi életünket.

Célcsoport
Ezt a műhelymunkát háromféle csoportban próbáltam ki: serdülők, tanár szakos
hallgatók, vegyes csoport.
Serdülők
Serdülőkorban tele vagyunk bizonytalansággal. Miközben a gyermekkor elhagyására
készülünk, sok-sok érzés gyülemlik össze bennünk. Szeretnénk benne maradni
a gyermeki létben, miközben már vágyunk is elköszönni tőle. A jövő azonban az
ismeretlennel riogat. Kíváncsiskodunk és félünk. Lassítunk és siettetünk. Az Önkifejező
és Kreatív Színházi Műhely igazi terep ennek megsegítésére. A serdülő fiú és lány tele
van történetekkel múltjából és jelenéből. Álmai olykor elárasztják, s nem tud velük mit
kezdeni. Ugyanakkor foglalkoztatja a jövő is, ami sokszor szorongással tölti el.
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A műhely teret ad az önkifejezés kipróbálására. A megélt élmény, az átélt helyzet,
a kipróbált viselkedés növeli a biztonságot, fokozza az önbizalmat. A gátlások
legyőzése újabb szerepek kipróbálására ösztönöz. Az együtt megélt ügyetlenség,
a katartikus feloldódás a személyiségfejlődés „áramlását” teszi természetessé.
A csapathoz tartozás segít túljutni egy már-már feloldhatatlannak tűnő helyzeten,
élményen. Jó példa erre a következő történet is.
István egy jövőbeni képről beszél.
– Van egy lány – mondja –, akivel már hónapok óta kerülgetjük egymást.
Nem tudom, hogy most mi van. Naponta találkozunk, de nem tudom, hogy ez
együttjárás-e vagy sem.
István arra kér bennünket, játsszuk el azt a helyzetet, amikor ezt megbeszéli a
lánnyal. A lejátszásban megjelenítődik István szorongása, ügyetlensége, félelme
és a vágya. Nagyokat nevetünk. Amikor a következő összejövetelen érdeklődöm
a fejleményekről, a csoport nagy nevetésben tör ki. István valóban túljutott a
„beavatódás” e hosszasan várt élményén. Attól a lánytól elköszönt, és azzal a
lánnyal jött össze, aki a színpadon a „partnere” volt.
Tanár szakos hallgatók
A tanárképzés egyik fontos állomása a gyakorlat. Az élő helyzet, amikor a tanultakat
ki lehet, illetve ki kell próbálni: a tanítás. A leendő tanárok – szorongástűrésük
mértékétől függően – sokszor napokon át nyugtalanul alszanak, vagy egyáltalán nem
is alszanak. Feszültek, izgulnak. Azt élik át, hogy olyan sokfelé kellene egyszerre
figyelniük, ami szinte lehetetlen. Figyelni kell a tananyagra, a hospitálást felügyelő
tanárra. A belső izgalomra. A legkritikusabb azonban maga az osztály. Miként lehet
megnyerni őket, hogyan lehet lekötni a figyelmüket ilyen körülmények között?
A műhelymunka során a megtanult szerepkészlet segítségével abban segítettünk
a próbatanításra készülő hallgatóknak, hogy lejátszottuk az általuk fantáziált órát.
Kitől, mitől félnek, hogyan lennének elégedettek önmagukkal? A hatás kedvező volt.
Erről számolt be Irén, miután felhívtam a gyakorló tanítást követő estén.
– Furcsa érzésem volt – meséli. – Ezt hívják déjà vu-nek, amikor az ember azt
éli át, hogy ez egyszer már megtörtént vele. Nyugodt voltam. Tudtam a tanításra
figyelni. Kevésbé zavartak más dolgok. Azt hiszem, jól sikerült. Köszönöm.
A jövőbeli esemény lejátszása elvitte a feszültséget, és a tartalmi rész jobban
érvényesülhetett.
Vegyes csoport
A meghirdetett csoportokba bárki jelentkezhetett. A cél, hasonlóan a kezdetben
leírtakhoz, a játék megélése, a találkozás volt a belső alkotó világgal. A résztvevők
személyes történeteket, álmokat, várható eseményeket meséltek el, és az
önkifejező eszközök elsajátítása, a csoportépítés szakasza után ezeket játszották el
egymásnak. Közben készültek a záró előadásra, amely többnyire a hozzátartozókból
álló közönség előtt zajlott.
A műhelyszakaszban a történeteket nem csak egyszer játszhattuk el: a munkakópiát
újra és újra megformálhattuk. Ennek során tanultuk a technikát, bővítettük a kifejezési
repertoárt, vettük számba az együttjátszás elemeit. A történetek változatosak voltak.
Barbara például egy baráti házaspárral töltött estéjét mesélte el, amikor a férje
barátja szexuális ajánlatot tett neki. Ezt a hónapok óta magában hordott élményt
azért osztotta meg velünk, mert akkor, ott tehetetlennek érezte magát, megalázó
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helyzetként élte át. Az újrajátszásban szeretett volna több verzióban elégtételt venni
a férfin, és akár a botrányt is vállalva, feloldani a maga rossz érzését.
Barbara örömkönnyek között nevetett együtt a nézőkkel, és a következőt
fogalmazta meg:
– Újra szabadnak érzem magam. Már a férjemmel is tudok beszélni a történtekről.
Megtette.

Az eszközök
A műhely hat eszköztárat vesz számba. E hat terület megismerésével készülünk fel a
korábban leírt célok megvalósítására, azaz arra, hogy a műhely tagjai találkozzanak
belső kreativitásukkal, spontaneitásukkal, képesek legyenek játszani, bízni
önmagukban. A műhelymunka olyan új eszközök kipróbálását teszi lehetővé, amelyek
a hatékonyabb konfliktuskezelést, a kreatívabb krízismegoldást és egy örömtelibb,
sikeresebb életet segítenek megvalósítani. A csoport tagjai ugyanakkor egymásnak
is segítenek azzal, hogy az elhangzott történeteket élményszerűen játsszák vissza.
A hat terület a következő:
A próba
A próba a színész egyedül és társaival közösen végzett felkészülése. Modellértéke
van, hisz rátaníthat arra, hogy egy feladat előtt adjunk időt magunknak. Ritualizál.
Belénk építi a felkészülés, a ráhangolódás fontosságát. Figyel a folyamatban
megjelenő különböző ritmusokra. Megtanít összpontosítani, mozgósítani belső
képességeinket.
A próba feladata többek között a test bemelegítése, a színészi kifejezési eszköztár
kipróbálása, a belső gátak oldása, az ellenállások legyőzése, a biztonság, intimitás
megélése, a társulat közös világának kialakítása, a színpadi tér bejárása, az
eszközökre való figyelés. De a legfőbb ezek közül a belső világ felszabadítása, hogy
nyitottá, spontánná, kreatívvá váljunk.
Az önkifejező színész felkészítése
Azért is hangsúlyozom az önkifejező színészt, mert a színpadon játszó legfontosabb
eszköze önmaga. A műhely ezt az eszközt akarja nyomatékosítani, a kifejezés
fókuszába állítani. Ezt leginkább a műhelymunka első szakaszában érhetjük el,
azáltal, hogy a csoporttagot minél inkább hozzásegítjük saját kifejezőeszközeinek
felfedezéséhez. Ezen időszak szándéka a közös biztonság megtalálása, egy olyan
fokú intimitás kialakítása, amelyben vállalható az önmegmutatás széles repertoárja.
A bizalmi játékok, intimitást növelő találkozások segítik e belső gátak oldását. A
biztonság növeléséhez ugyanakkor a technikák alapos elsajátítása is fontos.
A testi bemelegítés éppolyan lényeges, mint az érzések kifejezésének megtanulása.
Képezzük a hangot, a mimikát, a gesztusokat, a finom és széles mozgásokat, a
szavak kifejezőerejét csakúgy, mint a testet. A test és a lélek összhangját keressük
egy alapvetően intim, biztonságot adó közegben. A színész gátlása ezáltal csökken,
így leli meg önmagát, talál rá belső alkotó világára, lát és láttat, ráérez és megosztja
az élményt, gazdagodik és gazdagít, katarzist kelt és él át maga is.

65

A külső eszközök
A színész különböző kellékeket, tárgyakat, maszkokat használ a megjelenítés során.
Ezekhez való viszonyát tapasztaljuk meg a felkészüléskor. A kellék része lehet a
megformálásnak, hangsúlyosabbá tehet egy-egy jelenetet. Lehetőséget ad a vele
való játékra. Szimbolikus hatása elmondhatóvá tesz nehezen elmondható dolgokat.
Hasonló hatást érhet el a maszk is. Elfed és átír. Általa eltolódhatnak a hangsúlyok,
karakteresebbé tehetők a jellemek. Ide tartoznak a rögtönzött díszletek is, melyek
szervesen kapcsolódhatnak a kifejezéshez. Akkor és ott kerülnek be a színre,
szerepük így hangsúlyossá válik. A díszlet, a kellék, a maszk – amiket a színész visz
fel a színpadra – a játék kiszolgálói.
A megjelenítés erejét fokozza a zene is, amely segíti a keretek megtartását.
Igazi hatását jelenet közben érheti el: lényeges szerepet kap a darab ritmusának
kialakításában. Általa születhet meg a lélektani hatás, a történet spiritualitása.
A színpad
A történet a színpadi térben elevenedik meg. Ez a kifejezési eszköz felerősítheti vagy
gyengítheti a hatást. A színpadnak olyan erőtere lehet, ahova belépve kreatívvá,
alkotóvá válunk. Ahhoz, hogy ez megtörténjék, fontos a ráhangolódás. A próba
egyik feladata a színpadi tér bejárása, belakása. Az itt zajló rámelegedés teremti
meg azt a lélektani teret, amelyben a külső színpadi tér otthont ad a történeteknek,
színtere lesz a mesélő világának: itt térünk vissza a történet helyszínére, oda és
abba a korba, ahol és amikor az események játszódnak. A színpad az együttjátszás
színtere is: teret adunk egymásnak, segítjük a történet formálódását. Tudnunk kell, a
színpad mely pontjai hangsúlyosak, lehetnek a figyelem középpontjában, s melyek
alkalmasak a háttérbe vonulásra.
Az együttjátszás
Az egyéni kifejezés elsajátítása mellett meghatározó az együttjátszás élménye
is. Jól emlékezhetünk a gyermekkorban átélt csoportos játékokra, amikor szinte
megbeszélés nélkül tudtunk együtt játszani, belefeledkezve a játék örömébe.
Fegyelmezetten és felszabadultan, önmagunkat érvényesítve, de a másikat is
engedve kibontakozni.
Az együttjátszásnak a közös játék örömén túl az a célja, hogy a történet lépésről
lépésre épüljön fel, s haladjon a katarzis felé, illetve hogy a mesélő élje át azt az
élményt, ami miatt a történetet elmondta. A színésznek ezért azt kell hozzáadnia a
játékhoz, ami az ő szerepéből ezt a hatást előmozdítja.
Ez nagy fegyelmet, az összpontosítás, a ritmusra, az egymásra figyelés képességét
kívánja meg. Együtt hozunk létre valamit, közösen alkotunk. Az „együttes élmény”
atmoszférája megsokszorozza, spirituálissá teszi a hatást a színpadon éppúgy, mint
a nézőtéren.
A spirituális hatás
Ez az, amiért színházba járunk, amit színész és néző egyaránt átél. Ami az együttes
élmény csúcspontja lehet. Ami áttöri hétköznapi létünket, és archaikus világunkig
visz vissza bennünket, amikor megborzongunk, és repülni vágyunk. A spiritualitás
egy folyamat eredménye. Kezdete a próbával indul. Képes lesz-e a színész
megszabadulni gátlásaitól, és elkísérni a mesélőt története mélyére? A spiritualitás
részese a játékmester, aki szinte sámánként vonja be a nézőt és a színészt a játékba.
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A két kezdetben különálló tér, a nézőtér és a színpad egy térré válik. A néző szinte
jelen van a színpadon, benne él a történetben. A játékmester a rámelegítés, a rituális
folyamat során közös lélektani teret teremt, amelyben megjelenik a játék öröme, a
történet mélysége, a spirituális világ és azok gyümölcse: az élménykatarzis.
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„Meséld el és gyógyuljunk!”
A playback-színház, a narratív újraírás közös tere
1. Mi is történik a playback-színházban?

Íme, így strukturálódik a tér, ahová a playback-színház közönsége megérkezik. A
nézőtérrel szemben az üres színpad hátsó részén székek, zsámolyok sorakoznak,
ahol a színészek a játék szüneteiben ülnek. A bal oldalon áll a játékmester és a
mesélő széke, itt hangzanak majd el a történetek. A zenész a közös tér jobb oldalán,
a nézőknek háttal, a színészekkel és a játékmesterrel szemben helyezkedik el, hogy
jól lássa, mi zajlik a színpadon, és együtt tudjon működni velük. A hagyományos
színházhoz képest néhány fontos eltérés jellemzi ezt a teret: nincs függöny, és a
színészek az előadás elejétől a végéig mindannyian a színpadon tartózkodnak. Bár
a zene és a fények játéka része lehet az előadásnak, a hatás, amellyel itt az alkotás
megszületik, elsősorban a test eszközeire támaszkodik: mozgás, mimika, hangok, a
beszéd elemei, az improvizáció. A színpad és a nézőtér közötti határ feloldható: a
részt vevő nézők székükből felállva kimennek a színpadra, hogy elfoglalják a mesélő
székét arra az időre, amíg történetüket megosztják.
„A nézők a színházban egy játékmesterrel, egy zenésszel és néhány színésszel
találkoznak. A színészek nem előre megírt darabokat játszanak el, hanem a
közönséggel együtt alkotják meg az előadást. A történetek bármiről szólhatnak, az
egyszerű hétköznapi eseményektől a mélyen személyes élményekig. Az egyik történet
szüli a másikat. Így alakul ki az előadás, amely egyszeri és megismételhetetlen.”1
Zánkay András (2001): Két testvér. Gondolatok a playback és a pszichodráma
kapcsolatáról. Kézirat, Pécs. 5. p.
1.
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„Az előadások rendszerint a társulat bevonulásával kezdődnek, és a játékmester
a nézők üdvözlése után bevezeti az előadást. A színészek először négy-öt néző
hangulatát elevenítik meg, úgynevezett „kis technikák” segítségével… Ezt követően
a társulat bemutatkozik a közönségnek, majd a játékmester bemutatja a nézőknek
a mesélő székét, ami a színpad előterében van elhelyezve. Ezután általában
felszólítják a nézőket, hogy válasszanak maguknak egy beszélgetőpartnert, akit
még kevéssé ismernek. Öt-hat percnyi beszélgetés után kerül sor az első történet
meghallgatására és lejátszására. Két-három történet lejátszását követően, például
a „párok”2 technikával ambivalens élmények megelevenítésére kerülhet sor, hogy
azután visszatérjenek a történetek lejátszásához. Az utolsó történet lejátszása
után, összefoglalásul és lezárásképpen, egy úgynevezett „tabló”-ban a társulat
tagjai visszaidéznek egy-egy jelentős mozzanatot az előadásból.”3

2. A playback történetéről röviden
A playback-színház műfajának megteremtője Jonathan Fox, amerikai színházi
szakember és pszichodramatista. A hetvenes évek közepén dolgozta ki ötletét, akkor
még nem tudatosan felelevenítve a „Rögtönzések Színházát”. Jacob Levy Moreno
a 20-as évekbeli Bécsben újsághíreket és aznapi eseményeket játszott el társaival,
így jött létre a Stegreiftheater. Két év után azonban Moreno figyelme másfelé irányult,
s a kísérlet abbamaradt. Erőfeszítéseiből megszületett a pszichodráma terápiás
módszere. Fox, aki Moreno tanítványa volt, több energiát szánt az ötlet kidolgozására,
óriási sikerrel. Ma már a világ számos országában léteznek társulatok, akik egy
nemzetközi hálózatba (International Playback Network) tömörülve együtt is képviselik
a műfajt, rendszeresen tartanak találkozókat, képzéseket, konferenciákat. Augusto
Boal Dél-Amerikában sokáig demokrácia-színházként működtette, Floridában
például kórházi ágyak mellett játszanak a playback-színészek, Londonban Veronica
Needa a hagyományos kínai színház és a playback integrációján dolgozik évek óta. A
Pécsi Playback Színház az idén 18 éves, a társulat alapítója Zánkay András. Rendes
nyílt előadásain túl elsősorban konferenciákon, iskolákban és szervezetfejlesztési
folyamatokban tudja terjeszteni és képviselni a műfajt és annak eredményeit. A
pécsiek gyakran „gyógyító színháznak” nevezik, mert ismerik azt a más színházi
műfajjal össze nem téveszthető és személyes hatást, ahogyan a színészek színpadon
a nézők által elmesélt történetet megelevenítve valami új, addig nem volt élményt
hoznak létre. A rossz élmények könnyebben vihetők tovább életünkben, a jók újra
felelevenednek, és ez által járulnak hozzá a mesélők jobb mentális állapotához. A
hatás ugyanakkor nem csupán a mesélőt éri el: a nézők emberi történeteket látnak,
amelyek bárkivel megtörténhettek volna, és ezért könnyű kapcsolódniuk hozzá.
Átélik mindazt, ami a mesélővel történt, osztoznak vele örömében, bajában, és a
lejátszás során ők is gazdagodnak. Hogy ez a többlet valójában micsoda, hogyan hat
a műfaj, miből származik „gyógyító” ereje, erről a narratív pszichológia segítségével
tudunk szólni.

2.
3.

Jelen kötetben a „párok” nevű technika „ambivalencia” néven is szerepel.
Uo. 6. p.
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3. A narratív gondolkodás térhódítása az identitáspszichológiában
Bruner4 szerint az emberi gondolkodásnak két alapvető fajtája létezik: a paradigmatikus
vagy logikai-tudományos, valamint a narratív, a történetszervező. A paradigmatikus
gondolkodásmód elvont fogalmakkal dolgozik, oksági összefüggéseket keres, a logika
(és a matematika) eszköztárát használja, és az ebben a módban megfogalmazott
állításoktól azt várjuk, hogy igazak legyenek. A másik forma, a gondolkodás
narratív módja éppolyan nélkülözhetetlen, mint az előző, bár tartalmát nem elvont
összefüggések, hanem konkrét történetek alkotják, szereplői emberek, azaz olyan
lények, akik mindenekelőtt intencionális állapotaikkal jellemezhetők. A narratíváknak
mások a jóságkritériumai is: egy történet nem általában igaz vagy hamis – ez ugyanis
elkerülhetetlenül értelmezésfüggő –, hanem valószerű vagy valószerűtlen. Ahogyan
Spence5 megfogalmazza: „a narratív igazság a folytonosságtól és a lezártságtól
függ, valamint attól, hogy a részek illeszkedése mennyire kelti az esztétikai
lekerekítettség, teljesség érzését.” A kétfajta gondolkodásmód jellegzetességeinek
rövid összefoglalóját adja az alábbi táblázat:
A megismerés narratív és paradigmatikus módozata Bruner értelmezésében
Megismerési mód
Szerveződés
Szövegbeli megfelelő
Eszménye
Beágyazottság

Narratív
Idői, szekvenciális, cselekvéses
Történet: szándékos teleológia
Egyediség, epizódok
Kontextus: személyi és társas

Paradigmatikus
Időtlen, kategorikus, alárendelő
Leírás: hierarchiaviszonyok
Személytelen érvényesség
Kontextusmentes törekvés

A történetekben való gondolkodás könnyen fogadható a pszichológia tudományos
vonulata számára, bár a gondolat nem új. Míg Sarbin a narratív gondolkodás
eredményeképpen verbalizálódó elbeszélésekről, mint a pszichológia tő-metaforáiról
(Pepper) a 80-as években írja meg dolgozatát6, a kontextualizmus a történészek és az
irodalom képviselői számára már a húszas évek óta jól ismert. A narratív gondolkodás
térhódítása időt igényel: a szociálpszichológiában néhány kivételtől eltekintve
(Moreno, Gergen és Gergen, Secord) még a hetvenes években is a hagyományos
mechanisztikus szemlélet uralkodik. Emellett azonban egyre szélesebb körben
elfogadottan „létezik egy másik törekvés is, amely sajátosan új módon értelmezi
a lelki világ státuszát a történetiség szempontjából. Ez nem a történelmi ember
egyediségéből, hanem a történelem, mint folyamat, s mint tudomány, e folyamat
leírásának elbeszélő jellegéből indul ki. Magát az esemény-elbeszélést mutatja be,
mint a pszichológia egészének alapkategóriáját. Kiindulása az, hogy a főemlősök
különlegesen fejlett eseményészlelésére építve az emberi nyelv alapvető – vagy egyik
alapvető – szerepe, amely kultúrateremtő erejét is magyarázza, az időbeliséget és az

Bruner, Jerome (1986): Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge,
Massachusets, Harvard University Press.
5.
Spence, Donald P. (2001): Az elbeszélő hagyomány. In: Thomka Bea – László
János (2001): Narratívák V. Kijárat Kiadó, Budapest. 121-131. p.
6.
Sarbin, Theodore R. (1987): Az elbeszélés mint a lélektan tő-metaforája. In:
Thomka Bea – László János (2001): Narratívák V. Kijárat Kiadó, Budapest. 59-76. p.
4.

70

emberi cselekvéses mozzanatot előtérbe állító elbeszélő kultúra megvalósítása.
Ez lenne azután mind a sajátosan emberi Én-reprezentáció, mind pedig a történeti
tudat alapja vagy kiindulópontja.”7
A narratív megközelítés tehát a történetekre, mint az élmények időbeli szerveződésére
tekint, és ezt a közösség kontextusába helyezi, ettől a pszichológia is kulturális és
közösségi lesz: hiszen a történetek csak társas aktusokban tudnak megszületni,
amelyek az időben egymást követve újra és újra konstruálódnak, hiszen funkciójuk is
van: az egyén és a közösség életének folyamatosságát teremtik meg az elbeszélés által.
Az emberi mentalitás szerveződésében az együttes élmények hordozta többletnek
kitüntetett szerepe van, mondja a hatvanas években Mérei8. Ennek során a közös
élmények összekapcsolódnak a közös elbeszélések gyakorlatával: ezek teremtenek
lehetőséget a szociális értelemben megosztott vagy közös emlékezet kibontakozására.
A csoport–elbeszélés–történelem hármasság klasszikus kibontója Maurice
Halbwachs9 volt, aki az elbeszélés és a társasság központi szerepét egyszerre
hirdette 80 évvel ezelőtt. Az ő felfogásában még legegyénibb reprezentációinkban
(pl. az álomban) is csak a csoport szervező, értelmező ereje révén emlékezünk.
Gondolatainkat az különbözteti meg a puszta idegrendszeri izgalmaktól, hogy
képzeteink (reprezentációink) állandóan feltételezik a közös szupraindividuális
értelmezési keretek meglétét.
Pléh idézett munkájában arra koncentrál, hogy a múlt mindig egy emlékezeti
szűrőn jelenik meg számunkra, „nyers emlékek” tulajdonképpen nincsenek is. Ez
a szűrő abban az értelemben társas jellegű, hogy a „dolgokra” mindig egy adott
társadalmi szerepünknek megfelelően emlékezünk vissza. Nem csupán individuális
emlékezetünk mutatja azonban a csoportnormák hatását, hanem a teljesebb
emlékezeti rendszer abban az értelemben kollektív is, hogy a csoporttagok emlékei
egy normát alakítanak ki, rekonstrukcióik a múltról az interakció függvényében
konvergálnak egymás között. Az emlékek kontinuitását a csoporthoz tartozás adja meg.
Az emlékezésnek mind a kronológiai (epizodikus vagy élettörténeti), mind a fogalmi
(szemantikai) szerveződése voltaképpen a csoporthoz tartozásból ered, egy csoport
tevékenységének szerveződéséből. Vagyis ebben az elképzelésben mind a Bruner
értelmében vett narratív, mind a paradigmatikus szerveződés a társas életből fakadna.
„Halbwachs megközelítése az egész történeti tudatosságot érintő következményekkel
bírt. Munkássága feltárja, mi is a közös kollektív felidézés gyakorlati szerepe az identitás
állandó újraalkotásában, s hogyan válnak az egyedi történetek kategóriák vonatkoztatási
pontjává. Családok, vallási csoportok és társadalmi osztályok emlékezeti mintázatai
alapján azt hirdeti, hogy a hagyomány-alakulás során az eredetileg epizodikus, egyedi
emlékek szemantikaivá, kategorikussá válnak és elveszítik kontextusaikat.”10
A mai narratív koncepciók is kiemelik, hogy közösséghez tartozásunkban,
identitásunkban is meghatározó a bizonyos alapvető elbeszélésekhez való
igazodás. Ricoeur11 számára egyenesen az elbeszélő identitás adja meg a kulcsot
Pléh Csaba: http://sol.cc.u-szeged.hu/~pleh/magyar/cikkek/elbesz.html 2005.
V.26.
8.
Mérei Ferenc (1989): Társ és csoport. Akadémiai Kiadó, Budapest.
9.
Halbwachs, Maurice (1925): Les cadres sociaux de la mémoire. Párizs, Alcan. VIII.
209. p.; In: Pléh Csaba: Maurice Halbwachs kollektív memóriájára emlékezve. Kónya Anikó et
al. (szerk. 1999): Kollektív, társas, társadalmi. Akadémiai Kiadó, Budapest. 437-446. p.
10.
Pléh Cs. i.m. 7. p.
11.
Ricoeur, Paul.(1990): A narratív azonosság. In: Thomka B. – László J. (2001):
Narratívák V. Kijárat Kiadó, Budapest. 15-26. p.
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a leíró és a normatív kontextusok egymásra vonatkoztatásához. Megközelítésében
a cselekvés is elbeszélés jellegű: önmagunk és mások megértésének eszköze,
az élményszerveződés módja. Tajfel megközelítéséhez hasonlóan Ricoeurnál is a
csoporttagok számára értékek, normák átvételét teszi lehetővé az „idem” megalkotása.
A narratív társas reprezentációk tehát alapvető szerepet töltenek be a csoportidentitás
alakulásának szempontjából. Assmann12 mindkét emlékezeti típusához kapcsolódva,
mind a közvetlen múlt, mind a csoport eredetéig visszanyúló emlékek relevánsan
alakítják a jelent. Minden új történet hordozhat új identitás-elemeket, és a társas közeg
történeteinek narratív elemzése hozzájárul a csoportidentitás megismeréséhez. A
társas kontextusban megszülető történetek magukon hordozzák a mesélők csoporthoz
való viszonyát, a csoport értékeit, normáit, viselkedést szabályozó erejének minőségi
elemeit, és a narratív jellemzőkből valószínűleg következtethetünk a csoport és az
egyén mentális állapotára. A cselekményekben kifejeződő szándékok és a cselekvő
státuszát kifejező diszpozíciók tudósítják a hallgatót a szociálisan érvényes közös
tudásról. A jó történet igényével koherenssé tett magyarázó értékű interpretációk
kijelölik a csoporttagok számára a világhoz és magukhoz való viszonyulás kereteit.
Moscovicivel13szólva a narratívumok formájában megalkotott szociális reprezentációk
a világhoz való alkalmazkodást, az új helyzetekkel való megküzdést biztosítják.

4. Társas (re)konstrukció analitikus helyzetben
Spence14 az elbeszélő hagyománynak a pszichoanalitikus munkában betöltött
szerepét elemezte. A bruneri gondolkodásmódokhoz tartozó igazságkritériumokat
alapul véve felfejtette az analitikus helyzet kontextuális sajátosságait, majd
megfogalmazta: a terapeuta és kliense által létrehozott új, konszenzusos narratívum
maga a terápiás eredmény. „Amint egy történet narratív igazságra tesz szert,
ugyanolyan valóságossá lesz, mint bármely más igazság, és ez az új valóság a
pszichoanalitikus kezelés fontos részévé válik.”15 Létrejön egy új tudás önmagunkról,
az életben és kapcsolatainkban betöltött szerepünkről.
Ahogyan a magyar szakirodalomban Lust Iván16 írja: „…mindez nem csak a
szöveg, hanem a kommunikáció más szintjein is lezajlik. A beszélő fél és az őt »elég
jó anyaként« (Winnicott) tükröző analitikus valóságos kapcsolatban állnak, amelynek
jelen ideje és az „itt és most”-ban alakuló története van. A terapeuta reakciói, nonverbális megnyilvánulásai ugyanolyan fontos részét képezik a folyamatnak, mint
segítségével a verbalitásban létrejövő új narratívum a páciens élettörténetéről,
hiszen ő ebben a tükrözésben ismerheti fel és alkothat új képet önmagáról.”
A pszichoanalízis narratív terápiafelfogásához szorosan kapcsolódik Pennebaker17
munkássága, aki ebben a kontextusban alkotta meg és kutatásai során verifikálta a
Assmann, Jan (1999): A kulturális emlékezet. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest. In:
László János (2005): A történetek tudománya. Új Mandátum Kiadó, Budapest. 182. p.
13.
Moscovici, Serge (2002): Társadalalomlélektan. Osiris Kiadó, Budapest.
14.
Spence i.m.
15.
Uo. 128. p.
16.
Lust Iván: A pszichoanalitikus narratív. A valóság társas konstrukciója a
pszichoanalitikus helyzetben. Magyar pszichoanalitikus egyesület, Tudományos előadások.
Budapest, 1991-92.
17.
Pennebaker, James W. (1991): A stressz szavakba öntése: egészségi,
nyelvészeti és terápiás implikációk. In: Thomka Bea – László János (2001): Narratívák V.
Kijárat Kiadó, Budapest. 189-206. p.
12.
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lelki egészség fogalmát. Vizsgálataiból kiderült, hogy azok a személyek, akik életük
eseményeiről naplót készítettek, írásuk minőségével utaltak mentális egészségi
állapotuk alakulásának tendenciájára, és ez a tendencia szoros összefüggést mutatott
gyógyulásuk valószínűségével. Léteznek tehát „jobb, egészségesebb” narratívumok,
amelyek segítségével a traumatikus, felkavaró élményeket lehetséges feldolgozni és
magyarázni, elfogadhatóvá tenni az én számára. A jósági kritériumok között szerepel
a koherencia, megszerkesztettség, strukturáltság, reflektáltság.
A fentiek alapján tehát „a cél (a terápiában J.J.) ebben a nézetben inkább az,
hogy a kapcsolataiban funkcionáló személyiség »a kezelés végére egy teljesebb,
a korábban hiányzó elemeket is integráló élettörténet birtokába jusson.«18 Azaz egy
olyan szociális konstrukció létrehozása, amely természeténél fogva interszubjektív.
Fontos tulajdonsága, hogy két ember együttes tevékenységének eredményeként,
kommunikációs folyamatban, konszenzussal születik. Ez utóbbi feltételezi,
hogy a kapcsolatban álló felek minden lehetséges megnyilvánulása alakíthatja
a narratívumot, és hogy mindkettejüknek el kell azt fogadniuk, mint a lehetséges
legmegfelelőbb értelmezést az adott helyzetben.”19
Ehmann20 és Pólya21 a narratívum idői megszerkesztettségét és ennek az elbeszélő
mentális állapotára vonatkozó jellemzőit kutatják. Munkásságuk konkrét segítséget
nyújthat az analitikusok számára az argenländeri lebegő figyelem elmélyítésében
és tudatosabbá tételében, hogy az elbeszélés minőségi elemeiből és annak
változásaiból következtetni tudjanak a páciens személyiségének fejlődésére.

5. Hogyan hat a playback-színház a jelenlévőkre?
A playback-színházban az elbeszélés minőségi elemei szintén fontos információt
jelentenek a játékmester és a színészek számára, de itt a történetet nem a terapeuta
írja újra páciensével, hanem a színházban részt vevő minden szereplő hozzájárul a
maga eszközeivel ahhoz, hogy a mesélő a székből felállva egy jobb, egészségesebb
narratívum tudásával távozhasson.
A playback-színházban a játék egy aznap estére közösséget vállaló embercsoport
együttes alkotása. Az este folyamán néhány valóságos eseménysor felidézésével,
színpadra adásával és lejátszásával többszörösen újraalkotjuk a mesélők
történeteit, és ebből az újraalkotásból immár közös történetek születnek. Egy-egy
új történetnek funkciója van: a mesélő, a játékmester és a színészek megértését
és szándékait tükrözi. Az életről, az emberről szól minden jelenlévőhöz: a
nézőkhöz, a színészekhez és nem utolsósorban a mesélőhöz, aki az újraalkotás
folyamatában tükörbe néz. Ő, aki felvállalja a történet elmesélését és ezzel önmaga
prezentálását egy szociális helyzetben. Abban a reményben teszi mindezt, hogy
a látottak hozzátehetnek valamit az élmény előző reprezentációjához. A játékosok
tudásában megjelenhetnek22 az elbeszélésből kimaradt részek és dimenziók, ezek
Lust Iván i.m. 40. p.
Jakab Julianna (2003): Az analitikus kezelés fogalmának és jelen-tésének
átalakulásáról. Kézirat, PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskola. Pécs. 4.p.
20.
Ehmann Bea (2002): A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Új
Mandátum, Budapest.
21.
Pólya Tibor (2004.): A narratív perspektíva hatása az elbeszélő személy
észlelésére. In: Erős Ferenc (szerk): Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai
elemzésében. Akadémiai Kiadó, Budapest.
22.
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kifejezésével teljesíthetik ki az élményt. A tükrözés, a visszajátszás mások számára
is „olvasható” kontextusba helyezi az elhangzottakat, a megosztott élmény közössé
válik a jelenlévők számára. A nézőtér perspektívája részben az olvasóé, részben
a lehetséges szereplőé. Bárkivel megtörténhet, hogy a színpadon látja viszont
saját életét, amennyiben úgy dönt, hogy vállalja a megosztással járó kockázatot.
Sajátos, elfogadó viszonyulás születik meg ezáltal egymás iránt. Mivel a történetek
bármelyikünké lehetnek, az élet közössé, megosztottá válik, és a nézők feloldódhatnak
a közösség és önmaguk elfogadásában.

6. A történetek újraírása: a mesélő fejlődése
A mesélő a színpadon viszontlátja saját magát, ahogyan egy helyzetben korábban
viselkedett, ahogy azt megélte, és ahogyan az most a játékosok perspektívájából
látható. A lejátszást követően a játékmester megkérdezi a mesélőt, egyetért-e a
látottakkal, vagy szeretne-e valamilyen változtatást, más befejezést a történetéhez.
Néha a mesélőnek egy megterhelő helyzethez kötődően van igénye erre, de a
folytatás, illetve változtatás mikéntjét a társulatra bízza. Ilyenkor a játékmester és
a színészek – a mesélőre való megfelelő ráhangolódással – képesek lehetnek egy
új, a mesélő számára megkönnyebbülést hozó befejezés lejátszására. Máskor a
mesélőnek határozott elképzelése van arról, hogy mit szeretne, és miután elmondja,
a társulat ezt le is játssza. Adott tehát a motivációknak megfelelő újraírás lehetősége,
és ezzel a mesélő székében szabadon megalkothatja egy lehetséges önmagát.
Mindeközben a nézők izgatottan várják, miképp fognak választani a színészek és
végül a mesélő, mi lesz a történet befejezése. Az utolsó lejátszás elfogadásával
létrejön a konszenzus, a mesélő távozik, és mindenki magával viszi az új, aznap esti
közös tudást egy ember életének egyetlen epizódjáról.
A folyamat tehát akár az első, akár a korrigált lejátszás során felfogható úgy, mint a
valóság közös újrakonstruálása. A színpad, mint a művészi alkotás kerete akkor tölti
be funkcióját, ha ott egy teljes és jó narratívum születik. A színészek együttműködése
egységes idői és strukturális keretbe foglalja a mesélő élményét. Ha sikerül a történetet
mélységében megragadni és megjeleníteni, a lejátszás koherenciája meghaladhatja
a mesélő elbeszélésének koherenciáját, s elszigetelt elemei integrálódhatnak. Idői
perspektívája bizonyosan megváltozik, hiszen a székéből kívülről, új nézőpontból
tekinthet rá. A körülötte lévők elfogadásának védőhálójában megengedheti magának,
hogy lelkében is újrarendezze a történet szálait.

élményeihez való viszonyának energiái megjelenhetnek a mesélés során. A játékmester,
a színészek és a nézők egymásra hangolódásának nem tudatos szintjén felmérhetetlen
információmennyiség áramlik a jelenlévők között. Az előadást megelőző próbákon, a felkészülést
segítve, a társulat tagjai egymásnak mesélnek el személyes életükből történeteket. Sokszor
előfordul, hogy ezt követően a nézők – minden előzetes információ nélkül – valamelyik színész,
zenész vagy a játékmester történetét „megismételve”, hasonló élethelyzetről számolnak be.
Ezek az áthallások olyan szinten kommunikálódnak, amelynek nem vagyunk tudatában, de
amelynek energiáit minden, a műfajban részt vevő jól ismeri. Moreno (1959) ezt a jelenséget a
„tele” kifejezéssel illeti, és gyakran támaszkodik rá terápiás elméletében.
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7. A konstrukció eszközei: ráhangolódás,
kreativitás, spontaneitás
Mindez persze függ a szereplők munkájának hogyanjától. Ha a társulat képes a
mindenkori mesélő elfogadására, élményeinek elutasításmentes visszatükrözésére,
a történetben megjelenő feszültség megfelelő kezelésére, pontos megjelenítésére, ha
a játékban érzékelhető elfogadásuk, mély megértésük és a ráhangolódás képessége,
akkor a megnyilvánulások kölcsönösen személyesek, és ez megadja a lehetőséget a
találkozásra, amelyben a fejlesztő hatás létrejöhet. Az „ott és akkor” átélt – másokkal
megosztva – megjelenik az „itt és most”-ban, hogy újrafogalmazódjék.
A játékmester az, aki a történet színpadra adásával megkezdi az újrakonstruálást,
előtérbe helyez strukturális elemeket, megfogalmazza a történet központi konfliktusát,
kiemeli a jelentős szereplőket vagy erőket, viszonyokat, szimbólumokat, és ezzel
erőteljesen részt vesz az újraírásban.
A színészek akkor tudják a mesélő élményét hűen megeleveníteni, ha megfelelően
eligazodnak a szerepeikben és az egyes szereplők között fennálló viszonyban.
Képesek ennek megfelelő interakcióba lépni egymással, láthatóvá tenni a kapcsolatot
a mesélő és a többi személy között, sőt létrehozni a kapcsolatok új mintázatát. Itt
válik valóra a lehetséges, teljesedhet ki a „surplus reality” (valóságtöbblet), az, hogy
a mesélő önmagáról egy másik módon kapjon képet. Megelevenedjen, mint aktív, ha
eddig passzív volt, mint elfogadó, ha eddig elutasító volt, s önmagáért felelősen, ha
eddig gyermeki függőségben tartotta magát. A játékosoknak tehát mintaolvasókká
kell válniuk ahhoz, hogy megírhassák a következő történetet, hogy az elmeséltnek
egy újabb, adott esetben mélyebb megértésről tanúskodó és kiteljesedett
jelentéstartalmakkal bíró változatát hozzák létre. (Eco szerint mintaolvasó az
eszményi típusolvasó, akinek az együttműködésére a szöveg nemcsak számít, de
igyekszik meg is teremteni azt.) 23
A sikeres megjelenítéshez „ki kell kapcsolniuk” kritikai hozzáállásukat, megfelelően
nyitottnak kell lenniük, hogy a hallottakat hatni engedjék magukra. El kell tudniuk
fogadni a mesélő nézőpontját, mint egyet a lehetséges nézőpontok közül. Végül
válaszul adniuk kell valamit saját magukból, hogy a történetet a színpadon
megjelenítsék. Ebben a műfajban kulcsfontosságú az alázat és a nagyvonalúság. Az
alázat teszi lehetővé, hogy valaki alá tudjon rendelődni valaminek, ami nagyobb, mint
ő: a közös alkotás folyamatának. A nagyvonalúság teszi lehetővé, hogy gyarló emberi
mivoltunkat elfogadva kapcsolódni tudjunk egymáshoz, hozzátegyünk a helyzethez
valamit saját magunkból, hogy az valamennyiünk számára többé válhasson. Ha a
mesélőt játszó színész – a mesélővel azonosulva, távolságtartás nélkül – az élményt
hűen visszaadva játssza el a szerepet, ezzel mintegy osztozik az élményben a
mesélővel, kifejezve az elfogadását a dolgok ily módon történő megélése iránt. Ez a
mesélő számára én-erősítő hatású.
A sikeres lejátszás egyik gyakori jelzése, amikor a mesélő a történetét megnézi,
majd elégedettségének kifejezése mellett megfogalmazza, hogy olyat is viszontlátott a
színpadon, amit el sem mesélt. Ilyenkor biztosra vehető, hogy a színészeknek sikerült
a ráhangolódás, meg tudták ragadni a mesélő helyzetének, élményének a lényegét,
mélyét, képesek voltak megteremteni a másként történő újraélés lehetőségét.
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Eco, Umberto (1995): Hat séta a fikció erdejében. Európa Kiadó, Budapest
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Jonathan Fox szerint a játék ritmusa hordozza a playback spiritualitását.24 A
játékmester beszédének sebességével teremti meg azt a teret, amelybe meghívja a
nézőket s történeteiket. A szünetek, a várakozás a kínos csend élményét jelenthetik
az intimitástól szorongó jelenlévőknek – ugyanakkor az érlelés folyamatát a
készülődő mesélő számára, akinek épp a szünet által kifeszített tér teszi lehetővé,
hogy kapcsolatba kerüljön önmagával. Gyakran előfordul, hogy egy-egy hosszabb
csend után mélyebb, fajsúlyosabb, komolyabb történetet mesél el valaki.
Az idő kezelése egy másik fontos alkotóeszköze a műfajnak, az idői élmény
megélése pedig sikerességének egyik legjobb indikátora. Néha évtizedek jelennek
meg a mesélő elbeszélésében néhány perc alatt. Máskor a történetek egymás után
következő részei idői vonulatukat tekintve felcserélődnek. A lejátszással a szereplők
„rendet teremthetnek” az elbeszélés folyamában, felszabadítva ezzel a „mintaolvasó”
szerepéből a nézőket, hogy empirikus olvasóvá válva ráhangolódhassanak saját
történeteikre. Az előadás szubjektív hosszúsága minden alkalommal a megszülető
intimitásszintet fejezi ki.
Mivel a néző nem „mintaolvasó”, azaz nemcsak a szerző szándékának megfelelően
reagál, hanem saját belső testi, érzelmi és kognitív folyamatának vezérlése mentén
halad együtt a történettel, önmagát véli felismerni a látottakban és hallottakban.
Valami olyat keres az Eco-i erdőben, ami által számára személyessé válik az élmény.
Így születik a következő mesélő szerepe, miközben minden néző számára személyes
jelentéssel telik meg a színház tere. A nézők reakcióiból épül fel tehát a történetek
egymás utáni sora, akár a jól szerkesztett könyv fejezetei…

8. A playback mint közösségi élmény
Az előzőekből kiderült, hogyan hat a jól működő playback-színház az individuumra.
Fejleszti önmagához való viszonyulását, segíti élményeinek teljesebb megélését,
másokhoz fűződő kapcsolatainak átlátását – vagyis összességében a világban való
eligazodást. Lehetővé teszi, hogy a színház közösségi terében meg tudja osztani
másokkal egy számára fontos élményét, átélje, hogy mások elfogadják azt, ahogyan
ő ezt megélte, és a lejátszás által segít a mesélőnek abban, hogy elfogadja és
értékelni tudja saját magát.
Hogyan hat vajon a playback az egyénre, mint egy közösség tagjára? Hogyan
hat csoportokra, nemzetiségi közösségekre, lakóközösségekre? Halbwachs szerint
a közös élmény kultúraformáló erejű. Egy csoport, amelynek tagjai együtt vesznek
részt egy playback-előadáson, megteremtik annak lehetőségét, hogy róluk, mint
létező egységről, közösségről essék szó, s ez által az élmény által változásnak teszik
ki magukat, hiszen az új élmény új tudást, az új tudás pedig új identitást eredményez.
A playback-színházban elmesélt történetek a közösség kontextusába ágyazva nem
csupán a mesélőről szólnak, másokat is érintenek. A lejátszás során zajló újraírás is
hat minden jelenlévőre, aki valamilyen módon kapcsolatba került a történettel vagy
szereplőivel.
A változás iránya és mértéke sok tényezőtől függ. Relevanciája kiemelkedően
magas az atomizált, egymást nem ismerő nézők csoportjához képest. Ezt az
esélyt a jelenlévők az előadás kezdetétől erős személyes kockázatként élik meg.
A megszólalás, a nyitottság vállalása összefügg az illető mesélőnek a közösségben
betöltött szerepével. Ő ezzel az aktussal ugyanis mintegy reprezentálja, nyilvánossá
24.

Szóbeli közlés alapján. 2002. Sondrio.

76

teszi az egész csoportot. Tapasztalataink szerint általában a közösség informális
vezetője vagy más, magas státuszú tagja vállalja kezdeményezően a mesélő szerepét.
Esetleg a gyerekek, akiknek státusza – és emiatt érzékenysége is – alacsony. A
későbbiekben, ahogy a helyzet iránti bizalom erősödésével nő a csoport nyitottsága,
mások is megszólalnak. A mesélők és történeteik sorrendje finom műszerként jelzi a
dinamikai folyamat mélyülését – vagy éppen elsekélyesedését.
A történetek és tartalmuk szintén befolyásolja azt, hogy milyen módon avatkozik
be az előadás a közösség életébe, kultúrájába. A közösség- vagy szervezetfejlesztő
előadásoknak viszonylag gyakran deklarált célja a kezeletlen belső konfliktusok
feldolgozása. Ennek során a „szembenálló” felek mindegyike elmondhatja saját
verzióját az eseményekről. Ha a játékosok a személyes és kapcsolati diszpozíciókat
hűen jelenítik meg a színpadon, a konfliktus „magától” megoldódhat. Mi is történik itt?
A narratív újraírás által nyilvánvalóvá válik, hogy nem személyes hiányok, hanem a
két fél eltérő nézőpontjai okozzák a problémát. A lejátszás által mindkettő elfogadottá
minősül, ami amellett, hogy az érzelmek és indulatok felszabadulását okozza, a
továbbiakban ellehetetleníti a másik nézőpontja iránti vakságot. A nyilvánossá válással
a közösség minden tagjának informáltsága megfelelő lesz, s a nyíltság más szociális
félelmeknek és feszültségeknek is véget vet: nem kell félni attól, mi lesz, ha kiderül,
hogy a mesélők önmaguk rántják le a leplet a történtekről. A játék során lehetőség
van arra, hogy a mesélők tükörbe nézve szembesüljenek saját viselkedésükkel, és
reálisabb képet alakítsanak ki a helyzetről a másik és saját szempontjaik mentén.
Akár azon az úton is, hogy a színpadon „rendelik meg” a megoldásnak egy másik, a
színészek által lejátszott új változatát.
A csoport kultúrája, értékrendje azt is meghatározza, milyen módon tudnak találkozni
a műfajjal. Másként reagál a playbackre egy szakmai közösség, egy szervezet
strukturált csoportja vagy egy iskola mélyen hierarchikus közössége. Hogy megértsük,
mi minden forog kockán egy közösség számára a playbackkel való találkozás során,
érdemes egy pillanatra megállnunk, és ránézni arra: valójában milyen értékeket
képvisel a műfaj? A helyzet nyitott, minden résztvevő önkéntesen vállalja jelenlétét
és aktivitását – addig és úgy, ahogyan az neki megfelelő. A szituációért a játékmester
felelős, akinek dolga őrködni a jelenlévők mentális sérthetetlenségén. A játékosokkal
együtt dolgoznak azért, hogy minden néző és mesélő pszichológiai biztonságban
érezze magát. Az elmesélt élményeket nem értékelik, csak tükrözik, a lehető
legnagyobb hűséggel. A nézők nem egy arctalan tömeg személytelen tagjaiként,
tapsológépekként, hanem önálló személyiséggel rendelkező emberekként vannak
jelen – azok is, akik még nem szólalnak meg, de bármikor megnyilvánulhatnak ekként.
A szituáció moralitása így a hagyományos színházi műfajhoz képest jóval erősebb.
Bizalomteli, elfogadó légkörben, egymást egyenrangúnak tekintve ülnek és játszanak
ott a résztvevők, készen arra, hogy védekezés helyett konstruktívan szembesüljenek
életük eseményeivel, cselekedeteikkel, és valami újat megtudva magukról,
érettebben távozzanak. Nem sémák és előítéletek, hanem valós szükségletek és
érdekek jelennek meg a játékban. A megosztás során a közösség kezébe helyezett
problémák valódiak, a személyesség és a nyíltság megkérdőjelezhetetlen érték.
Visszatérve a nézőkhöz, mint a csoportra gyakorolt hatást befolyásoló tényezőkhöz,
a playback alapértékei találkoznak a csoport értékeivel, kultúrájával, és kapcsolatba
kerülnek azzal. Ennek a folyamatnak a lehetséges kimenete sokféle lehet. Az
egyik, hogy a csoport befogadja ezeket az értékeket, mert egyébként is sajátjaként
ismeri el őket. A másik, hogy a vallott és követett értékek közötti feszültségek
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megjelenek a playback nyitott terében, és olyan, korábban elérhetetlennek látszó
események történnek a közösségben, amik hozzájárulnak a csoportdinamikai
folyamat továbblendüléséhez, életük konstruktívabb folytatásához. Előfordulhat az
is, hogy a playback kultúrája olyan távol esik a csoport világától, hogy kiveti magából
az idegen eseményt. Ilyenkor a tagok mint egyének viszonyulhatnak a műfajhoz.
Augusto Boal, aki Dél-Amerikában a demokrácia iskolájaként alkalmazta a playbackszínházat, beszámolt erről a jelenségről. Tudva és elismerve, hogy a playback
értékei az emberiség alapértékeivel harmóniában állnak, ezt az individuális hatást is
értékelni és üdvözölni érdemes, hiszen a személyek változása generálhatja majd a
közösségek változásait is.
A playback-színház mint közösségformáló, koherenciát erősítő, az egyéni
megéléseket a megosztáson és a lejátszáson keresztül a közös tudás terébe
integráló műfaj intenzív és egyben nagyon szelíd beavatkozás bármely, a nézőtéren
ott lévő közösség életébe. Ebben a szerepében kiválóan hasznosítható akár tudatos
fejlesztésre, akár egy-egy ünnep alkalmával az identitás megerősítésére, krízisek
feldolgozására vagy korábbi elveszett és/vagy kiüresedett közösségi rituáléink új
módon való felélesztésére.
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Simon Péter – Dr. Zseni Annamária

A playback működése pszichoterápiás
közösségben
„A playback gyógyító ereje különböző forrásokból táplálkozik. Mindenekelőtt… az
embereknek szükséglete, hogy elmondhassák történeteiket. Ez alapvető emberi
imperatívusz. Történeteink elmeséléséből származik identitásunk érzése és helyünk
a világban. Az a mozaikszerű, széttöredezett létmód, amelyet sokan élünk, amelyben
az emberek és helyek folytonossága kevés, ahol az élet túl gyorsan halad ahhoz,
hogy gondosan meghallgathassuk egymást, amelyben sok ember keresi a dolgok
értelmét, kérdésesebbnek tűnik, mint valaha. A playback-színház ítélkezésmentes
fórumot teremt a személyes történetek megosztásához… Akik ezt megtapasztalják,
egyszerűen már attól fejlődni képesek, hogy ilyen elfogadó és nagyvonalú környezet
veszi őket körül… A gyógyítás és a művészet egyaránt integráns része a playback
célkitűzéseinek… ez a ritualizált történetmesélés tágabb értelemben véve gyógyító
hatású a széles közönség számára is, de a kezelés alatt álló betegeknek még
szorítóbb szükséglete, hogy elmondhassák történeteiket, és valószínűleg kevesebb
alkalmuk is van erre, mint nekünk, többieknek. A történetek megosztása olyan
légkörben történik, amely nemcsak biztonságos, de alapvetően jóindulatú és
szeretetteljes is. Ez olyan terápiás környezet, amely valamelyest emlékeztet a „feltétel
nélküli elfogadásra” Carl Rogers személyközpontú terápiájából… Sok bajban lévő
ember számára égetően szükséges bármi olyan tapasztalat, amely utal a háttérben
meglévő összefüggésekre, és valami módon értelmet ad szenvedésüknek…
Hasonlóképpen szükségük van saját kreativitásuk, fantáziájuk és spontaneitásuk
megélésére, megtapasztalására. Ezek a tapasztalatok felerősítik azt az érzésüket,
hogy alakítójuk saját életüknek, növeli autonómiájukat, segíti gyógyulásukat.” (Salas
1993. Az idézetet fordította Zánkay András)

Előszó – A terápiás közösség története
Több mint harminc évvel ezelőtt, 1983-ban a Szent Imre – akkor Tétényi úti –
kórház pszichiátriai osztályt alakított ki. Ennek kapcsán szerzőtársam, dr. Zseni
Annamária lehetőséget kapott, hogy a kórházhoz tartozó belgyógyászati elfekvő
helyén pszichiátriai rehabilitációs osztályt hozzon létre. A helyszín Budatétény, egy
lepusztult kis kastély, egyholdas, elgazosodott kerttel. Ebből épített fel húsz év alatt
egy jól működő pszichiátriai rendszert.
Húsz évvel ezelőtt kezdődött közös dramatikus munkánk az intézményben. Egy
dramatikus csoportban képződtünk, és akkor alakult meg a Rögtönzések Színháza
playback-társulat. Anna azonnal felismerte ennek a dramatikus módszernek a
gyógyításban való alkalmazhatóságát pszichiátriai keretek között. A Playback-csoport
azóta folyamatosan működik.
Tizenöt évvel ezelőtt kezdett hozzá ahhoz a harchoz, hogy megakadályozza az
intézmény megszüntetését – hogy a kastélyt és a kertet ne adja el a folyamatos
pénzszűkében lévő fenntartó. Elindította azt a folyamatot, hogy leválhasson az
anyaintézményről, és önálló, alapítványi formában folytathassa munkáját.
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Ezt a munkát dr. Zalka Zsolttal közösen fejezte be, aki tíz éve létrehozta – és jelenleg
is vezeti – a Thalassa Ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézetet.
A Házban folyó dramatikus munka a Playback-csoport mellett folyamatosan működő
Pszichodráma-csoporttal bővült (alkalmilag, fókuszált céllal már addig is működtek
ilyen csoportok). – S. P.

A playback helye és szerepe a terápiás közösségben
A Thalassa Ház különféle pszichés zavarokkal, elsősorban pszichotikus és súlyos
személyiségzavarokkal, valamint függőségi problémákkal küszködő betegek, illetve
családjaik terápiáját vállalja, alapvetően pszichoterápiás (kapcsolati) eszközökkel,
ahol szükséges, gyógyszeres támogatással kiegészítve. Szemléletében az általa
kezelt betegségek érzelmi-kapcsolati zavarként is megragadhatóak és gyógyíthatóak.
Mint terápiás közösség, az együttélés mindennapjaiban is a gyógyító kapcsolatok
átélését támogatja, betegeitől partnerként várja el a terápiás folyamatokban és a
társas együttműködésben való aktív, személyes részvételt.
A terápiás közösség működésének tervezése során, a kezelési módszerek
összeállításakor kezdetben az egyéni terápiás gyakorlat mellett a mozgásés zeneterápiás csoportok, a szocioterápiás csoport, a drámacsoportok és a
hagyományos intézményes gyakorlatból átvett nagycsoport jelentették a formalizált
terápiás aktivitások tengelyét. A legfontosabb feladat az egyes terápiás formák
(egyéni, csoportos, verbális, nonverbális, verbális-nonverbális) összehangolása és
a személyzet közös nyelvének kialakítása volt. Ebből a folyamatból természetesen
adódott a terápiás formák keretein kívüli történések kezelésének igénye és
szükségszerűsége, a közösség terápiás kultúrájának létrehozása.
„Lassan a mindennapi élet eseményei és terei is bevonhatóvá váltak ebbe a
reflexív működésbe, a hétköznapi élet eseményeiben is megpillanthatóvá váltak
a személyes történet erővonalai, elfogadottá, izgalmassá vált a teljes közösség
élettere, mint átmeneti tér, ami valóság is és egyszerre életünk reflektálható
színpada. Eme folyamat mentén csitultak a súlyos acting out működések és vált
egyre ritualizáltabb megjelenésűvé a kicselekvés, kapott kollektíve kezelhető mintharealitást a pszichotikus élmény… A pszichodráma-csoport (playback-csoport – S. P.)
a hely, ahol akár magát a közösséget lehet eljátszani, a legfontosabb tér, ahol a
páciens megpillanthatja és megélheti, hogyan tartja meg a közösség őt az őrületével,
súlyos destruktív impulzusaival. ’Láttam magam őrülten, és nem dőlt össze a világ’”.
(Zalka–Gál 2004. 101. p.)
A fenti működésmódot Zalka röviden így foglalja össze: „A Thalassa Ház, mint
terápiás közösség mindennapi működésmódja aktivitás-orientált, a mindennapi élet
eseményeinek színháza: ’mintha-’, ’átmeneti’ tér, amely színházszerű, egyszerre
reális és imaginárius, játék, ’old és köt’”.
A playback-csoport célja a kezdetektől mostanáig változatlanul az, hogy a Házban
jelen levő összes beteg, diagnózisától függetlenül és aktuális terhelhetőségének
mértékében, megnyilvánulhasson, és részt tudjon venni egy közös cselekvésben.
Ebben a színházszerűen felfogott és működtetett terápiás közösségben a
playback, mint közösségi színházi forma, természetes közegét találta meg: „színház
a színházban”. Színpadán a közösség mindennapi életének színházát jeleníti meg.
Ebben a kettős törésű tükörben élheti újra önmagát, mint ahol mindennek van
kifejezhető, felmutatható, és ilyen módon megérthető tartalma.
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A csoportot heti rendszerességgel, három terápiás órában, tehát két és fél órás
időkeretben tartjuk – szünet nélkül, mert az megtörné a folyamat ívét.
Nyitott formában dolgozunk, a 33 fekvő és 16 bejáró beteggel működő intézményből
alkalmanként 30-35-en vesznek részt a foglalkozásokon. A hiányzást számon tartjuk,
de retorzió nem követi, inkább az okoknak a stábbal közös feltárása. Fontos jelenség,
hogy a nagycsoport mellett ez a másik csoport, ahol minden beteg jelen van.
A csoport rugalmasan követi a Ház állandóan változó populációját – a folyton
változó folyamatosság a csoport alapjelensége. A tagok állandóan cserélődnek, de
az idők során lassan, közösen kialakított, néha új elemekkel bővülő rítus alapjában
változatlan kerete biztosítja a folyamatosságot és biztonságot. A folytonosan változó
csoporttagok éltetik a csoportot, és a csoport a maga változatlan vagy lassan
változó kereteivel biztonságos teret ad a minduntalan változó csoporttagok egyéni
megnyilvánulásainak.
Az egymásra épülő csoportok rendszerében a dramatikus eszközökkel dolgozó
csoportok képviselik a szó és akció együttes megjelenését. A playback-csoport
ítélkezésmentes fórumot jelent, ahol az egyének történetein keresztül – áttételesen vagy
a nélkül – megjelennek a különböző csoportok s a Ház, mint közösség történetei. Nyitott,
minden páciens számára elérhető, biztosítja a terápiás rendszerbe való belépést, egyben
a Ház fontos történeteinek dramatikus újraélését és egymással történő megosztását.
Fontos térbeli jelenség, hogy mind a Nagycsoport, mind a Playback-csoport
foglalkozásait az ebédlőben, a közös étkezés szakrális színhelyén (refektórium) tartjuk.
Ha a görög poliszt hívjuk a közösség metaforájául, a Nagycsoport az Agora – a
Ház mindennapi életének megjelenése az „eszmék” ütközésével, ahol a cél a
kimondás, a megfogalmazás, a kommunikáció: megpróbálni mindent szóvá tenni,
nem kicselekedni. A beszélgetéskultúra megélésének színhelye.
A Playback-csoport a Szkéné – a Ház mindennapi életének megjelenítése
a személyes történetek, az újraélés és újraalkotás révén. A cél a képszerű,
metaforikus kommunikáció eszközeivel kontrollált keretek között cselekvésbe áttenni
(kicselekedni) a megfogalmazottat – gyakran a nehezen megfogalmazhatót. A
cselekvéskultúra megélésének színtere.
Itt kell szólnunk a Zeneterápiás és a Mozdulat-csoporthoz való kapcsolódásról –
ezekben tapasztalják meg a betegek az érzelmek közvetlen kifejezésének lehetőségét
és a másikra való hatását. Saját belső világuk, saját testük azonosításával tudnak
különbséget tenni és aztán kapcsolódni a másikhoz, majd az egész csoporthoz.
Így számukra már nem olyan idegen, hogy később, a Playback-csoportban ezt már
célzottan alkalmazzák. A Mozdulat- és a Zeneterápiás csoportban megélt terápiás
tartalom itt konkrét funkciót kap: az „előadás” létrehozását, a történetek megjelenítését
a gesztusok, a test és a zene segítségével.

Dramatikus munka a pszichoterápiában
Moreno az 1950-es években a tübingeni egyetemen a pszichodráma módszeréről
tartott egy demonstrációt. Az volt a kérése, hogy az egyetemi hallgatók előadótermébe
olyan betegeket hozzanak, akiket akaratuk ellenére gyógykezelnek, saját döntésük az
otthonukba való visszatérés lenne. A betegcsoportból egy olyan pácienst választott,
aki testtartásával és gesztusaival a teljes elzárkózást fejezte ki. Asszisztensei
segítségével Moreno másodpercek alatt egy jelenetet állított színpadra, amelyben
eljátszották, hogyan fogadnák otthon a családjához visszatérő beteget. A jelenet
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végén a beteg spontán megszólalt: ez úgysem így lesz. Ezzel az elutasítással tette
meg a dermedt állapotából való aktív elmozdulást. Moreno ebben a helyzetben a
playback módszerét alkalmazta a beteggel való kapcsolatfelvételre. Ezt követően
már könnyedén ment a páciens kontaktusban tartása, aki elmondta, hogyan is
történne valójában az ő hazatérése, és második jelenetként ezt állították színre.
Moreno szemléletében nem szerepel a „hagyományos” patológia fogalma. A
pszichikai zavarok mindössze fokozatbeli különbségként jelennek meg a betegség
és a még normális állapot keretében fellépő lelki zavarok között. Az egészséget
egy folyamatosan áramló, továbbfejlődő létként definiálja, míg a betegséget
regresszióként, amelyre jellemző az életfolyamatok gátlása. A patológia tehát
funkcionális fogalom. Az egyén és a környezet kölcsönhatása cselekvésben
nyilvánul meg, a zavar a cselekvés gátlódásában tűnik elő, amikor az egyén nem
képes adekvát választ adni, azaz nem rendelkezik megfelelő spontaneitással. A
spontaneitás nem csupán egy adott reagálás, hanem egyfajta ösztönzés, amely az
egyént reakcióra bírja, egyben pszichofizikai feszültségszabályozó is. A spontán
cselekvés lendületét, dinamizmusát egy aktivizációs folyamat biztosítja, amelyet a
drámairodalom az „akcióéhség” fogalmával jelöl. A spontaneitás zavara akadályozza
a kreativitás kibontakozását, beáll a pangás állapota, amelyben a fejlődés helyett
stagnálás, vagy egy korábbi egyensúlyi állapot visszaállítására való törekvés áll. A
gátoltságon kívül patológiás lehet a kreativitás abban az esetben is, ha az egyén új,
de inadekvát teljesítményeket nyújt, vagy ha kreatív teljesítményei destruktívak.
Hasonlóan a spontaneitás is kóros lehet abban az esetben, ha az impulzivitás úgy
vezérel cselekvéshez, hogy másokat figyelmen kívül hagy, tagadja a körülményekből
fakadó szükségleteket – azaz aszociális megnyilvánulásokhoz vezet.
A belső késztetések dinamikai zavarai (akcióéhség) mutatkoznak meg a motiváció
csökkenésében, depresszív állapotokban, gátolt indulati működésben. A motiváció
fokozódása mániás viselkedés formájában jelenik meg, az ellentmondó célú
késztetések pedig inkoherenssé tehetik a viselkedést.
Az egészséges ember szerepei egymásra épülnek, egymással interakcióban,
harmonikusan működnek. Bármelyik szinten zavar lép fel, az kihat az egész
organizmusra. Az egészséges ember képes szerepeit egyensúlyban tartani, az egyik
szerepkörben kialakult átmeneti zavart egyensúlyba tudja hozni a többi szerepkör
segítségével. (Vikár 2008)
Minden kijátszható, ami bennünk van: a jó és a rossz. Megnyitja a személyiségfejlődés
útját. Kitehető, kijátszható, és mindaz a gát, mindaz a blokk elvehető, ami lefogja
a természetes fejlődés útját. A pszichotikus beteg kezelésében szemlélet kérdése,
hogy a patológiával kommunikálok-e vagy az egészséges, maradék én-résszel. A
dráma mindkettővel képes kommunikálni. Képes azt megtenni, hogy ha az illető
kész arra, hogy az egészséges én-részét mutassa nekem, akkor azt intenzíven
fejlesszem, mert hangsúlyozom, erősítem, szerepbe hozom. Viszont sokszor csak
a patológiát képes megmutatni a beteg, erre van szocializálva a gyógykezelés által,
hiszen az orvoslás mindig a patológiával kommunikál (mit mondanak a hangok, hol
fáj, mikor szorong stb.). A gyógykezelés kettőssége, hogy miközben a patológiát
lefogjuk és várjuk sorvadását a kemikália leple alatt, azalatt figyelmünkkel kitüntetve
napoztatjuk is a dolgot. Az orvos a személyes kapcsolatban, ami a kommunikációban
jelenik meg, ellene dolgozik saját koncepciójának. Ezzel szemben a dráma lehetővé
teszi, hogy ha a beteg szocializáltságából fakadóan a patológiát mutatja fel, akkor
ezt téve színpadra, máris kívülre kerül. Mintegy leválasztja magáról és ezáltal
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tehermentesül. Emellett kialakul a lehetősége, hogy saját maga is új kapcsolatba
lépjen a patológiával. De ha már kapcsolatba lépett, akkor az már kívül van rajta,
és nem uralja őt. Bármelyik stádiumban is van a pszichotikus beteg és bármilyen
kapcsolati mintázatot kínál fel a drámaterapeutának, a játék képes gyógyerővel hatni
mind az egészséges, mind a patológiás én-részre. (Zseni 2004, 9. p.)

A csoporttörténés felépítése, keretei
A rituálisan felépített csoporttörténés biztosítja a nyitott csoportban az állandóságot,
a folyamatos változásban a befogadás és az elfogadás elvét – és gyakorlatát. A
csoporttörténés három alappillére a rámelegítés, a játék, valamint a visszajelzések
szakasza.

1. Felmelegítési szakasz
Jól megtervezett, hosszú felmelegedési szakasszal kezdjük a csoportot, melynek
időtartama egy-másfél óra. Erre azért van szükség, mert egyrészt a betegek
cselekvéséhsége, kapcsolatfelvételi készsége gátolt, másrészt a csoport nyitottsága
folytán szinte minden alkalommal több-kevesebb új csoporttag is jelen van.
A felmelegedési szakaszt úgy építjük fel, hogy a csoporttagok testileg, mentálisan
és szociálisan is készek legyenek a „rögtönző helyzetre”, a szerepek felvételére
és spontán szituációkban történő eljátszására. A fizikai felmelegedés kezdő
szakaszában kellő időt biztosítunk arra, hogy a csoporttagok megérezhessék: a
közös térben mozgásuk szabad és kötetlen lehet. A saját test és tér birtokbavétele
után a fizikai kapcsolatteremtés játékai következnek páros és csoportos formában,
melynek során a csoporttagok egymás közelségének, érintésének, testsúlyának,
terhelhetőségének tapasztalatát szerzik meg. Az egyéni birtokbavételt követően válik
nyitottá egy-egy beteg arra, hogy a másik felé is érdeklődést mutasson. Saját énjének
felismerése után kevésbé jelent veszélyt integritására a másik megtapasztalása,
érzékelése. A fizikai-érzelmi nyitottság megfelelő szintjének elérése után a figyelmet
és koncentrációt erősítjük. Vezetési, utánzási, tükrözési játékokat, gyakorlatokat
alkalmazunk, előbb páros, majd kisebb csoport, végül az egész csoport bevonásával.
A gesztusok, hangok, járásmódok, testtartások átadása-átvétele lassan lehetővé
válik. A bemelegítés fontos része a hangok, mint érzelmi kifejezőeszközök előhívása.
Ha a gesztusok már megfelelően nyíltak, lazák és kifejezőek, akkor hozzákapcsoljuk
a hangadást, amelyet mintegy előhív a gesztus. A bemelegítő szakasz első része
addig tart, amíg a csoport kialakítja közös mozgását, ritmusát, hangját – és ezen
belül mindenki megtalálja a sajátját is. Amikor egész organizmusával, mind testileg,
mind mentálisan kész arra, hogy a szerepekbe belépjen.
Ekkor térhetünk át a felmelegítési szakasz második részébe, amelynek célja, hogy
a csoport rögtönzésre kész állapotának, a spontaneitásnak formát és jelentést adjunk.
Az eddig bemelegítésre használt gesztusokat, hangokat most a saját hangulatok,
érzések, állapotok kifejezésére használjuk, melyet a csoport visszatükröz. Ez a
szakasz addig tart, ameddig kialakul a csoportban az a bizalom, hogy minden
megjeleníthető. Átélik, hogy nem a kifejezés minősége, hanem személyessége a
fontos. Rendszeresen alkalmazzuk a korrekció, a kiegészítés lehetőségét, hogy a
tükrözés segítse az érzelmek pontos felismerését és megnevezését.
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A felmelegítési fázis egyes szakaszait rituálisan ismétlődő gyakorlatok választják el,
amelyek ismertségükkel biztonságos keretet adnak, oldják az esetleges feszültséget.
Fontosnak tartjuk, hogy a vezetők részt vegyenek a bemelegítő gyakorlatokban,
mert így saját magukon keresztül megérzik a csoport aktuális fizikai-érzelmi állapotát.

2. Játékfázis
Játéktér és szereplők
A játékfázisban hangulatokat, érzelmeket, személyes történeteket jelenít meg a
csoport, zeneszerszámokkal aláfestve. A csoport minden tagja folyamatosan változó
szerepkörben van: hol mesélő, hol játszó, hol zenész, hol néző. Egy személyben
megfigyelője és kreatív alakítója a történéseknek – a színpadot is magában foglaló
játéktér alakító szereplője.
Ennek a szakasznak fontos mozzanata a rituálisan felépített játéktér kialakítása,
amely többféle jelentéstartalmával maga is aktív „szereplő”.
A biztonságot és folyamatosságot erősíti a változatlan téri berendezés az állandó
tárgyakkal: a színpad szőnyege, mögötte a színészek párnái, körben a nézők párnái,
a színpaddal szemben a mesélő, mellette a vezető párnája és a zenészek szőnyege a
zeneszerszámokkal. A rítus része a változatlan tér hetenkénti újraépítése, lebontása,
a „technikai” hagyományok átadása is. A felépítés egyben az érzelmi ráhangolódást, a
lebontás a lecsengést segíti elő.
A színpad-szőnyeg több funkciót lát el. Térbeli keretet ad a játéknak, ezzel
biztonságérzetet nyújt a játszóknak, pontosan kijelölve a játék helyét. A mesélő
és a nézők reális terével körülvéve egy szakrális („mintha-realitás”) teret képvisel,
ahová átemelődik a történet. A folyamatos használat során a történet tere, a „lélek
tere” megtelt értelemmel. Fontos és képileg pontosan megjelenő, így egyértelműen
értelmezhető jelentést hordoz, ha a játszók valamelyike kilép belőle. Olykor az egész
csoport részt vesz a megjelenítésben vagy egy-egy részletében, ilyenkor a játéktér
kitágul, de a mesélőt megszemélyesítő játszó saját tere mindig a színpad marad,
amely az egész csoport kitágult mintha-terének részévé, „szereplőjévé” válik. A
mesélő maga kívül marad a játékon, ám az mintegy közelebb jön hozzá.
A mesélő számára biztonságot, rálátást ad a színpad távolsága, a reális tértől
való elkülönültsége. Egyértelműen jelzi a reális és a „mintha-realitás” közötti határt.
Ezt mindig az aktuális mesélő terápiás igénye szerint tarthatjuk meg élesen, illetve
léphetjük át. A mesélőnek lehetősége van arra, hogy belépjen a saját történetébe,
a „mintha realitás” terébe, azt alakítsa, majd újra kilépjen belőle, s a reális térből, a
mesélő helyzetéből ellenőrizze annak valóságértékét.
A határ azonban ilyenkor mindig a színpad kézzelfogható, reális kerete.
Azzal, hogy a színpad-szőnyeg a reális térből kiemeli a történet megjelenítését,
egyben meg is emeli azt: a játszók apró gesztusait, térbeli elhelyezkedését,
egymáshoz való kapcsolódásukat, olykor mozdulatlanságukat kihangsúlyozza,
megemeli, különleges tartalmat és funkciót ad neki.
Itt kell szólni a Házban évekig működő Retextil Műhellyel való alkotó és terápiás
kapcsolatról. A retextil alkotó folyamat – régi textíliák újrafeldolgozása –, melynek
során a résztvevők megélhetik az egyéni fantázia és a közös munka teremtő
erejét. A természetes együttműködést a hasonló elveken működő Playback-csoport
igényének – a terápiás színházi tér kialakítása – és a Retextil Műhely lehetőségének
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összekapcsolása adta. A két évig tartó munka konkrét célt adott a műhely terápiás
működésének, és azóta is szolgálja a közösség színházának munkáját a betegek
által tervezett és elkészített színes színpadszőnyeg, a zenészek szőnyege, a nézők,
a mesélő, a játszók, a vezető különböző méretű, formájú és színű, rituálisan használt
párnái. A terápiás funkción túl, a tér berendezésének esztétikája mintegy megemeli,
méltóságot ad a történeteknek és az egyszerű, de hiteles megjelenítésnek.
• Játszóként a megjelenítésnél nem alapvető cél a művészi megfogalmazás és
megvalósítás. A fontos a történet pontos megértése/megérzése, és lényegének
sűrített visszaadása/visszatükrözése a test, a gesztusok, a hangok és a szereplők
fizikai kapcsolódása által. A történetre való ráhangolódás biztosítja a spontán
kibomló tudatos-tudattalan improvizációt. A történet mesélője megfogalmazza
érzéseit, gondolatait, élményeit, a játszók a megjelenítés révén átélik az ő világát,
s a megformálással visszajelzik számára a megértettséget (spontán sharing). A
történetek személyesen megélt valóságértéke adja az esztétikai élményt, melyet a
személyes érintettségen alapuló megjelenítés puritánsága csak kiemel. A játszóknak
ez a személyes érintettsége biztosítja a szerepbe való belépés lehetőségét és a
játék hitelességét. Az „előadás” nem elsajátított technikákon, hanem a történetek
és megjelenítésük gyakorlatában kialakult játékkultúrán keresztül valósul meg,
melyet a régi csoporttagok az együttjátszás során hagyományoznak az újakra, és
együtt alakítják is folyamatosan. Kifejezőkészségükben és az együttes munkára
való képességükben rendkívül fontosak a már említett mozgás- és zeneterápiás
csoportok tapasztalatai. A játszókat nem terheljük különböző playback-technikák
tudatos elsajátításával (a szabad improvizáción túl, a folyékony szobor különböző
változatait, és a palettát használjuk alkalmanként, ha annak megvilágító ereje van).
Legtöbbször nem adunk konkrét instrukciót a megjelenítésre, mert ez lebénítaná
a saját élményekből adódó improvizatív készséget. A történet kibontása során
saját hasonló történeteiket élik meg, és ennek alapján lesznek képesek felvenni a
szerepeket, kifejezni az alatta húzódó érzelmeket. Ez a szabadság ad lehetőséget
arra, hogy miközben „szolgálják” a mesélő történetét, a szerephelyzet védettségében
saját élményeket éljenek meg.
(A felmelegítésben és a megjelenítésben jelenleg részt vesz Dóra Judit dramatista,
aki játékmesterként erősíti a játszók biztonságát.)
• Zenészként együtt élnek a történetet megjelenítő „színészekkel”, fokozva az
előadás érzelmi hatását. Akár a színészek, ők is saját hasonló élményeiket élik meg
a mesélő történetén keresztül, s ezt fejezik ki a zene eszközeivel. Itt ismét nem az
esztétikum, a hangzás minősége a fontos – egyszerű fém és fa ütőhangszereket
használunk –, hanem a személyes megélés szintje. A zene olykor nem csupán
aláfesti és kiemeli a színpadi történéseket, hanem maga is szereplővé válik.
• Nézői szerepben – átélve az aktuális történetet, – készen állnak arra, hogy
mesélőként, színészként vagy zenészként cselekvően belépjenek a többi szerepbe,
s továbbalkossák az aznapi közös történetet.

A playback főszereplője: a mesélő
A játéktér kialakítása, a játszók, zenészek, nézők, az egész csoport felmelegítése
egyaránt azt a célt szolgálja, hogy a csoporttagok alkalmassá váljanak a mesélő
személyes történetének megjelenítésére.
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Maga a playback-módszer azzal, hogy a személyes történet mesélőjének nem kell
részt vennie saját történetének megelevenítésében, egyrészt megfelelő biztonságot
ad számára, másrészt lehetővé teszi a rálátást önmagára. Egyszerre távolít, belülről
kívülre helyez – és láttat.
A mesélő egy jelenetet indukál: a színpad a szereplőkkel együtt színhelyévé
válik annak, amit ő még nem tudott a pszichikai átélés szintjére emelni. Beszéde,
történetének összefoglalása egy önmagáról szóló alkotó folyamat: anélkül, hogy
tudatosulna benne, elkészíti élete hallható „forgatókönyvét”. Ezzel már önmagában
nagy munkát végez, mely igénybe veszi teljes aktuális érzelmi-intellektuális
kapacitását – és egyben tágítja is azt. Az érzéseiket, történeteiket nehezen
megfogalmazó betegek számára a megjelenített belső világuk képszerűen válik
valósággá, megfoghatóvá és érthetővé. Önmaguk belső világának, az őket gyötrő
érzéseknek ez a képszerű megjelenése, a játék/játszók által történő megértettség
szinte kivétel nélkül mindig felszabadító hatással van rájuk: a kifejezhetetlen, vagy a
nehezen kifejezhető érthetővé tételét élik meg. A történet lejátszása a megértettség
érzésével éri el terápiás hatását, gyakran nézői katarzison keresztül. A mesélő a
playback színpadán saját jelenetének nézőjévé válik. Mintegy „kézzelfoghatóan”
megjelenik életének külső vagy belső képe, amellyel akár kapcsolatba is léphet.
Ahol szükséges vagy helye van, ott pszichodramatikus eszközöket is használunk,
felkínáljuk a saját szerepbe való belépést, s belső monológot, szerepcserét
alkalmazva, módot adunk korrekciós felismerések megélésére.

A playback színpada, mint tükör
A történet hordozója a mesélés folyamatában létrehozza, szavakba foglalja a benne
addig csak képekben, érzelmi lenyomatokban kavargó belső „filmet”. A folyamat alatt
mintegy (kül)világra hozza azt, ami eddig csupán benne létezett. Ez egy fájdalmas
alkotó – összegző, strukturáló, tisztulási – folyamat. Mozgatóenergiáját két ellentétes
erő küzdelme adja: a félelem a külvilágra hozataltól, a megmutatástól – és egy belső
kényszer, egy ellenállhatatlan indíttatás a megmutatásra és megszabadulásra. A
mesélés alatt a történet minden részlete felidéződik benne, s gyakran számára is
váratlan, új mozzanatok merülnek fel. Ilyen felkavart, nyitott, a mesélőből a történetének
nézője/megélője szerepére felmelegedett állapotban várja a megjelenítést. Nyitott,
mert meghallgatták, és mert a mesélés során „belső tükrében” már meg is jelentek a
képek. Félelmekkel teli: vajon megértették-e, egyáltalán megérthető-e ez a számára
is nehezen elviselhető és ezért bonyolult történet?
A megjelenítéskor ez a megalkotott belső világ bukkan felszínre a játék tükrében.
Különleges, speciális tükör ez: a benne megjelenő belső történet/kép nem összes apró
részletében, teljességében jelenik meg, csak mintegy vázlataként, néhány vonalában,
fontos mozzanatában. A mesélő mégis a teljes képet látja és éli át benne, mert a
mesélés közben benne megszülető valamennyi részletet, az alattuk/bennük rejlő
összes érzelmi töltetet hozzálátja és hozzáérzi: „Igen, ez én vagyok.” Ez a playback
mesélői/nézői katarzisa. Láthatóan, kézzelfoghatóan megjelenik előtte mindaz, ami
benne van, és amit eddig magában hordozott, mert közölhetetlennek, kívülre nem
tehetőnek gondolt. Ez a játékban megvalósuló tükör a mesélő megértettségének,
a megoszthatóság érzésének spontán megvalósulása. A megértettségnek ez az
elfogadó, felszabadító légköre teszi lehetővé, hogy saját tükörképében fel tudja
ismerni a számára nehezen elfogadható részleteket is, hogy „kezébe tudja venni”
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a saját tükrét. Mi az, amit sajátjának ismert, mi az, ami benne van, noha idegen
a számára, mi az, amin változtatni akar. A tükör által keltett érzelmek, indulatok,
fájdalmak a kívülről való ránézés, a távolság, és mégis a sajátként való felismerés
révén elindíthatnak egy folyamatot a változtatás igénye felé, és kijelölhetik az
elérendő célt. Ilyenkor dramatikusan – a mesélői és a tükörbeli hasonmás-szerepek
cseréjével – dolgozunk a tükörben megjelenő önkép sajátként való elfogadásán.
Elindul a mesélőben egy önmagával folytatott párbeszéd. Gyakran ez nem csak
verbálisan történik meg, hanem a mesélőnek spontán igénye – vagy a vezető
által felismert aktuális képessége – van a dramatikus korrekcióra. Ilyenkor belép a
tükörbeli képbe. Olykor csak térbeli helyzeteket, viszonylatokat változtat a szereplők
között, olykor belép a saját szerepébe és történetének szerepeibe, szerepcserékben
éli meg a korrekciók valóságértékének esélyét. Ekkor a klasszikus pszichodramatikus
eszközökkel dolgozunk. Ebben a helyzetben nem ritka a cselekvéses katarzis. A
változtatások, korrekciók „belülről” megalkotott tükrének realitásértékét mindig az
eredeti, mesélő helyzetből nézzük vissza.
A playback a tükörtechnikával és terápiás helyzetekben a belépéssel azt a katarzist
adhatja, amely a változás felé való elindulás érzelmi energiáját erősíti, az elindulást
– és olykor az irányt – a további terápiás munkában.
Erdélyi Ildikó a tükörtechnikát többféleképpen és elég gyakran használja
pszichodramatista gyakorlatában, „…mivel általa olyan élményanyaghoz jut el a
protagonista, amilyenhez a cselekvés, az akció nem, vagy csak jóval később juttatná
el.” Ez az „energiamegtakarítás” különösen fontos a betegcsoportok esetében,
ahol a terhelhetőség szintje jóval alacsonyabb, mint az egészséges csoportoknál.
A tükörtechnikát Erdélyi olyan terápiás eszköznek tartja, amely „biztosítja az ’ez
én vagyok, én csinálom’ – élményét is a protagonista számára… Ez úgy történik,
hogy a protagonista kívülről nézve játékát, amelyben őt magát hasonmása játssza,
mintegy rálát önmagára, viselkedésmódjára. Úgy látja önmagát, mint ahogy egy
külső szemlélő láthatja őt. Egyes esetekben az ilyen tükör-látvány elég ahhoz,
hogy a viselkedés-korrekció létrejöjjön, máskor érdemes továbblépni ezen, pl. úgy,
hogy felszólítjuk a tükörjátékot szemlélő protagonistát, javasoljon hasonmásának új
megoldásokat, majd próbálja ki azokat.” Emlékeztet arra, hogy Moreno és követői
(Z. Moreno, Schützenberger) a tükörtechnika használatát a betegekkel folytatott
dramatikus munkában emelik ki. (Erdélyi 2004. 91, 94, 95. p.)

Szimbolikus bejelentkezések
A csoport rituáléjának fontos eleme az új betegek befogadása a közösség
kultúrájába, a belépés a terápiás térbe. A Házba újonnan érkezőket a csoporton
megilleti a bejelentkezés. Ez a második vagy harmadik héten történik. Ekkorra már
némileg elhelyezkedtek a Házban, megismerkedtek működésével, és egy vagy
két alkalommal a Playback-csoporton is részt vettek. A bejelentkezés alkalmával
szimbolikus szerepben mutatják be magukat, mely személyen kívül bármi lehet:
tárgy, növény, állat, természeti jelenség stb. A vezető kérdése: „Mi vagy Te
most?” Önmaguk, aktuális helyzetük, érzéseik, kapcsolataik feltérképezését,
megfogalmazását könnyebben megindítja ez a távolítás. Ahogy a választott
szimbolikus szerepbe belehelyezkednek, egyre jobban beleélik magukat, az
első pillanatban ötletszerűnek tűnő szerep egyre inkább megtelik személyes
tartalommal, s most már a belső világuk szerepben való kifejezhetőségén
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is dolgoznak, miközben a szerep lehetőségei is alakítják a történetet.
A szimbolikus szerepben egyszerre látnak rá önmagukra, és élik/alkotják meg
önmagukat benne. A szerep megalkotásának hitelességét az érzelmi hőfok, az
alkotással való küzdelem jelzi. A látszólag távolról induló történet védelmében egyre
mélyebb azonosságok, érzelmi szintek merülnek fel, gyakran katartikus hatással.
Ez a szimbolikus szerepben való önfeltáró történetmesélés már a mesélői
szerepben védelmet ad azoknak, akikben számukra veszélyesen kavarognak az
érzelmek – a magukba zárkózott, belső világukat nehezen megosztó mesélőknek
pedig támaszt, biztonságosabb keretet ad a megnyilvánuláshoz. A szerepben történő
önfeltáró folyamat lassan telítődik meg személyes mozzanatokkal, a szereppel való
azonosulás mértékét mindvégig a mesélő tudja szabályozni. A játszók aztán ezt
a szimbolikus szereptörténetet adják elő. A képszerű-metaforikus megjelenítés
olyan széles értelmezési/befogadási mezőt biztosít, amelyben a történet mesélője
ráismerhet saját világára – gyakran el sem mondott részleteket ismer fel benne.
A Playback-csoport mindezzel a verbálisan nehezen kommunikálók esélykiegyenlítődését segíti elő, mintegy felkészítve őket a többi terápiás térben, a verbális
kiscsoportokban és a nagycsoporton való megnyilvánulásra.
A megjelenítés után a mesélők szabadságában áll, hogy a választott és kibontott
szerepet akarják-e, és ha igen, milyen mélységig akarják/tudják értelmezni életük
aktualitására. A bejelentkező történetek szabadsága és improvizatív jellege
biztosítja, hogy szinte mindig megjelenik az alapprobléma, mintegy dramatikus
első interjúként, amellyel az elkövetkezőkben a Házban dolgozniuk kell. Olykor ez
tudatosul a mesélőben, olykor csak elindul ezen az úton, de mindenképpen fontos a
megjelenítéskor létrehozott kép, amely bevésődik. A csoport emlékezetében mintegy
„névjegyként” működik, számon tartják, visszajelzésekben hivatkoznak rá, friss
bejelentkezéseket régebbi „névjegyekkel” kötnek össze. Ezzel a csoport kohéziója,
közös története erősödik. Sok esetben a kezelő személyzet számára is megvilágító,
jól használható támpontot ad.
Alma
A mesélő 18 éves lány. Már csak egyedül van az almafán. Ő még nem érett
meg. Kicsit bujkál is az érlelő napsugarak elől. Belül kavargó érzelmek vannak:
Félelem, Kedvesség, Harag, de a Héj szorosan zárva tartja őket. A Harag át akarja
szakítani a héjat.
Megjelenítjük a Héjat, és mögötte-benne az érzelmeket. Nézőként – az őt érzékelő
külvilág szerepében – azt tapasztalja, hogy nem lát a héj mögé. Korrekcióval
keskeny réseket nyit a héjon, így külső szereplőként be tud jutni az érzések
szereplőihez, és kapcsolatba tud lépni velük.
Mesélői szerepbe visszatérve megfogalmazza: ahhoz, hogy megismerhesse a
benne lévő érzéseket, nyitnia kell, hogy szóba tudjon állni velük, hogy meg tudja
mutatni őket, és el tudja fogadni a segítséget a megismerésükhöz.
Doboz
A mesélő 19 éves lány. A doboz kemény páncélból van, be van zárva. Belül
hatalmas Indulat és a csitítani igyekvő Szeretet küzd egymással. Korrekcióban
könnyen bejut a dobozba. Ott előbb le akarja fogni az Indulatot, de erre nem képes.
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Kívülről újra megnézve a Szeretet–Indulat harcát, ismét belép, és magához öleli
az Indulatot. Az Indulatot megszemélyesítőben ez katarzist okoz, amely átmegy a
történetébe belépő mesélőre is.
Mesélői szerepből hasonmással újranézzük a jelenetet, a puszta történést
tudatosítva: a világ számára hozzáférhetetlen a doboz, ami azonban saját maga
számára könnyen megnyílik, és a szeretet küzdelem helyett az elfogadással tudja
szelídíteni az indulatot.
Nulla
Középkorú nő, rendkívül gátolt, nehezen hozzáférhető. A 0 szerephez egy
számsort kapcsolunk: 12340. Ezt elfogadja, mint lehetőséget. Megjelenítjük a
számsort. Kérdésre a számsorról emberek jutnak eszébe: barátja (1), unokahúga
(2), unokaöccse (3), húga (4) és saját maga (0). Megnézve szeretné átrendezni
a számsort. Maga mellé teszi barátját, aki betegségében kitartott mellette
húga és családja helyett, akik eltávolodtak tőle. Mesélői szerepből megnézve
megfogalmazza: a fájdalom, hogy a családja cserbenhagyta, elfedte benne a
barátja mellette állásának értékét.

A felmutatás történetei
A Ház terápiás folyamatába már beilleszkedett betegek történeteik elmesélését
gyakran arra használják, hogy mintegy előkészüljenek a terápiás kiscsoportokon
feldolgozandó témáikra, vagy megosszák a többi kiscsoporton megélt fontos
élményeiket. Gyakran az egyéni terápiában már megjelent nehéz témát emelik
át, osztják meg a közösséggel – mindezt persze nem feltétlenül tudatosan. Az ún.
„felkészülő” történetek megfogalmazása és megjelenítése eszköz a lélek fellazítására
és alkalmassá tétel a további szisztematikus munkára. Az ún. „összegző” történetek
célja az elért eredmények megfogalmazása, a megjelenítéssel pedig rögzítése és a
közösséggel való megosztása (az integráció felmutatása).
„Felkészülési” történet
A mesélő, aki két hónapja van a Házban, egy karácsonyi történetet mesél. Tízgyerekes
család, már felnőtt és kicsi gyerekek. Senki nem beszél egymással, csak úgy „vannak
egymás mellett”. Az apa részegen hazajön, feldönti a karácsonyfát, majd „beájul”. Ez
összehozza a családot: mindenki szapulja az apát, élén az anyával. A mesélő úgy
próbálja kívül tartani magát a történéseken, hogy csak hatéves kishúgára figyel, aki
semmivel sem törődve boldogan jön-megy, csacsog, és örül a karácsonynak.
Visszajelzésben arról beszél, hogy a családot most valószínűleg az ő szapulása
tartja össze, amiért eljött és segítséget kért. „A Házból jobban rálátok az otthoni
dolgokra, a családomra. Itt most szerettem volna megnézni öt méter távolságról”.
A mesélő egyre közelebb kerül ahhoz, hogy belépjen saját történetébe, és úgy
tisztázza helyzetét, viszonyát a családdal.
Gyerekkori trauma
A mesélő négyéves kori történetet oszt meg a csoporttal – három hónap házbeli
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tartózkodás után. Otthon vannak, bátyja egy évvel idősebb. Anyja lefekteti őket. Apja
nincs otthon. Nem tud elaludni, rossz érzései vannak. Egy idő múlva gyanús, egyre
erőteljesebb hangokat hall a szomszéd szobából. Nem bírja tovább, kirohan. Apja a
földön fekvő anyját veri és rugdossa. Rémülten nekirohan az apjának, üti, veri, majd
kirohan a folyosóra segítségért kiáltozva. A szomszédok kihívják a rendőrséget, őt
elviszik a nagyszüleihez.
A történet megjelenítését a játszóktól némán, lelassított gesztusokkal, zenei
effektusokkal kísérve kérjük.
A mesélő kéri a vezetőt, hogy a játék során fogja meg a kezét. A megjelenítés után
haraggal beszél gyerekkori önmagáról, amiatt, hogy nem tudta megakadályozni a
történteket. A kérdésre, hogy mit szeretne tenni most, kihozza a képből gyerekkori
önmagát, ölébe veszi, és zokogva megvigasztalja, megdicséri bátorságáért.
A visszajelző körben sokan mögé állnak gyerekkori traumatikus tapasztalataikkal,
melyeket ma is önvád kísér.

3. A visszajelzések szakasza
Búcsútörténetek
Rituális elem a Házból hosszabb idő, több hónap, gyakran fél év után távozó
betegek búcsútörténete az utolsó alkalommal. Ez fontos az ő számukra, mert az
összegzés, a felismerések megfogalmazása a közösség előtt segít a leválásban és
az újrakezdésben. És fontos a csoportot továbbvivő többi beteg számára is, mert erőt
merít belőlük a közösség, és a folyamatosságot erősíti.
„Korona és moslék”
A mesélő szőke, kékszemű, nagyon hallgatag lány (érkezésekor „zombi”-ként, valós
testben megjelenő túlvilági lényként jelentkezett be, akiben belül félelmek, hiányok,
rémes dolgok kavarognak, míg kívül csendes, mosolygós). Most, öt hónap után,
kérés nélkül, maga jelentkezik búcsútörténetre. A Házban egy társa „királynőnek”
nevezte el, ezt a többiek is átvették. Később a karácsonyi műsorban, melyet a betegek
rendeztek maguknak, a királynő szerepét kapta. Nehezen vált meg a szerepbeli
koronától, úgy érezte, nekiadták a társai, és ő ezt megérdemelte. Másnap este egy
betegtársával ő volt a konyhai felelős, így nekik kellett kivinni az ételmaradékot,
a moslékot. Addig még sosem volt „konyhás”, a társa sem, a nagy, sötét kertben
nehezen találták meg a kis mosléktároló épületet. „A sötétben, kicsit viszolyogva, de
koronával a fejemen öntögettem a moslékot. Nekem ezt jelenti a Ház”.
Tabló, mint dramatikus visszajelző csoportszobor
A csoport – mint általában a színházi playback-előadások is – tablóval zárul, amely itt
formájában egy „dramatikus visszajelző csoportszobor”. Az aznapi mesélők a tér egyegy pontjára felállnak, egy-egy mondatban összefoglalják megélt történetüket, majd
a többiek mögéjük állással és egy-két mondattal jelzik személyes érintettségüket,
élményeiket játszóként, nézőként, vagy mindkét szerepben. Maguk a mesélők
is csatlakozhatnak egymáshoz visszajelzésekkel, s így alakul ki képszerűen és
verbálisan az aznap létrehozott közös történet, a tudattalanul kialakult közös téma.
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A történetek újra áthullámzanak az egész csoporton. A csoport tagjai valami újfajta
katarzishoz, a „csoportkatarzishoz” jutnak. A mesélők szeretetet adtak nekik, és ők
most viszonozzák az ő szeretetüket. Megosztják velük a saját gondjaikat, élményeiket,
tapasztalataikat, amint ők megosztották velük a magukét. A katarzis lassanként az
összes jelenlevőt átfogja, és az együttesség élménye létrehozza a „szeretet-katarzist”
(Vikár 2007) Moreno így fogalmaz: „Különösen pszichotikus személyek kezelésében
ért el a pszichodráma meglepő eredményeket, valamiféle ’szeretetkatarzissal’, ami a
hasonlóan szenvedő emberekkel történő találkozásból fakad”.
A létrehozott, megélt és láthatóvá tett helyzetek további feldolgozására,
integrálására az egyéb terápiás terekben: a kiscsoportokon, illetve az egyéni
terápiákon nyílik lehetőség. Maga a Playback-csoport attól és azért terápiás, mert
terápiás közösségben folyik. A terápiás közösség a csoportokon keresztül nyilvánul
meg és működik, a közösséget pedig a csoportok – köztük a Playback Közösségi
Színház Csoport – éltetik, egymással folyamatos kölcsönhatásban.

Playback-vezetés betegcsoportban
A mesélők történeteinek kibontása és közvetítése a játszók számára, valamint
a nézők/csoporttagok figyelmének fenntartása a játékmester alapvetően fontos
feladata a playback-színházi előadások és a zárt csoportok (műhelyek) vezetése
során egyaránt. A betegcsoportok terhelhetősége, figyelmének, koncentráció- és
befogadóképességének kapacitása azonban korlátozott. A mesélőé ugyanúgy, mint
a játszóké és a csoporté. A vezetésnek ezt maximálisan figyelembe kell vennie. A
történetek gyakran bonyolult, a mesélő számára is ismeretlen belső folyamatokat
próbálnak szavakba foglalni – ahogy rámelegszik a történetére, egyre mélyebb
kapcsolatba kerül vele. Ö mondja a történetét, de a történet is mondja őt. A mesélő
gyakran maga is elveszettként bolyong saját történetének útvesztőiben. Ilyenkor
valóban „vezetni” kell őt, együtt kibontani, megtalálni vele a történet érzelmi magját:
„the heart of the story” – „a történet szíve”, Jonathan Fox pontos és érzékletes
megfogalmazásában.
A vezető mintegy „belső hangként” kíséri, vezeti, segíti a mesélőt abban a munkában,
hogy kibontsa a történetet. Ennek során a vezető dolga, hogy megtalálja/megérezze
a történet fókuszát. Ha ez megvan, akkor a mesélőt rajta kell tartani ezen a „sínen”,
e köré gyűjtve a fontos és érzelmileg meghatározó részleteket, amíg a látszólag
formátlan anyagból kialakul a történet.
Tehát a vezetőnek fókuszálnia kell. Ha a mesélővel megtalálták a „magot”, akkor
ezen a ponton kell tartani őt, ezt kibontani, körüljárni és „dramatizálni”.
Fontos, hogy érzékeljük a mesélő terhelhetőségét, ezért a történet megalkotásának
folyamatában olykor szükség van a távolításra, a kizökkentésre a túlságos, számára
elviselhetetlen bevonódásból. Ez azonban nem lehet megszakítás, csak a mesélés
sodrának lassítása (ilyenkor néha segíthet a finom humor). Más, nagyon gátolt betegek
esetében éppen a ráhangolódás, a rámelegedés folyamatát kell erősíteni és fenntartani,
a látszólag „semmi” történetben érdekeltté tenni az apró részletek kiemelésével, és a
megjelenítés által megemelni azt.
A történet kibontása közben tekintetbe kell venni azt is, hogy a játszók nem tapasztalt,
tréningezett playback-színészek, számukra fontos, hogy a színpadra „feladott” történet
világos és jól körülhatárolt legyen. A kibontás szerteágazó részletei csak mintegy
tudatos-tudattalan személyes tapasztalatokat mobilizáljanak bennük, melyeket aztán
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önkéntelenül is használhatnak a kidolgozott és színpadra adott világos, egyszerű
történeti keretben.
A megjelenítés kifejezőképességét különböző „filmes” technikákkal erősítjük. Olykor
megállítjuk, állóképpé merevítjük a játékot, így lehetőség nyílik ráközelíteni a kialakult
képnek a történet szempontjából fontos részletére; kinagyítani azt, s megszólaltatni
a benne lévő szereplők érzéseit. Olykor megkérjük a „színészeket”, hogy szavak
nélkül ismételjenek meg egy jelenetrészt, vagy javasoljuk az egész történet néma
megjelenítését. A szavak nélküli, mozgó kép felnagyítja a részleteket s tágítja a
jelentésmezőt, amelyben a mesélő könnyebben megtalálja a személyes élményt.

A playback: szocializálás a pszichodrámára
Végezetül meg kell említeni a Playback-csoport egy speciális kapcsolatát a Házban
működő Pszichodráma-csoporttal. A Playback-csoport működése messzemenően
figyelembe veszi a betegek labilis énjét, védekező és elhárító mechanizmusaikat, de
egyúttal szocializációs folyamat a pszichodráma-csoportmunka felé. A pszichodráma
a belépést jelenti a saját élettörténet drámájába, az átlépést a mesélői/nézői
pozícióból a cselekvő pozícióba. Ez – mint láttuk – alkalomszerűen, egy-egy
villanásnyi jelenetben megtörténik a playback terápiás alkalmazásánál is. A munka
során a gyakorlatban mutatkozik meg az egyes betegek terhelhetősége. Néhányan
spontán felkínálják történeteik többszintű, személyes végigvitelét. Belőlük áll össze
mintegy természetes folyamatként a zárt, „klasszikus” Pszichodráma-csoport.
A már klasszikus pszichodráma módszerével dolgozó csoporton a külvilágba való
visszaintegrálás a legfőbb cél. A hangsúly a feltáró jellegről az összegzés felé tolódik
el, a mindennapi élet szerepeinek nehézségei adják a játékok témáit, melynek során
főleg próbacselekvésekkel és szerepjátékokkal dolgozunk.

Zárszó
A playback az improvizációs színház egy formája, amelynek alapja a személyes
történetek spontán megjelenítése. Színészek egy csoportja úgy viszi színre a közönség
valós életbeli tapasztalatait a test kifejezőereje, a nyelvi improvizáció és a zene
eszközével, hogy a hétköznapi események is mélyebb értelmet, szépséget és mitikus
dimenziót kapnak. Egy olyan közösségi színház megteremtésének kísérlete, amely
stílusában és tartalmában az írásbeliség előtti, preliterális színházhoz hasonlóan hat,
ahol a dramatikus bemutatás a közösség által létrehozott – és a közösséget megtartó
– rítus volt. Abban az értelemben, hogy alapvető emberi értékeket kíván felmutatni
hangsúlyozottan puritán eszközökkel, a playback a színházi kísérleteknek azzal az
egész XX. századon végigvonuló sorával tart rokonságot, amelyek az előadást nem
célnak, hanem eszköznek, mégpedig az emberi személyiséget gyógyító eszköznek
tekintik (Bertolt Brecht expresszionista, Antonin Artaud „kegyetlen” és Jerzy Grotowski
„szegény” színháza).
Írásunkban azt próbáltuk érzékeltetni, hogyan találkozott és épült össze a playback,
mint közösségi színházi forma a terápiás közösséggel, mint a gyógyítás közösségi
formájával.
„Az „együtt” manapság igen divatos igekötő: azt mondjuk, „együttlenni”, „együttélni”,
„együttjárni” stb… De ez az „együtt” egészen mást is jelenthet: valamit, ami annyira
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valóságos, nyilvánvaló, elrejthetetlen, mintha másodszor is megszületnénk. Együtt
valakivel, valakikkel, egy csoportban – ez a feltárulkozás, önmagunk feltárása és a
másik feltárása. Van ebben olyasféle, mintha megmosdatnánk az életünket. Nagyon
is szó szerinti, kézzelfogható asszociáció ez számunkra, mint cselekvés nagyon
is szó szerint értendő: megmosdatás. Ha ezekről a dolgokról beszélek, nincs más
lehetőségem, csak hogy asszociációkkal fejezzem ki magam...: játék, bolondozás,
élet, mieink, utazás, röpülés, madár-ember, csikó-ember, szél-ember, testvér-ember.
S ebben a legfontosabb, a legközpontibb: a testvér. Ebben rejlik „az isten képe és
hasonlatossága”, önmagunk odaadása és embersége, de az is, hogy: a föld testvére,
az érzékek testvére, a Nap testvére, az érintés testvére, a Tejút testvére, a fű testvére,
a folyó testvére. Az ember olyan, amilyen, ne rejtse el magát. A test és a vér – testvér,
tehát csak itt van jelen az „isten”: ez a meztelen bőr, melyben ott a testvér. És ez
az ünnep. Ünnepben lenni, ünneppé lenni: ez elválaszthatatlan a találkozástól. A
valóságos, maradéktalan találkozástól, melyben az ember nem hazudik magának
és a maga teljességében van jelen. Ahol már megszűnik a félelem, a szégyen,
mely a hazugságot és a rejtőzködést szüli. Ebben a találkozásban az ember nem
utasítja vissza magát és nem erőlteti másra magát. Engedi, hogy megérintsék, és
nem tolakszik a jelenlétével. Szembenéz a másikkal, és nem fél senkinek a szemétől.
Mintha azt mondanánk egymásnak: létezel, tehát létezem; és szintúgy: megszületek,
hogy megszüless, hogy légy; és ugyanígy: ne félj, veled megyek”.
Jerzy Grotowski: Az Ünnep (részletek)

Függelék
A Házban időnként több hónapon át készítenek beteginterjúkat azzal a céllal, hogy
a stábnak legyen képe arról: hogyan látják a Ház működésének mindennapjait
maguk a betegek. Az interjú kérdéseit a stáb állítja össze egy célzott témakörben.
Néhány éve a téma a házbeli csoportok működése volt. A Ház hozzájárulásával
ebből gyűjtöttünk ki néhány részletet a Playback-csoportra vonatkozók közül. Az
interjúkat hangfelvételekkel rögzítették, ezért a jobb megértés érdekében stilizáltuk,
lehetőleg megőrizve az élőbeszéd hangulatát. A betegeket nem terheljük a „playback”
kifejezéssel, ezért ők a „drámát” használják. Az érthetőség kedvéért, időnként a
kérdést is közöljük.
–
A dráma olyan színházszerűség, ahol végül is a saját életünk a színdarab, vagy hát
ilyen kis jelenet, és ott is minden benne lehet. Mint valamilyen bemutató. Mintha az
életünkből egy kis filmkockát bemutatnánk, hogy nézd meg újra, mint valami mozit.
–
Az unokabátyám mesélte, hogy ő a takarítónőtől tanult a legtöbbet, mert ő egy
nagyfőnök egy szállodában. A dráma is ilyen: az égegyadta világon mindenhonnan
jöttünk, mindenféle problémával, és mégis tudunk tanulni egymástól.
–
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A dráma olyan, mint a mesevilág. Megyünk körbe. Egészen szembemegyünk, aztán
mégsem ütközünk össze. A belső konfliktus nem vezet konfliktushoz.
–
A drámán mindig van valami, ami előhoz valamit bennem, amihez tudok kapcsolódni.
Beszélni tudok róla, az nem zavar. A megrendítő rész az, amikor valaki elmeséli. Ha
játsszák, azzal foglalkozom, hogyan kéne játszani.
–
(Ha meg kellene fogalmazni, hogy miért jár drámára, akkor mit mondana?)
Hát, két dolgot mondanék. Egyrészt, hogy felidézzük, és megértsük magunkat,
másrészt meg a más múltját is látjuk, és ugyanúgy a más múltjából is tanulhatunk.
És ott kézzelfoghatóan látjuk. Tehát ott előttünk történik az esemény, ennyi.
–
Az, hogy kívülről látom a helyzetet, az egy nagyon fontos dolog. Kívülről látom azt,
amit én elmeséltem, ott van tőlem egy olyan tíz méterre, és több mint a tükör, mert
utána beleállhatok abba a helyzetbe, és varázsolhatok. Tehát ami régen valahogy
történt, azt megváltoztathatom. Nagyon sokszor kiderül, hogy ez nem is olyan
egyszerű. Az embernek vannak vágyai, hogy bárcsak így meg úgy lett volna, vagy
bárcsak XY ilyen meg olyan lenne. És amikor erre módja van, hogy kipróbálja, akkor
nem is olyan könnyű, hogy akkor hogy lett volna, vagy milyennek szeretnéd. Szóval,
ez a kísérletezési lehetőség, ez tök jó.
–
A drámán, amikor engem játszanak, akkor magamat láthatom meg a tükörben,
azonfelül én is tükre lehetek másoknak. Az egy nagyon érdekes feladat, amikor
szerepel az ember, és megpróbálja magára venni ezt a tulajdonsághalmazt, vagy
nem tudom mit. És van, hogy ezek közül valami pont stimmel az emberrel, és akkor
az egy érdekes helyzet.
(Mi az, amiben más kívülről látni ugyanazt, mint amiben benne szokott lenni? Mi az,
amit közelebb hoz?)
Amit most fogok mondani, az nem biztos, hogy válasz erre, amit kérdezett. Valahogy
az az érdekes, ahogy az érzésből meg az emlékből rajtam kívül lévő kép meg
hang meg mozgás lesz. Szóval hogy ez így megtestesül. Nem tudom ezt jobban
megfogalmazni… Nekem régebben voltak ilyen kétségeim, hogy most én a valóságot
mondom, vagy pedig a valóságnak a rajtam keresztül való szűretét. De aztán meg
rájöttem, hogy ez végül is tök mindegy, mert pont arról van szó, hogy a valóság hogy
megy rajtam keresztül.
–
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A drámát azért szerettem, mert közelebb éreztem magam a többi pácienshez. Jobban
át tudtam érezni a problémájukat, mert ott ugye el kell játszani, átérezni. Először az
ember fél, amikor valaki mesél, és halványlila gőzöm sincs, hogy mit fog mesélni, és
kiülök oda, és eljátszom őt belülről. Játszottam már úgy, hogy közel állt hozzám a
téma, nagyon átéltem, nagyon-nagyon jól eljátszottam és a mesélő sírva kiszaladt.
Először rosszul éreztem magam, hogy miattam sír, és akkor persze odamentem,
és megkérdeztem, hogy miért sír, vagy miért akadt ki ennyire, és azt mondta, hogy
annyira átment neki az érzelem, hogy meghatotta a lelkét. És utána már máshogy
fogtam ezt fel, tehát nem úgy, hogy rosszat teszek, hanem hogy jót. Mert látja magát
kívülről, mint ahogy én is láttam. Először ijesztő a dráma: látni az érzést, amit belül
őrzök, és azt ott előadják. De utána jó.
–
Volt egy pár olyan emlékem, amit nem szívesen láttam újra, „vásznon”, idézőjelben,
de megkönnyítette, hogy megértsem azt a helyzetet meg hát így az érzéseimmel is
egyenesbe kerültem. Olyan történetek kerültek elő, amik indulatot váltottak ki belőlem,
vagy valamilyen jó vagy rossz érzéseket, de ezeket nem tudtam tisztázni magamban,
és így, hogy eljátszották, és pontról pontra végigmentünk a történéseken, így tisztább
lett, kitisztult. Így reálisabban láttam a helyzetet, hogy miért így történt meg, igen…
–
Kicsit ijesztő, hogy én vagyok a történetmesélő, és kívülről látom azt, hogy mi van
bennem. Úgy éreztem, hogy el kell játszatnom azt a történetet, ami bennem van,
hogy miért kíséreltem meg az öngyilkosságot. És annyira átéreztem, hogy már attól
megijedtem, amit ott produkálok. Pedig csak azokat a szavakat mondta a társam,
amiket az anyám szövegelt mindig, és annyira beleéltem magam, hogy szinte az
anyámat láttam, láttam azt a képet, hogy milyen sok volt az nekem, és miért nem
léptem, vagy miért nem mondtam, hogy elég nekem, elég ez. Nem tudom, hogy
érti-e, tehát eljátszattam azt, hogy mi volt nekem olyan sok, hogy elég lett nekem az
életből. Ezt így látni… szóval bánom, hogy ezt tettem, de nagyon sok volt akkor a
nyomás rajtam, most már tudom, hogy hogyan kellett volna kezelnem ezt az egészet,
és nem ilyen drasztikus megoldást választani, de amikor eljátszattam, nagyon
mélyen érintett… Szóval ez volt a dráma. Amikor eljátszattam ezt az egész terhet,
ami a hátamon volt.
–
(A dráma) tovább él, mert feljönnek a képek, amiket láttam, ahogy mások előadják,
s jobban megmaradnak a problémák, meg a megoldások is. Arról sokat szoktunk
beszélgetni. Mert az azért egy kiemelt alkalom, amikor valakinek a történetét
játsszák. Amikor az enyémet adják elő, akkor úgy érzem, hogy ők most adnak nekem
valamit, és amikor meg én játszom az övéket, akkor baromira szoktam figyelni, hogy
próbáljam meg eltalálni azt, ami annak az embernek a szereplője. Szóval az egyiket
inkább ilyen terápiás élményként élem meg, a másikat meg inkább munkafélének.
–
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A kiscsoport, az inkább egy olyan családi légkör, ahol az ember biztonságban van.
A nagycsoport az egy nagy társadalom, az lehet egy utca, egy munkahely, vagy egy
nagy közösség. Az egy kis társadalom. A dráma, az meg játék, de elég komoly játék.
Nincs is hasonló a drámához, ami olyan komoly, szerintem.
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Egri Tímea

A playback alkalmazása
szenvedélybetegek körében
„Légy ölelő part, menedék
veszendő életemben,
kevés, ha nem lehetsz elég,
de mégse hagyj el engem.”
Lator László

Bevezető
Tanulmányomban egy lassú, nyílt rendszerben működő dramatikus – döntően
playback-technikával dolgozó – csoportot mutatok be, az egyik csoporttag, Sára
fejlődésén keresztül. A foglalkozásokat heti 2×2 órában, kettős vezetéssel tartottuk
kórházi osztályon fekvő szenvedélybeteg páciensek részére. A playback fókuszában
a történetmesélés áll. Tanulmányom elméleti részét a narratívumokban való
gondolkodásnak a fejlődésben történő megjelenésével kezdem, majd kitérek az ennek
következtében létrejövő változásokra, többek között az érzelemszabályozásban, az
élmények és az identitás (újra)szerkesztésében.
A történetmesélés kapcsán nemcsak a magunkról, hanem a mások érzéseiről,
szándékairól történő gondolkodás is megjelenik. A mentalizáció kialakulását a korai
anya-gyerek kapcsolatban tapasztaltak határozzák meg, mely a személyiségzavarban
szenvedő pácienseknél alapvetően sérült. Esetükben az önmegnyugtatás
képességének, érzéseik szabályozásának nehézségei vulnerábilissá, sérülékennyé
teszik őket a későbbi stresszel és az esetükben gyakran tapasztalt traumákkal
való megküzdésben. A playback olyan technikát biztosít számukra, amelyben
egy biztonságos helyről, a mesélő székéből az elárasztottság élménye nélkül,
más szemszögből nézhetnek rá megterhelő életeseményeikre. A csoport, illetve a
szereplők visszajátszásukkal holding funkciót töltenek be, tartalmazzák és módosítják
az eredeti élményt, így éppen azt nyújtják, ami esetükben súlyos zavart szenvedett.
A csoportot Sára folyamatain keresztül mutatom be, akinek első játékára hamar, a
második alkalommal került sor – játéka révén a csoportfejlődés korai szakaszában
mutatkozott meg a csoport és Sára egyik alaptémája, a bizalomvesztettség.

Az elbeszélés szerepe a belső állapotok szabályozásában
A pszichoterápiákban a történetek megosztása természetes része a folyamatnak. A
történetmesélés során nem arról kapunk információt, hogy egy korábban megtörtént
esemény szereplőinek mik voltak az érzései, szándékai, hanem arról, hogyan gondol
vissza minderre a mesélő. A terápia szempontjából a változás indikátora is, hogy
a narratív lehorgonyzási pontok, a kulcstörténetekre való reflexiók változnak-e a
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terápia folyamán (Péley, 2001). Az analitikus terápiákban az önismereti folyamat a
beszédre, beszélgetésre épül. A páciensek történeteket, álmokat, érzéseket osztanak
meg a terapeutával. A terápiás helyzetben létrejövő beszélgetés „segít abban, hogy
a hétköznapi beszélgetéstől eltérő közlések hézagaiban, réseiben, töréseiben a
rejtettebb tudattartalmak megjelenhessenek.” (Ajkay–Kökény–Mérei 2007, 94. p.)
Élményeink, önmagunk történetbe ágyazott megelevenítése fejlődési eredmény,
melyet a nyelv és a fogalomalkotás képessége tesz lehetővé, ezzel új feladat elé
állítva a kisgyereket: önmagáról alkotott élményeit narratív formában szervezi
újjá. A narratív én megszületésével a kisgyermek átlépi a rekonstruálható és
a nem rekonstruálható közötti határvonalat. Stern (idézi Péley 2005) szerint a
nyelv hasadást okoz a szelf élményében. Azzal, hogy az átélt élményt szavakba
öntjük, bizonyos fokig el is idegenítjük, távolabb kerülünk az eredeti tapasztalattól.
A nyelv lehetőséget teremt arra, hogy meghaladja az átélt tapasztalatokat és
önmaga is teremtővé váljon. A pszichoanalízis narratív megközelítése szerint az
identitás életünk történetének újra és újra átszerkesztett elbeszélése. A fejlődési
szakaszokban rejlő konfliktusokkal történő megküzdés során identitásunk is
újraszerveződik. Vagyis a múltat a jövő fényében folyamatosan újraszerkesztjük,
így az identitás nem más, mint egy folyamatosan újraszerkesztett elbeszélés.
Az elbeszélés kapcsolatot teremt a saját, belső világunk és a külső, szociális világ
között. Lehetővé teszi, hogy történetünket másokkal megosszuk, amire mások szintén
jelentésadással reagálnak. „A narratívum a pszichikus reprezentáció univerzális
formája, ami a mentális állapotok (szándékok, célok, vágyak, stb.) tulajdonításának
képességére épül. Ennek kialakulásában pedig a korai tapasztalatok szerepe döntő
fontosságú.” (Péley 2001, 4. p.)

A szenvedélybetegségről és a személyiségzavarokról
Ahogy fentiekben már említettem, a narratívumok a mentális állapot tulajdonításában
eredeztethetőek. Fonagy és Target (2005) a kötődésben a mentális állapot
tulajdonítását tartják lényegesnek. Az érzelemszabályozás, érzelmi állapotaink
árnyalásának képessége szoros kapcsolatban áll a mentalizációval, s meghatározó
szerepet tölt be a szelférzés és a hatóerő (agency) kibontakozásában.
Fonagy és Target (idézi Komáromi 2009) elméletének értelmében a gondozókkal
létrejövő interakció során három fontos területről szerzünk tapasztalatot: 1) az énről,
2) a másikról és 3) az együttes élményről, amelyben összekapcsolódunk. A baba
még nem képes arra, hogy minden erőteljes élményt magába fogadjon. A csecsemő
érzelemszabályozásához szükséges a gondozó tükröző magatartása. Ez röviden
annyit jelent, hogy az anya a baba által átélt érzést jelzéssel ellátva tükrözi vissza
számára (jelzett tükrözés), pl. az anya is mutatja a fájdalmat az arcán, de sokkal
enyhébben és megnyugtatásképp mosolyog is hozzá. E ponton kapcsolódnak
a szerzők Bionhoz (1962; idézi Fonagy és Target 2005), aki az anyai „konténer
funkciót” úgy írja le, mint amely reakciójában tartalmazza és elismeri a gyerekben
keletkezett negatív érzést, mindazonáltal segít annak megszelídítésében, s a gyerek
„újra introjektálja az enyhített és módosított emocionális élményt” (Bion, 1962; idézi
Gergely és Watson 1998, 60. p.). Bion szerint ez az alapja annak, hogy a gyerek
a későbbiekben a „saját gondolatait gondolja és a saját érzéseit érezze.” Ha ez a
fajta szülői érzelemszabályozást jelentő funkció nincs meg, a gyerek kezelhetetlen
affektustömeggel kerül szembe. Amennyiben ez ismétlődik, úgy a mentalizáció és a
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hatékony érzelemszabályozás zavart szenved. Másik lehetőség, ha az anya a saját
belső tartalmait tükrözi vissza, avagy még nagyobb szorongást közvetít a gyerek
felé, mint amekkorát ő maga érez, melynek hatására – mintegy védekezésképpen
– létrejöhet a Winnicott által leírt hamis szelf: a gyerek megtanul anyja érzéseinek
tükrözőjévé válni, míg saját szelfje háttérbe szorul.
A Bálint Mihály által leírt őstörés (basic fault) hátterében a preverbális időszak
nárcisztikus deficitje áll. Bálint a preverbális időszak szimbiotikus anya-gyerek
kapcsolatában bekövetkezett össze nem illésre vezeti vissza a személyiség
strukturális deficitjét. Ez képezi a súlyos személyiségzavarok, a szenvedélybetegségek
alapját, de sokszor előfordul a pszichoszomatikus és neurotikus betegek terápiája
során is. (Bálint 1994) Miben áll ez a zavar? Mentzos (2005) a függőséget
nárcisztikus pótkielégülésként, továbbá a strukturális hiány kompenzációjaként
határozza meg. Több szerző is úgy tekint a szenvedélybetegségekre, mint amelyek
hátterében súlyos nárcisztikus zavarok állnak. Mentzos elképzelése szerint a
nárcisztikus egyensúlyzavar következtében olyan elhárító mechanizmusok lépnek
működésbe, amelyek a szelf-rendszer elégtelen működését hivatottak kompenzálni.
Ilyen elhárító mechanizmusnak tekinti a regressziót a primér állapotba, a fájdalmas
realitás tagadását (többek között nagyzásos fantáziák segítségével), valamint az
idealizált (szelf-) tárgyakkal való identifikációt. A szerhasználat éppen ezeknek az
elhárításoknak kedvez. Az én-határoknak a szerhasználattal együtt járó fellazulása a
primér regresszió állapotához hasonló diffúz élményben éri el tetőpontját. Hatásánál
fogva bármelyik szer alkalmas a realitásvizsgálat beszűkítésére, melynek révén a
fájdalmas realitás tagadását erősíti dominánsan nagyzásos fantáziák segítségével. A
nárcisztikus hiányok szerrel történő pótlása csupán látszat-kielégülést eredményez.
A valódi elégedettség nem következik be, ebből fakad az ismétlésére és fokozására
irányuló kényszer. Ezt nevezi Bálint a „harmónia utáni sóvárgásnak” (Bálint 2012,
45. p.).
Moreno szintén hangsúlyozza, hogy a gyermek fejlődése más organizmusokkal
létrejövő interakciókhoz kötött. (Zeintlinger 2005, 202. p.) Kooperatív teljesítményként
határozza meg a fejlődést, melynek stádiumait pszichikai univerzumokban írja le.
A korábbi elméletekben a korai fejlődési stádiumok fejlődésben betöltött szerepét
emeltem ki – ezek Moreno elméletében az 1-3. életévig tartó első pszichikai
univerzumnak feleltethetőek meg, amelyet „szociális placentának” nevezett el. Ennek
fő jellemzője, hogy a gyerek még nem tud különbséget tenni realitás és fantázia, én
és nem-én között. Ebben az univerzumban két fázisban zajlik a fejlődés: az elsőt
Moreno „All identity”-nek, vagyis mindennel való azonosságnak nevezi. Ebben az
időszakban a gyermek nem tud különbséget tenni én és nem-én, saját maga és a
környezete között. Időbeli érzékelésében csak a jelen van, múlt és jövő még nem
létezik. Ebben az időszakban kiemelt szerepe van az őt gondozó személynek, akit
a baba saját teste kibővítéseként tapasztal meg, vagyis segéd-énként, s a közösen
végzett tevékenységeket egynek érzékeli. Az ebben a fázisban megélt interakciós
minták Moreno szerint is a későbbi tanulási folyamat alapját képezik. Az első
pszichikai univerzum második fázisa az „összrealitás” fázisa, amelyben a gyerek
kezd differenciálódni környezetétől, önmagát másoktól elkülönültnek megélni. De a
realitás és a fantázia továbbra sem válik szét teljesen.
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Trauma és narratívum
A klinikai munka során gyakran találkozunk traumákkal az élettörténetben, a kórházi
osztályon fekvő betegek 50-60 százaléka számol be gyerekkori fizikai és/vagy
szexuális abúzusról. (Herman 2011)
Bakó Tihamér szerint a trauma során:
l Az egyén a régi megoldási módjaival nem képes az egyensúly visszaállítására;
l Az esemény következtében a személy fenyegetettséget él át;
l Az én a megsemmisüléstől való félelemben szétesik, így nem képes a kialakult
helyzetben koordinálni a védekezést;
l Az elviselhetetlen lelki fájdalom miatt a dezintegráció állandóvá válik;
l Az emlékek darabokra esnek szét. Az én így védekezik a sokkoló élménnyel
szemben;
l A személy elveszettséget él át;
l Az önpusztításnak, mint a feszültség megszüntetése lehetséges útjának
veszélye megerősödik. (Bakó 2009)
A traumás esemény hatását, az azzal történő megküzdést több tényező is
befolyásolja. A korai életszakaszban átéltek pozitív minősége protektív faktor lehet. A
gyermekbántalmazást átéltek potenciálisan nehezebben küzdenek meg a traumákkal.
Náluk nagyobb az esélye a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) kialakulásának.
(Comer 2005) A személyiségtípus és attitűd szintén döntő fontosságú, mely az
életvezetés egyenletességében, pszichés teherbíró képességben nyilvánul meg.
A gyerekkori bántalmazás túlélőit egyaránt csökkent pszichés teherbíró képesség,
ennek következtében labilis életvezetés jellemzi. Végül a traumával kapcsolatos
megküzdésben Comer kiemeli a támogató kapcsolatrendszer jelentőségét, mely a
személyiségzavarban szenvedő pácienseknél gyakran kaotikus kapcsolatokat jelent
– akár olyan értelemben is, hogy az eredeti agresszor-áldozat tematika folyamatos
újrajátszása miatt maga a traumát okozó személy is közvetlen ismerős. Bakó Tihamér
(2009) szerint elég egyetlen olyan támogató kapcsolat megléte, amely segítséget tud
nyújtani a gyógyulás során.
Herman Judith „Trauma és gyógyulás” című könyvének bevezetőjében a traumák
kimondhatatlanságáról ír. Elképzelése szerint a trauma központi dialektikája
tulajdonképpen a borzalmas események tagadásának és a borzalmak hangos
kimondásának a vágya közt feszülő konfliktus. Gyakori hozzáállás a környezet
részéről az áldozat hibáztatása, mellyel a kívülálló megszabadulhat felelősségétől
és bűntudatától. Emellett a traumák tagadásában az is szerepet játszhat, hogy az
emberi sebezhetőség tagadása megvédi a külső szemlélőt attól az elfogadhatatlan
gondolattól, hogy ez vele is megtörténhet. (Aarts 1990; idézi Havelka 2011)
A hosszan tartó erőszak túlélőinél jellegzetes – főleg identitásukban és
kötődéseikben megmutatkozó – személyiségváltozások tapasztalhatók. Esetükben
potenciálisan megnő a sérülés megismétlődésének veszélye, akár autoagresszió,
akár másoktól érkező támadás formájában. Anélkül, hogy a trauma szakirodalmának
átfogó ismertetésébe bocsátkoznék, a következőkben a legrelevánsabb, a csoporton
megjelenő traumára és fejlődésbeli következményeire fogok koncentrálni. Ez a
krónikus gyerekkori bántalmazás. A krónikus bántalmazás a felnőttek esetében is
súlyos személyiségváltozást okoz, a gyerekeknél azonban alapjaiban zilálja szét a
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bontakozó személyiséget. A gyerek olyan szülőkkel kényszerül kialakítani elsődleges
kötődését, akik kegyetlenek, elhanyagolják vagy közömbösek iránta. Az ilyen
környezetben felnövők beszámolóiban (Herman 2011) úgy jelennek meg a szülők,
mint a totalitárius uralom képviselői, akik erőszakkal, (néha halálos) fenyegetésekkel,
rapszodikus szabályok betartatásával, környezetétől elzárva kényszerítik hallgatásra
a gyereket. Empirikus bizonyítékok sora támasztja alá, hogy a gyermekkori
bántalmazás döntő mértékben járul hozzá a borderline személyiségzavar
etiológiájához (pl. Baker és munkatársai 1992; Herman és munkatársai1989; idézi
Gabbard 2008). Míg a borderline betegek gyakrabban számolnak be szexuális
abúzusról, mint más személyiségzavarban szenvedők, addig a fizikai bántalmazással
kapcsolatban az arány nagyjából megegyezik. Az ilyen kapcsolatban felnövő
gyermek olyan patológiás kötődést alakít ki az őt bántalmazó gondozókkal, amelynek
megtartásához saját jólléte árán is ragaszkodik. A bántalmazott gyerek – a rettegés
mellett – nap mint nap szembesül saját tehetetlenségével. A szabályok kaotikusak
és következetlenek, a szülői hatalomgyakorlás rapszodikus, önkényes és brutális.
Hogyan reagál minderre a gyerek? A folyamatosan fennálló veszély atmoszférájához
csak állandó készenléttel lehet alkalmazkodni. Pontosan megtanulja hát azokat
a gesztusokat, arckifejezéseket, hanghordozást stb., amelyek közvetlenül a
bántalmazás előtt lépnek fel, s ezek megjelenésekor a bántalmazó elkerülésével
vagy lecsillapításával próbál védekezni, esetleg megdermed, hogy ne vegyék
észre. Mások búvóhelyet keresnek maguknak, ahova napokra elmenekülnek. Ha a
veszély elkerülése sikertelen, akkor paradox hatás következik be: egyrészt a gyerek
meggyőződik arról, hogy teljes mértékben tehetetlen, másfelől mindez arra motiválja,
hogy a szülőnek bebizonyítsa feltétlen engedelmességét, és megpróbáljon elég jó
lenni. A gyereknek ebben a közegben kell megtalálnia a reményt és az élet értelmébe
vetett hitet. Alkalmazkodása teljes mértékben annak lesz alárendelve, hogy
megtartsa szülei iránt érzett kötődését, még akkor is, ha mindennap meggyőződik
az ellenkezőjéről. „Mivel a gyerek az elviselhetetlen valóság elől se elmenekülni nem
tud, se változtatni nem képes rajta, így a lelkében változtatja meg azt.” (Herman
2011, 123. p.)
A gyermekáldozatok egy része önmaga előtt is próbálja titkolni a bántalmazás
tényét, és úgy nyilatkozik róla, mint ami nem történt meg. Ehhez a tagadás, a
disszociáció, az elfojtás elhárító mechanizmusait használja.
Amikor a bántalmazás tényét már nem lehet figyelmen kívül hagyni, a gyerek –
más lehetőséget nem lelve – magyarázatot próbál találni rá. Arra a következtetésre
jut, hogy saját maga a kialakult helyzet okozója, mert veleszületetten rossz. Ha
pedig ő rossz, akkor a szülei jók, és ha elég jól viselkedik, egy napon elnyerheti
gondoskodásukat. Ezt a fajta fragmentálódást nevezi Shengold (idézi Gabbard 2008)
„vertikális hasításnak.” Ezt a gondolkodást a szülői bűnbakképzés tovább erősítheti.
Annak ellenére, hogy ezek a kapcsolatok visszaélésekkel terhesek, a gyerek
mégis örömforrásként tekint azokra (Pine 1990; idézi Gabbard 2008). A semmilyen
kapcsolatnál még a szadomazochista kapcsolat is jobb, sőt előreláthatósága és
megbízhatósága révén a folyamatosság, jelentés érzését nyújtja a gyereknek. Ennek
hiányában pedig marad a kétségbeesett egyedüllét és a szeparációs szorongás. A düh
és bosszúfantáziák adekvát reakciók a bántalmazásra. Az indulatok szabályozása a
későbbiekben is komoly problémát okoz számukra, ami újabb bizonyíték lesz arra,
hogy őket tényleg nem lehet szeretni. Gyakran kisebbeken próbálják meg indulataikat
levezetni, vagy magukban okoznak kárt. Mások kiemelkedően jól teljesítő diákká
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válnak, amit az az elkeseredett vágy táplál, hogy a szülők szeretetét elnyerjék.
Később a munka területén is érhetnek el kiemelkedő eredményeket, de mivel e
teljesítmény inkább énjük védelmének érdekében alakult ki, az elismeréseket sem
tudják sajátjuknak érezni.
A gyerek én-reprezentációi szélsőségesek lesznek, bennük az omnipotencia
és az önleértékelés egymástól markánsan elkülönülő minőségével, melyek nem
integrálhatóak egységes én-képpé. Ugyanez érvényes a tárgykapcsolatokra is.
Hogy a szülőkről kialakított jó képet megőrizhesse, legalább egyiküket – olykor
a bántalmazót – idealizálni kezdi, míg másikukat leértékeli. A tárgykapcsolatok
ilyen patogén közegében a gyerek nem képes kifejleszteni stabil önmegnyugtató
képességét. Mivel a belső biztonságérzet nem tud kifejlődni, így a későbbiekben a
bántalmazottak gyakran keresnek valakit, akire támaszkodhatnak.

A traumán átesett páciensekkel végzett munka,
traumás áttétel és viszontáttétel
A pszichés trauma legfőbb jellemzője a kiszolgáltatottság és a másoktól való
elszakadás élménye, így a gyógyulás sem történhet elszigetelten. A terápia
legfőbb alapelve a túlélő belső megerősítése, kontrollérzésének helyreállítása.
Így a kezelésbe lépéshez is szükséges kimondania saját felépülése iránti igényét.
Mindehhez elengedhetetlen a biztonságos, kiszámítható légkör megteremtése.
A kliens arra szólítja fel a szakembert, hogy tegyen tanúságot története mellett. A
traumán átesettekkel végzett terápia különösen érzékeny terület, tapintatot, türelmet
és nagy teherbíró kapacitást igényel a szakembertől.
Havelka (2011) összesíti azokat a célkitűzéseket, amelyeket érdemes szem előtt
tartani a terápiás munka során:
• A múlt feldolgozása anélkül, hogy azt folyton úgy élje meg a páciens, mintha „itt
és most” történne;
• A trauma idején létrejött fiziológiai reakciók lecsökkentése (az amygdala
„leszoktatása” arról, hogy ártalmatlan ingereket veszélyesnek minősítsen);
• Egy elfogadó, empatikus terápiás kapcsolatban elkerülni, hogy a múltbeli
szégyen, fájdalom, csalódás megismétlődjön;
• Minimálisra csökkenteni az újraátélés idejét;
• Segíteni a páciensnek abban, hogy az „itt és most”-ban tudjon funkcionálni.
Krystal (idézi Gabbard 2008) szerint a PTSD-ben szenvedő páciensek számára
kontraindikált a feltáró pszichoterápia, amelyben a páciens újraéli az elszenvedett
traumát. Vannak olyan kliensek, akiket a trauma rekonstruálása annyira megvisel,
hogy állapotuk drasztikus romlásával reagálnak. Van Emmerik és munkatársai (idézi
Gabbard 2008) kutatásának eredményei szerint hamarabb lettek jobban azok a
páciensek, akik nem vettek részt feltáró pszichoterápiában, mint azok, akik igen.
Fontos szempont tehát, hogy a traumatikus élményekkel végzett munka során
folyamatosan figyelembe vegyük a páciens terhelhetőségét.
A traumás páciensek a terápiában jellegzetes indulatáttételi típust mutatnak,
amelyben a rettegés, a tehetetlenség és az elhagyatottság élménye egyaránt
megjelenik, s megjelenhet a terapeuta idealizálása, amely azt a célt szolgálja, hogy
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a klienst megvédje a trauma újraélésétől. Mivel a mindenható megmentő szerepének
hosszú távon senki sem tud megfelelni, előfordulhat, hogy ennek bekövetkeztére
a páciens szélsőséges indulattal reagál. Bár vágyik is arra, hogy rábízza magát a
terapeutára, ugyanakkor a trauma következtében a bizalom képessége alapjaiban
rendült meg benne, így a terápiába lépéskor legtöbbször bizalmatlan, kételkedik.
A viszontáttételben a terapeuta az érzések széles skáláját élheti át – a dühtől,
a mindenhatósági fantáziákon át szakmai identitásának megkérdőjelezéséig.
Henningsen (2007; idézi Sinkovics 2008) szerint az akut traumás állapotok betörései
átmenetileg fúziót hoznak létre az egyéni terápiás helyzetben a két fél között. A
hasítások folyamatos megjelenése miatt elképzelhető, hogy esetenként csak a
páciens egy bizonyos aspektusa tárul fel a terapeuta számára. Sokban nehezítheti
a munkát, hogy a terapeuta nemcsak az áldozat, hanem az elkövető érzéseivel is
azonosulhat. Herman szerint gyakori még a kívülálló szerepével történő azonosulás
is, a „szemlélő bűntudat”. Ez megnyilvánulhat abban, hogy a terapeuta veszélyesen
elhanyagolja saját érdekeit, eltúlozza személyes felelősségét, vagy éppen túlóvja
a pácienst és vonakodik feltárni a traumát. A jelentős megterhelés miatt, „ahogy
egyetlen túlélő sem képes egyedül felépülni, úgy egyetlen traumával foglalkozó
terapeuta sem dolgozhat egyedül.” (Herman 2011, 172. p.). Pszichodrámában ezért
is szerencsés kettős vezetéssel dolgozni. Ez a vezetők számára is előnyt jelent,
mivel ezáltal a szerepek és terhek megoszthatóvá válnak, továbbá megnő a vezetők
megfigyelési kapacitása, több figyelmet tudnak a csoportra fordítani (Szőnyi 2005).
„A tanulás során a kettős vezetés csökkenti a képzésben lévő terapeuta szorongását,
aminek közvetlen hatása van a terápiás hatékonyságra.” (Davis-Lohr é.n., 203. p.)
Az előnyök mellett azonban figyelmet igényel a páciens hasítása, amely osztályos
kezelés esetén megoszthatja a kezelő személyzetet, és így a koterapeutákat is.
Emellett fontos szempont, hogy a terapeuta/terapeuták feldolgozza/feldolgozzák
saját trauma-történetét/történetüket. (Sinkovics 2008, 103. p.)
Moreno fontosnak tartotta, hogy „a pszichodráma-vezető bízzék a
pszichodramatikus módszerben, mint a terápiás folyamat végső döntőbírájában és
vezetőjében.” (Zeintlinger 1991, 117. p.) Minél erősebb ez a bizalom, annál inkább
képes a csoportvezető szabadon és spontán módon tevékenykedni. A bizalom
számomra éppen annak az elfogadását is jelenti, hogy „a közös munkának csak céljai,
keretei, támpontjai vannak, s az ily módon meghatározott, kijelölt tevékenységben
úgy vezetem a pácienst, hogy követem.” (Kökény 2007, 111. p.)

A playback-technikáról
A playback-színház az improvizációs színház olyan formája, amelynek fókuszában
a történetmesélés áll. Résztvevői a színészek, a történetmesélő, a játékmester, a
zenészek és a nézők. A playback-színház alapja a közönség interaktív részvétele. A
színészek a közönség által felvetett témákat, személyes történeteket pszichodrámaelemek felhasználásával, spontán játékban elevenítik meg a színpadon. (Vikár 2007)
A playback pszichodráma-csoportokban is jól használható technika, melynek
segítségével pl. jól kezelhetővé válnak a csoportszinten megjelenő hárítások.
Emellett a playback „fontos önálló terápiás terület lett” (Vikár 2007, 113. p.), amely
jól alkalmazható a klinikumban is. A módszert alkalmazzák pszichotikus betegek
terápiája során, akik számára érzelmeik kifejezése, megjelenítése, felismerése
állapotukból fakadóan problémát jelent. A playback emellett megfelelő technika lehet
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krízishelyzetet átélő, illetve személyiségzavarban szenvedő páciensekkel végzett
munka során, ahol az én-határok sérülékenyek.
Miben áll a playback hatásmechanizmusa?
• Egyik fontos eltérése a pszichodrámától, hogy a protagonista (a mesélő) nem
megy be a színpadra, hanem a csoportvezető mellett, de a csoporttérből kiemelve
nézi végig azt a történetet, amit az általa kiválasztott szereplők játszanak el. (Vikár
2007) Itt lényegében alterego kiválasztásával és tükrözéssel dolgozunk. A tükrözés
egyrészt lehetővé teszi, hogy távolság jöjjön létre a helyzettől, ezáltal a kognitív
feldolgozást segíti. Másrészt, a tükörtechnika segítségével különválaszthatóvá válik
az én és a külvilág, az én és a te. Tulajdonképpen a színészek játékukkal „holding”
funkciót töltenek be: magukba fogadják a mesélő érzéseit, és „megemésztve”,
saját többlettudásukat hozzátéve tükrözik vissza az előadás során. Így a
személyiségzavarban szenvedő pácienseknek éppen azt nyújtják, ami esetükben
súlyos frusztrációt szenvedett.
• Fontos szempont még a konkrét tükör fizikai tulajdonsága is: a tükör képi dolog,
nem beszél, sokkal inkább mutat. „A szöveg, a beszéd tökéletesen háttérbe tudja
szorítani a látható képet” (Vikár 2007, 85. p.), így a beszélő tükör erősítheti az
elhárító mechanizmusokat. Emiatt pszichotikus állapotokban, ahol éppen a hárítások
hiányoznak, kulcsfontosságú a tükörtechnika alkalmazása, akárcsak az én-határok
elmosódásával járó patológiáknál (pl. borderline személyiségzavar esetén).
• A playback segítségével „az élet eseményei, történetei immár nem kiragadott,
magányos élményként jelennek meg, hanem kimondhatóvá, vállalhatóvá tett közös
élménnyé válnak.” (Bakó 2003, 13. p.) Az előadás során a szereplők és a történetmesélő is olyan realitástöbbletet hoznak létre, amelyben megjelenhetnek olyan
történések is, amelyek korábban nem zajlottak le. Így például egy búcsú attól a szeretett
személytől, akit a történetmesélő elveszített, a playbackben és a pszichodrámában
egyaránt létrejöhet. Moreno úgy gondolta, hogy „a realitástöbbletben eljátszott belső
dráma előbbre való, mint az objektív valóság” (Blatner 2004, 74. p.), ezáltal számos
korrekciós lehetőség számára nyitotta meg az utat.
• A playbackben (a pszichodrámához hasonlóan) központi szerepet kap a
spontaneitás és a kreativitás, melyek Moreno elméletének központi fogalmai. Moreno
szerint „a spontaneitás az a fizikai, mentális és interperszonális folyamat, amely
kreativitást eredményez.” (Blatner 2004, 66. p.) A kreativitás és a spontaneitás közti
különbség úgy ragadható meg, hogy míg a kreativitás a tevékenységre utal, addig
a spontaneitás az alkotásra való készenlétet jelenti. Eljuthat valaki a spontaneitás
magasabb szintjére anélkül, hogy kreatív lenne – és megfordítva. A spontaneitás az
egyént arra ösztönzi, hogy adekvát választ adjon egy új helyzetre, vagy új választ
egy régire. A spontaneitás nyitottság vagy hajlam az új kérdések feltevésére. A
jelenhez köthető, tehát „azzal foglalkozik, hogy mi újság van.” (Blatner 2004, 69. p.) A
spontaneitás fejlődésének kóros elakadása a viselkedés rigiditását, rugalmatlanságát
eredményezi. A helyzeti keret is gátolhatja a spontaneitást, csakúgy, mint „a túl
sok struktúra, túl sok szigorú szabály és ezek megszegésének komoly, félelmetes
következményei.” (Blatner 2004, 69. p.) Fentiek kapcsán érthetővé válik, hogy a
spontaneitás elakadása (pl. traumák következtében) hogyan válhat a fejlődést
hátráltató mozzanattá.
Playback-csoporton a történetmesélő megélheti saját spontaneitását. Ebben
segítségére lehet, hogy problémájára más szemszögből néz rá, és olyasmit vehet
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észre, ami addig elkerülte a figyelmét. További hozadék lehet, hogy története végre
meghallgatást, értelmet nyert, érthető és elfogadható mások számára is. Peter
Brook (1999; idézi Bakó 2003) megfogalmazásában a playback-csoportban „önnön
élettapasztalatainkon jutunk túl: a játék segít feldolgozni, integrálni kudarcainkat,
életünkre rátelepülő traumáinkat, fájó tapasztalatainkat.” Természetesen a playback
célja nem lehet egy trauma teljes feldolgozása, mégis olyan technikát biztosít,
amelynek segítségével a traumát átélt személy új perspektívából, a mesélő adta
biztonságos helyzetéből, az újratraumatizálás veszélye nélkül tekinthet rá az
eseményre.

A csoporttal kapcsolatos koncepció
5 éve, 2008 óta dolgozom a Merényi Gusztáv Kórház Addiktológia Rehabilitációs
Osztályán. Eleinte önkéntesként, majd betegfoglalkoztatóként, a diploma
megszerzése óta pedig pszichológusként végzek osztályos munkát. Jelenleg a klinikai
szakképzés harmadéves hallgatója vagyok. Ez idő alatt szupervíziós támogatás
mellett – kisebb szünetekkel – szinte végig vezettünk lassú, nyílt pszichodráma- és
playback-csoportokat kolléganőmmel, Lackó Zsuzsa klinikai szakpszichológussal,
pszichodráma-vezetővel. A közös csoportozással eltöltött évek alatt sokféle módon
gondoltuk végig a pszichodráma alkalmazását a szenvedélybeteg páciensekkel
végzett munka során, éppen a második diagnózisként gyakran előforduló
személyiségzavarok jellemzői miatt (gyenge impulzuskontroll, alacsony stressztűrés,
gyenge valóságvizsgálat, nagy regressziós potenciál, traumák az élettörténetben
stb.). Ehhez igazodva próbáltuk a pszichodrámát úgy alkalmazni, amit a csoport
mentálisan legkevésbé terhelhető tagja is elbír. Fentiek miatt úgy döntöttünk, hogy
olyan dramatikus – dominánsan playback-technikára épülő – csoportot indítunk,
amellyel célunk a fenti jellemzők figyelembevétele.

A csoport helyszíne, szervezése
A csoportot azon az addiktológiai osztályon szerveztük, ahol vezetőtársammal

dolgozunk. A páciensek felvétele az osztályra önkéntes kérelem alapján történik,
az absztinencia betartásának vállalásával. A bekerülő páciensekkel első interjú
keretében állapodunk meg a csoport(ok)on való részvételről. A részlegen, ahol
dolgozunk, több csoport is fut párhuzamosan, így a playback-csoport tagjai más,
általunk külön-külön vezetett kiscsoporton, valamint osztályos nagycsoporton is részt
vettek két playback-ülés között – de tagjai számára a vezető terápia a playbackcsoport volt.
Emellett fontos megemlíteni, hogy a pácienseknek közös élettérben vannak a
csoportok közötti időben, így a csoport dinamikájába a fentiek mellett a személyzet
aktuális dinamikája, valamint ezek hatásai a vezetőkre egyaránt megjelenhettek –
és viszont. Ennek részletes tárgyalása meghaladja jelen dolgozat kereteit, viszont
a csoport szempontjából fontosnak tartom pár mondatban megemlíteni azt a tágabb
közeget, amelyben működött.
Az osztályon működő csoport lassú, nyílt szerkezetben működött, vagyis a tagok
egyedi döntés alapján kerültek be és fejezték be a csoportot. A csoportba történő
felvételt az osztályra kerüléskor készített első interjún ajánlottuk meg, a csoporton
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pedig két alkalom után kérdeztük meg a résztvevőket, hogy elköteleződnek-e a
csoport mellett. A befejezéssel kapcsolatban megállapodást kötöttünk a tagokkal,
hogy a bejelentést követően még legalább két csoportülésen vegyenek részt, így
próbáltunk kísérletet tenni arra, hogy minimalizáljuk az acting out jellegű befejezést.
A csoportot heti 2×120 percben (5 pszichodráma-órában) tartottuk fél éven át.
Résztvevői dominánsan osztályos páciensek voltak, de nyitva hagytuk annak
lehetőségét, hogy a kezelés lejártával ambulánsan folytassa, aki munka mellett
vállalni tudja a csoportba járást. Természetesen erre vonatkozóan az osztályról
történő kiírást megelőzően kértünk egyértelmű visszajelzést. A továbbiakban Sára
önismereti folyamatát mutatom be a csoportba lépést megelőző első interjútól a záró
alkalomig.

Sára első interjúja
Sára 37 éves, borderline, politoxikomán nőbeteg. Kb. 165 cm magas, vékony
testalkatú, szőkésbarna haját általában copfban hordja. Az osztályon hol mélyen
dekoltált felsőben, hol lógó kockás ingben látom megjelenni. Arcán nyoma sincs a
több évtizednyi alkoholizmusnak és kábítószer-használatnak, olyan, mintha még most
is kislány lenne. Mimikája beszédes, aktuális érzései rögtön leolvashatóak belőle.
Szülei Sára születését követően nem sokkal elváltak. Úgy tudja, apja alkoholista volt,
meghalt, a válást követően többé nem találkoztak. Édesanyja nem sokkal később újra
férjhez ment. Nevelőapja szintén alkoholista volt, körülbelül 10 éves koráig molesztálta
Sárát, illetve anyja távollétében idegen nőket is felvitt otthonukba. Az interjún elmesél
egy esetet, amikor rajtakapta nevelőapját az egyik nővel, aki megfenyegette, hogy
„vagy hallgat az anyja előtt, vagy kinyírja.” Sára az abúzusokról hallgatott, azóta
se beszélte meg családtagjaival. A páciens anyja korábban pszichiátrián dolgozott
nővérként, az utóbbi időben kamionozik. Kapcsolatukban rengeteg a veszekedés,
viszonyuk „se veled, se nélküled” jellegű: „Amikor anyám segítene vagy közeledne,
én mindig elzavarom, ordibálok vele. Volt olyan, hogy majdnem az ablakon lógattam
ki, ha nem adott pénzt kocsmára. Elvileg támogat abban, hogy leszokjak, de otthon
ugyanúgy megkínál sörrel.” A páciensnek két testvére van, öccsét gyakran bízták
rá, szinte szülői funkciókat töltött be (érte ment az oviba, ebédet főzött stb.), amit
nem igazán szeretett csinálni. Szülei szankcionálták (például megverték), ha kibújt
a feladat alól, így egy ponton túl már csak az érdekelte, hogy a látszat meglegyen,
és tudja intézni a saját dolgait. Öccsével nem tartja a kapcsolatot. Húgával jobb a
viszonya, ő látogatja Sárát a kórházban, és anyagilag is támogatja a kezelés ideje
alatt.
A páciens hetedikes korában elköltözött egy barátnőjéhez, otthagyva a családi
házat. Alkohollal kapcsolatos abúzusai ekkoriban kezdődtek, emellett rászokott a
dohányzásra is. 17 évesen ismerőseivel buliba készültek, beszálltak egy kocsiba
– a következő képe, hogy egy idegen helyen van, és egy idegen férfi közli vele,
hol tud fürödni, hol fogadhatja a vendégeket. A bordélyházban, ahová került,
büszkén meséli, rengeteg férfival volt együtt, bármit el tudott játszani, amit kértek
tőle. A többi prostituált között is „vezéregyéniség” lett, ekkoriban rengeteget ivott,
szinte a munkához tartozott. „Józanul nem lettem volna rá képes.” Majd egyik nap
ittasan magára zárta az ajtót, kiment a háztetőre és leugrott. Kérdésre sem tudja
elmondani, mi játszódott le benne, mielőtt ezt megtette, ahogy a többi szuicid
kísérletének előzményére, érzelmi állapotára sem tud reflektálni, feltehetően azért
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sem, mert valamilyen szer hatása alatt követte el őket. Miután megoperálták,
olyan állapotban volt, hogy nem alkalmazták, így vonattal hazajött. Itthon folytatta
a „tevékenységet”, mert „könnyen lehetett sok pénzt keresni”. Párkapcsolataiban
visszatérő mozzanat a partnerek vele szemben tanúsított agressziója, többször
bántalmazták. Autoagresszív késztetéseinek általában engedni szokott, ha feszült,
olykor ököllel a falba csap, máskor falcol, esetleg elnyom saját magán egy cigarettát.
„Olyankor érzem, hogy még élek.” Az évek során már szinte minden pszichoaktív
szert használt, kivéve intravénásan. Két gyermeke van: 16 éves fiát 3 évesen látta
utoljára, őt az akkori sógornője fogadta örökbe, nem tartják a kapcsolatot. Kislánya
8 éves, őt apja neveli, de kapcsolatot tartanak. Gyermekei arcképe a derekára van
tetoválva, meg is mutatja az interjú során.
Az osztályos kezelésre jelentkezés aktualitása, hogy júliusban teherbe esett
legutóbbi párjától, ezzel párhuzamosan pániktünetek léptek fel nála. Először még
azt mondja, hogy várták a gyereket és társa megbízható férfi volt. Kicsit később
azonban kiderül, hogy a férfi lényegében nem dolgozott, a páciens fizetéséből éltek.
Elmondása szerint a terhesség első két hónapjában nem használt semmilyen szert.
Párja tartósan munkanélküli volt, ezért úgy döntött, hogy nem tartja meg a gyereket,
mert nincs, akire számíthatna a felnevelésében. Abortuszra ment, a férfival pedig
szakított. Az abortusz óta szerhasználata fokozódott, mentálisan egyre rosszabbul
érezte magát. „Ha nem jövök be, akkor két héten belül meghalok.” Erős bűntudat
gyötri az abortusz miatt: „megöltem a gyereket, és ez akkor is így van, ha tudom, hogy
jól döntöttem”. Erősen szorong az utóbbi időben, tünetei közlekedési eszközökön,
emberek között jelentkeznek. Úgy érzi, amióta nem használ semmit, rendkívül nagy
káosz van benne, szeretne rendet tenni az érzései között.
Pszichodinamikai hipotézis: A feszültségekkel, szorongásokkal való megküzdés
eleve problémás Sára számára – ebben döntő fontosságú lehet a korai abúzusok
szerepe. Az aktuális veszteséggel nem tudott megküzdeni, az abortuszt követően
a szokásosnál intenzívebb önpusztításba kezdett, megfogalmazza erős bűntudatát
tette miatt. Saját anyaságának korábbi kudarcai mellett talán ez volt az utolsó
lehetősége, hogy teherbe essen. Mindezen túl az abortusz, mint a saját teste elleni
destrukció, talán saját, áldozattá vált gyermeki self-része ellen is irányulhatott.

Sára történetmesélésének előzményei
Sára az első csoportalkalommal a körön kívül, az ajtó mellett foglalt helyet, bátorításunk
ellenére sem jött közelebb. Ezt elfogadtuk. A zárókör előtti utolsó feladatként arra
kérjük a csoporttagokat (a közös önismereti munkát, a problémák közös megoldását
szimbolizálandó), hogy álljanak körbe, fogják meg egymás kezét és gabalyodjanak
össze, amennyire csak tudnak, majd gabalyodjanak ki, de úgy, hogy egymás kezét
nem engedik el. A gabalyodásnál Sára kerül középre, legalulra, amitől pánikba esik
és kitör a körből. Azonnal lehuppan egy székre és magzati pózba rándul össze a
teste. A zárókörben elmondja, hogy nem bírja a közelséget, kétségbeesett, de erről
nem akar többet mondani. A bizalomvesztettség, az intimitással kapcsolatos félelmek
már az első alkalommal megjelennek a csoporton, melyek éppen úgy Sára témái,
mint a csoporté.
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Sára története
A második alkalommal Sára jelentkezik történetmesélésre. Felidéz egy kamaszkori
Erasure-koncertet, amire barátnőjével megy el 15 évesen. A bulizó tömeg elsodorja
őket egymástól, és Sára a földre kerül, hasonlóan, ahogy a múltkori alkalommal is
történt. A tömeg megtapossa, majd összeszedi magát, végül barátnőjét hátrahagyva
kimenekül a koncertről. Szerepbe helyezéskor a tömeget „hatalmasnak, őrjöngőnek
és veszélyesnek” írja le. A visszajátszás során két verziót rögtönöznek a csoporttagok:
ahogy megtörtént – a fizikai sérülés elkerülésére külön kiemelem, hogy nagyon
óvatosan, lassítva játsszák vissza – és egy olyat, amiben a földre kerülő Sárát
felsegítik a körülötte állók. Mindezt Sára megmerevedve nézi a mesélő székéből.
A második visszajátszást követően kérem, hogy menjen be saját szerepébe, amitől
teljesen pánikba esik és kirohan a teremből. Vezetőtársammal a hasonló helyzetekre
az a megegyezésünk, hogy amelyikünk éppen nem vezet, utánamegy a mesélőnek
és megpróbálja visszahozni a csoportra. Így aktuálisan Zsuzsa ment Sára után, és
együtt visszajöttek. Amíg kint voltak, a jelenetben lévő csoporttagok ledermedtek, én
pedig elszégyelltem magam, hogy legjobb szándékom ellenére ki akartam tenni Sárát
a helyzetnek. Amikor visszajöttek Zsuzsával, még mindig nem voltam képes lereagálni
a történteket, Sára pedig lábait maga elé húzva, karjával átkulcsolva ült. Megkértem,
hogy játsszák vissza az elejétől, majd Zsuzsa megkérte Sárát, hogy „innen (erről a
biztonságos helyről) mondjon valamit, bármit, ami eszébe jut.” Sára halkan annyit
mond, hogy „menjetek a fenébe!” Megkérdezem tőle, hogy „szeretne-e még valamit
mondani, esetleg csinálni?” „Most nem megy több.” Itt állunk meg. A sharingekben
megjelenik a kiszolgáltatottság, a bizalomvesztés témája, amely sok későbbi játéktéma
alapja lesz.

Sára játékának értelmezése
Mint már jeleztem, Sára első játékára a csoport második ülésén került sor,
történetének elmondását az első ülés végén történtek indították el benne. A csoport
éppen megszületőben van, így a bizalom témája kiemelt jelentőséget kap: vajon
rábízhatják-e magukat egymásra és ránk, vezetőkre? Vajon a csoport (mint anya)
képes-e biztonságot nyújtani számukra? Ez a téma Sára központi konfliktusa is:
azok, akikre rábízta magát gyermekkorában, visszaéltek vele. Az otthoni konfliktusok
nyomán, amelyek már a születése előtt is fennálltak, a szülők igen korán (Sára 2
éves korában) elváltak. Csak hipotézis, hogy ebben az időszakban anyja, elfoglalva
szenvedélybeteg férje és közte zajló konfliktusokkal, csak kevéssé lehetett elérhető
Sára számára. Így belső élményeivel egyedül kényszerült megküzdeni, ennek
következtében alapvető bizalma is sérülhetett. Az önmegnyugtatás képességének
alapjaihoz szükséges korai kapcsolat feltehetőleg kevés lehetőséget kínált erre.
Életének későbbi eseményei, a nevelőapa szexuális zaklatása pedig egyre inkább
megerősítették abban, hogy tehetetlen és kiszolgáltatott. Egyedül, az eseményeket
– talán önmaga elől is – eltitkolva volt kénytelen szembenézni az őt ért traumákkal.
Későbbi, felnőtt kapcsolataiban újrajátssza a korábban elszenvedett traumákat,
a férfiakkal rendszeresen az áldozat-üldöző tematika ismétlődik, váltakozó
szerepleosztásban.
A csoport első alkalmának végén történtekre reflektálva elmondja, hogy „nem bírja
a közelséget.” A fizikai közelség és a társak érintése mintha lehetetlenné tette volna
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Sára számára a tőlük való elkülönülés megélését, amivel én-határainak labilitására
is felhívta a figyelmet. A társak közelsége és az intimitás fenyegető jellege indította el
játéka felé, amelyben sűrítve benne lehetett az ősbizalom elvesztése éppúgy, mint a
későbbi abúzusokban átélt áldozati szerep. A játékba történő belépés lehetőségére
túlnőtt benne a feszültség és kirohant a teremből, amivel módot találhatott arra is,
hogy megvédje magát a fájdalmas érzések újraélésétől. Más megfogalmazásban:
mintha a játékba lépés lehetősége egyben azt is jelentette volna számára, hogy itt
és most újra megtörténik vele az, ami akkor és ott – a játék „mintha” jellege elveszett
számára. A kirohanásra bennem keletkezett szégyen és bűntudat pedig talán éppen
az „elkövető(k)” érzéseivel történő azonosulás eredménye volt. Végül – indulatai
azonnali cselekvésbe fordítása helyett – dühét ki tudta mondani a tömeg felé, ami
önmagában is fontos.
A következő ülésen Sára a nyitókörben elmesélte, hogy képes volt felszállni a
villamosra az emberek közé, nem szorongott úgy, mint korábban. Úgy érezte, ebben
sokat segített a játék. A körbe ugyan nem ült be, de kicsit közelebb húzta a székét.
Két üléssel később már a körbe is beült.

Sára fejlődése a csoporton
Láttuk, hogy Sára a csoportba lépéskor a körön kívül foglalt helyet, amellyel kifejezte
a csoporttal (és általában másokkal) kapcsolatban érzett kezdeti bizalmatlanságát,
egyben kontrollálni is igyekezett a történteket. Első játékára hamar sor került, a
második alkalommal mesélt történet egyben saját bemutatkozása is volt a csoporton
– a játékban bizalomvesztettségét, áldozatszerepét mutatta meg a többieknek.
Az indulás nehézségei után már képes volt jelezni, ha valami sok volt neki vagy
túl mélyen érintette. Első játékát követően a csoport számos korrekciót kínált fel
számára. Mások játékában többször kapott férfiszerepet (férfiak tömege Botond
játékában, férjszerep Ákos játékában), mintha ezzel a csoport felajánlotta volna
számára azt is, elég erős ahhoz, hogy megvédje magát.
Sára másik fontos szerepe a mesélő alteregója volt abban a játékban, amelyben
Laura egy gyerekkori, szülei közt zajló veszekedést mesélt el. A veszekedés, verekedés
miatt a kis Laura kiment az erkélyükre és azon gondolkozott, hogy leugorjon-e. Sára,
Laura szerepében rögtönözve képes volt segítséget kérni a játékban Laura anyjától,
válaszul a Laura anyját játszó Ágnes magához ölelte és hosszasan ringatta. Ágnest és
Sárát is mélyen érintette a szerep, már a játék közben is zokogtak. Sára a sharingben
elmesélte, hogy anyjától soha nem mert segítséget kérni, akkor sem, amikor a
nevelőapja molesztálta. 13 évesen fogta magát és elköltözött otthonról a barátnőjéhez,
de anyja támogatta anyagilag. Szerinte anyja sejthette, hogy mi zajlik a háttérben. Itt
most tudott segítséget kérni, de „más játékában könnyű”.
A csoporton a legidősebb női csoporttaggal, egyben szobatársnőjével való
kapcsolatában is megjelent kapcsolódási nehézsége anyjával, akihez hol ragaszkodik,
hol pedig ellöki magától. Az osztályon kezdetben tapasztalt indulatkezelési
problémák (például szekrényrugdosás, vagy amikor egy alkalommal ököllel
belecsapott az ajtófélfába) enyhültek. A játékok során képes volt jelezni, ha valami
érzelmileg megterhelő volt számára, így a kontroll a kezében volt, amivel irányíthatta
a történéseket. A forrószékes játék során a társaitól kapott visszajelzésekkel
megélhette saját szerethetőségét és a csoport elfogadását, amit még később is
meghatódva emlegetett. A csoport talán egyik legfontosabb korrekciója az volt, hogy
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optimálisan rendelkezésre állt: „elbírta” Sára igényét, hogy elkülönülhessen, amikor
úgy érzi, hogy arra van szüksége, annak a veszélye nélkül, hogy a csoport szeretetét
elveszítené.
A tagok búcsúztatására az a rítus alakult ki, hogy a csoport kört alkot, közepére
pedig a távozó áll, akinek szimbolikus ajándékot lehet adni. Sára a többiektől festéket
kapott a lakásfelújításához, és szerelmet, kapcsolatot „adtak” neki a társak. Tőlünk
egy távolságszabályozó kütyüt és egy Erasure-koncertjegyet kapott.

Összefoglalás
Írásomban egy lassú, nyílt rendszerben működő dramatikus csoportot mutattam
be Sára folyamatain keresztül. Az elméleti bevezetőt a narratívumokban való
gondolkodásnak a fejlődésben történő megjelenésével kezdtem, majd kitértem az
ennek következtében létrejövő változásokra többek között az érzelemszabályozásban,
az élmények és az identitás (újra)szerkesztésében. Összefoglaltam a
szenvedélybetegekkel és/vagy személyiségzavarban szenvedőkkel folytatott munka
sajátosságait, nehézségeit. Kísérletet tettem azoknak a terápiás ajánlásoknak az
összefoglalására, amelyek irányelvek lehetnek a traumán átesett kliensekkel zajló
terápiás munka során. Igyekeztem kiemelni a playbackben alkalmazott tükörtechnika
és alterego szupportív hatását, melynek segítségével a trauma idején létrejött
fiziológiai reakciók, s így az újraátélés ideje lecsökkenthető. A mesélő széke által
felkínált biztonságos hely lehetőséget nyújt arra, hogy a mesélő kontrollálja a
történéseket, s a múltbeli szégyen, fájdalom, csalódás, az érzelmi elárasztottság teljes
intenzitással megismétlődjön. Vázoltam a traumatizált páciensek leggyakrabban
megjelenő áttételeit és a terapeuták viszontáttételeit, melyek Sára kiemelt játékában
is megértést igényeltek.
A traumatizált páciensekkel végzett munka során fontos szempont a terapeuta
saját traumáinak feldolgozása, ami nélkül csak nehezen képzelhető el, hogy a vezető
spontán és kreatív módon vegyen részt a terápiás folyamatban, és képes legyen
azokban a helyzetekben is cselekvőképes maradni, amelyekben a páciens korábban
egyedül maradt.

Irodalom
Ajkay Klára – Kökény Veronika – Mérei Zsuzsa (2007): Elbeszélt világ, megélt világ – szó
és akció. In: Zseni Annamária (szerk.): A pszichodráma és korunk tükröződései. Budapest,
Medicina Kiadó
Bakó Tihamér (2003): Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely. Budapest, Psycho Art
Bakó Tihamér (2009): Sorstörés. A trauma lélektana egy pszichoterapeuta szemszögéből.
Budapest, Psycho Art
Bálint Mihály (2012): Az őstörés – A regresszió terápiás vonatkozásai. Budapest, Animula
Kiadó
Blatner, Adam (2004): A pszichodráma alapjai. Budapest, Animula Kiadó
Comer, Ronald J. (2005): A lélek betegségei. Budapest, Osiris Kiadó Kft.
Davis, Frederick B. – Lohr, Naomi E. (2003): A kettős vezetés sajátos problémái pszichoterápiás
csoportban. In: Barcy M. – Bokor L. – Dévald, P. – Piszker Á. – Rácz J. – Szabó J. (szerk.):
Csoport-pszichoterápia. Szöveggyűjtemény. A Csoportanalitikus Kiképző Intézet és a Csoportpszichoterápiás Egyesület kiadványa. 203-216. p.

110

Fonagy Peter – Target, Mary (2005): Pszichoanalitikus elméletek a fejlődési pszichopatológia
tükrében. Budapest, Gondolat Kiadó
Gabbard, Glen O. (2008): A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve. Budapest, Lélekben
Otthon Kiadó
Gergely György – Watson, John S. (1998): A szülői érzelmi tükrözés szociális biofeedback
modellje. Thalassa, 1.
Havelka Judit (2011): A transzgenerációs traumaátvitel egy lehetséges útja. [egyetemi doktori
disszertáció] Pécs, Pécsi Tudományegyetem
Herman, Judith Lewis (2011): Trauma és gyógyulás – Az erőszak hatása a családon belüli
bántalmazástól a politikai terrorig. Budapest, Háttér Kiadó
Komáromi Éva (2009): Szülői traumatizáció – gyermeki addikció. In: Demetrovics Zsolt
(szerk.): Az addiktológia alapjai III. Budapest, Eötvös Kiadó
Kökény Veronika (2007): A megszenvedett alkotás, mint találkozás. In: Zseni Annamária
(szerk.): A pszichodráma és korunk tükröződései. Budapest, Medicina Kiadó
Mentzos, Stavros (2005): A konfliktusfeldolgozás neurotikus módjai. Pszichoanalitikus
neurózistan klasszikus és új megközelítésben. Budapest, Lélekben Otthon Kiadó
Péley Bernadette (2001): A pszichoanalitikus modell és a narratív pszichológia. In: Szerdahelyi
Edit (szerk.): Konfliktus, hiány, trauma. A pszichoanalitikus elmélet és technika időszerű
kérdései. Budapest, Animula Kiadó, 187-192. p.
Péley Bernadette (2005): A beszéd és az elbeszélés szerepe a belső állapotok szabályozásában.
Pszichoterápia, 14. 5. sz. 681-686. p.
Sinkovics Andrea (2008): Érzelmi válaszok az érzelmi közeledésre. Viszontáttétel a
gyakorlatban. In: Bokor Judit – Mészáros Viktória (szerk.): Intimitás, áttétel, viszontáttétel.
Budapest, Lélekben Otthon Kiadó
Szőnyi Gábor (2005): Csoportok és csoportozók. Budapest, Medicina Könyvkiadó
Zánkay András (2001): A két testvér. Élmények és gondolatok a pszichodráma és a playbackszínház kapcsolatáról. In: Zseni Annamária (szerk.): Ligetünk. Pszichodráma a gyakorlatban VI.
Budapest, Animula Kiadó
Zeintlinger, Karoline Erika (1991): A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és
újrafogalmazása J. L. Moreno után. A HÍD Családsegítő Központ, a Nemzeti Egészségvédelmi
Intézet, a Caritas Hungarica és a Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Egyesületének
kiadványa

111

Oberth József

Napló a Józan Babák Klub Playback-színházáról
Tárgyat látni az élőben annyi, mint eleve tárggyá tenni, tárggyá tenni pedig annyi,
mint megölni – ím, szorongásom már nem tárgytalan. Aki élőlényben tárgyat lát, az
nem rémeket lát, hanem rémmé leszen, s nem lát a saját szemétől – kibökve van.
Innét eredendő hát a bűn.
(Sebeők János, 1988)
Néhány feljegyzés segítségével bemutatom a Józan Babák Klub nevű addiktológiai
profilú szociális szolgáltatást, majd annak playback-színházi vállalkozásait, így
addiktológiai ellátásban, gyermekvédelemben élő serdülőkkel végzett munkáit,
hajléktalan emberekhez, kisiskolásokhoz és értelmileg akadályozott fiatalokhoz
fűződő kapcsolatait.

Józan Babák Klub
Első feljegyzés: alacsonyküszöbű szolgáltatások – Az Országgyűlés 2005
decemberében módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényt, amikor – 2007. január 1-jei hatállyal – az alapellátások közé
emelte az úgynevezett alacsonyküszöbű szolgáltatásokat. A megnevezés arra utal,
hogy az ilyen szolgáltatásba való bekerülésnek szinte nincs semmilyen (küszöb)
feltétele, nem szükséges nevet, lakcímet, TAJ-számot vagy más személyazonosítót
megadni, kizáró ok legfeljebb az ön- és a közveszélyes magatartás lehet.
Az alacsonyküszöbű ellátási formát elsősorban az indokolja, hogy az úgynevezett
problémás kábítószer-használó emberek (az európai standard meghatározás szerint
ide tartoznak az intravénás szerhasználók, továbbá akik rendszeresen fogyasztanak
kokaint, opiát-, MDMA- vagy amfetaminszármazékokat) szinte egyáltalán nem jelennek
meg a segítő szolgáltatásokban, holott az ő droghasználatuk szükségessé tenné
támogatásukat. Egy 2005. évre vonatkozó becslés szerint Magyarországon mintegy
24 ezer problémás kábítószer-használó ember élt (Elekes-Paksi 2007), azonban
csak 6 százalékuk jelent meg az egészségügyi ellátásokban, a többiek rejtőzködtek.
A távolmaradás egyik fő oka az illegális szerhasználat büntetőjogi fenyegetettsége,
vagyis a potenciálisan segítséget kérő ember attól tart, hogy „feladja” magát, ha
személyazonosságát igazolva közli kábítószer-érintettségét. Az alacsonyküszöbű
ellátásban ugyanakkor az anonimitás miatt nem jelenhet meg ez a veszély, így a
szerhasználó emberek is sokkal hamarabb kérnek segítséget.
Emellett az ellátásba jelentkezni lehet ennél csekélyebb kábítószer-használat, alkohol-,
gyógyszer-, szerencsejáték-probléma miatt, vagy a használók hozzátartozójaként is.
Az alacsonyküszöbű szolgáltatások igen sokfélék. Van olyan, amelyik telefonos
segélyszolgálatot tart fenn, más tűcsere-programot szervezett, megint más
gyermekvédelemből kikerülő drogproblémás fiatalokkal foglalkozik – és ebben a
sorban említhető a Józan Babák Klub is, amely elsődlegesen droghasználó várandós
nők, szülők és gyermekeik ellátására szakosodott.
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Az alacsonyküszöbű szolgáltatásokban találkozhatunk pszichológiai, orvosi, jogi
konzultációval, tanácsadással, esetmenedzseléssel, sorstárs-segítő, közösségi
szabadidős, szocioterápiás, művészeti programokkal, szórakozóhelyekre kitelepült
tanácsadó pontokkal és így tovább. A legtöbb szervezet többféle eszközzel él,
igyekezve minél komplexebb ellátást nyújtani.
Második feljegyzés: Józan Babák – A Józan Babák droghasználó szülők
önsegítő csoportja 2006 őszén alakult anonim, informális közösség. Elnevezésénél
fontos szempont volt, hogy a név rövid és könnyen érthető legyen, amely elérheti
a – nemritkán funkcionális analfabéta – potenciális érdeklődőket, elsősorban a
droghasználó várandós nőket és problémás szerhasználó szülőket. Ezen túl azonban
néhány megfigyelt jelenségre is utal.
A baba szó a magyar nyelvben (is) legalább kétértelmű, hiszen jelölhet egy újszülöttet
vagy kisdedet, de jelölhet felnőtt nőt is, ahogy például a népdalok kedvelt fordulataként
találkozhatunk vele. A gyermekvállalás és a droghasználat összefüggésében
ez a kettősség egymásra ható erőként van jelen. Egyrészt tapasztalható, hogy a
droghasználó nők döntő többsége, ha várandós lesz, komoly erőfeszítést tesz a
józanság elérésére, vagy ha az nem is sikerül, jelentősen mérsékli szerhasználatát.
Beszámolóikban e törekvés okát rendre abban látják, hogy vigyázni szeretnének
születendő gyermekük egészségére. Vagyis ők igyekeznek minél kedvezőbben hatni
a magzatra, aki így akaratlanul is kedvező hatást gyakorol az anya magatartására.
A Józan Babák csoport alakulását részben az indokolta, hogy alapítói – önmaguk
és mások – példájából hiába voltak tisztában azzal, hogy számos droghasználó
nő, amikor gyermeket vár, szokatlanul motivált szerhasználatát elhagyni, életmódot
váltani, a „külvilág” mintha erről nem venne tudomást.
Magyar Narancs, 2006. november 2.: Októberben tartotta első találkozóját néhány
fiatal anyuka, akik egy önsegítő közösség tervét dédelgetik. Az egybegyűltek teherbe
esésük idején vagy várandósként mindannyian fogyasztottak több-kevesebb drogot,
nőgyógyászok sora javasolta számukra az abortuszt, ők mégis szültek. (…)
A gyermekvédelem az újszülöttgyilkosság mellett a „rossz bánásmód különleges
eseteként” tartja számon, ha a kismama terhessége alatt illegális drogot vagy alkoholt
fogyaszt, mértéktelenül dohányzik vagy prostituáltként dolgozik.
A Józan Babák nevű csoport találkozóján részt vevő nők az eseményt követő
beszélgetésen megütközve fogadták, hogy közük volna egy gyermek életének
kioltásához, akár egy módszertani osztályozásban is. Ahogy a teherbe esésekor
még ecstasyt használó Gabi fogalmazott, három éve, terhesgondozása alatt éppen
azért váltott háromszor nőgyógyászt, mert drogozásáról hallva orvosai igyekeztek
rábeszélni az abortuszra, holott erről hallani sem akart. A néhány hétvégén használt
szerek magzatra gyakorolt hatásáról nem kapott tájékoztatást, a nőgyógyászok azzal
szerelték le, hogy ők nem drogokkal foglalkoznak. Gabi, amint kiderült, hogy terhes,
nem vett be több tiltott szert, erős dohányzását napi néhány szál cigaretta elszívására
csökkentette, végül egészséges lányt szült. Utolsó orvosa előtt, akinél a szülése
zajlott, már eltitkolta droghasználatát, mert elege lett az egészségügyi személyzet
megvető viselkedéséből.
A droghasználó szülők és a terhesgondozásban közreműködők (szülész-nőgyógyász,
háziorvos, védőnő) gyakran kölcsönösen idegenkednek egymástól. Sok helyütt az
orvos és a védőnő tudása hiányos a tiltott drogok magzatkárosító hatásáról. Ahogy
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egy névtelenséget kérő szülész-nőgyógyász panaszolta: „Egy amúgy is túlterhelt
járóbeteg-rendelőben képtelenség a napi munka mellett a változó összetételű, gyakran
egymással is kombinált szerek lehetséges hatásairól részletgazdagon tájékoztatni,
főleg ha a beteg is bizonytalan, mennyit mondjon el szenvedélyeiről, szokásairól.” Így,
bár a magzati élet védelméről szóló törvény előírja, hogy a várandós nőt tájékoztatni
kell az egészséges életmódról, a helyes táplálkozásról és „a magzatot károsító
hatások (különösen a dohányzás és alkoholfogyasztás) elkerülésének fontosságáról”,
a közlés általában sztereotip tőmondatokban merül ki.
(Oberth József, 2006)
A Józan Babák csoport alakulásától kezdve elérhető volt a Magyar Emberi
Jogvédő Központ (MEJOK) józsefvárosi (Budapest VIII. kerületi) alacsonyküszöbű
addiktológiai ügyfélszolgálatán, ügyeletese előbb hetente egy, majd három napon
várta a jelentkezőket. Mivel az érdeklődés fokozatosan nőtt, az ügyelet létszámát
növelni kellett, s 2008-ban már két-három fiatal édesanya fogadta a tanácsért
fordulókat, végül tevékenységüket professzionális segítők, nőgyógyász, védőnő,
pszichológus, jogász ügyeletesek részvételével kellett kiegészíteni.
2008 őszére egy háromlépcsős ellátási modell alakult ki, melynek első lépcsőjeként
a jelentkező sorstárs-segítő nőkkel vehetett fel és tarthatott kapcsolatot, második
lépcsőjeként – szintén névtelenül – helyben ügyelő professzionális segítőkkel, harmadik
lépcsőjeként pedig – az ügyfél egyetértésével, a sorstárs- és hivatásos segítők
menedzselésével – beléphetett a nem anonim ellátórendszerbe (terhesgondozás,
addiktológia stb.).
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták meg, hogy ha egy várandós nőt vagy
gyermeket nevelő szülőt egy számára megbízható segítő végigkíséri ezeken a
lépcsőkön, akkor többnyire nem marad távol az egészségügyi vagy más ellátásoktól.
Például a várandósként jelentkező nők 95-98 százaléka – 2008 óta minden évben
– bekerül a terhesgondozási rendszerbe, holott előtte többségük (évente 65-85
százalékuk) gondozatlan terhes volt. Ezt a változást főleg azzal magyarázzák, hogy
egyedül félnek a „hivatalos” ellátásokkal kapcsolatba kerülni, mert – elsődleges okként
– attól tartanak, droghasználatuk miatt majd „elveszik” tőlük születendő gyermeküket.
Ha azonban úgy érzik, ez a veszély csökken, mert egy segítő szolgáltatás változatos
eszközökkel támogatja (sorstársi konzultáció, egészségügyi, lelki, jogi tanácsadás,
bírósági képviselet, lakhatás, lakóintézményi elhelyezés keresése stb.), sőt – igény
szerint – egy-egy segítő akár személyesen elkíséri az ellátóhelyekre, akkor félelmük
csökken, és már névvel is „mernek” segítséget kérni.

Szocioterápia
Harmadik feljegyzés: klubterápia – 2008-ban az említett józsefvárosi
alacsonyküszöbű szolgáltatás hivatalosan is felvette a Józan Babák Klub nevet. A
klub szó nem csupán hétköznapi, hanem közösségi terápiás értelemben jelent meg.
A szocioterápia szakmai irányelvei: Klubterápiák. Definíció: öntevékenyen működő
csoportok, amelyek a szabadidő hasznos eltöltésére szerveződnek, ahol az alapvető
cél a kötetlen, kellemes, felüdítő társas együttlét biztosítása, emellett különböző
programok szervezésével, kreatív tevékenységek gyakorlásával tartósíthatók a
pezsgő, változatos együttlétek.
114

Gyakoriság és időtartam: hetente 1-2 alkalommal, a délutáni, kora esti időszakban,
2-4 órában.
Szakember: a személyzet bármelyik tagja – háttérben maradva – tanácsadó
szerepet tölthet be, de – az öntevékenység biztosítása céljából – vezető szerepet
nem vállalhat.
(Horváth Szabolcs, 2003)
A klubterápiára tett utalás azt a szándékot tükrözte, hogy az alacsonyküszöbű
szolgáltatás részeként – a már említett ellátások mellett – olyan programok is
megjelenjenek, amelyekben bárki új közösségi kapcsolatokat építhet. A Józan
Babák Klub eleve azon az elven szerveződött, hogy sorstárs- és hivatásos segítő
munkatársai, ügyfelei, azok hozzátartozói, önkéntesei és bármely érdeklődő
között nem tesz különbséget, s nem csupán „politikailag korrekt” dekrétumokban,
hanem a mindennapok gyakorlatában sem. Ezzel összhangban, egy klubterápiás
foglalkozásnak, csoportnak nincs vezetője, a résztvevők egyenrangú felek.
Lehetséges természetesen egyes feladatokat személyekhez rendelni – így van, aki
szervezőmunkát végez, más az elméleti tudását, művészi tehetségét adja és így
tovább –, de végső soron egyikük sem tekinthető a másiknál „fontosabb” embernek.
Ez a felfogás részben azon alapszik, hogy mindenkit teljes értékű, kompetens,
autonóm személynek tekintünk, s ennek viszonylatában másodlagos, hogy
egyébként a társadalom megbecsült tagja, vagy deviánsnak nevezett életvitelt
folytat, professzionális segítő, a szabadidejét tölti egy klubban, vagy ott kifejezetten
önismereti, terápiás munkára tart igényt önmaga számára.
A résztvevők közötti viszonyt, szerencsés esetben, elfogadás és megértés
jellemezheti, mégpedig kölcsönösen, tehát nem egy hivatásos segítő vagy más,
erre jelölt ember segít a csoport tagjainak, ami egyirányú, vezető-vezetett jellegű
kapcsolat lenne, hanem abból indulunk ki, hogy minden jelenlévő képes kétirányúan,
támogató módon kapcsolatot teremteni és fenntartani másokkal.
A klubterápia külön is segíti azok ellátását, akik a már említett problémás
szerhasználók közül érkeznek. Az ő esetükben gyakori megfigyelés, hogy
– aktuálisan – nehezen vagy sehogy nem képesek olyan hierarchikus
viszonyokhoz illeszkedni, ahol „főnök”, „terapeuta”, „vezető” vagy más, irányító
funkcióval rendelkező személyt kell elfogadni, netán követni. Az ilyennel
szemben nagyfokú bizalmatlanságot tanúsíthatnak, saját állapotukat illetően
nem ismerik el kompetensnek („Mit tudsz Te arról, min megyek én keresztül?”),
így egy vezetővel működő csoportnak eleve nem válnak tagjává, vagy onnan
könnyen elmaradnak. Ezzel szemben egy olyan közösségben, ahol extrémnek
tekintett tapasztalatokat, élményeket, szenvedéseket, örömöket a normálisnak
mondottakkal egyenrangúnak, ugyanolyan érvényesnek veszünk, az
elbeszélőjét pedig egyenrangú személynek, ez a probléma értelmét veszítheti.
Negyedik feljegyzés: Álomszínház – Jelen fejezet szerzője, alakulásától kezdve
kísérem a Józan Babák csoport tevékenységét, valamint segítőként részt veszek
a Józan Babák Klub alacsonyküszöbű szolgáltatásaiban. A közösségi programok
kialakításában korábbi tapasztalatom nyomán merült fel a playback-színház
alkalmazásának lehetősége.
A playback-színház nyitott, terápiás célú működésével először akkor találkoztam,
amikor 2003-ban megnéztem az akkor alakult Álomszínház egyik első előadását.
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A Városligetben a kábítószer-ellenes világnap alkalmából különféle prevenciós, sportés művészeti programok között leltem rá. Egy tóparton álló sátorban került sor az
előadásra, ahol Parádi József játékmesterrel lépett fel a színészből, reumatológusból,
pszichológusból és másokból álló társulat. Parádi pszichoterapeutaként
magánpraxisában főleg szorongásos panaszokkal érkező pácienseket kezelt,
valamint régóta érdeklődött az álmok iránt, így most színházi közönségét arra
buzdította, hogy ha félelmetes, szorongásos álmokra emlékeznek, azokat bátran
meséljék el az előadás keretei között, és színházával rögtönözve megmutatja,
láthatóvá teszi azokat, rálátást nyújtva a mesélőnek.
A playback-színházban – körülbelül az előadás harmadánál – a közönséget szóval
tartó játékmester arra hívja fel a nézőket, forduljanak egymás felé, lehetőleg mindenki
olyanhoz, akit korábban nem ismert, és az így kialakuló párokban osszanak meg
egymással egy-egy személyes élményt. Én az Álomszínház előadásán egy húsz év
körüli lány mellett ültem, akinek, ha már szorongásos álmokról volt szó, elmeséltem
egy visszatérő, sajnálatosan realisztikus és igen nyomasztó tapasztalásomat. Amióta
egyik nagymamám néhány évvel korábban meghalt – kezdtem mesélni –, álmomban,
de néha elalvás előtt, ébren is a negyedik emeleti lakása előtti körfolyosóra gondolok,
ahogy azon megyek bejárati ajtaja felé, amikor az ajtó előtt nem sokkal kényszert
érzek átmászni a korláton, a mozgásom kontrollálhatatlanná válik, öngyilkos veszélybe
sodrom magam, és lezuhanok a magasból a ház udvarára. Mivel ez esztendők óta
ismétlődik, a kényszeres mozgássorhoz kapcsolódó halálfélelem és kontrollvesztés
érzése könnyen felidézhetővé vált számomra – lám, most is. A szomszéd lány szeme
felcsillant. Ő röviden azt a történetét osztotta meg velem, hogy pár éve lakótelepi
otthona nyolcadik emeleti ablakába állt ki, amikor kamaszkori szerelmi csalódásában
„maga alatt volt”, és onnan kiugrani készült. Állapotát megsemmisültnek írta le, nyugodt
hangon, nyoma sem volt teátrális túlzásnak. A lány felidézte, ahogy az ablakkereten
állva odalent minden olyan aprónak és távolinak tűnt, s ő cseppet sem izgult, helyes
megoldásnak érezte kivetni magát, amikor háta mögül nagymamája meleg, hívó
hangját hallotta, „Gyere be, kislányom!”, mire ő így is tett, hallgatott rá, bár nagymamája
ekkor már évek óta halott volt. Szomszédommal később egymás után kimentünk a
közönség elé, és már a jelen lévő százfős publikum előtt újra elmeséltük élményeinket,
a színészek pedig eljátszották azokat.
Az előadásról több benyomást is megőriztem. Látható volt, hogy ez a színházi
közeg alkalmas befogadni kritikus mondandókat, ahogy más nézők felszabadult,
vidám történeteit is – sőt, a társulat számára nem okozott gondot hirtelen váltásokkal
egymástól jelentős távolságra lévő élményeket meghallgatni és megjeleníteni.
A nézők viselkedése olyasmit sugallt, hogy örülnek, mert végre valahol érdeklődő
emberek számára kibeszélhetnek egyébként ritkán szóba hozott élményeket.
Feltűnt, hogy a közönség és a társulat könnyen dekódolják egymás közléseit, a
színház egész közege összhangban működik. Az még nem lett volna meglepő,
ha ez az összhang a nézői élmények körében csak olyan általánosságokra terjed
ki, mint hogy mindenki tudja, mit jelent álmodni vagy mi az a szorongás, de – az
említett történetpárban – még az alighanem halállal végződő, külső behatás nélküli
lezuhanások és elhunyt nagymamák kapcsolata sem bizonyult egyedülállónak,
vagyis az előadás képes volt egy statisztikailag igencsak valószínűtlenül létrejövő
élményközösséget is megteremteni.
Az elraktározott emlék legközelebb akkor került elő, amikor a Józan Babák Klub
szociális szolgáltatásának előkészítése zajlott. 2007-2008 táján Parádi József és
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az Álomszínház az RS9 Stúdiószínházban rendszeresen tartott playback-színházi
tréningeket, amelyekre a Józan Babák önsegítő csoport néhány tagjával több
alkalommal ellátogattunk, illetve – pályázati források felhasználásával – mintegy
huszonöt embert, személyes ismerősöket, hivatásos segítőket vittünk magunkkal.
2008-ban még egy ötnapos színháztábort is megszerveztünk húsz vendéggel.
A résztvevők azonban, akiket minden kimondott cél vagy kötelezettség nélkül
vittünk a képzésekbe, önmaguktól is azt az igényt fogalmazták meg, hogy – ha
van rá lehetőség – szeretnének színpadra lépni. Ebből az időszakból származik egy
nyilatkozat a későbbi Józan Babák Klub Playback-színháza egyik alapítójától, aki
épp szűkebb társaságban szervezett próbát:
Magyar Narancs, 2007. május 24.: – Még télen jártam egy hétvégi playbackszínházi tréningen. Azt tapasztaltam, hogy a húszfős alkalmi közösségben,
melynek tagjai jobbára életükben először látták egymást, szokatlanul nyíltan
beszéltek szorongásaikról, magánéleti konfliktusaikról, intim szokásaikról. Talán
azért, mert a tréning során a jelenlévők egymás történeteit játszották újra rövid
jelenetekben, különböző gesztusok segítségével, és az újrajátszás csak akkor
sikerülhetett, ha valamennyire beleéltük magunkat a másik helyzetébe. Vagyis a
szerepfelvételi feladat kapcsán eleve nem alakult ki kritikus, ítélkezésre hajlamos
távolságtartás – minden hallgató az átélésre és befogadásra törekedett. Azt
hiszem, ez az alapállás nagyban segítette, hogy aki mesélni kezdett önmagáról, a
féltett titkait, kritikus gondolatait, fantáziáit is ki merte adni, hiszen a hallgatósága
kész volt befogadni ezeket. Ezt az együttműködést szerettem volna újra kipróbálni,
amiért meghívtam játszani néhány barátomat.
(Oberth József, 2007b)

Női történetek a színházban
Ötödik feljegyzés: gyermekekről – 2008. május 23-án tartotta első nyilvános
előadását a Józan Babák Klub Playback-színháza. Az alkalomra egy
Születéstörténetek című estet szerveztünk, amelyen fellépett a házigazda Megálló
Csoport Alapítvány addiktológiai terápiás színházi csoportja, magam droghasználó
nők gyermekvállalásáról beszéltem egy ismeretterjesztő előadásban, Parádi
József pszichoterapeuta Stanislav Grof munkásságát elevenítette fel, majd ugyanő
játékmesterként vitte playback-színházunk premierjét. A hűség kedvéért: ezen a
napon Dolgos Dolli, Kunos Vera, Mándi Bettina, Sebestény Tibor és Török Zsuzsa
voltak a színészek, Tas Gergő zenélt.
A két fogantatással, szüléssel, születéssel kapcsolatos beszéd előhívta a nézők saját
vonatkozó emlékeit, közülük legtöbben már józanul élő opiátfüggő emberek voltak.
Itt két történetet idézek, amiket rögtönözve színre vitt társulatunk, de önmagukban
is jól érzékeltetik, milyen élmények meghallgatására, megosztására szerveztük
előadásunkat.
1. néző: – Amikor mákteáztam, illetve intravénásan használtam házi készítésű
heroint, hét évig, akkor nekem volt két abortuszom. Egészségügy, tanácsot kértem,
azonnal vetesd el! A második abortusz az egy huszonegyedik héten felismert
terhesség volt, mindenféle konzílium előzte meg a döntést, ami végül megszületett,
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hogy ez a gyermek élve ne szülessen meg. A huszonnegyedik héten megindítottak
egy olyan szülést, amellyel végül ’halálra’ hoztam ezt a gyereket. Éjszaka elintéztem,
hogy megnézhessem azt a kis magzatot… nem is olyan kicsit. Tudom, hogy egy
kislány volt, szőke volt a haja.
2. néző: – Nagyon sok érzés kavarog bennem… Öt évet heroinoztam, és nem
használom most már öt éve. Komlón voltam terápián. Két dolog is eszembe jutott, az
egyik: bennem mindig volt egy olyan érzés, mindig el akartam mondani az anyámnak,
amikor nagyon pici voltam, hogy én nem az ő gyereke vagyok. Volt bennem egy ilyen
érzés, háromévesen. De olyan gondolataim is voltak, hogy én földönkívüli vagyok.
Az volt az érzésem, hogy nem ide való vagyok. Egyszer a testvérem a fejemhez
vágta, hogy engem az anyám nem is akart. A dél-amerikai országban, ahol akkor
élt a családom, tilos az abortusz. Megtudtam, hogy az édesanyám el akart vetetni,
de nem úgy, hogy orvoshoz megy, hanem beadott magának egy injekciót, amivel
megindítják a szüléseket. Ezt be tudta szerezni, de nem sikerült. Mindig volt bennem
egy ilyen vívódás, hogy meg is értettem: anyám egy idegen országban két gyerekkel,
apám éppen börtönbe készült, voltak mindenféle zűrös ügyek, ő szintén kábítószerfüggő volt. Van bennem egy ilyen, hogy megértem. Amikor ezt a fejemhez vágták,
azt éreztem, hogy én ezt tudtam, természetes volt. Nagyon fájt, de benne volt az is,
mintha tudtam volna. Ez az egyik, ami most nagyon feljött bennem. … Mindig van
egy olyan érzésem, hogy nem tudok elég közel kerülni emberekhez. Ez lehet akár
egy baráti kapcsolat, vagy párkapcsolat, akár a családommal a kapcsolatom. Egész
életemben mindig kívülről néztem a dolgokat.
Hatodik feljegyzés: nappali emberek – A playback-színház előadásai lehetőséget
teremtenek, hogy hosszabb távon egyfajta naplószerű kapcsolatot tartsunk a Józan
Babák Klubhoz forduló emberekkel: kivel mi történik, akár éveken át. Az ilyenfajta
találkozások segítenek kialakítani, fenntartani egy (re)szocializációs törekvéseket
erősítő természetes támogató rendszert, elfogadó, megértő, bátorító kapcsolatokkal.
Egyik ügyfelünk, nevezzük őt Erzsinek, néhány éve akkor jelent meg
ügyfélszolgálatunkon, amikor harmadik gyermekét várta. Erzsi állami gondozottként
nőtt fel, később táncosnő lett, éjszakai mulatókban dolgozott. Igazi otthonra máig
nem talált, kapcsolataiból két gyermeke született, akik ma gyermekvédelmi
intézményekben élnek. Várandósként mindig kiszolgáltatott volt, hiszen olyankor
dolgozni, önálló egzisztenciát fenntartani nem tudott, aktuális partnereire kellett bíznia
magát, akik azonban erőszakos, bántalmazó férfiak voltak. Első találkozásunkra
különös előzmények után került sor.
Erzsi épp egy alkoholproblémás nőket kezelő rehabilitációs intézmény lakója volt,
ahol férfi látogatójától teherbe esett. Mivel az intézmény formálisan elfelejtette
megtiltani az ott élő nők szexuális életét, csak azzal az indokkal tudták elbocsátani,
hogy megszegte a házirendet, amennyiben az külső látogatók fogadását csak a
közös társalgóban engedte, a lakók saját szobájában nem. Ezután utcára került,
s bár szerette volna megtartani gyermekét, hajléktalanként inkább az abortuszt
választotta, attól tartva, terhesen ismét egy férfitól válna függővé, aki visszaélhet
helyzetével.
Az elmúlt években Erzsi többször élt más rehabilitációs intézményekben, mostanában
józanul próbál „új életet” kezdeni. Intézményeken kívül töltött időszakaiban
rendszeressé váltak találkozásaink, esetenként részt vesz nyitott közösségi
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programjainkon is. Nemrég életében először legális munkahelyen vállalt munkát,
amiről nyilvános playback-színházi előadásunkon így mesélt:
– Konyhai kisegítő vagyok. Életemben először most kezdtem el dolgozni. És
teljesen hülyén kezdtem el. Palira vettek. Hétről hétre egyre jobban okosodtam, és
észrevettem, hogy kihasználnak. A főnököm – korábban az éjszakában dolgoztam,
táncosnő voltam – nem tudott rólam semmit, csak annyit, hogy Erzsi vagyok,
harminckilenc éves.
A kollégáim, két csaj, nagyon szemetek voltak velem. Mindent úgy tanultam meg,
hogy lebaszásokat kaptam. Semmiben nem segítettek, és három hónap alatt
rengeteg gonoszságot kaptam tőlük. Én ezt úgy vettem, hogy ’Erzsi, ne sértődj meg,
mert okosodsz!’ Csöndben, alázatosan én ezt kibírtam, és a legvégén most már ott
tartottam, hogy – képzeljétek el – patyolattisztaság volt az üzletben, pedig előtte tök
koszos volt az egész.
Észrevettem, hogy elárul a főnök. Észrevettem, hogy a nappali világban hogy
gondolkodnak az emberek. Teljesen megdöbbentem, mert az éjszakai világban úgy
van, hogy a bűnözők belemondják a frankót az arcomba. Teljesen megdöbbentem,
mert olyan vagyok, mint egy kislány, harminckilenc évesen, aki most jött ki az
iskolapadból, pattogok, mint a gumilabda, tiszta bolondnak néznek. Vissza is kaptam,
hogy ’bolond ez a lány’.
A nappali emberek, nem korrektül, kibeszélik egymást, és amikor ott van a másik
ember, akkor így belejópofáskodnak az arcába. Moziztam végig, hogy ’Úristen, ez a
nappali világ ennyire gáz?’ Én a szállón mindig elmesélem a szociális munkásoknak,
hogy ez milyen égő!
Most felmondtam 22-ével, mert volt az egyik csaj, akivel hiába voltam kedves,
nagyon megalázó volt a viselkedése, és nem bírta elviselni, hogy nagyon precízen
dolgozok, meg hogy kedves vagyok hozzá. Egy héttel ezelőtt, tök fájt a lában,
bementem a vécébe, levettem a fáslimat, egy perc múlva lejárt a munkaidőm, és
én mindent precízen csinálok, előtte betettem a salátát a helyére. Kint kérdezi a
főnököm, hogy miért nem tudja bezárni a hűtőajtót, erre a csaj azt mondja, az a
’bolond geci’ csinálta, aki szerinte én vagyok. Na, akkor én fölálltam, beszédültem,
elsötétült minden, és akkor – mondom – én most megyek ki! Előjött a régi Erzsi,
a primitív. Kirohantam, remegtem: – ’Valamit csinálj, mert le fogom ütni a gecibe!’
Amikor ezt a szót kimondtam, azt gondoltam: ’Úristen, előjött a régi Erzsi!’
És mondja a főnök: - ’Oldjátok meg!’
’Ja, oldjuk meg?’ – akkor én meg azt éreztem, hogy ha ennyire leszarta az én
munkámat, akkor állapodjunk meg, akkor kérem vissza a harmincezer forintot, mert
annyira rafinált volt, hogy letétbe kellett tennem, nagyon kihasznált. Mondtam neki,
hogy ha te főnök létedre nem tudod azt csinálni, hogy azt mondod ennek a nőnek,
állítsa le magát, akkor én nem akarok itt dolgozni.
És nekem nagyon fáj, hogy a szívemet-lelkemet kitettem, nagyon sok megaláztatásban
volt részem, és erre ő elfordította a fejét, és azt mondta, ’Oldjátok meg!’, ennyire nem
számítottam neki.
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Nézőpontok
Hetedik feljegyzés: józan és nem józan nézőpontok kölcsönös megismerése
– A Józan Babák Klub Playback-színháza kezdetektől vegyes társulat, abban az
értelemben, hogy a szociális szolgáltatói működésben sorstárs-segítőként, ügyfélként
vagy professzionális segítőként jelen lévő emberek egyaránt részt vesznek benne.
Ahogy már láttuk a klubterápiás elveknél, a közreműködők között nincs hierarchikus
viszonyrendszer, eredendően egyenlők, és valamennyiük értékrendje, tapasztalati
háttere, világlátása érvényes. Egy addiktológiai szolgáltatás számára természetesen
igen előnyös, ha a droghasználatban érintett emberek és a segítők mélyrehatóan
megismertetik saját és megismerik egymás mindennapos örömeit, problémáit,
életvezetését – a józanság megtartása vagy a „nappali emberek” közé való
beilleszkedés nehézségeitől a szakmai, hivatásbeli kihívások kezeléséig.
Egyik jelentős droghasználói múlttal rendelkező, majd a Józan Babák Klubban
hivatásos segítővé vált társulati tagunk, fiktív keresztnévvel, 2011-ben így nyilatkozott:
„Hosszú éveken keresztül voltam heroinista, alkoholista és gyógyszerfüggő. Mindent
magamba tömtem, amitől kábulni lehetett, és nem volt megállás, elképzelni nem
tudod, milyen mélyre jutottam” – kezd bele Péter a történetébe, miközben jó mélyen
szívja a cigarettát. „Többször is megpróbáltam leállni, negyedszerre sikerült: 2008
ősze óta tiszta vagyok. Az utolsó rehabilitációmon találkoztam az improvizációs
elemeket is alkalmazó érzésszínházzal, ami nagy hatással volt rám, mert a
színpadon a saját érzéseimet addig nem tapasztalt módon mutathattam meg, saját
asszociációimat, indulataimat, ötleteimet felhasználva, azokkal nem rombolva, hanem
alkotva. Úgyhogy, amikor kijöttem a rehabról, Budapestre, a Megállóba kerülve,
csatlakoztam az ottani színházi csapathoz is, és részt vettem minden színházzal
kapcsolatos eseményen. Ekkor, a Megállóban találkoztam a Józan Babák Klub
Playback-színházával, akik vendégként néha rögtönzéses jelenetekből álló színházi
előadásokat tartottak. Nagy hatással voltak rám, elhatároztam, hogy elmegyek egy
tréningjükre, és ha belemennek, csatlakozom hozzájuk. Ez másfél éve volt, azóta
jártam több tréningen, állandó szereplő lettem, több tucat előadáson vettem részt,
nem engedtem el őket, és nincsenek is ilyen terveim” – teszi hozzá mosolyogva
Péter. Közben újabb cigarettára gyújt egy józsefvárosi, Baross utcai bérház földszinti
gangján, a társulat bázisán, ahová most próbára érkezett. A cigi maradt, minden
mástól megszabadult. A speciális színház célokat, barátokat, szerelmet adott
neki, nyitottabb, önmagát vállaló, szeretni és becsülni tudó emberré vált. „Anyag
nélkül szükségem volt arra, hogy történjen valami bizsergető, izgalmas, amivel a
szabadidőmet is kitölthetem. Számomra igazi adrenalinbomba rögtönözni, az előre írt
és megtanult szöveg biztonsága nélkül kiállni a színpadra. Feldob, hogy nem tudom,
mi fog történni a következő pillanatban. Ez az ’itt és most’, az adott pillanatban létezni,
utánozhatatlan” – mondja Péter. Számomra csaknem hihetetlen, hogy harmóniát
és kiegyensúlyozottságot sugárzó interjúalanyom józanná vált drogfüggőnek vallja
magát, aki valaha autókat tört fel, hajléktalanként élt, és megesett, hogy kukákban
keresett ételt.
(Nagy Melinda, 2011)
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Társunk azóta szociális gondozóként szociális szakmai végzettséget szerzett, ma egy
hajléktalanszállón dolgozik. Társulati működésén keresztül, próbákon elmesélt történeteiből
megismerhettük drogkarrierje állomásait, egykori hajléktalanná válását, családalapítási
kísérletét, droghasználóként és józanul gyakorolt apaszerepét és így tovább.
Másik társunktól azt tudtuk meg, milyen az ő konzervatív, felső középosztálybeli
élete, az ahhoz tartozó elismertebb társadalmi kapcsolatok kimértebb világával. Más
megosztotta, milyen volt orvosként megtapasztalnia egyes drogok hatásait, és ebből
milyen személyes következtetései származtak, amiket később a gyógyításban is
érvényesíthetett. Megint más fiatalkori droghasználata, majd Istenhez való megtérése
történetét beszélte el. És így tovább, élettörténetek sokaságán keresztül.
Mintha egy efféle, többrétű közösségnek lenne a karikatúrája, amit Hérodotosz
(1988) ír régi perzsák szokásairól: „…a legfontosabb dolgokról viszont részegen
szoktak tanácskozni. Amit tanácskozás közben helyeseltek, másnap józan fővel újból
fölveti a házigazda, akinél összejöttek tanácskozni. Ha józanul is helyeslik, aszerint
járnak el, ha pedig helytelenítik, elvetik. Amiről viszont előzőleg józanul tanácskoztak,
azt részegen újból végigtárgyalják.”
Ha ilyen módon nem is szükséges mindenkinek ismernie a józanság és a részegség
nézőpontjait, azt egy közösség erényének és gazdagságának szeretném tekinteni,
ha abban egy-egy kérdést eredendően józan, szociális droghasználó, már józanná
vált egykori használó, vagy a droghasználat világát segítőként megismerő emberek
együtt tárgyalnak meg, többféle „hozott” nézőpontot, értékrendet, világnézetet
képviselve.
Nyolcadik feljegyzés: trauma – Egy saját élmények megosztásával foglalkozó
közösségben óhatatlanul megjelennek traumákról szóló történetek – kivált, ha a
résztvevők között droghasználó emberek és droghasználók hozzátartozói is jelen
vannak. Ilyen körben számítani kell arra, hogy a résztvevőket az átlag populációhoz
képest több lelki probléma, extrém konfliktusok emléke, szexuális abúzusélmény és
más, veszélyeztető esemény története terheli, amelyeket itt nyilvánossá tehetnek.
A playback-színház alkalmas arra, hogy a néző akár felidézze, majd a színpadon
megelevenedni lássa traumatikus emlékeit. Ez a folyamat természetesen csak akkor
járhat kedvező hatással, ha a mesélő önkéntesen jelentkezik, vagyis semmiképpen
nem szabad kívülről arra ösztönözni, hogy idejekorán vigye a közösség elé számára
fájdalmas élményét, vagy abból olyan részleteket, amelyeket nem szeretne megosztani.
A playback-színház nem helyettesíti a traumatikus élmény egyéni feldolgozását
– de hasznos eszköz lehet olyan trauma elbeszélésére, amelyet elszenvedője
elég biztonságosan képes kezelni ahhoz, és megérett benne arra, hogy másokkal
megossza. A „titok” ilyenfajta feloldása, ha a színházi közeg megfelelően reagál
rá, a mesélő számára elfogadást, nyugalmat, megkönnyebbülést, megbékélést
hozhat, és érzékeltetheti vele az élmény kezeléséhez szükséges alkalmasságát,
kompetenciáját.
Kilencedik feljegyzés: normalitás – A traumatizáló események jellemzően nem
hasonlítanak a mindennapokban átélhető eseményekhez, azoknál többnyire
váratlanabbak, erőteljesebbek, netán erőszakosabbak. Ennélfogva nem is szoktuk
normálisnak, magyarul szabványosnak tekinteni azokat. Egy addiktológiai ellátás
programjaiban ugyanakkor sokan jelennek meg, akiknek az élettörténete mintha ilyen
traumatizáló, nem normális események sorozatából tevődne össze. Az önmagukat
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drog- vagy alkoholfüggőnek tekintő emberek, akik sok traumatikus élményt éltek meg,
önsegítő csoportjaikban a nem függő embereket néha úgy is nevezik, a „normik”,
minthogy azok életformája a sajátjukénál szabványosabbnak látszik.
Tizedik feljegyzés: kánon – Playback-színházunk egyik célját úgy is
megfogalmazhatjuk, hogy abban a „nappali emberek” és az „éjszakai emberek”,
a „normik” és a „függők” részint kölcsönösen megismerhetik egymás történeteit,
nézőpontjait, részint a színházi játék együttműködésében „itt és most” zajló közös
cselekvéssé alakíthatják azokat. A jelen idejű együttesség a másként tulajdonságok,
szokások, betegségek és egyebek szerint csoportokra osztott emberek osztatlan
közös történetét hozzák létre, amihez mindenki csatlakozhat.

Gyermekvédelem
Tizenegyedik feljegyzés: Szegletkő Gyermekotthon – Néhány éve a már idézett
addiktológiai sorozatomban jelent meg egy cikk a kiskorúak1 magyarországi
ellátásáról.
2007. január 11., Magyar Narancs: „’Full’ eredmény, hogy ez a ház ma áll és
működik – fogalmaz Laczkó Mihály atya, az Alsónémedi határában fekvő Szegletkő
Gyermekotthon vezetője. A fiatal katolikus pap előbb hat évig a Pest megyei település
plébánosa volt, addiktológiai konzultáns diplomát szerzett. Az ezredforduló körül fogott
hozzá egy droghasználó gyerekeket és serdülőket fogadó otthon szervezéséhez. –
Pár éve egy szakállamtitkár azt mondta, legyen ez az alsónémedi intézmény egy
modellkísérlet, hogyan lehet megoldani a nem állami gondozott szerhasználó
gyerekek rehabilitációját. Négy-öt évig működik, majd a tapasztalatok alapján
kidolgozzák az ellátási forma jogi és finanszírozási szabályait. Készítettem egy tervet,
de az illetékesek letolták az asztalról, hogy nincs elég pénz. Az állami gondozáson
kívül élő szerhasználóknak azóta sincs terápiás jellegű rehabilitációjuk.”
Az alsónémedi otthon, ha addiktológiai profilú intézményként nem, a gyermekvédelmi
rendszer speciális otthonaként mégis megnyílhatott. Magyarországon ugyanis a
gyermekvédelem az egyetlen, amelynek kötelezettsége a kiskorúak ellátása, ha azok
esetenként szerfogyasztók is. A Szegletkő tavaly február 1-jétől működik, jelentős
részben a váci egyházmegye befektetésével. Tavasszal tizenhat fiú költözött be,
tizenkét és tizennyolc év közöttiek. Azelőtt mindannyian állami gondoskodásban
voltak: vagy tíz-tizenkét lakóval működő „lakásotthonban”, vagy negyven főig
üzemelő „gyermekotthonban” laktak, ahol azonban disszociális magatartásukkal,
alkoholizálásukkal, tiltott droghasználatukkal nem volt maradásuk. Most a Szegletkő
négyszobás épületében és a körülötte lévő tanyán töltik idejüket. „Legtöbbjüknek az
első napokban sokkoló a rendszeretet és a tanyasi ‚feeling’. Tartunk disznót, kecskét,
sehol egy villamos, nincsenek szomszédok, semmilyen nagyvárosi impulzus nem éri
őket. Szabott ideje van a felkelésnek, tanulásnak, munkának. Volt, aki olyan részegen
vagy szétszívott fejjel érkezett, hogy azt se tudta, merre van arccal. Itt azonban nem
jut droghoz” – jellemzi a kezdetet Mihály atya. (…)
1.

Kiskorúnak a 0-18 éves korosztály tagjait nevezzük, a gyakran tévesen alkalmazott
„fiatalkorú” kifejezés csak a büntetőjogban létezik.
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„A rend fenntartása egyszerű eszközzel történik: következetességgel. Magam
abszolút mértékben konfrontálódom a fiúkkal, szembemegyek velük, és ettől nem
félek. Nem nézem el, amit másutt talán igen, hogy bejön cuccosan, vagy akkor
érkezik meg, amikor akar. Vagy itt van, és változtatni akar, vagy ez nem az ő helye.
Igaz, nincs más választása, mert visszahozzák. Szökésben baromságokat csinál, és
előbb-utóbb úgyis megérzi, hogy bármennyire is kemény, ez az egyetlen hely, ahol
befogadják és elfogadják őt. Sehol máshol – vázolja a lehetőségeket Mihály atya. – A
gyerek azt nézi, meddig mehet el, én pedig közlöm.” A hatás főként a felnőtt személy
hitelén múlik, mivel egy gyerekvédő hagyományos eszköztára korlátozott: a kiskorút
eltilthatja a jutalomprogramoktól, megvonhatja a kimenőjét.
A világos elveket persze, bentlakásos intézményről lévén szó, napi huszonnégy
órában kell képviselni, olyan tizenévesek között, akik vezető tünete a disszociális
magatartászavar. „Másutt hasonló házakat végül kommandósok ürítettek ki,
amikor a neveltek és a személyzet összeakaszkodott, és közelharc alakult ki. Mi
megvagyunk, még ha a munkatársak a nyitás óta eltelt kilenc hónap alatt csaknem
ki is cserélődtek. Ez égetős munka. Sokat számít, hogy jelenlegi kollégáim egy
része leállt szenvedélybeteg. S én sem vagyok különb náluk: egykor nagyon durva
kamaszéletet éltem. Voltak periódusaim, amikor inkább ittam, ha ahhoz jutottam
hozzá. Ők legfeljebb más szereket is használnak. Nekem az volt a szerencsém, hogy
volt egy nagyon jó mikrokörnyezetem, a család. Aztán ez a kamaszlétem elmúlt, de a
fiúkkal beszélgetve a saját életem példáit mesélhetem, a saját egykori küzdelmeimet”
– mondja Mihály atya.
(Oberth József, 2007a)
Tizenkettedik feljegyzés: „Jézusom!” – A Szegletkő Gyermekotthonról szóló
szöveget azért is másoltam ide, mert azt olvasva nem az a benyomás alakul ki,
hogy ezek a speciális nevelési szükségletűnek nevezett fiúk épp a playback-színház
iránt érdeklődhetnének, sokkal inkább el lehet őket képzelni valamilyen küzdősport
gyakorlása közben, ha józanabb programokban gondolkodunk. Viszont pontosan
ez az ellentmondás volt az, ami miatt úgy gondoltam, érdemes lenne előadásokat
tartani náluk a Józan Babák Klub Playback-színházával.
Első alkalommal 2009 februárjában léptünk fel a gyermekotthon tágas ebédlőjében,
amikor magam voltam a játékmester, másodszor májusban, Parádi József
vezetésével. Emlékszem, ahogy utóbbi esetben a helyszínre értünk és Parádi meglátta
a közönséget, tizenöt serdülő fiút, akik az ebédlő oldalfalánál elhelyezett kanapékon
hevertek, ahogy a kamaszok szét tudnak folyni, önkéntelenül ezt mondta: „Jézusom!
Itt fogunk fellépni?” Aztán valahogy a nézők mégis erőt merítettek, mesélni kezdtek, sőt
a nevelők közül is bekapcsolódtak, a színészek kellően élénkek voltak, hogy lekössék
mindenki figyelmét, végül egy kifogástalan másfél órás előadásunk kerekedett.
Tizenharmadik feljegyzés: 10 perc – A playback-színházi előadások sikere némi
meglepetést okozott, lévén az otthon lakói kilencven percen át nem szoktak egy
helyben, figyelemmel megmaradni. A nevelők között volt, aki úgy vélte, ha ez a
színház ilyen hatást gyakorol, akkor külső programként célszerű lesz előadásokat
látogatni a fiúkkal. Így 2009 őszétől előbb a Józan Babák Klub józsefvárosi termében,
később a Tűzraktér nevű szórakozóhelyen és kulturális befogadó térben havi, majd
heti rendszerességgel felkeresték előadásainkat. Csillag György nevelő 2011
tavaszán erről így nyilatkozott:
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Általában az a képlet, hogy a gyerek a drogok miatt elad mindent, de az sem ritka,
hogy meg is veri a családtagokat, ezért kerülnek ide. Nehéz lekötni a figyelmüket,
korábban maximum 10 percig voltak képesek koncentrálni, gyakorlatilag most
tanulnak meg írni és olvasni is. Amióta playback-színházba járunk velük, sokat
javultak a tanulási képességeik, hosszabb ideig tudnak koncentrálni, és már az
érzelmeikről is tudnak kommunikálni. Többségük, amikor hozzánk került, azt sem
tudta, milyen szavakkal lehet érzelmeket kifejezni, mit jelent például az öröm, a
bánat, a fájdalom. Speciális nevelést igénylő gyerekek, „speckók”, ezt mondják
ki hivatalosan rájuk, mielőtt hozzánk kerülnek. Addigra már olyan hihetetlen lelki
fájdalmakon vannak túl, mint más egész életében. Már fáj nekik a létezés, a
felébredés reggel, mert tudják, hogy az egész napjuk rossz lesz. Nem kellettek a
családnak, nem foglalkoztak velük vagy ’bután’ szerették, inkább bántották őket.
(Nagy Melinda, 2011)
Tizennegyedik feljegyzés: Kavicsok – A Tűzraktérben minden pénteken tíz-tizenöt
fiú vett részt a Józan Babák Klub előadásain, amelyeket a társulat és a közönség
bevonásával tartott nyitókörök (Ki hogy van, milyen kedvvel érkezett?) és közös
zenélések előztek meg, főleg dobok és ritmushangszerek használatával, majd a
program végén egy órán át nyitott színházi próbát tartottunk, amit közös zárókör
követett. A gyermekotthon lakói így rendszeresen próbálni kezdtek, míg négyen 2010
szeptemberében egy hétvégi húszórás színháztréningünkön is részt vettek, melynek
zárásaként, Boros Csilla játékmester közreműködésével, előadást tartottak.
November 20-án, a Gyermekjogi Világnapon, a Tűzraktérben ismét közös
előadáson szerepeltünk négy színész fiúval, immár egy nyilvános rendezvényen.
2011 tavaszára aztán felmerült a társulatalapítás igénye, és Kavicsok néven létrejött
a Szegletkő Gyermekotthon playback-színházi alakulata. 2011. március 31-én az
Esélykert (Erzsébetvárosi Közösségi Ház), április 7-én a PreventArt drogmegelőzési
rendezvényén (Angyalföldi József Attila Művelődési Központ) még magam voltam
a játékmester, azután ezt a szerepet Csillag György nevelő vette át, és onnantól
a Szegletkő önálló előadásokat tudott tartani. Azóta több tucat alkalommal léptek
fel gyermekotthonokban, hajléktalanszállókon, egyetemeken, ifjúsági klubokban,
mostanában legtöbbször a józsefvárosi Védőhálóban, egy katolikus ifjúsági szervezet
klubhelyiségében.

Erőszakmentesség és morális készség
Tizenötödik feljegyzés: speciális szükséglet – A Szegletkő Gyermekotthon
lakóiról – a Kavicsok fellépésein – a nézők nem mindig tudják, kik is ők valójában?
Igaz, ha valaki úgy konferálná fel a társulatot, mint speciális nevelési szükségletű fiúk
csoportja, azzal valójában nem sokat mondana. A gyermekvédelmi törvény ugyanis
a speciális szükségletet azzal alapozza meg, hogy felállítja a „disszociális” kiskorú
kategóriáját, ami – a jogszabály szövege szerint – utalhat az érintett droghasználatára,
kriminális viselkedésére, antiszociális magatartászavarára, vagy ezek valamilyen
kombinációjára.
Ha mégis szeretnénk utánajárni, kik azok a serdülők, akik playback-színházat
játszanak, jelenleg a következőt találjuk. A lakók (2013 őszén 15 fő) átlagos életkora
16 év (13 és 18 év között). Az életkorhoz mérten 2 évvel (0 és 3 év között) vannak
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lemaradva iskolai tanulmányaikban, amit azonban nem értelmi akadályozottság
okoz. Kétharmad részük használt már pentakristályt2, marihuánát és szintetikus
kannabinoidot. A legérdekesebbnek az tűnik, hogy a lakók közül 12 fő egy vagy
több olyan viselkedészavar diagnózisával rendelkezik (elsősorban F91: magatartási
zavarok változataiból), amely fenyegető, harcias, erőszakos cselekményeket foglal
magába, vagy súlyos szociális normaszegéseket.
Tizenhatodik feljegyzés: kooperációs kihívás – Fenti kép alapján nehéz lenne
feltételezni, hogy ugyanezek a fiúk egy playback-színházi előadás másfél órájában
vagy egy hétvégi tréning húsz (!) órájában folyamatos figyelemmel kísérik más
emberek történeteit, azokba beleélik magukat, majd felhasználásukkal a színpadon
hangulatképeket, jeleneteket improvizálnak. Mégis, saját tapasztalataim évek óta – a
Szegletkő más és más összetételű csoportjaival – ezt a feltételezést igazolják.
Bár az egyéni tapasztalatszerzést és az abból való következtetést magam érvényes
eljárásnak tekintem, nem árt, ha az így születő eredményeket külső megfigyelők is
ellenőrzik, ezért – a Józan Babák Klub megrendelésére – napjainkban két független
kutatás is foglalkozik a speciális szükségletű fiúk színházi részvételével. Ezek közül
most egy videóanalízis előzetes összefoglalóját idézem.
A vizsgálatot végzők a Józan Babák Klub négy, 2012-ben tartott hétvégi
színháztréningjének videófelvételeiből választottak ki bemelegítő játékokat, valamint
szobor-technikát ábrázoló részleteket. A bemelegítésekben a Józan Babák Klub
társulatának tagjai és a Szegletkő Gyermekotthon nevelői közül 15 felnőtt, továbbá a
gyermekotthonból 4-6 lakó vett részt, míg az elemzett szobrokat a fiúk mutatták be.
A videók elemzése kockáról kockára történt.
Jelen beszámolónkban a playback-színházi foglalkozások deviáns gyerekek
viselkedésre gyakorolt hatását vizsgáltuk meg. Eredményeink alapján ezek a
rendszeres alkalmak számos szinten hasznosak a résztvevő gyerekek számára és
olyan kooperatív, kommunikációs és énkifejezést segítő készségeket fejlesztenek,
amelyek a mindennapi élet során is hasznosak lehetnek számukra, és segíthetik őket
halmozottan hátrányos életkörülményeik leküzdésében és az előrejutásban.
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni: annak ellenére, hogy a vizsgálatban részt vevő fiatalok
egytől-egyig deviáns, magatartásproblémákkal küzdő fiatalok, az agresszió vagy a
destruktív viselkedés egyetlen (!) esetben sem volt rájuk jellemző. Ez a figyelemre
méltó tény erősen alátámasztja azt a megfigyelést, hogy a puszta odafigyelés és
a feszültség- és agressziómentes, támogató környezet önmagában képes pozitív
hatást gyakorolni még a kiemelkedően problémás fiatalok viselkedésére is.
A playback-foglalkozások azonban az elfogadó légkör mellett további, határozottabban
körvonalazható készségeket is fejlesztenek a kooperáció és a kommunikáció
területén. A playback-foglalkozások során a kiélezetten kooperatív színházi helyzetek
természetes módon vezetik rá a gyerekeket a proszociális és együttműködő
viselkedések működésére. A résztvevők azonnali visszajelzést kapnak viselkedésük
következményeire, egyrészt a jelenet további résztvevőitől, másrészt a nézőktől. A
folyékony szobor és a további playback-technikák gyakorlati módon vezetnek rá a
helyes viselkedésre, mert odafigyelés és együttműködés nélkül megvalósíthatatlanok.
A pentakristály elnevezés feltehetően a pentedron, szintetikus katinon származékra utal. A
pentakristály terjedéséről lásd: 2012-es éves jelentés (Nemzeti Drogfókuszpont, 2013)!
2.
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Az így szerzett gyakorlati tapasztalatokat a nézők verbális visszajelzései tovább
árnyalják, így a folyamati és az utólagos verbális visszajelzés erős emlékké formálja
a playback-jelenet során szerzett pozitív tapasztalatokat és segíti azok rögzülését.
A playback-színház olyan alternatív lehetőségeket mutat fel, amely a konfliktusok
agressziómentes kezelését segíti elő. A résztvevők biztosabbá válnak az interakciók
fogadásában és kezdeményezésében, erre utal a bemelegítő foglalkozásban
megfigyelhető kezdeményezések növekvő száma és az interakciók célszemélyeinek
bővülő köre is. A playback-jelenetekre jellemző, hogy egyszerre kell expresszíven
megnyilatkozni és odafigyelni a másikra. Ez a jellegzetesség a mindennapi
konfliktushelyzetekben is gyakran megjelenik, ugyanakkor gyakorlására, a
kooperációs kihívás megszokására kevés lehetőség nyílik egy intézetben nevelt fiatal
életében. A playback-jelenetek módot adnak ezen érzelmileg és kognitív szinten is
kihívást jelentő helyzetek gyakorlására.
(Kaló–Kertész–Vida, 2012)
Tizenhetedik feljegyzés: morális készség – A Szegletkő Gyermekotthonban élő
fiúk a Józan Babák Klubban 2010 óta időszakosan ügyfélszolgálati szociális szakmai
gyakorlatokon, illetve olyan anonim esetmegbeszéléseken vesznek részt, amelyeken
munkatársaimmal egy-egy krízishelyzet kezelését tárgyaljuk. (A megbeszélések
rendszeresen playback-színházi ábrázolásban végződnek.)
Korán feltűnt, hogy a fiúk saját élettapasztalataikra, empátiájukra és morális
érzékükre hagyatkozva magabiztosan képesek eligazodni olykor gyakorlott segítők
számára is kihívást jelentő helyzetekben, amilyen például egy-egy bonyolult
gyermekelhelyezési ügy lehet. Napjainkban ezeket az adott történetekben „Mi
helyes?” kérdésekre, vagyis az erkölcsileg értékelhető választások során adott
feleleteiket elemezzük.
Anélkül, hogy elébe mennék majdani kutatási beszámolónknak, előre jelezhetem:
erkölcsi, emberi, szociális kérdésekben sokan közülük épp annyira otthonosak, mint
korosztályuk legtöbb tagja.

Más barátainkról
Tizennyolcadik feljegyzés: közös játék – A Józan Babák Klub Playback-színháza
addiktológiáktól börtönökig sokfelé járt eddig eltelt lassan hat éve alatt. Úgy vélem,
programjaink közül főként azokat érdemes kiemelnem, amelyekben lehetőségünk
nyílt a közönséggel közös színpadi játékra. A Szegletkő Gyermekotthonban alakult
Kavicsok társulata is ilyen együttlétek nyomán jött létre, majd vált önálló csoporttá.
Hajléktalanszállókon tartott tréningjeink, színházklubokba foglalt nyitott próbáink
résztvevői közül többen voltak, akikkel közösen játszhattunk, akár a befogadó
BMSzKI intézményeiben, akár hajléktalan alkotók művészeti fesztiválján, díjátadó
ünnepségén. Vagy épp értelmileg középsúlyos mértékben akadályozott fiatalokkal,
akik a Magmakamra Műhelyben többféle művészeti ágban alkotnak, s a jelen
könyvünk borítóján látható szobrot is ők készítették. Legújabb játszótársaink pedig
Józsefváros Magdolna-negyedében élő 9-10 éves gyerekek, akik 2013 őszén,
néhány hete mutatkoztak be a Józan Babák Klub színpadán.
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Tizenkilencedik feljegyzés: szabadság – Egy efféle fejezet végén jogos
megkérdezni, minek is örülünk az életben, mi inspirál bennünket, ha a
mindennapokban folyton folyvást saját és mások addiktív, szociális, lelki, értelmi
és más problémáival találkozunk, azok kezelésével foglalkozunk? Csak remélem,
hogy hozzám hasonlóan a Józan Babák Klub Playback-színházának tagjai és más
színpadi társaink is egyetértenek Konrád György válaszával: „Az emberi méltóság
titka: nevetni tudás az akadályokon. Ezeket, ha túl komolyan veszem, fölértékelem
és túlerőhöz juttatom. A szabad ember rögtönöz, közelségében várjuk, hogy jöjjön
a váratlan, kíváncsiak vagyunk, hogy most mi következik, várjuk az élet vidám
győzelmét a köznapi agónia felett.”
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Playback-színházi munka álmokkal, nyilvános
színházban
„Mindaz, ami annyira fontos az ember számára, hogy alapjában és gyakran
végzetszerűen befolyásolja az életét, nem a ’dolgok’, a ’valóság’ látható világában,
hanem az álmok és a képzelet láthatatlan világában történik.”
Paolo Santarcangeli: Beszélgetések a sátánnal

Az Álomszínház története
Évek óta dolgozom álmokkal pszichodráma-csoportokban, álomműhelyekben,
magánterápiában – és 2003 óta nyilvános színházban – a playback-színházi
módszert használva. A következő írás a playback-színházi munka tapasztalatait,
eredményeit foglalja össze négy pontban:
1. Az álmokkal való foglalkozás fejlesztő és gyógyító hatása a playback-társulat és a
társulat körül kialakult közösség tagjaira, valamint
2. a közönségre;
3. Váltás a szépség és művészi világ irányába és
4. a spiritualitás irányába.
Az álmokkal való munka segített nekünk, a társulat, a közönség és a körénk épülő
közösség tagjainak, hogy
1. felfedezzük az álmokban rejlő bölcsességet,
2. hogy szembesüljünk a félelmeinkkel, majd elengedjük azokat, továbbá
3. az álmok megmutatták nekünk életünk kreatív, „nagyszerű” részét is.
Meggyőződésem szerint a pozitív álmok megjelenítése serkenti a kreativitást,
felmutatja az élet szépségeit, és tudatosítja, hogy mindenki része a „Teremtésnek”.
Az Álomszínház az álmoknak és a színháznak, az emberi lét két fontos területének
olyan találkozási pontja, mely személyesen és szakmailag fontos számomra.

Az álmokról és az álommunkáról
A világ számos ősi kultúrájában az álmokat a személyes és kulturális élet alapjául
használták. Szinte minden embernek napi kapcsolata volt az álmai világával. Ezt a
kapcsolatot jelenleg mintha elveszítettük volna. Egy ausztrál bennszülött mondás
szerint: „Aki elveszíti az álmait, az elveszett.” A mi mai, modern ipari, elektronikusan
manipulált információs társadalmunkban az álmok jóformán csak a pszichoterápiában,
a népmesékben és a művészetben tudnak megjelenni.1
Én magam – sokakhoz hasonlóan – materialista családban és társadalomban
nőttem fel. A családunkban soha nem beszéltünk az álmainkról, az iskolában
pedig azt sugallták, hogy csak a babonás emberek foglalkoznak az álmaikkal.
Orvosi egyetemi tanulmányaim ezt a materialista szemléletet még erősebbé tették.
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Később, mint fiatal orvos – neurológus – csak a méréseken és a statisztikán alapuló
tudományos eredményeket becsültem. Egy nagyon zárt tudományos világban élő,
egyoldalú ember voltam, s életem első harminc évéből mindössze néhány álmot
tudtam felidézni.
Az álmok iránti érdeklődésem, majd nagyrabecsülésem lépésről-lépésre alakult.
Három dolog segített megnyílni: az első mély lelki válságom, a pszichotikus
betegekkel való munkám, és néhány módosult tudatállapotot okozó képzésben
(holotropikus légzés, szabad légzés) való részvételem.
Életem első mély válságának időszakában, amit közvetlenül egy szerelmi csalódás
okozott (valóban ez volt), megdöbbentem azon, hogy áradni kezdtek az álmaim.
Egy-egy éjszaka után több álomra emlékeztem, mint életem korábbi időszakában
együttvéve. De tehetetlen voltam, mert nem értettem semmit belőlük.
Akut pszichotikus betegekkel való munkám szintén rendkívül szokatlan élmény volt
lineárisan gondolkodó elmém számára. Az élmény ugyanaz volt, mint az álmokkal
kapcsolatban: nem értettem semmit, de valami mély vonzódást éreztem a betegek
élményvilága iránt, melyet a mindennapi realitásnál izgalmasabbnak, színesebbnek
láttam.
Álomnaplót kezdtem vezetni, és könyveket olvastam a pszichózisokról és az
álmokról.
Az álmokról szóló, különböző könyvekből egyre több módszert kezdtem alkalmazni
saját álmaim és pácienseim álmainak megértésére. A vezető elvem ebben az
időben a következő volt: „Ha vannak módszereim, nem kell semmiféle dogmához
csatlakoznom”.
Az is nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az álmok fontosságát nem a pszichológia
úttörői (Freud, Jung) fedezték fel – ők „csak” újrafelfedezték. A zsidó-keresztény
kultúra vallástörténetében az álmok központi szerepet játszottak az emberiség
sorsának meghatározásában. Úgy tekintettek az álmokra, mint Isten hangjára.2
A holotropikus lélegzés-munka és bizonyos pszichedelikus élmények (LSD,
MDMA, Ayahuasca) is segítettek belépni a psziché szimbolikus világába. Szerettem
figyelni az álmaimra, szorgosan vezettem az álomnaplómat, és egyre több módszert
próbáltam ki a saját álmaimon, hogy megértsem őket, s a megértés eredményeit
áttegyem a saját valóságomba.
A szaporodó eredmények rendkívül fellelkesítettek, sok módszert összegyűjtöttem,
és először „Az álomértelmezés módszerei” címmel tartottam hétvégi csoportokat,
ahol különböző kultúrákból és pszichoterápiás irányzatokból vett olyan módszereket
tanítottam, melyeket a résztvevők – a csoport után – maguk is tudtak álmaik megértésére
használni. Később, amikor felfedeztem, hogy a böjt és a mindennapi életből való rövid
kivonulás nagyon segíti az álmokra való emlékezést, böjtös álomtáborokat vezettem.
Azt hirdettem, hogy az álmaink a velünk élő, saját bölcseink, figyeljünk oda rájuk!
Így aztán pszichodráma-csoportokban, álomműhelyekben, magánterápiában
és böjtös álomtáborokban dolgoztam álmokkal. Ezen munkáim során az volt a
visszatérő tapasztalatom, hogy a legtöbb ember egyáltalán nem ismeri a saját
álomvilágát. Nemcsak nem értik, de lebecsülik, elhanyagolják álmaikat, sőt félnek is
tőlük. Mágikus megoldásokat keresnek a problémáikra, és nem veszik észre álmaik
hatalmas gyógyító potenciálját.

129

Színházi tevékenység az életemben
Régmúlt időkben, ősi kultúrákban a színház és a történetmesélés az ihletett kreativitás,
valamint a közösségi integráció és a gyógyulás eszközeként szolgált. 1992-ben
– a Rögtönzések Színházának alapító tagjaként – ismerkedtem meg a rögtönzés
módszerével. Nagyon lelkesített ez a fajta színház. Kiderült, hogy ez – playbackszínház néven – egy színházi mozgalomként terjed a világban. Megismerkedtem
Jonathan Fox-szal, s 1994-ben és 1995-ben elvégeztem a Jonathan Fox Playback
Színházi Iskolát, New York államban.
A Rögtönzések Színházában minden hónapban legalább két előadást tartottunk
Budapesten, de dolgoztunk a playback-színházi módszerrel más területeken is.
Magam először színészként, majd néhányszor konduktorként szerepeltem itt.
A Rögtönzések Színházában a playback-színházzal kapcsolatban azt értettem
meg, hogy ez ugyanaz a történet, mint az álmok esetében: Jonathan Fox nem
felfedezte, hanem újrafelfedezte a „nem megírt, interaktív színházi forma” fontosságát.
Shakespeare kora előtt a legtöbb színház improvizatív, interaktív közösségi aktus
volt. Fox ezt akarta újra megteremteni a playback-színházban.3
Nagyon érdekelt, hogy az álmok hogyan illenek a playback-színház színpadára.
Emlékszem, mennyire erős és mély volt az első álomtörténet. Egy fiatalember
visszatérő szorongásos álmáról mesélt, amelyben egy szörny elől menekülve
mindig egy mocsárba került, s abban fuldokolva rémülten ébredt fel. Egyszer aztán,
amikor ugyanezt álmodta, a mocsárhoz érve, hirtelen visszafordult, s azt mondta a
szörnynek, „Légy lepke!”, és kezeivel lepkévé változtatta a szörnyet. Ettől kezdve
eltűnt ez a szorongásos álom, s a valós életben is bátran szembenézett a félelmeivel.
Mélyen megérintett az álom és annak lejátszása, és mint színész azt éreztem,
hogy valóban tudtunk adni valamit az álommesélőnek.
Később úgy éreztem, hogy az álmok mindig kifejezetten erős és drámai energiát
hoznak a színpadra. Az álomtörténetek gyakran fordulópontjai voltak az előadásoknak.
Ezek az álmok szimbolikusan összefoglalták az előadás során korábban elhangzott
történeteket.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a nézők akkor mesélnek álmokat, ha megfelelő bizalmi
légkört éreznek a társulaton belül, illetve a társulat és a nézők között.

Az Álomszínház
Tíz éven át meglehetősen távol, egymással párhuzamosan zajlottak az életemben
a két érdeklődési területtel – az álmokkal és a playback-színházzal – kapcsolatos
tevékenységek. Aztán jött valami, ami a kettőt összehozta bennem.
2002 nyarának végén Jeles András színház- és filmrendező hívott fel, hogy
szeretne velem személyesen beszélni. Pár nap múlva találkoztunk. András
elmondta, hogy egy drámát kíván írni sok ember álmából. Ehhez rengeteg álmot akar
meghallgatni – csábítsunk be embereket a színházba, „Álommesék” címszóval. Rám
bízta a dolog hogyanját, neki csak az volt a fontos, hogy sok álmot halljon. Látszott,
hogy rajong az álmokért. Ettől aztán én is szabadjára engedtem rajongásomat. Azt
mondta, hogy ő alig álmodik (persze kiderült, hogy rengeteget). Nagyon beindultam,
és pár nap múlva már a „Világmegváltás, álmok útján” című belső pilot projektemnél
tartottam, amelyben nagyon egyszerűen, a következő módon: „üldöztetéses álmok
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– szembenézés a félelemmel – az árnyék megdolgozása – béke – szeretet”- úton
fog eljutni az emberiség az egyetemes szeretetig. Úgy körülbelül 2004 végére. Akkor
lesz az olimpia Athénban, épp ideje, hogy győzzön a szeretet!
Másrészt eszembe jutott, hogy Jonathan Fox sokszor említette – nem sajnálkozva,
inkább csak tényszerűen –, hogy a hivatalos színház nem fogadja be a playbackszínházat. Nem tartja művészetnek. Hátha az álmot befogadja! Hátha lehet álmokkal
játszani egy színházban!
Azt az egyszerű dolgot találtam ki, hogy a csoportterápiában fontos közelséget,
biztonságot, valamint a színházi „nézők-színészek”-megosztottságot kombinálom.
Félkör alakban felültetem a nézőket a színpadra, a félkör átmérőjének középpontjába
helyezem az álommesélő díszes székét. Mellette egy szék nekem, a másik oldalon
egy szék egy zenésznek. A nézők mögött meg – mint tudattalan – ott a lesötétített a
nézőtér.
Aztán kicsit lehűltem, mert Jeles András sohasem ért rá. Éppen a József és testvérei
című filmet készítette elő. Megnézhettem viszont alaposan a Városi Színházat.
Nagyon tetszett a nyolcadik kerületi környezet, a kocsmák, a lófráló, sörösüveges
cigány bandácskák, a színház ócska kopottsága, bordó bársonyszékei, az egyszerű,
hatalmas színpad – és az emberek. Álomszerű volt az egész.
Egyszer végre sikerült megmutatni Jelesnek a rajzos vázlataimat.
– Micsoda színházi érzéked van! – mondta, amikor a háttérben lévő sötét nézőtérről
és a tudattalanról lelkendeztem. E mondatától nagyon büszke voltam magamra.
Aztán meg lehűtött. Hevesen tiltakozott az ellen, hogy a nézők egymásnak álmot
meséljenek.
– Ez nem csoportterápia! Ez színház! – mondta villogó szemekkel.
Így aztán a végletekig egyszerűsödött az elképzelés: nézők, akik álmot mesélnek
és az estét csinálják, és álmok, álmok, álmok... Én tartok egy kis invokációt, Melocco
János barátom veri a dobjait, fújja sokféle sípjait, elmesélem egy álmomat és várom
a többi álmot. Ez lett.
Működött.
Októberben nyolc előadást tartottunk, novemberben még négyet.
Minden előadásra nagyon készültem, szakmaszerűen álmodtam, hogy az invokációhoz
legyen mindig álmom, aztán jöhettek a nézők álmai. Tíz-tizenöt ember mindig eljött,
de voltunk negyvenen is. A vége felé már visszatérő nézőink is voltak. Jeles az első
hónapban mindig ott volt, mesélte az álmait, olykor többet is, és nem győzött lelkesedni
egy-egy előadás után: „Micsoda dramaturgiája, szcenírozása van minden álomnak!
Moliére és Shakespeare elbújhat ezek mellett! Elég lenne egy sima felülettel a háttérben
lefilmezni néhány álommesélőt, és tökéletes film lenne belőle!” Aztán elment forgatni a
József és testvéreit, és már nem jött az előadásokra. Csak a felvételeket kérte el.
2002 decemberében aztán kitaláltam, hogy megcsinálom az Álomszínházat. Ami
playback-színház lesz. Nemcsak az álmok mesélésével, hanem azok eljátszásával.
Így indult el az Álomszínház.
A következő pszichodráma-kongresszuson és különböző hirdetések által
összetrombitáltam tizenhárom, álmok és színház iránt érdeklődő embert, akiknek
2003 januárjában 4 napos playback-színházi tréninget tartottam – február hetedikén
pedig megvolt az első fellépésünk. Igazán jó társaság jött össze, jól, sokat és örömmel
dolgoztunk, élveztük az álmainkat – sikeres volt az első előadás.
Közben Jeles és Halász Péter, a Városi Színház másik vezetője között zajlott
valami. Jeles nem volt jelen a színházban, ezért Halásszal tárgyaltam. Úgy tűnt,
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szabad útja van ott az Álomszínháznak, hiszen két „alternatív művész” által vezetett
intézmény volt e színház.
Aztán az első előadásunk után felhívott Halász, és kirúgott bennünket. Azt mondta,
hogy az álmok nem olyanok, amilyennek mi mutatjuk őket, és szerinte ez a „produkció”
még nem színpadérett (sic!). Ez ellen nem volt orvosság, bár nagy baromságnak
tűnt. „Rohadtul érti a rögtönzés lényegét a Mester!” – gondoltam sajnálkozva, hiszen
tudtam, hogy valamikor ő volt a rögtönzések pionírja Magyarországon.
Magamban elbúcsúztam a nagyon megszeretett Városi Színháztól. Beszéltem
Lábán Katalinnal, az RS9 Színház vezetőjével, és átmentünk az ő teátrumába. Lábán
Kati keményen dolgozott, és sohasem beszélt színpadérettségről. Ingyen próbáltunk
nála, ha volt bevétel, feleztünk. Ha nem volt, akkor is. (Leben und leben lassen!).
Ha próbáltunk, áthallatszottak a szomszédból a „Legszebb cigány népmesék” dalai.
Az RS9 Színházban nagyon intenzíven folytattuk a munkát 2003-ban. Havonta
négyszer találkoztunk, kétszer a próbákra, kétszer az előadásokra. Sokszor tartottunk
nyitott próbákat is, ahol bárki részt vehetett, megismerkedhetett a playback-színház
módszerével és mesélhetett álmot. Negyedévente tartottunk képzéseket, nyaranta
egyhetes táborba vonultunk, legtöbbször Nagyszalontára.
Tevékenységünk eredményeit a következő részben négy pontban foglalom össze:
1. Az álmokkal való foglalkozás fejlesztő és gyógyító hatása a playback-társulat és a
társulat körül kialakult közösség tagjaira,
2. a közönségre gyakorolt fejlesztő és gyógyító hatása,
3. váltás a szépség és művészi világ irányába, és
4. váltás a spiritualitás irányába.
1. Az álmokkal való foglalkozás fejlesztő és gyógyító hatása a playback-társulat
és a társulat körül kialakult közösség tagjaira
A próbáinkon a saját álmainkat meséltük. Mindegyik próbánk négyórás volt.
Az előadásokon a közönség álmait jelenítettük meg, az előtte lévő próbákon a
hangulatainkat mutattuk meg egymásnak, majd ismét legalább egy „saját” álmot
elmeséltünk és eljátszottunk. Ez egyrészt az álmaikra való figyelésre serkentette
a résztvevőket, másrész azt jelentette, hogy sokkal-sokkal többet foglalkoztunk
az álmainkkal, mint egy átlagos ember – vagy akár egy mai átlagos szakember.
Az álommesélés és az álmok megjelenítése során a minket körülvevő közösség
tagjaival együtt felismertük saját álmaink fontosságát és a bennük rejlő jelentős
gyógyító potenciált.
Tevékenységünk legfontosabb eredménye számomra a félelmekhez, a szorongásos
álmokhoz kapcsolódik – s ezekkel kapcsolatosan történt a legnagyobb váltás is. Már
az fontos történés volt, hogy sok résztvevő beszámolt szorongásos, üldöztetéses
álmairól. A megbeszélések során láthatták, hogy nincsenek egyedül az ilyen típusú
álmaikkal, érzéseikkel. A szorongásos álmokra aztán újból és újból visszatértünk.
Meggyőződésem, hogy korunk a félelmekről és a félelmek rossz kezeléséről szól.
Üldöztetéses és félelemteli álmaink nagyon jó, természetes eszközök a félelmekkel
való szembenézésre. Mivel ez a téma az évek során több ízben megjelent a társulatban,
sokakban valóban megtörténhetett a félelmekkel kapcsolatos szemléletváltás.
Pszichoterápiás munkámban igen nagyra becsült modell a „Senoi-álommunka”. Ez
a technika Kilton Stewart malajziai expedíciójának tapasztalataira épül.4 Az 1930-as
években Stewart egy évig együtt élt és dolgozott a vadászó és gyűjtögető életmódot
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folytató Senoi törzzsel. Úgy tapasztalta, hogy a törzs boldog, egészséges tagokból
állt, akik között nem volt mentális beteg, és az idegeneket szeretettel, örömmel
fogadták. Ezt ő a reggeli álommegosztásoknak és speciális álomtechnikáiknak
tulajdonította. A törzs öregjei azt tanították a gyerekeiknek, hogy meg kell tanulni
nem felébredni a szorongásos álomból, hanem szembe kell nézni a félelmekkel, meg
kell küzdeni a félelem tárgyával és így túljutni a nehézségeken. „Tedd barátoddá a
félelmed tárgyát, és használd az erejét!”
Ezen módszer három alapelvét mi is átvettük a gyakorlatunkba. Mindhárom jól
használható a playback-színpadon a lejátszás során vagy az első lejátszás után.
Amikor egy mesélő olyan félelemteli álmot mesél el, melyből felébredt az éjszaka
közepén, először az eredeti formában játsszuk le számára. Ezután pedig – a Senoi
alapelveket használva – újrajátszhatjuk az álmot.
1. Szállj szembe az álmodban jelentkező veszéllyel és győzd le azt!
Ha egy medve támad meg az erdőben, ahelyett, hogy elfutnál előle, menj szembe
vele és győzd le! Ha valaki megüt az álmodban, harcolj meg vele! Más szóval, győzd
le és hódítsd meg a szörnyeidet, ahelyett, hogy félnél tőlük!
2. Mindig a kellemes tapasztalatokat keresd az álmaidban!
Ha azon kapod magad, hogy repülsz egy álomban, csak pihenj és hagyd magad
lebegni a szélben! Ha álmodban szexuálisan vonzódsz valakihez, aki az éber világban
tabu lenne számodra (például az anyósod, sógornőd stb.) engedd meg magadnak,
hogy élvezd a tapasztalatot, ahelyett, hogy a dolog negatív vonatkozásaiba merülnél
bele!
3. Mindig keresd az álmaid pozitív kimenetelét, és alkoss kreatív terméket belőlük!
Alkoss verset, festményt, dalt vagy egyéb produktumot, amit az álomból kreatívan ki
lehet hozni. Keresd az ajándékot az álmaidban!5
A gyakorlatban ez úgy működött, hogy ha a mesélő elmondta egy olyan szorongásos
álmát, amelyből felébredt, először lejátszottuk az álmot a felébredésig. Majd
megkérdeztem az álmodót, akar-e továbbmenni. Ha igennel válaszolt, megkérdeztem,
mit képzel arról, mit tudna tenni, ha nem ébred fel az álomból, hogyan fejeződne
volna be az álom az ő győzelmével? Sokszor bevontam a nézőket is – ha a mesélő
kíváncsi volt más megoldásokra is, vagy nem volt saját ötlete –, azzal, hogy „ha te
álmodnád volna ezt az álmot, milyen pozitív kimenetelt tudnál elképzelni?” Aztán
ezekből az alternatívákból lejátszottuk azt, ami az „álomhozónak” leginkább tetszett.
Legtöbbször úgy bocsátottam el a mesélőt, hogy ha legközelebb olyan álma lesz,
amelyből felébred, rögtön tegye meg ugyanezt az ágyában: képzelje el, hogy
folytatódik az álom, és talál egy másik, egy pozitív megoldást!
Egyik előadásunkon egy dekoratív külsejű nő évek óta visszatérő álmát mesélte
el: egy szűk sikátorban megy, és hirtelen rossz érzése támad. Hátranéz, s egy
hatalmas fekete bikát lát maga után settenkedni. Rohanni kezd, de a bika nagyokat
ugorva követi, egyre közelebb ér, s amikor már majdnem eléri őt, hirtelen felébred.
Lejátszottuk az álmot, majd megkérdeztem az álommesélőt, hogy mit csinálna, ha
nem ébredne fel az álomból. Még hatása alatt volt a lejátszásnak és csak annyi
tudott mondani, hogy beugrana egy ház kapuján. Ezután a nézőkhöz fordultam,
azzal a kérdéssel, hogy ki mit tenne, ha ő álmodná ezt az álmot? Sok ötlet elhangzott,
közös alapmotívumuk a bikával való szembenézés volt. A feszes kis kosztümbe
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öltözött mesélő akkor oldódott fel igazán, amikor a következőt hallotta egy nézőtől:
„Megállnék, szembefordulnék a bikával, csábítón a szemébe néznék, majd lassan
kigombolnám a kosztümkabátomat, levetném, s a bika szarvára akasztanám.”
A mesélő nagyot kacagott, levette a szűk kabátkáját, s ujján lóbálva azt, visszament
a közönség soraiba.
Ezen elvek folyamatos gyakorlásával a társulatunk a körülöttünk kialakult közösség
tagjaival egyetemben megszokta, hogy szembenézzen a félelmeivel, megküzdjön
velük és túljusson rajtuk. Kinek jobban ment, kinek kevésbé, másnak egyáltalán
nem. Utóbbiak eltávolodtak tőlünk. A köztünk maradók egyike megszabadult lift- és
repülőfóbiájától, a másiknak megszűntek a pánikrohamai, egy harmadik megoldotta
a kapcsolati problémáit stb. Magam pedig rájöttem, hogy kapcsolatfüggő vagyok, és
elkezdtem dolgozni rajta.
Az álmokkal való munka otthonossá tette számunkra álmaink világát. Megértettük
álmaink hatalmas értékét, megtanultunk nem félni tőlük, figyelni rájuk. Ahelyett, hogy
mágikus megoldásokat kerestünk volna problémáinkra, rájöttünk, milyen hatalmas
gyógyító potenciál rejlik saját álmainkban.
2. A közönségre gyakorolt fejlesztő és gyógyító hatás
Playback-színházi tevékenységem során mindig éreztem, hogy ez a színház gyógyító
hatással bír a közönségre. Még fokozottabban éreztem ezt az Álomszínházban, ahol
az emberi élet alapkérdéseit (félni vagy szeretni) feszegető álmokat játszottunk.
Emlékezetes számomra az az előadás, amikor egy idős hölgy a halálról szóló
álmát mesélte el, melyben két alak kísérte szeretettel a halálba. Azon az estén
három színészünk volt: egy nő és két férfi, valamint egy inspirált állapotban lévő
zenészünk. Mintha minden erre az álomra készített volna bennünket fel aznap
este. A két férfi színész, gyönyörű zene mellett, lassan, finoman, nagy szeretettel
kísérte a mesélő színészét. Szinte lebegtek… a mesélő pedig ragyogó szemmel
mondta: „Most már egyáltalán nem félek a haláltól. Ha ilyen a halál, alig várom,
hogy jöjjön. Így fogok meghalni. Tudom.”
Jo Salas azt írja, „A playback gyógyító ereje mindenekelőtt abból táplálkozik, hogy…
az embereknek szükséglete, hogy elmondhassák történeteiket. Ez alapvető emberi
igény”.6 Hozzátenném, hogy ugyanilyen, bár már-már feledésbe merülő igény,
hogy elmesélhessük valakinek az álmainkat. Történeteink, álmaink elmeséléséből
származik identitásunk érzése és helyünk a világban. „Az a mozaikszerű, széttöredezett
létmód, amelyet sokan élünk, amelyben az emberek és helyek folytonossága kevés,
ahol az élet túl gyorsan halad ahhoz, hogy figyelmesen meghallgathassuk egymást,
amelyben sok ember keresi a dolgok értelmét, kérdésesebbnek tűnik, mint valaha”
– folytatja Salas.
A második fontos elem, hogy a playback-színház ítélkezésmentes fórumot teremt
a személyes történetek megosztásához. Aki ezt megtapasztalja, egyszerűen már
attól fejlődni képes, hogy ilyen elfogadó és pozitív környezet veszi körül. A történetek
és az álmok megosztása olyan légkörben történik, amely nemcsak biztonságos,
de alapvetően jóindulatú és szeretetteljes is. „Ez olyan terápiás környezet, amely
valamelyest emlékeztet a Carl Rogers személyközpontú terápiájából ismert ’feltétel
nélküli’ elfogadásra. Sok bajban lévő ember számára égetően szükséges bármi olyan
tapasztalat, amely utal a háttérben meglévő összefüggésekre, és valami módon
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értelmet ad szenvedésüknek. Hasonlóképpen, szükségük van saját kreativitásuk,
fantáziájuk és spontaneitásuk megélésére, megtapasztalására. Ezek a tapasztalatok
felerősítik azt az érzésüket, hogy alakítójuk saját életüknek, növeli autonómiájukat,
segíti gyógyulásukat.”7
A harmadik elem az, hogy a társulat tagjai, illetve a társulat és a közönség között egy
láthatatlan, folyamatos együttműködés van. Ennek megdolgozottsága, tisztasága erősen
befolyásolja a közönséget. Ha a társaság tagjai lelkes, elkötelezett munkát folytatnak az
álmaikkal, ha szerető, tiszteletteljes kommunikáció van közöttük, világos és jól irányított
a csoportdinamika, akkor a közönség lelkesen meséli az álmait – és tanulni fognak az
álmaikból. Még a szorongásaikkal, félelmeikkel is szembenéznek és gyógyulnak.
Az utóbbi miatt fontos volt számunkra, hogy minden évben egyszer összejöttünk
egy egyhetes táborban, ahol visszajelzést adtunk egymásnak személyes és
„szakmai” észrevételeinkről. De év közben is folyamatosan „tisztítottuk a terepet”.
Ugyancsak segítette az álmok világában való elmerülést, hogy a társulat csaknem
minden tagja részt vett valamely álmokkal kapcsolatos tréningemen, hétvégi
álomműhelyen vagy böjtös álomtáborban. Fénykorunkban szerettük egymást, és
szerettük az álmainkat, örömmel foglalkoztunk velük. Ez volt, ami leginkább hatott
a nézőinkre: volt egy hely Budapesten, ahol álmokat lehetett mesélni, ahol ez a lelki
tartalom megfelelő értékelést, elismerést kapott. Ez sokakat ösztökélt arra, hogy
saját álmaik felé forduljanak, álomnaplót vezessenek, s időnként megkérdezzék
szeretteiket: „Mit álmodtál ma éjjel, kedvesem?”
3. Váltás a szépség és művészi világ irányába
A playback-színház gyógyító hatásának egyik eleme az esztétikum. Az álmokban
fokozottan jelenik meg a szépség és a gyakran szinte földöntúli bölcsesség. Ezekre
az álmokra művészi érzékenységgel reagálni nagyszerű kihívás egy playbacktársulat számára.
Az álmok logikája ellentétes az ébrenlét logikájával – ez persze nem ok-okozati logika.
Öntudatlanul befolyásol bennünket a nyugati „kezdet-közép-vég”, és az „ok-okozati”
történetszerkesztés, és az álmainkat is ehhez a „mesemondási szokáshoz” igazítjuk.
Pedig álmaink nagy része nem felel meg az ébrenléti rendnek. Épp ellenkezőleg! Sok
álom valóban történet. De sok álom egyáltalán nem történet, hanem kép, természeti
jelenség, festmény, vers, zene. Olykor hatalmas emocionális és intellektuális energiát
rejtenek e képek. Ezek az álmok valódi kihívást jelentenek a playback-színház
számára. A szerves képek megsemmisülnek, ha lineáris gondolkodásnak vetjük alá
őket. Az ilyen álmokat gyakran „bizarrnak” vagy „furcsának” ítéljük, pedig arra van
szükségük, hogy tápláljuk, gondozzuk őket, hogy szép növényként élhessenek és
fejlődhessenek tovább. A playback-színház alkalmas erre.
Emlékszem, egy alkalommal társulatunk egy álomtöredéket jelenített meg, amely
nem volt más, mint egy cseresznyefa gyönyörű ága, és a hozzá kapcsolódó tavasz
érzése. A színészek összeölelkeztek, és egy csodálatos magyar népdalt énekeltek
a természet és a világ újjászületéséről – az álommesélő és a közönség teljes
elégedettségére. Egy másik esetben egy mély krízisben lévő álmodó azt mesélte
el, hogy álmában egy lovat látott, amely megbotlott, elesett, ő pedig teljesen átélte
a nagy testű ló földre kerülésének és tehetetlen vergődésének méltatlan érzését.
Az álom azzal fejeződött be, hogy a ló hirtelen felemelte a fejét. Társaim kórusban,
lassan, sikító zene kíséretében, hosszan játszották az elesett ló tehetetlenségét,
majd egyikük kivált, és egy dal reményről szóló egy sorát énekelte.
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Az álmok lejátszása kiváló lehetőséget biztosít számunkra, hogy szakítsunk a
szokásos lineáris, ok-okozati logikával. Sok színes ruhát, intenzív zenét és fényeket
használtunk – ezekre mindig nagy hangsúlyt fektettünk. Kiváló zenészeink voltak
és nagyszerű, érzékeny fénymesterünk az RS9 Színházban. Gyakran használunk
megváltozott ritmusú (lassabb vagy gyorsabb) mozgást, érthetetlen és értelmetlen
beszédet, s kísérleteztünk pantomimmel.
Legtöbbet a mozgás lelassításával kísérleteztünk – ez a játék során egyik kedvenc
technikánkká vált. A mozgás lelassítása, sőt megállítása az álmot egy meditációs
tárggyá változtathatja, és a mesélő merengve szemlélheti az álmát a színpadon.
Egyáltalán nem törekedtünk az álmok „megértésére” – főként nem az értelmezésére.
Még Jung is azt mondja, hogy nem mindig szükséges „megérteni” az álmot ahhoz,
hogy az ajándékát megkapjuk. Helyette körüljárhatjuk, megcsodálhatjuk, ezáltal
hagyjuk, hogy képzeletünket tovább táplálja.
4. Váltás a spiritualitás irányába
Az Álomszínház hét éve alatt sokat dolgoztunk a szorongásos álmokkal. De van sok
más típusú álom is, amelyek szintén megjelentek a színházunkban – ezeket magunk
között a „nagyszerűség álmainak” neveztük. Vannak olyanok, melyek megmutatják
nekünk kreatív, „nagyszerű” részeinket. Ezek a pozitív álmok serkentik a kreativitást,
és segítik a közösség tagjait, hogy találkozzanak az élet szépségeivel s elfogadják,
hogy mindenki része a Teremtésnek.
Nem számít, hogy valaki hol tart az életében, ha elkezd az álmaival foglalkozni, az
elkerülhetetlenül elvezeti alapvető kérdésekhez. Bármi legyen is a hite, ugyanazok az
alapkérdések merülnek fel benne, amikor megvizsgálja az álmait: Ki vagyok én? Mit
keresek én itt? Mit kellene tennem az életemmel? Mi a felelősségem a többi ember
felé? Mik a magasabb értékek, túl az én egyszerű önérdekemen? Ezek a kérdések
megkerülhetetlenek, ha valaki hosszabban tanulmányozza saját áloméletét.
Jeremy Taylor, a híres álomszakértő mondja – és teljes mértékben egyetértek vele:
„Minden álom azért jön, hogy az egészséget és teljességet szolgálja.” Van egyfajta
emelkedettsége a léleknek, amikor az ember az álomélete által számára felvetett
kérdéseket vizsgálgatja, latolgatja.
Nehéz, ha nem lehetetlen emberi lénynek lenni úgy, hogy néha ne fedezne fel
magában az ember egy erőt, mely meleg szeretettel beszél a többi emberhez és a
környezetéhez fűződő kapcsolatról. Ez az erő jelenik meg, válik világossá – sokszor
szemeket homályosító hatással – az álommunkában és az Álomszínházban.
Nehéz az emberben olyan gyűlöletet találni, akár saját magából áradó, akár más
ember feléje irányuló gyűlöletét, amely mögött az álommunka ne tudna szeretetet,
törődést felfedni, és azzal helyettesíteni az eredeti gyűlöletet.
Van itt egy példa, mely elsőre úgy tűnik, hogy pont az ellenkezője a spirituális
megközelítésnek. Ha valaki álmában fizikai támadással találja magát szembe, én
mint az Álomszínház játékmestere, szinte mindig arra koncentrálok, hogyan tudja
megvédeni magát. Sőt még arra is kérem, hogy támadja meg az agresszort. Ez úgy
tűnik, pont az ellenkezője a spirituális megközelítésnek. De mi történik utána? Ha
szembe tud szállni az agresszorral, néhány álom után eltűnnek a fizikai támadások és
az ember más kérdésekkel találja magát szemben. Bizonyos szempontból a támadás
továbbra is megmaradhat, de az életet fenyegető kérdésből már a hitrendszert
feszegető kérdéssé változik át: „Miért vagytok igazán itt? Félni, vagy szeretni?” – És
innentől már tudja, hogy aki fél, nem tud szeretni. Sajnos. És már tudja, mi a dolga.
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Úgy találtam a hét év alatt, hogy ez a megközelítés megoldott sok haragot,
frusztrációt és gyűlöletet olyan módon, ami az álommesélőt mások irányában
szeretőbbé tette – és kevésbé mérgezővé azok felé, akiket nem tudott szeretni. A
káros energia felszabadult, és lehetővé tette, hogy az egyén megtalálja és kövesse a
spirituális útját, bármi is legyen az.
Az Álomszínház utolsó éveiben, éppen az álomszínházi munka és az álmaim
elvezettek az „A Course in Miracles” című könyvhöz, melyet a spirituális útkeresők
kézikönyvének tartanak szerte a világban. Tanulmányozni, majd tanítani kezdtem ezt
a könyvet – ezen az úton a társulat néhány tagja velem tartott, mások nem.
Volt egy év az Álomszínház életében, amikor neves személyeket, művészeket,
lelki vezetőket, pszichológusokat hívtam meg, akikről tudtam, hogy „álmodók”, azaz
sokra értékelik az álmaikat, és foglalkoznak az álmok világával. Palya Bea, Laár
András, Jeles András, Bagdy Emőke, Szepes Mária, Erős Ferenc, Domján László,
Paulinyi Tamás volt a vendégünk.
Ezeken az estéken ők beszéltek az álmaikról – szorongásos, spirituális álmaikról,
álmokban történő kinyilatkoztatásokról és teremtés-álmaikról. Nagyon felemelő volt
hallgatni és eljátszani az álmaikat, és látni, hogyan dolgozták meg félelmeiket, hogyan
jutottak fontos belátásokhoz, hogy’ kaptak kinyilatkoztatásokat, kreatív impulzusokat,
tudományos megoldásokat és spirituális tapasztalatokat álmaiktól.
Szepes Mária meghívása különösen fontos esemény volt. Ketten látogattuk meg
őt otthonában, és átadtuk színházunk meghívását, aminek nagyon örült. Sajnos
egészségi állapota miatt már nem tudott az előadásra eljönni, de azt mondta, hogy az
előadás időpontjában lelkileg velünk lesz. Gondosan felírta naptárába a dátumot, és
kérte, hogy adjam át üdvözletét a társulatnak és a nézőközönségnek. Az előadást az
ő üdvözletével kezdtem. Gyönyörű előadás volt – a közönség egyik tagja azt mondta:
„Mária néni érezhetően velünk volt ezen az estén.”
Heinrich Dauber azt írja, hogy „a playback-színház nem terápiás színház, sem
szociális munka. Sem sámán terápia, sem az elnyomottak színháza. Lehet, hogy
mindez együtt”8
*
Hét év után az eredeti „Álomszínház” beszüntette munkáját. Úgy éreztem,
hogy a tagok energiája már valahol máshol van, mert az életük kreatív folyamata
másfele vezette őket. Egyikük sikeres szólóénekesi karriert kezdett, másik tagunk
megalapította saját playback-színházát, egy harmadik abbahagyta a playbackszínházi tevékenységet és az intenzív vallásgyakorlás fele fordult, más külföldre ment
dolgozni. Én magam is egyre többet tanítottam külföldön, és kevesebb energiám
jutott az Álomszínházra.
Abban teljesen biztos vagyok, hogy az álmokkal való munka minden társulati
tagunkat segítette saját fejlődésében, élete előre mozdításában.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondok az Álomszínház tagjainak: Bagdi Bella, dr. Erdős Judit, dr. Köles
Attila, Fodor Gábor, Juhász Tímea, Keresztes Barna, Kóródi Anikó, Kunos Vera,
Mihályi Éva, Parádi Kristóf, Sebestény Tibor, Simon Péter, Tas Gergő, Törcsvári Attila
voltak nagyszerű társaim ezen az úton. Ez volt a legszebb hét év az életemben.
Köszönöm nekik és a nézőinknek.
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Az Álomszínház tagjai az Álomszínházról:
A második gyermekem hároméves kora körül már nagyon szerettem volna kilátni a
babás élet bezártságából. Nagyon érdekeltek akkor az álmok. Jungi analízisen járt
az eszem. Az interneten megláttam, hogy az Álomszínház tréninget tart, méghozzá
épp a következő hétvégén. Tízéves korom körül hamvába holt ígéretes színészi
karrierem lehetősége villant fel újra. Hívtam Parádi Jóskát. Kedvesen invitált.
Nagyon vágytam a játékra, s nagyon biztos voltam a dolgomban. Ezt megérezhette
az akkor már három éve működő és éppen nyitni kész társulat, mert olyan elfogadást
tapasztaltam a részükről, amitől azt éreztem, hogy a helyemen vagyok s minden, amit
addig tanultam, pszichológia, tánc, táncterápia, arra volt jó, hogy az Álomszínházban
játszhassak. Gyakran tartottam mozgásos bemelegítéseket. Tibor kollégám mondta
is gyakran: „akkor egy kis Kunos Vera-féle autentikus mozgást kérünk”. Sajnálom,
hogy vége lett. Én még sokáig ragaszkodtam foggal, körömmel. Ami a legfontosabb
tanulság számomra: ha a játékkal kapcsolatban kérnek valamire, mondj igent! Ha
teljesen üresen lépsz a színpadra, azaz mindenfajta előzetes terv nélkül, s tényleg
azt játszod, amit ott és akkor a másik története és a többiekkel való kapcsolódás
hoz belőled, a lehető legkevesebb beszéddel, még ha nem is tűnik úgy, hogy
ez kapcsolódni fog, vagy érthetetlen, hogy miért pont ez jön, akkor is így lesz a
legerősebb és legélvezetesebb a játék.
Kunos Vera
Ott voltam a kezdeteknél. Egy álomnak tűnt, hogy én majd egyszer színpadon fogok
játszani. Aztán egyre jobban belejöttem – a játékba, az álmok megszeretésébe,
hangulatainak a befogadásába. Minden játék átmosott és sokszor tudtam úgy tekinteni
az álomra, hogy az nekem is szól, engem is tanít. Playbackezni az Álomszínházban
fontos energia- és örömforrásommá vált, segített kapcsolódni magamhoz. Testi és
érzelmi szinten támogatott a változásaimban.
Sebestény Tibor
Az első dolog, ami eszembe jut róla: hogy szellemi bölcsőm volt. Ott tanultam meg
mindent, amivel aztán később önálló útra kelhettem. Például merni önfeledten,
felszabadultan játszani, anélkül, hogy figyelném magam, jó vagyok-e vagy sem.
Bízni abban, hogyha társak vannak velem a játékban, az csak jót hozhat, hogyha
figyelünk arra a folyamatra, amiben közösen benne vagyunk. Megtanított önmagamra
figyelni és önmagamat érteni az álmokon keresztül. Bátorságot kaptam arra, hogy
kibontakoztassam mindazt, ami bennem van a sok-sok felkészülési próbákon
keresztül, amikor magunkról meséltünk.
És hát nagyon fontos megemlítenem, hogy életre szóló barátságokat kaptam tőle.
A mai napig ott vagyunk jelen egymás életében, és történjék bármi, ez a korszak
mindig szent tere lesz a földi utazásomnak.
Bagdi Bella
Nekem a színház áttörés volt a hagyományos gondolkodásból az érzések
világába, oda, ahol átadva magam a mesélő érzelmeinek, magamon átengedve
adom vissza az ő érzéseit. Segített a spontaneitás megélésében, mások
érzéseinek átélésében, empátiás képességem növekedett, a társaimra való
odafigyelést, együttműködést, összjátékra való képességemet erősítette.
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Bővült a repertoárom: a hegedűn kívül verbális és mozgásos elemekkel is ki tudom
fejezni érzéseimet, megmutatva azokat a közönségnek.
Mihályi Éva
Rengeteg felszabadult, varázslatos estét élhettem meg az alatt a néhány év alatt, amíg
az Álomszínházba jártam. Kijátszhattam magamból örömöt, bánatot, feszültséget,
választ kaphattam kérdésekre, ahogy a saját álmaimat láttam megelevenedni.
Megtanultam, hogy mindenféle érzelemnek helye van az életünkben, egy olyan
közösséggel oszthattam meg ezeket, ahol semmi sem számított furcsának, ahol nem
volt ítélkezés.
Számtalan csodás előadást láttam, szakadtam a röhögéstől, vagy épp mélységesen
meghatódtam. Vagy mindkettőt egyszerre. E néhány év alatt sok ismerősömet,
barátomat is becsalogattam ide; volt, aki itt is ragadt hosszabb-rövidebb időre.
Röviden úgy fogalmaznék, hogy a félhomályos pincehelyiségek minden este
megteltek lélekkel.
Szabadi Ágnes
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Dr. Parádi József

Playback és önismeret
„A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata” című művében Irvin D. Yalom
összefoglalja a különböző csoportmódszerekben fellelhető terápiás hatásokat. Nem
gondolom, hogy a playback-színház eredendően és elsősorban pszichoterápia
lenne, mégis érdemes a Yalom által leírtakat áttekinteni.
A következőkben ezeket veszem sorra, majd megvizsgálom, hogy ezek a tényezők
hogyan jelennek meg a playback-színházban. Ennek során nemcsak a playbackszínházi előadásokat, hanem az azok szerves részét képező próbákat, sőt még a
műfajhoz kapcsolódó utazásokat és találkozókat, kongresszusokat is áttekintem.
Ilyen kiegészítéssel a playback-színház rendkívül nagy önismereti, terápiás hatással
bíró színházi forma, mely a hagyományos színház és a csoportterápia között
helyezhető el.
Írásom második részében azt foglalom össze, hogy számomra mit adott a playbackszínházi tevékenység, milyen önismereti hozama volt.

A csoport terápiás tényezői Yalom szerint
1. Reménykeltés – reményt adunk egymásnak.
2. Egyetemlegesség – „mások is hasonló cipőben járnak”.
3. Információátadás – olyasmit tudhatunk meg, amit korábban nem is gondoltunk
volna.
4. Altruizmus – segítjük, támogatjuk egymást.
5. Elsődleges családi csoport korrektív összegzése – „a csoport olyan,
mint egy család”.
6. Szocializációs technikák kifejlesztése – másokhoz való viszonyunk
változik.
7. Utánzó viselkedés – megtanulunk új módokon reagálni.
8. Interperszonális tanulás – egymástól tanulunk.
9. Csoportkohézió (összetartozás) – együvé tartozás érzése.
10. Katarzis – a felismerés öröme.
11. Egzisztenciális tényezők.
1. Reménykeltés
A mindennapi történetekben és álmokban a néző mindig talál olyan motívumot, melyet
a saját életében és álmaiban is fölfedezhet. Ahogy a másik ember ezekkel bánik és
megtalálja egy dilemma megoldását, az reményt ad a történet hallgatójának, hogy
ezt maga is el tudja érni.
Egy karácsony előtti előadásunkon az egyik néző beszámolt arról, hogy mindig
szorongással és félelemmel tekintett a közeledő karácsonyra, most azonban
elhatározta, hogy „nem lesz a családi rossz hangulat áldozata, hanem aktívan
tesz azért, hogy a családnak jó karácsonya legyen”. A nézők közül többen
csatlakoztak ehhez az elhatározásához. Az ünnep utáni első előadásunkon
néhányan megjelentek az előző előadás nézői közül, és beszámoltak arról, hogy
sikeresen tettek azért, hogy ne a szokásos rossz hangulatú karácsonyuk legyen.
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Az Álomszínházban főképpen a szorongásos, üldöztetéses álmok esetén van
nagy jelenősége a reménykeltésnek. Ilyen esetben a Senoi-hozzáállást követjük:
arra biztatjuk az álmodót, nézze meg úgy az álmát egy második lejátszás során,
hogy elképzeli, nem ébred föl belőle, és továbbálmodja, befejezi azt, megküzdve
szorongásával. Ily módon a néző is nagyon sok reménykeltő ötletet kaphat arra
vonatkozóan, mit tegyen a szorongásaival, félelmeivel.
2. Egyetemlegesség
Ez az a terápiás tényező, amely a csoportterápiánál is hatékonyabban működik a
playback-színházban, mert itt folyamatosan történeteket mesélünk egymásnak.
Sokszor szavakban is megjelenik egy-egy ilyen ráismerés: „Jé, te is voltál így!? Jé, te
is így csinálod?” A másik történetét hallva megéljük azt, hogy vannak általános emberi
dolgok, melyekben mindannyian osztozunk. Az álmokkal kapcsolatban ez fokozottan
így van, hisz az emberek hajlamosak elrejteni – még maguk elől is – a legmélyebb
félelmeiket és szorongásaikat. De ezeket az álmok előhozzák. Ha a nézők azt látják,
hogy egy álommesélő ugyanazokat a mély szorongásokat, félelmeket és fájdalmakat,
vagy örömöket és nagyszerűséget éli át, mint ők, az nagyon nagy feloldozást, illetve
biztatást jelent.
3. Információátadás
A playback-színházban rengeteg információ adódik át arról, hogyan éljük az
életünket, hogyan bánunk a félelmeinkkel, milyen örömeink vannak, és hogyan
szeretünk. Vagyis folyamatos információcsere zajlik a legalapvetőbb emberi dolgok
vonatkozásában – s jó esetben mindez nagyon intim és hiteles közegben történik. Így
a playback-színház űrt tölt be: az emberek önmagukról alkotott képeinek színháza,
olyan színház, amely megmutatja, hogy a mai embernek milyen történetei, fájdalmai,
örömei, küzdelmei és milyen vágyai, álmai vannak. A benne játszó színész, aki egy
közülünk – ahogy Jonathan Fox nevezi, a „Citizen Actor” – eljátssza nekünk azt, amit
elmeséltünk. Mi meg, ahogy magunkra ismerünk a színészek egy-egy mozdulatában,
szavában, vagy bólintunk és nevetünk, vagy azt mondjuk, hogy „Nem egészen így”,
és korrigálunk.
4. Altruizmus
A playback-színház a tökéletes egymásrautaltság színháza. Úgy működik jól, ha
a tagok tudnak egymásért dolgozni, ha az egyes tagok nem sztárok akarnak lenni
a színpadon, hanem éppen ellenkezőleg, arra törekednek, hogy egymást hozzák
helyzetbe. Sokszor van arra szükség, hogy figyeljünk az egyensúlyra és visszafogjuk
játék-késztetéseinket, zseniális ötleteinket, és hagyjuk a másikat játszani. Van
néhány playback-színházi forma – ilyen például a kórus –, amely éppen akkor tud jól
működni, ha a benne szereplők éberen figyelnek az együttműködésre, a szereplők
részvételének egyensúlyára, és egyikük sem válik dominánssá a játék során.
A próbák alatt lehet egymás „szolgálatát” gyakorolni, lehet figyelni arra, hogy az
egyéni részvétel mennyiségében és minőségében egyensúly legyen a játékban.
Hasonló a helyzet a társulat és a közönség viszonyában. A színészek és a játékmester
teljes mértékben a közönség együttműködésére van bízva. Nézők nélkül nincs
előadás. Valóban meg kell nyerni a közönséget annak, hogy csináljunk magunknak
egy jó előadást. Ezt úgy lehet elérni, ha a közönség tagjai megérzik, hogy a társulat
valóban figyel rájuk, őket szolgálja.
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Hallgatjuk egymás történeteit és csatlakozunk egymáshoz a saját történeteinkkel. A
playback-színház azt a lehetőséget kínálja, hogy egymás mellett létező egyénekből
közösséggé váljunk. A jó játék, amelyben megjelenik egymás és a nézők szolgálata
– jó mintákat szolgáltat egy alakuló közösség számára.
Jó esetben még az egységet is megtapasztaljuk.
5. A „családi csoport”
Rengeteg történet szól a primer családi csoportról. Ugyanúgy, mint a
pszichodrámában, itt is lehetne a történeteket kategorizálni: „anyatörténet”,
„apatörténet”, „testvértörténet”. A színházi megjelenítés által adva van a primer
családi csoportban átélt események korrektív feldolgozásának lehetősége.
Ugyanakkor egy hosszabb ideig zártan működő színházi csoport a családi minták
alapján szerveződik. Egyik nyári táborunk alkalmával egy külsős résztvevő felállított
egy csoportképet a társulatunkról. A kép egy királyi udvart mintázott: a király és
királynő (az anya és az apa) szerepén túl megvolt a képben a „jó fiú”, a „lázadó”, a
„perifériára húzódott”, a „mindig figyelmet kérő”, a „kritikus” alattvaló (gyermekek).
Ha a csoportban figyelnek a folyamatokra s elég időt és figyelmet szentelnek ezek
megbeszélésére, az szintén korrektív hatású lehet.
6-7-8. Szocializációs technikák, utánzó viselkedés, interperszonális tanulás
E három pontnak főleg gyerekekkel, hátrányos helyzetű fiatalokkal végzett munkában
van nagyon nagy szerepe.
• A szocializációs technikáinkat remekül fejlesztik az egymástól hallott történetek,
mert ezekben a legalapvetőbb szocializációs nehézségek, azok megoldási
lehetőségei és a szükséges készségek jelennek meg.
• Az utánzó viselkedésnek is bőségesen szolgáltat e színház jól, hitelesen átélhető
mintákat – jókat, rosszakat, követendőket, kerülendőket. Egyszóval nagyon széles
repertoárt.
• Itt csak interperszonális tanulás van. Nincsenek ideológiák, nincsenek ideológusok,
mesterek, guruk. Csak egymás történeteiből tanulunk. Ugyanúgy, mint a régi
kultúrákban. Mint az „aranykorban”. Nagyon emlékezetes számomra a Józan Babák
társulattal tartott egyik előadásunk az Alsónémedi Gyermekotthonban. A gyermekek
és egy nevelő közötti egész napos kemény konfliktus közepébe csöppentünk, ahol
szinte állóháború folyt a gyerekek és a nevelők között, s mindkét fél fedezékbe
vonulva ágált. A playback-színházi előadás segített feloldani a feszültségeket, s
egyben megnyerni a gyerekek egy részét s a nevelőket a playback-színháznak. Aztán
a 2013-as magyarországi playback-színházi találkozón nagy sikerrel lépett fel a fenti
otthon lakóiból alakult „Kavicsok” társulat, példát szolgáltatva arról, hogy playbackszínházzal milyen eredmények érhetők el a szocializációs technikák kifejlesztése, az
egymástól való tanulás terén. (Erről részletesen lásd Oberth József írását)
9. Csoportkohézió
A playback-színház minden csoportterápiánál hatékonyabb eszköz a csoportkohézió
növelésére. Történeteinknek, álmainknak nagyon nagy az összetartó erejük.
Egy Szervezetszínház nevű projektet például azért hoztam létre, mert tréneri munkám
során azt tapasztaltam, hogy minden szervezetben nagyon sok történet kering: ezek
egy része természetesen pletyka, de még a pletykák nyílttá tételének is haszna van.
A történetek másik része olyan, mely példát mutathat és erősíti a csoport kohézióját.
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A playback-színházi csoportok próbáinak nagyon fontos része a történetmesélés,
éppen a csoport kohéziójának növelése miatt. A történeteink, álmaink által nagyon
mélyen megismerjük egymást, s nagyon erős kapcsolatok fejődnek ki. Egy társulati
tag így ír erről: „Életre szóló barátságokat kaptam itt. A mai napig jelen vagyunk
egymás életében, és történjék bármi, ez a korszak, amit a társulatban töltöttem,
mindig szent tere lesz a földi utazásomnak.”
Ebben a felfokozott összetartozás-érzésben – természetes módon – nagyon sokszor
szerelmi viszonyok is alakulnak a tagok között. Fontos ezeket nyíltan kezelni, illetve
ebben felhasználni a playback-színház eszközeit.
Akkor jut egy a playback-csoport bajba, amikor megfeledkeznek a történetmesélésről,
és egymásnak már nem nagyon mesélnek történeteket, csak játszanak másoknak.
Vagy csak tanítanak…
10. Katarzis
Szinte állandó velejárója a playback-színházi előadásoknak, hogy szipogni, könnyezni
látunk valakit vagy valakiket. Vannak történetek, melyek megérintik a szereplőket, a
nézőket, a mesélőket egyaránt, és örökre megmaradnak.
Számomra ilyen felejthetetlen történet, amit egy Lelle nevű kislány mesélt el egy
lóval kötött barátságáról. Én a színpad széléről néztem két társam gyönyörű jelenetét,
ahol – egyikük Lelle, a másik a ló szerepében – kerülgették egymást, lassan építgetve
a bizalmat. Aztán a lovat játszó színész leült egy székre, az ölébe ültette a kislányt, s
a bizalomról beszélgettek. És aztán együtt szárnyaltak fel az égig. „Szálljunk, mint a
szélvész, mint a gondolat, mint a lélek!”
Ahétéves kedves kislány viselkedése, a története és annak lejátszása olyan csodálatos,
harmonikus egységet alkotott, hogy többek szemében könnyek jelentek meg. Én pedig
elhatároztam, hogy születendő gyermekemnek Lelle lesz a neve. De Barnabás lett.
11. Egzisztenciális tényezők
Egymásnak elmesélt történeteinkben nagyon hitelesen jelennek meg e tényezők.
Sok országban jártam – s egy idegen ország playback-színházában meghallgatott
történetekből jobban meg lehet ismerni az adott országban élők mindennapi életét,
mint a legjobb útikönyvekből.

Mit adott nekem a playback-színház?
Megtanított figyelni
Jobban, mint az ezerórás személyközpontú képzés. Személyközpontú pszichoterápiát
tanultam Franciaországban, ennek egyik központi gyakorlata az empátia-laboratórium
volt. Minden képzési ciklusban sokat ültünk hármas csoportokban, és gyakoroltunk,
visszajelzéseket adtunk egymásnak. Ezekben az empátia-laboratóriumokban
megtanultam azt, hogy ha a figyelem elkalandozik, akkor azt a másik azonnal
észreveszi. Ennek ellenére még a képzés után is megtörtént néha, hogy a munkámat
végezve vagy személyes szituációban a figyelmem elkalandozott, amikor valakire
figyelnem kellett. Erről persze ezen esetekben ritkán kaptam visszajelzést. Jól ismert –
és gyakori karikatúra tárgya – az elszundikáló pszichiáter. Ha el nem is aludtam, de az
a képzésem után is előfordult, hogy elkalandozott a figyelmem.
Playback-színházi színészként nem engedhettem meg magamnak ezt a hibát.
Miközben a mesélő mondja a történetét, a színésznek teljes figyelmével követnie
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kell, hiszen ha csak egy pillanatra is elkalandozik, kiesik egy részlet a történetből.
Ez pedig az egész megértését elbizonytalanítja. A playback-színházban nem lehet
visszakérdezni, mint a pszichoterapeuta szerepében. Itt folyamatosan kell figyelni,
mert igazán felszabadultan improvizálni csak akkor lehet, ha teljesen biztos vagyok
a történetben.
Ez a folyamatos figyelemre „kényszerítettség” megtanít igazán figyelni.
Empátia, elfogadás
Szorosan kapcsolódik az előző témához az empátia és elfogadás kérdése.
Színészként és játékmesterként is azt tapasztaltam, hogy akkor érzi biztonságban
magát a mesélő és a nézőközönség, ha az empátia és elfogadás légköre uralkodik.
Az ítélkezés, interpretáció, fölényes humor, gegek nem segítik az oldott, felszabadult
légkör kialakítását.
Máig vitatott példa a Rögtönzések Színházának életéből a „biológiaprofesszor
esete”: Egy mesélő a volt professzoráról mondott el egy történetet, nagy szeretettel
és csodálattal. Látogatóba érkezett a professzorhoz, aki éppen egy póknak az
alakulóban lévő pókhálón való munkálkodását kísérte nagy figyelemmel. A
hosszú figyelés után hirtelen felkiáltott: „Elrontotta!”. A történet lejátszása során a
professzort játszó színész ennél a pontnál az „Elrontottam!” kifejezést használta,
mint utóbb kiderült, tudatosan, jelezni akarván, hogy a természet valósága igazabb,
magasabb rendű, mint a tudomány és a megfigyelés világa. A történetmesélő
hevesen tiltakozott, mondván, hogy ő nem ezt mesélte. A játékmester a „művészi
szabadságra” hivatkozva zárta le a dolgot. A mesélő elégedetlenül ment a helyére.
Mindannyian olyan kultúrából jövünk, amelyet Marshall Rosenberg szerint a
minősítés, értékelés, interpretáció, vagyis a hatalmi kultúra „sakálnyelve” jellemez.
Egy-egy történet meghallgatásakor ezernyi ötletünk támadhat a mesélőről, a
mögöttes tartalomról. Érdemes ezek egyikéhez sem ragaszkodni, hanem elfogadó
figyelemmel hallgatni a mesélőt. A játék során ezek egy része menthetetlenül
megjelenik, hiszen – mint Moreno mondja – „a történet interpretációja maga a
játék”, de nem mindegy, hogy milyen arányban és mit emelünk ki a történetből. A
fenti esetben számomra a tanítvány mestere iránti nagyrabecsülése, csodálata
volt a lényegi elem, ami a játék során elveszett, és a színész ötlete mentén a
történet egy tudományelméleti kérdéssé alakult (Heisenberg-féle bizonytalansági
princípium). Nem csoda, hogy elégedetlenségének adott hangot a mesélő. Ez pedig
mindenképpen intő jel: menthetetlenül azt jelenti, hogy úgy érezte, nem értik. Az
pedig kegyetlenül rossz érzés. Nekem bizonyosan.
Megtanított újra játszani
„Aki gyermekké nem válik, nem léphet be a mennyek birodalmába” – mondta Jézus.
Amikor megismerkedtem a playback-színházzal, három szakvizsgával bíró orvos
voltam, akit szakmája szigorú szabályok közé szorított, s jó úton volt afelé, hogy
merev, „agyas” szakemberré váljon, s oly messze elkerülje a mennyek birodalmát,
hogy annak még a hiányát se érezze meg.
A playback-színház megtanított újra játszani, újra kreatív gyermekké tett. Ezáltal
bátorságot is adott.
Életem két nagy változása közül az elsőt az álmokkal való intenzív foglalkozásnak
köszönhetem, a másodikat pedig a playback-színháznak. Ahogy a playback-színház
előhozta belőlem a játékos, kreatív gyermeket, a kórházak merev, hierarchikus
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világát már nem tudtam elviselni.
Kiléptem. Köszönöm a playback-színháznak.
Utazások – az előítéletek levetkőzése
„Utazni jó. Playback-színházi ügyben utazni meg egyenes út a megvilágosodáshoz” –
mondta egyszer egy sokat utazó, playback-színházzal foglalkozó ismerősöm.
Én magam is szeretek utazni. Serdülőkorom óta sokat utaztam, ezek azonban mindig
valamilyen identitás-meghatározással jártak: „Én egy szocialista országból jövő
egyetemista vagyok.” „Én egy tanulmányúton lévő orvos vagyok.” „Magyar turista
vagyok” – és így tovább…
A playback-színházi találkozókon nincsenek ilyen meghatározottságok. Ott történetek
vannak. A történeteken keresztül ismerjük meg egymást és ismerünk rá hasonlóságainkra,
másságainkra – és arra, hogy mindenki másként egyforma.
Az Álomszínház egyik színésze írta a bemutatkozásában: „Gyermekkoromban világgá
akartam menni, de ez sosem jött össze. Ebben a színházban ez megvalósulhat, mert
minden előadás egy kis utazás a másikba és saját magamba. Amióta a playbackszínházban játszom, már nem akarok világgá menni. Itt rengeteg embert, történetet
ismerek meg. A playback-színház kicsit a világgá menést jelenti.”
Számomra a playback-színház – a belső utazásokon túl – kezdettől fogva sok valós
utazással is járt. Először Magyarországon utaztunk sokat, és nemcsak az ország
különböző részeit ismertük meg, hanem az élet különböző területeit: gyerekeknek,
egyetemistáknak,
menedzsereknek,
mozdonyvezetőknek,
droghasználóknak
játszottunk, kórházban, börtönben, konferenciákon, születésnapon, lakodalomban,
temetésen léptünk fel.
Megtapasztaltam, hogy az emberek történetei révén én egészen mást látok a világból,
mint amit a média közvetít számomra. Lassan abbahagytam az újságolvasást…
Később Európába, Amerikába, Ázsiába, Ausztráliába vitt a playback-színházi utam.
Egy amerikai trénertársamat, amikor először járt Magyarországon, körbe akartam
vezetni Budapesten. Tiltakozott. „Nem vagyok én turista!” – mondta. „Én az emberek
révén ismerek meg egy országot vagy egy várost!”
Kicsit hasonlóan vagyok én is. Azt érzem, hogy az emberi történetekből jobban
megismerek egy országot, mint az épületei, múzeumai révén (persze azért megnéztem
Kijev számtalan templomát s az Ermitázst is láttam négyszer, és volt olyan év, hogy
háromszor jártam a Meteoráknál). Hálás vagyok a playback-színháznak a megismerés
ilyen másfajta lehetőségéért.
Playback-utazásaimban különleges helyet foglal el Oroszország. Ehhez az országhoz
a saját történetem miatt nagyon ellenséges volt a viszonyom. Apám eljegyezte anyámat,
majd elment a második világháborúba, és csaknem tíz év után tért vissza a Szovjetunióból.
Harag nem volt benne, viszont sok negatív tapasztalatot hozott. Precíz, igényes ember
volt, így nem szerette az ottani rendszert és munkamódszereket. Ha valami nem vagy
rosszul működött itthon, arra azt mondta: „silány, orosz vacak!” vagy „ez olyan oroszos!”.
Így nőttem fel, s mikor először mentem Oroszországba, az összes előítéletem előjött. A
háromnapos playback-tréning még rendben ment, de utána két napra egyedül maradtam
a hatalmas Moszkvában, és utáltam mindent, a nyelvet, a hagymakupolákat, a latyakos,
szeles, széles utcákat, a zsúfolt, hangos metrót, a tülekedő embereket. Fizikailag
legyengültem, azt hittem, beteg vagyok, alig tudtam kivánszorogni a reptérre. Hazatérve
minden bajom megszűnt.
De világos volt számomra, hogy az előítéleteimmel van dolgom, így a következő
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utam előtt rendszeresen futottam, imádkoztam, meditáltam. Erősítettem magam, hogy
„kibírjam”. A második ottlétem során összebarátkoztam a csoport egyik tagjával, Jurijjal,
s attól kezdve, amikor Moszkvába mentem, nála laktam. Megkedveltük egymást. Ez a
barátság közel vitt Oroszországhoz, mert akinek van egy barátja egy másik nemzetből, az
a megértés lehetőségét kapja ajándékba, és megszűnnek az előítéletei. Megszerettem
Oroszországot.
Kicsit orosz lettem. Amikor megérkeztem Moszkva valamelyik repterére,
„átkapcsoltam oroszba”. Egyszer Moszkvában az ottani szervezőmmel és a
művészetterapeuta Joe Morenóval jöttünk egy előadásról, ami után a szervezőm elindult,
hogy hazakíséri Morenót.
„És mi lesz Józseffel?” – kérdezte Moreno.
„Ó, József már moszkvai, őt nem kell kísérni” – mondta viccesen a szervező, ami után
rendkívül büszkén indultam egyedül Jurij barátom lakása felé.
Miután megszerettem Oroszországot, Oroszország is megszeretett engem. Nemcsak
barátaim lettek itt, hanem szerelmes lettem egy nőbe, aki Nizsni Tagilban született, abban
a Szibéria szélén lévő városban, ahol apám hadifogságának egy részét töltötte. Különös
dolog a sors. Mondhatnám azt is, hogy nagyszerű playback-játékos…

Playback és spiritualitás
Spontaneitás: „Nem én játszom, valami játszik általam.”
A playback-színpadi játék kezdettől fogva enyhe lámpalázzal és izgalmas,
megváltozott tudatállapottal járt számomra. Néha hazafelé menve vagy otthon
az estéli játékon gondolkodva csodálkozva emlékeztem vissza az előadás során
játszott szerepeimre. Leginkább az tűnt fel, hogy némely szerep és számat elhagyó
szöveg egyáltalán nem volt tudatos. A legjobb szerepeim pont ilyenek voltak. Úgy
fogalmaztam, hogy „Nem én cselekedtem, nem én játszottam, hanem valami játszott
általam”. A spontaneitást ilyen módon éltem meg. Ez az élmény is hozzájárult
spirituális útkeresésem elindulásához. Később erre a dologra tudatosan is figyeltem.
Kialakítottam egy rítust a magam számára: az előadások előtt félrevonultam,
megcsendítettem a csengőmet, s elmondtam rövid fohászomat: „Add, hogy legyen ez
az előadás jó és élvezetes a nézőknek, a mesélőnek, a társaimnak és nekem! Ámen!”
Álmok: „A szeretet a félelem elengedése.”
Az Álomszínház játékmestereként rengeteg álmot hallgattam. Legfontosabbak
voltak számomra a szorongásos, félelemteli álmok. A Senoi-módszer arra serkentett,
hogy nézzek szembe a félelmeimmel. A magam álmait, a társulat tagjainak álmait és
a nézők álmait is erre használtam. Volt egy időszak, amikor úgy éreztem, hogy „ez
az útja az emberiség megváltásának”. Meg voltam győződve róla, hogy bármilyen
hatalom éppen a félelmek által tudja kontroll alatt tartani a világot. Ezt szolgálja a
média, a filmipar, de még a gyógyszeripar is.
Ha szembenézünk a félelmeinkkel, túl tudunk jutni rajtuk. Ha túljutunk a
félelmeinken, ha elengedjük azokat, nem marad más, mint a szeretet.
Nagyon lelkes voltam.
Aztán megelégedtem azzal, hogy a magam és társaim, valamint a nézőink életében a
színház hatására, egymásnak mondott beszámolóink szerint, csökken a félelmek rémuralma.
A playback-színházi módszer tanítása itthon és külföldön: „Nem én tanítok,
valami tanít általam.”
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Az Álomszínház megalakulását négynapos tréning előzte meg – ennek különös
története volt. Általában egy-egy tréningre szorgalmasan szoktam készülni. Ezt
terveztem az álomszínházi tréning esetében is, viszont előtte váratlanul egy fontos
vendégem érkezett, akivel sokat kellett foglalkozni, így egyáltalán nem tudtam
felkészülni. Már azon gondolkodtam, hogy lemondom a tréninget, de mégsem tettem.
Az első nap nagyon jól sikerült. Aztán a második, majd a harmadik napon is történt
valami váratlan esemény, ami miatt nem készülhettem. A végén mégis úgy éreztem,
hogy ez volt életem legsikeresebb tréningje.
A későbbiekben azért mindig időt szántam a tematikus felkészülésre, de hasonlóan
fontosnak tartottam, hogy meditáljak és lélekben készüljek egy-egy tréningre, tanításra.
Ezért nagyon megszerettem a külföldi tréningeket. Az elindulás, a repülőgépre szállás,
a megérkezés, majd a tanítás folyamatos jelenben létezést követel, s így valamiféle
meditáció lett számomra. „Utazás-meditációnak” neveztem el.
Az indulás előtt megcsendítem a csengőmet, és elmondom az első oroszországi
utamat követően kialakított imámat:
„Add Uram, hogy erőm, hitem, egészségem, szeretetem kísérje ezt az utat!
Add Uram, hogy mindig megtartsam azt a szellemi létezési módot, melyben szelíden,
észrevétlenül belesimulok az élet nagyszerű áramlásába!
Add Uram, hogy az ember nagyszerűségének érzése járjon át, és ezt sugározzam a
környezetemnek!
Add Uram, hogy boldog legyek!
Add Uram, hogy örüljek mások boldogságának!
Add Uram, hogy a fény gyermeke legyek!
Add Uram, hogy a gyermeked legyek!
Add Uram, hogy a fiad legyek!
Add Uram, hogy szeretett fiad legyek!
Add Uram, hogy legyek!”
…és elkezdődik az utazás-meditáció, benne a playback-színház tanítása. Majd
hazatértemkor ismét megcsendítem a csengőmet. Befejeződött az utazás-meditáció,
kezdődik az „élet-meditáció”…
Az együttvezetés, együttműködés élménye
Először Görögországban tanítottam 120 órában playback-színházat. A csoport
utolsó találkozójára „vizsgáztatónak” meghívtam Thessalonikiba Jonathan Foxot és
Jo Salast. Nagyszerű volt – immáron nem tanítványként – együtt dolgozni velük.
Hasonlóképpen nagy élmény volt Moszkvában együtt dolgozni Jonathannal.
Miután Oroszországban és Ukrajnában már három éve tanítottam playbackszínházat, abba a helyzetbe kerültem, hogy társvezetőnek meghívhattam olyan
nagyszerű playback-társakat, mint Aviva Rosenthal, Kaposvári Anikó, Fra Zeller,
Veronica Needa, Karin Gisler, Petros Theodorou, Sebestény Tibor.
Gimnáziumi osztályfőnököm gyakran mondogatta, hogy az ember igazi arca
végveszélyben mutatkozik meg. Ez nekem valami sötét, szorongó világot sejtetett.
A félelmek világát. Ezzel szemben a playback-színház egy másfajta megközelítést
hozott ebben a témában: az ember igazi arca valójában akkor mutatkozik meg, ha
valakivel tanít valamit, mondjuk playback-színházat, egy mindkettejük számára idegen
országban. Ilyenkor mindketten a legjobban szeretnék adni magukból. Legjobbat a
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playback-színházi tudásból s az együttműködési készségből. Így gazdagodhattam
Aviva örömteli nyugalmat vibráló energiájával, Anikó sodró kreativitásával, Fra szelíd
alkotóerejével, Veronica szenvedélyes playback-szeretetével, Karin színes, harsány
alkotókedvével, Petros rendszerbe parancsolt szenvedélyével, Tibor hahotázó jó- és
rosszkedvével.
És ide számítom egy kubai playback-színházi utazáson történt nagyszerű
együttmunkálkodásunkat Petrók Marcival, és mindent tisztázó hosszú kasseli utunkat
Zánkay Andrással.
Köszönöm nekik az együttes munkát és az együtt töltött időt.

Irodalom
Yalom, Irvin D. (2001): A csoport-pszichoterápia elmélete és gyakorlata. Animula
Kiadó
Parádi József: Playback-utazások (kézirat)
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Krízis és trauma a playback-színház színpadán
Személyes élmények – út a kríziskezeléshez
Az ezerkilencszázhetvenes nagy tiszai árvíz idején, tizenöt évesen én is ott voltam
a gátakon. Minden dologra fogható kézre szükség volt. Az életünkért, értékeinkért
küzdöttünk. Együtt, egymással.
Igazi közösségi élményt éltünk át. A harc a természettel, a víz erejével napokig
tartott. Ezekben a napokban alig aludtunk. Tudtuk, hogy nagy a tét. Egymást erősítettük.
Egymástól kaptunk erőt. Ha a gát egyik vagy másik részén kritikussá vált a helyzet,
azonnal ott termett egy csapat. Egymás keze alá dolgoztunk. A veszélyeztetettség
megteremtette a fegyelmet, fegyelmezettséget, rendet, együttműködést. Az én karom
ereje nem önmagában, másik tíz ember karjának erejével tevékenykedett. Az én
homokkal tele zsákom mellé, szinte azonnal mások zsákjai is odakerültek és látványos
védekezést eredményeztek.
Nekünk sikerült. Mi megfékeztük a víz hatalmas pusztításra kész tombolását. Néhány
faluval távolabb a borzalmas áradat áttörte a gátakat és elárasztott több települést is.
Ottvesztek az állatok, az értékek. Házak sokasága dőlt romba. Sőt, néhány ember is
áldozatul esett a hatalmas rombolásnak.
Az ottani emberek azonban nem maradtak egyedül. A magyar társadalom
segítségükre sietett az újjáépítésben. A természeti katasztrófa híre mozgósította az
egész országot, s még a határon túlról is komoly segítséget kaptunk. Máig elevenen
él bennem rokonaink katasztrófa utáni kétségbeesett állapota, és az újjáépítés során
megélt eufórikus érzelmi élmény.
Mi magunk is részesei voltunk e közösségi élménynek. Hihetetlen látvány volt, ahogy
az összedőlt vályogépületek helyén új, modern, téglaépítésű házak nőttek ki a földből,
szinte egyik napról a másikra.
Az építkezések közben, mintegy közösséggyógyító módon kerültek elő a történetek
a katasztrófa különböző időszakaiból. A megélt élmények bekerültek a közösségi
térbe. Tanúi lettünk egymás átélt, megtapasztalt érzéseinek. A történetmesélők
nemcsak beszámoltak az általuk megéltekről, hanem olykor élénk gesztikulációval
színesítették azt. Akadtak olyanok is, akik megrendezték az elmondottakat, behívva
a szerepekre másokat is a jelenlévők közül. Ezzel még élőbbé vált például egy
állat kimentése a mellig érő vízben, egy idős ember háton történt kimenekítése. A
történetek aztán körbe-körbe jártak. Olyan is volt, amikor a történeteket „rendező”
és eljátszó személyt másnap ismétlésre kérték fel a másik háznál dolgozók.
A trauma újrajátszása, újraélése egy védett közösségi térben felszabadítólag hatott,
nemcsak a mesélőre, de a résztvevőkre is.
Az élmény igazán magával ragadó volt. Talán ezek a serdülőkori élmények is
hozzájárultak ahhoz, hogy életem későbbi szakaszában kríziskezeléssel kezdtem
foglalkozni – benne az újjáteremtődés, a feldolgozás lehetőségeivel is.
A krízisek, traumák, katasztrófák, terrorcselekmények okozta sorstörések, természeti
csapások mélyen meghatározzák a személyek, közösségek életét. Pszichológusként,
krízisszakemberként sokat tanultam arról, miként képes a pszichoterápia, krízisterápia,
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a traumakezelés, a katasztrófa-pszichológia segíteni a válságban lévőnek, a traumát,
katasztrófát átéltnek az élmény elviselésében, feldolgozásában.
Ebben a tanulmányban arról gondolkodom, miként járul hozzá a playback-színházi
formáció az egyéni, illetve a közösségi válságkezeléshez, élményátdolgozáshoz.
Előbb azonban nélkülözhetetlen megismernünk ezeket a jelenségeket, hogy ráleljünk
közös jellemzőikre. A törvényszerűségek ismerete sokat segíthet a játékmesternek
éppúgy, mint az ebben az élményfeldolgozó színházi közösségben szerepet vállaló
színészeknek és zenészeknek.

Katasztrófa és krízis-trauma
A következőkben megismerkedünk a katasztrófa definíciójával és az arra adott
reakciók (krízis-trauma) sajátosságaival. Az Idegen szavak és kifejezések szótára
(Bakos 2006) szerint a katasztrófa „rendkívüli méretű elemi csapás; tömeges
szerencsétlenség; teljes összeomlás; hirtelen bekövetkező végzetes esemény,
válságos állapot, sorsfordulat”.
A katasztrófát csoportosíthatjuk a veszély forrása, intenzitása és kiterjedése, illetve
a kialakulás jellege szerint:
A veszély forrása szerint:
• természeti (pl. földrengés, járvány),
• technikai (pl. ipari, közlekedési);
• társadalmi (pl. terrorizmus, háború);
• totális (valamennyi együtt).
Intenzitás és kiterjedés szerint:
• abszolút katasztrófa (pl. földrengés, háború, árvíz);
• közepes katasztrófa (pl. gátszakadás, földcsuszamlás, nukleáris baleset);
• relatív katasztrófa (pl. közlekedési baleset).
A kialakulás jellege szerint:
• pontszerű katasztrófa (pl. járvány, terrorcselekmény, vulkánkitörés);
• küszöbkatasztrófa (pl. légnyomás).
Az ember érzékeny műszerként reagál arra, amikor harmonikus léte meginog. Ezt éli
át, amikor katasztrófahelyzetbe kerül, amikor például terrortámadás miatt veszélyt él
át. A reakció egyénenként változó. Van, aki összeomlik, míg mások erőt merítenek e
mélyen ható élményből.
A reakciókban azonban vannak általános érvényű sajátosságok, amelyek
meghatározóak, és informatívak lehetnek a katasztrófát, terrortámadást átélt
emberekkel foglalkozók számára.

Krízis és trauma
A következő részben a katasztrófák, terrortámadások pszichológiai következményeivel
ismerkedünk meg. Ezek: a krízis és a trauma.
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Caplan (1964) szerint krízisállapot jön létre:
• Ha a személy érzelmileg veszélyes helyzettel találkozik vagy kénytelen szembenézni,
és a korábban már megtapasztalt, rá jellemző problémamegoldó repertoárt nem
tudja jól alkalmazni;
• Ha a veszély ténye, közelsége mindennél fontosabb pszichológiai ténnyé válik, és
minden más háttérbe szorul;
• Ha abban az adott időben aktuális dinamikus személyiség-konstellációban valami
veszélyt jelent;
• Ha a veszélyt sem elkerülni, sem megfelelően kezelni nem tudja;
• Ha a korábban megtanult problémamegoldó eszközök és/vagy a mozgósítható lelki
energia elégtelen.
Ezek értelmében a krízis egy olyan lélektani egyensúlyvesztés, ahol az értelmi és
érzelmi homeosztázis felborul.
A krízis időszaka (6-8 hét) jól behatárolható fázisokra osztható:
• Szembesülés (sokkhatás);
• Megrettenés (eszköztelenség, kiszolgáltatottság);
• Alternatívák keresése. Küzdelem a továbblépés vagy elengedés felé;
• Alternatívák kiválasztása, döntés. Egyértelmű iránymeghatározás, egyensúly
helyreállítása. Külső és belső segítség mozgósítása.
A kríziseket többféle szempontból csoportosíthatjuk:
Kialakulási mechanizmusuk szerint beszélhetünk fejlődési (hosszabb időszakot
felölelő, természetes változásokat jelentő), és akcidentális (váratlan, hirtelen
bekövetkező események által kiváltott) krízisekről.
Életeseményekhez kötött krízisérintettség területei szerint lehetnek érzelmi;
egzisztenciális; szellemi; biológiai krízisek.
Nem minden krízis trauma, de a feloldatlan válsághelyzetek elmélyülhetnek és
traumatizálóvá válhatnak. Ugyanakkor a megélt élmények akár önmagunkban is
traumatikusak lehetnek.
Saját megfigyeléseim szerint (Bakó 2009):
• A krízist okozó esemény traumatizáló hatása nagyban függ attól, hogy az esemény
az egyént a személyiségfejlődés mely időszakában éri;
• Aktuálisan milyen pszichés állapotban van;
• Milyen az érzékenysége az adott problémára;
• Aktuálisan van-e a környezetében olyan személy, aki segítséget tudna nyújtani neki
a veszteség elviselésében, feldolgozásában.
Megközelítésem szerint (Bakó 2009) a trauma egy olyan esemény hatására
bekövetkezett reakció, amikor
1. az egyén a régi megoldási módjaival nem képes az egyensúly visszaállítására;
2. az esemény következtében fenyegetettséget él át;
3. az én a megsemmisülés veszélye miatt szétesik, így nem képes a kialakult
helyzetben koordinálni a védekezést;
4. az elviselhetetlen lelki fájdalom miatt a dezintegráció állandóvá válik;
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5. az emlékek darabokra esnek szét. Az emlékezet így tartja távol az ént a sokkoló
élményektől;
6. az idői és téri dimenziók megváltozása miatt a személy elveszettséget él át;
7. az önpusztításnak, mint a nyomás megszüntetése lehetséges útjának veszélye
felerősödik.
A traumatikus eseményt megélt személy különböző fázisokon megy keresztül. Ezek
a következők:
• sokk állapota (lefagyottság, lebénultság, megsemmisülés élménye);
• reakció (gazdag érzelmi, kognitív és viselkedésbeli reakciók);
• kiút keresése (ez lehet előremutató, de akár önpusztítás is)
• átdolgozás (képessé válunk elfogadni a velünk történteket. Szembesülünk a
megéltekkel. Átküzdjük magunkat az élményen, kezdetét veszi az integrálás.);
• integráció (a megélt, megdolgozott élmény után átalakult személyiségünkkel
visszatérünk a jelen életünkbe).
Mik is azok a lelki reakciók, amelyek a krízisben lévőre éppúgy jellemzőek, mint a
traumát átélt személyre?
• A személy elveszti biztonságérzetét.
• Sebezhetőnek éli meg önmagát.
• Fenyegetettséget él át.
• Életveszélyben érzi magát.
A Herman Judith (2003) által leírt traumareakciók itt is érvényesek. Közös jellemzőjük,
hogy magas arousal-szint lép fel, ami fokozza a szorongást. Intenzív testi reakciókat
vált ki, hat a szívműködésre, légzésre. Befolyásolja a kognitív funkciókat. A személy
úgy érzi, tehetetlen, lefagyott, eszköztelen. Gondolatai beszűkülnek. Újra és újra a
megélt élmény keríti hatalmába. Egyedül elveszettnek érzi magát.
Ebben a viharos érzelmi állapotban jelent segítséget egy másik ember jelenléte,
részvéte, támogatása. Ezt a megkapaszkodást jelentheti a pszichoterápiás segítség.
Itt lehet szerepe a playback-színházi formációnak. Ez az improvizációs műfaj utat
talál az élmények megosztására – és a színpadon történt megjelenítésen át a
feldolgozáshoz segíthet.

A playback-színház szerepe
2001. szeptember 11-én a New York-i kettős torony elleni terrortámadás mélyen
megrengette az amerikai társadalom biztonságérzetét. Az áldozatok hozzátartozói
veszteségeik mellett azt is átélték, hogy a veszteség élményét milyen nehéz
szavakba önteni.
Hasonló lehetett azok érzelmi állapota is, akik a 2005-ös New Orleans-i hurrikán
során vesztették el szeretteiket.
Az utóbbi években mi magyarok is átéltük e megoszthatatlannak megélt élményeket a
2009. évi miskolci árvíz során, illetve a 2010-es devecseri iszapkatasztrófa alkalmával.
Azért ezeket az eseteket említem, mert itt a playbacknek, mint élményfeldolgozó
színháznak a szerepe hangsúlyossá vált. (Fox 2010; Bánki 2011; Zánkay 2011).
Új mozgalom indult el a playback világában. E közösségi színház szerepet akart
vállalni a traumát átélt közösségek élményfeldolgozásában. Kifejezetten erre a
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feladatra szerveződött társulatok jöttek létre, illetve egyes társulatok – felvállalva ezt
a küldetést – a katasztrófák színhelyeire utaztak és élményfeldolgozó színtársulatként
segítették a megélt élmények átformálását.
A krízisfeldolgozás természetesen nem ismeretlen a társulatok életében, hiszen
az előadások során elhangzott történetek között nem is olyan ritkán elhangzanak
olyan történetek, amelyek egy-egy krízisről vagy traumáról szólnak. Tanúi voltunk már
fontos személyek, közeli hozzátartozók elvesztése során megélt élménynek, szexuális
erőszakot átélt áldozat történetének, hajótörést szenvedők kálváriájának, természeti
katasztrófát elszenvedett mesélő kínjainak stb.
Ezekben a helyzetekben meghatározó a játékmester szerepe. Képes-e elég
támogatást nyújtani? Ad-e elég időt az élmény kibontására, az érzelmi átélésre, hogy
a játékban mindez feloldódjon?
Ugyanakkor fontos a színészek szerepe is. Vissza tudják-e hozni az élményt, hogy
a mesélő ne csak narratív szinten vegyen részt a történetében, hanem lehetőséget
kapjon az érzelmi megélésre is?
Fontos, hogy ne traumatizáljuk a mesélőt. A playback nagyon alkalmas arra, hogy
a traumát megélt személyt visszakísérje az élményhez, de egyben lehetőséget adjon
a színpadra való „kitevésnek” is, azaz az eltávolításnak. A feldolgozás itt egy védett
közegben történhet meg.
Ugyancsak fontos feladat hárul a nézőkre is. Hihetetlen az a színházi légkör, ami egy
hitelesen elmesélt trauma kapcsán teremtődik a színházi térben.
Egy olyan traumatikus élmény megosztása jut erről az eszembe, amikor egy fiatal
pár jött el a színházba, és utolsó történetként a férfi megosztotta velünk azt a fájdalmas
élményt, hogy két hónapja, pár nappal a születése után elvesztették a babájukat.
Nekem játékmesterként talán éppúgy fájt a lelkem, mint a párnak. Úgy éreztem,
e friss trauma mélyen érinti a színészeket, a zenészt és a nézőket is. Azt éltem át, a
gyász közös bennünk. A játék egyszerre teremtett valami elemi fájdalmat és feloldást –
nemcsak a mesélő, de a nézők számára is. A történet megosztásának olyan ereje volt,
hogy a nézők az előadás után is hosszan ottmaradtak a színház előterében, tartalmas
beszélgetéseket folytatva egymással. Ennek mi, a társulat tagjai is részesei voltunk.
A krízis, a trauma feldolgozása nem ismeretlen tehát a „kőszínházi” előadások során
sem. A New York-i tragédia azonban, mozgósítva a playback-társulatokat, új színt
hozott a közösségi élményfeldolgozásban.
Az élményfeldolgozó színház
A katasztrófák során született playback-előadások nyilvánvalóvá teszik e műfaj
közösségépítő szerepét. Ott szembesülhetünk azzal, hogy a playback-színház
célja nem elsősorban a szórakoztatás – bár képes szórakoztatni is –, hanem az
élménymegosztás, az élmények feldolgozása.
Ebben az értelemben a playback mentálhigiénés szerepe egy közösség életében
felbecsülhetetlen – különösen, ha ez a közösség együtt élt meg traumatikus
eseményeket. Az élményfeldolgozás így része lesz a közösség egészséges
működésének.
Milyen szerencsés lenne, ha ez a lehetőség hosszú ideig állna rendelkezésére
egy katasztrófát megélt közösségnek! Hosszú távon biztosítaná a feldolgozási
folyamatban való aktív lehetőséget. Bár ma még csak az alkalmi jelenlét időszakában
járunk – annak a szerepe így sem elhanyagolható, amint azt olvashatjuk is Fox,
Bánki, Zánkay már említett munkáiban.
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Szavakat adni a kimondhatatlannak
A trauma élménye a zsigerekig hatol az átélőbe. Szinte minden (testi, zsigeri,
neuronális, emocionális stb.) szinten érinti a mesélőt. Sokszor úgy érzi, nincsenek
szavak, szavai arra, hogy mindez átadható, megosztható legyen. Sokszor az együtt
megélt élmények közös megosztása az, ami elindítja a szótalálást. Bánki László
(2011) írja a devecseri iszapkárosultak playback-előadásáról: a nézők a „bejelentkező”
szakaszban együtt szedik össze és osztják meg élményeiket – kölcsönvéve egymás
szavait a trauma kifejezésére, a történetek elmeséléséhez.
A trauma narratívája visszaadja a mesélőnek azt az élmény: „össze tudja rakni”, mi
is történt vele. Időrendiségbe tudja helyezni, így visszakapja a kontrollt saját kezébe.
A narratíva kitölti az űrt, összekapcsolja, megteremti a folytonosságot a trauma előtti
állapottal.
A playback közösségi élményfeldolgozása során mindezt együtt teszik a
résztvevők. Megismerve egymás érzelmi állapotát, a traumaélmény megosztásakor
megszabadulnak a szégyenérzettől, amit elveszettségük, kiszolgáltatottságuk
miatt éltek át. Az élmény együttessé, megoszthatóvá, vállalhatóvá, közösségivé
válik. Részévé lesz egy élményközösségnek. Az egyént éppúgy erősíti, mint az
elszenvedők közösségét.
Élménymegosztás
A trauma, ha nem talál megosztását segítő közeget, elszigetel, magányossá tesz.
Olyan elhárító mechanizmusokat indít el, ami bezárja az egyént – elzárja nemcsak a
traumától, de a külvilágtól is.
Ezért hozhat a playback-színházban megosztott élmény áramlást, továbblendítést.
Elejét veszi a trauma megbetegítő hatásának.
Az élmény közeget talál magának. A hallgatóság empátiája, tanúvá levése azt a
flow-élményt adja, ami mozgósítani képes az egyén kreativitását, reakcióképességét.
Az élménymegosztás előhívja a cselekvő, aktív résztvevő attitűdöt, így jelenlévővé
lesz a továbblépés, az önmagáért tenni tudás képessége. A passzív, elszenvedő
hozzáállással szemben az aktív, tevékeny önvédő skillek kapnak érvényességet.
Ismerjük a traumatikus történet lejátszása során megélt katarzist, ami
hozzákapcsolódik a traumatikus történethez, és képessé tesz bennünket a pozitív
élményfeldolgozásra.
„Tartalmazni” az élményt
A playback rítusa hozzásegít a történeten át megidézett élmény tartalmazásához. A
mesélő, aki kimegy a színpadra és a kitüntetett helyzetben kitüntetett figyelemben
részesül, új kapcsolatot találhat saját történetéhez. A játékmester visszakíséri őt
az eredeti élményhez. A biztonság, amit a mesélő átél, segít eljutni eddig elrejtett
érzéseihez. A bizalom erőssé teszi a mesélőt. Védelmet él át. Ezt segítik a nézők is,
akik az élménymegosztás tanúivá válnak. Olyan lélektani tér teremtődik, ami képes
úgy befogadni a mesélő történetét, ahogy az eddig még sohasem jelenhetett meg –
a mesélő, a játékmester és a nézők kapcsolatának hármas egysége olyan, mint az
anyai öl biztonsága. Azt üzeni: „nekem elmondhatod a történeted, én veled leszek,
támogatlak. Bátran rám bízhatod az élményeidet. Nálam azok otthonra lelnek.”
A mesélés rítusa tehát mély találkozást hordoz a tartalmazásban, amit a játékmester,
a színészek, a zenészek és a nézők együttesen teremtenek meg.
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A trauma feldolgozása és a közös gyász
A playbacknek nem feladata a megoldás keresése. Azt rábízhatja a mesélőre.
A mesélő, aki a játékmesterrel folytatott interakció során megosztja a traumatikus
történetet, egy mély gyászról számol be, amit eddig nem engedett önmagának átélni.
A mesélő székében bátorságot kap ahhoz, hogy ott megtegye azt. Átéli és megosztja
a gyász terhét. Nemcsak azáltal, hogy másoknak mesél róla, hanem azáltal is, hogy
úgy érzi, közösen viszik a terhet a színtársulat tagjaival éppúgy, mint a nézőkkel. Azt
éli át, nincs egyedül, mások vele éreznek, gyászolnak. Sokszor ennyi arra az estére
éppen elég ahhoz, hogy valami elinduljon, hogy a lélek újra mozgásba lendüljön.
Ezáltal válik képessé az egyén szembenézni a traumával, és kezdetét veszi a gyász
feldolgozása.

Összegzés
A krízis és a trauma egy tőről fakadnak. Ezt abban az értelemben gondolom, hogy
mélyen megérintik az egyént, szinte valamennyi lelki működési területére hatnak.
Befolyásolják érzelmi állapotát, biztonságérzetét, gondolkodását, észlelését. Hatnak
az idegrendszerre éppúgy, mint a hormonrendszerre. Sokkolják a testet. Lebénítják
a válaszadást.
A megélt katasztrófák, terrortámadások, tömeges veszteségek az egyénen túl a
közösség életét is áthatják.
Ezek feldolgozásában meghatározó szerepe lehet a playback-színháznak. E színházi
műfaj az előadások során olyan közösségi teret teremt meg, ami képes megtartani a
mesélőt éppúgy, mint a krízisbe került, traumatizálódott közösséget.
A playback rítusai adják azt a keretet, ami biztonságot ad a mesélőnek. A
játékmester empatikus, befogadó, biztonságot teremtő, figyelő, ráhangolódó attitűdje
megteremti azt a lélektani teret, amiben a trauma egy védett közegben elmondható és
eljátszható. A játékmester képes tartalmazni a hozott eseményeket, megélt érzéseket
és ezáltal segít, hogy a mesélő szavakat találjon az eddig elmondhatatlannak,
megoszthatatlannak megélt élményhez. A gesztusok, mozdulatok, szavak mozaikja
révén a traumatikus történet bekerül a közös térbe – tanúivá téve a színészeket,
a zenészt és a nézőket egyaránt. A traumát a közösség ereje már önmagában is
gyógyítja. Ezt fokozza a színészek játéka. A belül megélt, de a színpadra kihelyezett
élmény egyszerre segít a történet átélésében és eltávolításában, összerakásában és
a kontroll visszaszerzésében.
A tanúvá lett közösség támogató ereje az „életbe” visszatérve is elkíséri a
mesélőt. Oldja a bűntudatot, az elszigetelődést, a magányt. Cselekvővé, aktívvá,
szembenézővé teszi, s a megélt élmény – visszaadva a saját életében való jelenlétet
– a trauma integrálását teszi lehetővé. Ez az integrációs folyamat gazdagabbá teszi a
személyiséget, érettebbé a személyt, ugyanakkor erősíti az eseményen részt vettek
bizalmát, biztonságát, közösségbe vetett hitét is.
A playback így az egyéni feldolgozáson túl a közösségi élményfeldolgozás hasznos
eszköze is lehet. Általa a sorsközösség élményfeldolgozásának együttes élménye
jöhet létre. Ez erősíti a közösséget s fokozza az összetartást.
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Bánki László

Playback-színház és krízisintervenció
Bevezetés
A 2010-es év személyes és szakmai életemben is a krízisek éve volt. Embert
próbáló időszakok érték egymást. Közben azonban furcsa volt átélnem, hogy komoly
veszteségeim mellett az apróbb, hétköznapi stresszhelyzetek, sőt, a barátaimat
érintő krízisek is mintha összesűrűsödnének. Közeli hozzátartozóm elvesztése után
például egymás után romlottak el a háztartásunkban használt műszaki cikkek, egy
vendégeskedés alkalmával pedig szemünk láttára veszett össze egymással a minket
otthonában fogadó, kedves házaspár. A saját bőrömön éreztem, hogy a baj nem jár
egyedül.
Ugyanebben az évben egy szakpszichológusi képzésen – hogy, hogy nem –
krízis-specializációra készültem, és a tantárgyak éppen olyan témákról szóltak,
mint a családi krízisek, a gyász, vagy éppen a katasztrófahelyzetek. Ebben az
állapotban pszichológusként, szakmai szemmel is ráláthattam arra, ami velem és
körülöttem történik, így egyszerre tudtam személyesen megélni és kívülről szemlélni
saját kríziseimet. Ahhoz, hogy jól legyek, ösztönösen fogódzóként használtam
szakmai ismereteimet, szakpszichológusi készülődésemben pedig saját élményeim
tanulságaira támaszkodtam. Úgy tűnt, ez a mozgás az egyéni-szubjektív illetve
az egzaktabb-objektív szint között egyrészt erősíthet és rugalmassá tehet engem,
másrészt azonban nyilvánvaló volt, hogy az önreflexió megkülönböztetett teher.
Nehéz ugyanis benn is, kívül is lenni. Mégis, biztonságot jelentett az a tudat, hogy ami
velem történik, az egyben a világról is szól: ami egyedi, az egyetemesen is mérhető.
Azt lehet látni, hogy a közéletben egyre többet foglalkozunk Földünk és az
emberiség állapotával, a természeti és más csapások túlélésének kérdéseivel.
Magyarországon és külföldön – nemcsak a média tálalása révén – egyre több
katasztrófa válik érzékelhetővé.1 Az intenzív társadalmi-politikai változások szintén
megrázóan hatnak ránk. Személyes környezetünk, ismerőseink mindennapos
módon tükrözik felénk, hogy milyen állapotban van a világ. Ahogy a néhány éve
Budapesten bemutatott színházi monodráma, a Nemsenkilény2 szereplője, egy fiatal
autisztikus nő olyan bölcsen látja: a világon egy bolygó, a bolygón egy földrész, a
földrészen egy ország, az országban egy város, a városban egy lakás, a lakásban
egy szoba, a szobában egy ember, az emberben pedig egy világ van… Körbeér
tehát a folyamat. Várható, hogy válaszainkkal, döntéseinkkel mi is hatunk arra a
rendszerre, amely egyre kiélezettebb állapotban vesz körül minket. Várható továbbá,
hogy drámaian megváltozik az emberek családi, kis- és nagyközösségi kérdéseinek,
problémáinak fókusza, mert esély van arra, hogy a kritikus fordulatok váratlanabb
módon, sűrűbben jelenjenek meg körülöttünk. Ha viszont ez igaz, akkor számolnunk
kell azzal, hogy életünkben felértékelődik a krízisek jelentősége és a krízis1.
Szakdolgozatom (Bánki 2011) témaötlete a 2010-es felsőzsolcai árvízkár után
fogalmazódott meg bennem, amire aztán újabb, szomorú aktualitást kínált fel az ajkai
iszaptározó katasztrófája, a devecseri krízis-beavatkozás lehetősége.
2.
Játssza: Börcsök Enikő (Orlai Produkció, 2010)
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beavatkozás szerepe, a katasztrófavédelem pedig egyre kevésbé lesz távoli, csupán
a média virtualitásából ismerős műfaj. Sokkal valószínűbb, hogy kézzelfogható,
egyre több mindenkit közelről érintő megküzdési tereppé válik.
A playback-színház krízispszichológiai alkalmazása napjainkban nagyon aktuális
lehet. A playback, mint eredendően interaktív, a nézők történetmesélésére és a
színészek improvizációjára épülő műfaj sok szempontból emlékeztet az emberiség
ősi élménymegosztó rítusaira, például a tűz körüli mesélésre. Azonban – ahogy Bakó
Tihamér is írja ebben a kötetben – a playback-színházi formáció speciálisan is hozzájárul
az egyéni illetve közösségi válságkezeléshez, élményátdolgozáshoz. A krízisre és
traumareakciókra jellemző, jól leírható fiziológiai, kognitív és érzelmi állapotban (intenzív
testi reakciók, stressz-készenlét, szorongás, gondolati beszűkültség, lefagyottság,
tehetetlenség- és elveszettség-érzés) valódi terápiás támogatást jelenthet a másik
ember jelenléte, az élménymegosztás lehetősége, valamint a színpadi ábrázolás
feldolgozást segítő hatása (Bakó 2013).
Ebben a cikkben szeretnék rámutatni azokra a szakmai támpontokra,
ajánlásokra, amelyek biztonságossá tehetik a playback-színház alkalmazását a
krízis-beavatkozásban. Az erről leírt megfontolások (többek között Jonathan Fox
elveinek) tárgyalásával az a célom, hogy közismertebbé tegyem a playback-színház
műfaját és krízisintervenciós alkalmazási lehetőségeit a pszichológia és más segítő
szakmák körében. Noha a nemzetközi gyakorlatban külföldi playback-társulatok és
munkacsoportok már régóta dolgoznak a katasztrófavédelemben (ott voltak New
Orleansban, a Katrina hurrikán károsultjai között, Tajvanon a tájfun sújtottjainál, vagy
éppen Afganisztánban), ám a magyarországi katasztrófa- és krízishelyzetekben való
jelenlétünk (Felsőzsolcától Devecserig) hazai környezetben még mindig újszerűnek
számít. Ezért azt is szeretném bemutatni, hogy a playback-színház, mint intervenciós
eszköz mennyire érvényes lehet az egyéni sorsfordulatok kezelésében – ahogy ezt egy
saját playback-társulattal vállalt krízisintervenciós misszió élményeiből leszűrhettük.3
A playback-színház egyénre, kis és nagy közösségre egyaránt mély lélektani
hatást gyakorolhat, hiszen egyszerre újszerű és archaikus, egyedi és archetipikus,
professzionális, mégis természetes. A válsághelyzetekre lyan válaszlehetőség, amely
korunk egyik megmentő reneszánszává is válhat – ha jól élünk vele. Remélem, ez az
írás közelebb viszi olvasóját ahhoz az optimista elgondoláshoz, hogy krízis idején az
ember hozzáférhet valamihez, ami egyszerre csak az övé és egyszerre egyetemes
érték, így segítve őt a megküzdésben.

A playback-színház határai a kríziskezelésben
Hajduska Marianna szerint a katasztrófahelyzetek sűrített krízisek, amelyek
az emberek csoportját vagy akár tömegét érinthetik, váratlan, szélsőséges és
rendkívül kedvezőtlen hatásukkal felborítják az egyén és a közösség addigi fizikai
és lelki egyensúlyát. A sokkszerűen bekövetkező, sorozatos veszteségélmények
nyomán részben vagy egészben eltűnik a realitáskontroll, fokozódik a pszichés
3.
Az Áttűnések Improvizációs Színház 2010 decembere óta dolgozik Devecserben
az iszapkárosultak illetve helybéli segítőik körében, Dr. V. Komlósi Annamária pszichológus (a
katasztrófa-utógondozást végző pszichológusok kormányzati koordinátora) szakmai felügyelete
mellett.
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beszűkülés, drámaian megnő a szorongás, csökken az önbizalom, a személyiség
tehetetlenségében fokozott impulzivitással vagy bénultsággal, akár irracionális
mintázatú pánikreakcióval reagál. A katasztrófák abból a szempontból is speciális
krízishelyzetek, hogy nemcsak az egyén szintjén hatnak, hanem csoport- és
tömeglélektani jelenségek játszódnak le bennük: a társas befolyásolás, az
érzelemvezéreltség, a rendezetlenség és a pánik révén egyfelől alááshatják az egyén
problémavezérelt megküzdési lehetőségeit, és ezzel növelhetik a veszteségeket,
másfelől azonban a közös sors érzékelésével és az összefogás, tehermegosztás
lehetőségével elősegíthetik a támaszt is (Hajduska 2010).
A katasztrófapszichológia elméleti és gyakorlati tapasztalatai azonban azt is
mutatják, hogy gyakran nem csupán a súlyos krízishelyzet okoz komoly lelki sérülést,
hanem – másodlagosan – a segítés nem megfelelően alkalmazott módja, a tévesen
értelmezett válságkezelés is. Ezért a pszichológiai szempontok megfontolása, a
szakmai igényességgel alátámasztott beavatkozás kulcsfontosságú a válsághelyzetek
egyéni és csoportos kezelésében. Éppen a krízisben lévő egyén rendkívüli állapota
miatt válik kiélezetten sérülékennyé nemcsak a személyiség, hanem a segítői
gesztusrendszer és folyamat maga is, s éppen emiatt kell számos pszichológiai
szemponttal tisztában lenniük azoknak, akik bármilyen módon segíteni próbálnak a
bajba jutottakon (Pető–Szekeres 2006).
A krízisben lévő személy kifejezetten fogékony a változásra, labilis érzelmi működése
és regressziója miatt egyszersmind szuggesztibilis és motivált arra, hogy segítséget
kapjon. Ez a felfokozott, rendkívüli állapot egyszerre nagy lehetőséget, ugyanakkor
nagy felelősséget ad a segítő számára, a körültekintő prevenciótól az intervenciós
lépések alkalmazásán keresztül a rehabilitáció előkészítéséig (Hajduska 2010).
A fenti modellekből látható, hogy a krízisben és a katasztrófahelyzetben érintetteknél
csak meghatározott, körülírt időszakokban, a személyiség aktuális állapotát és a
külső körülményeket egyaránt figyelembe vevő módon kaphat szerepet a külső
segítségnyújtás.
A playback-színháznak helyet találhatunk a krízis-prevencióban (például a segítők
kiképzésében és megsegítésében, ahol a poszttraumás stressz hatásait illetve a
burn-out szindrómát kell megelőzni). A segítségnyújtás másik csoportjában, az akut
beavatkozások körében a krízis időbeli lefolyásának fázisait figyelembe véve szintén
sok minden bevethető: a pánik csillapítása és megelőzése, az élménymegosztás
lehetőségének biztosítása, az érintettek azonnali érzelmi támogatása, a lelki egyensúly
mielőbbi visszanyerése, a segítő szakemberek érzelmi tehermentesítése. S végül,
a rehabilitáció, helyreállítás, utógondozás területén jut nagyon fontos szerep a
különféle lelki beavatkozásoknak, mert amikor a trauma után időszakban fokozatosan
visszarendeződik a racionalitás és normalitás, a pszichés sérülés hatásai rejtetten
tovább munkálhatnak. Ezért fontos a pszichológiai segítségnyújtás folyamatosságának
biztosítása, az utánkövetés lehetősége. Az utógondozásban főleg a katasztrófa által
sújtott terület helyi szakemberei (például az egészségügyi személyzet, a családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat) vehetnek hitelesen részt, szükség esetén természetesen
külsősök együttműködésével. A helyi közösség tagjai ugyanis megtaníthatók a
csoportjukat érintő krízis utóhatásainak kezelésére, például a kollektív gyász és a
közös jövőről való gondolkodás gyógyító erejű rítusaiban. Végül, de nem utolsósorban
a rehabilitációban fontos szerepet kaphat a segítők segítése, hiszen a katasztrófa
pszichológiai hatásai őket is érintik, a stressz számukra is létező veszély lehet, nem
beszélve a kiégés lehetőségéről.
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A playback-színház rítusa és illetékessége
A krízistörténettel bánó playback-játék hatása felbecsülhetetlen jelentőségű. Amikor
ugyanis a mesélő megfogalmazza saját személyes érzését, hangulatát, történetét a
közösség előtt, ez nemcsak bátorságot kíván tőle, hanem kíváncsiságot, bizalmat
is. El kell viselnie, hogy a lejátszásban az ő tükörképét a többiek is látni fogják.
Ezt a személyességet és intimitásra való képességet a mesélőnek úgy kell elérnie
magában, hogy egy színházi előadás nézőközönségében ül, ott és akkor nagyrészt
ismeretlen számára a többi ember. Ha a színészek játéka, a jelenet jól sikerül, a
mesélő katarzist élhet át, miközben saját élménye egyben közössé válik, a többi
nézőre is hat (Bánki 2008).
A néző önkéntelen empátiával részesül abból az élményből, amit a mesélő kap.
Bevonódik, saját lelki rezonanciáin keresztül őrá is személyesen hat a visszajátszás.
Az ilyesfajta együttes élmény csúcspontja pedig az a spirituális hatás, ami egy
archaikus belső világba viszi vissza a nézőt éppúgy, mint a mesélőt, a színészt és
a zenészt. Ebben a spirituális térben, ahol a játékmester „sámáni” közvetítésével
teremtődik meg a művészi élmény, a színpad és a nézőtér egy térré válik – a néző
végül szinte jelen van a színpadon, benne él a történetben (Bakó 2003).
A sámánizmus modern értelmezése lehetőséget ad arra, hogy analógiákat
keressünk a fent leírtak mentén: a mesélő belső utazása, mint elmélyülési folyamat
megfelelhet az alászállásnak, a rögtönző színész különleges tudatállapotba
kerülése tulajdonképpen olyan, mint a transzállapot, rejtezés, révülés, a játékmester
kapcsolattartása a mesélő és a színészek között pedig a sámáni közvetítés
megfelelője lehet. A lelki tartalmainkkal való találkozás a történetmesélésben és
a színészi rögtönzésben a saját tudattalanunktól kapott segítséget jelentheti (alsó
világ, állati, szimbolikus segítők, mint erőforrások). A játék tükre által nyert megértés,
katarzis a felső világ, szellemi tanítás, útmutatás, mesterekkel való találkozás, ősanya
fogalmait idézi. A tükrözés maga olyan, mintha a sámáni gyógyítás, jövendölés
folyamata történne meg; az állatok, tárgyak megjelenítése a játékban az animizmust,
totemizmust idézi. A színpadi kellékként használt kendők, leplek egy állófogason
vagy létrán helyezkednek el (sámánlétra, sámánfa, életfa). A hangszerek között a
csörgők, dobok, sőt a sámándob is szerepel (például a dél-amerikai nyeles csörgő
nyele a világfát, a dobja a világegyetemet jelképezi). Végül, a játékot aláfestő zene,
illetve a jelenet végét jelző leütés szerepe a dobolást juttathatja eszünkbe (a magyar
néphitben a dob azonos a táltos lóval, a dobverő verése a ló siettetésének vagy
dobogásának felel meg, a dobolás pedig a szellemek világába való belovagolásnak)
(Bánki 2008).

Utat mutató nemzetközi és hazai példák
A playback-színház szándékosan a gyógyító kapcsolatra, a kommunikációra és az
emberek közötti megértésre figyel. Mások történeteinek meghallgatása abban segíthet
minket, hogy saját történeteinket mélyebben, a közösség sorsának szövetében is
érzékelhessük, így azok a kollektív és egyetemes élmények részévé válhassanak.
Amikor az egyéni megéléseken és megjelenítéseken keresztül helyet teremtünk a
közösség történetei számára, ott kezdődik a valódi szociális változás és átalakulás.
A playback-színház kulturális formája mellett számos területen alkalmazható,
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például a szociális szféra, az üzleti élet területén, a csoport-pszichoterápiában
vagy az oktatásban. Bevetették többek között a palesztin-izraeli konfliktus
kezelésében, ausztrál bennszülöttek abúzusvédelmi programjában, Chicagóban
pedig segédeszközként használták skizofrén betegek ambuláns utógondozásában.
Legismertebbek persze világszerte a nyilvános színházi előadások. Azt mondják, a
playback „a szomszédok színháza”: úgy jössz be az előadásra, mint egy idegen,
de szinte biztos, hogy a végén, mintha mi sem lenne természetesebb, könnyedén
beszélgetsz a körülötted lévő emberekkel (www.playbacknet.org/about).
Hannah Fox (2007) a playback-színház és a fórum-színház módszereit ötvözi a
konfliktuskezelésben. A playback a történetek érzelmi rétegét szólíthatja meg, nem
praktikus megoldásokat kínál, hanem katarzist nyújt (Fox, H. 2007).
Nurit Shoshan (2005) szerint a playback-színház az a hely, ahol az emberek
képessé válnak arra, hogy elmondják, mi van a lelkükben és a gondolataikban, és
rá tudnak nézni erre bizonyos távolságból. Olyan kreatív lélektani tér, amelyben
feldolgozhatók a különféle krízishelyzetek, lehetőség van a traumatikus történetekkel
való megküzdésre. Többirányú lelki folyamat zajlik, amely mindenkit összeköt
a playback-színházi térben: a történet ugyanis mindenkiben visszhangot kelt, s a
megjelenítés ezeket a személyes asszociációkat is involválja. Az alakítás felébreszti
összetartozás-érzésünket, az összetartozás pedig biztonságérzetet ad, és mindenkit
bevon a trauma-feldolgozás folyamatába. Elmondani egy saját történetet, élőben
viszontlátni a színpadon, külső szemtanújává válni – mindez magát a létezést
jelenti a krízisben érintett ember számára. A playback-színház ezzel az áramlással
ad megerősítést a krízisben. Így teremt esélyt a megtartásra, így támogatja a
személyiséget, így teszi lehetővé a gyógyulást (Shoshan 2005).
Katasztrófák feldolgozásához a playbacket talán először az 1985-ös észak-karolinai
Roanoke-i árvízről való megemlékezési ceremónia során használták, a mentésben
részt vevők számára. 1995-ben aztán egy japán cég a Kobe-földrengés gyermektúlélőinek szervezett nyári tábort, hogy elmesélhessék a katasztrófával kapcsolatos
élményeiket. 2005-ben New Orleansban a Katrina hurrikán által sújtottak körében
Jonathan Fox és munkatársai közreműködésével meghatározó playback-projektek
indultak el, többek között helyi playback-társulat is alakult, segítve a katasztrófa
sújtotta övezet újraéledését. Fox később megfogalmazta alapelveit a playback kríziskiterjesztésével kapcsolatban. 2007 szeptemberében Magyarországon Emergency
Playback Theatre Europa címmel tartott tréning-szemináriumot. 2009-től Tajvanon
előadássorozatok és workshopok indultak el a tájfunkatasztrófában segítő személyzet
és az érintett közösségek számára, illetve maguknak a playbackes segítőknek, YuChen Kao és Pamela Freeman közreműködésével (www.playbacktheatre.co.uk).
Magyarországon 2010. szeptember 20-án Miskolcon, a Jezsuita Gimnázium
Kollégiumában több társulat tagjaiból szervezett playback-team szerepelt és vezetett
beszélgetést a felsőzsolcai árvízben segítő középiskolás diákoknak, „Volt egyszer
egy árvíz…” címmel. 2010. november 21-én a Pécsi Playback Színház tartott
előadást Devecserben (Zánkay 2011). 2010. december 28-án és 2011. február 4-én
az Áttűnések Improvizációs Színház lépett fel Devecserben, az iszapkatasztrófa
sérültjei és segítőik körében. Útjára indult itthon is egy mozgalom…
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Jonathan Fox alapelvei a katasztrófahelyzetben
alkalmazott playback-színházról
1.

2.
3.

4.

A hálózati működés elve szerint a playback-társulatnak érdemes önálló
kapcsolatot fenntartania a helyi közösséggel és a krízis ellátásában részt vevő
szervezetekkel, mert a kritikus helyzetben a túlterhelt szervezők és segítő
szervek el vannak foglalva a legalapvetőbb feladatokkal.4
A fenntartható működés igénye: nem érdemes egy előadásra szerződni, hanem
folyamatossá kell tenni az ellátást, például olyan lokális társulat életre hívásával,
ami helyben maradhat, mint például a NOLA Playback Theatre New Orleansban.
Az ismeretek szükségessége: egyrészt fontos tájékozódni a helyi történelmi
és politikai viszonyokban, hiszen ezek fontos jelentéshátteret adhatnak a
személyes történetek megértéséhez; másrészt elengedhetetlen az önismeret,
saját félelmeink, előítéleteink, érintettségeink felismerése.
Végül, de nem utolsósorban nagyon fontos lehet a kongruencia meglétének
vagy hiányának tudatosítása: noha a playback-színház remekül
működhet az adott társulattól eltérő kultúrájú és fajtájú közösségben
is, a krízishelyzetekben való működést inkább az könnyíti meg, ha a
mesélő a magáéhoz hasonló arcokat lát viszont a színpadon (Fox 2010).

A devecseri krízisintervenciós
playback-előadások előzményei
Ugyanabban az időben, amikor Fox ajánlásai megjelennek az Interplayben, idehaza
2010 júniusában, Pécsett rendezik meg az Első Országos Playback-színházi
Találkozót a X. Pécsi Országos Színházi találkozó (POSzT) off-off programjai
között. Itt egy kávéházi beszélgetés során lendül tovább az ötlet, hogy társulatközi
együttműködésben is gondoljuk át a krízis-playback magyarországi kidolgozását. A
2010 tavaszi felsőzsolcai és Miskolc-környéki árvíz már valódi kihívást jelenthet egy
krízisintervenciós szolgálat számára. Ennek nyomán, a nyár végén megkezdődik
felkészülés. Miközben Argalász Attila (Áttűnések Imprvizációs Színház) kiépítette
a kapcsolatot a magyarországi katasztrófavédelemmel, Czellár Móni (Rögtönzések
Színháza a Lakmusz) megszervezte az első magyar krízisintervenciós célú playbackelőadást Miskolcon, a Jezsuita Gimnázium diákjai körében. Több társulatból összeállt
egy csapat, amely optimálisra nyújtott próbafolyamat után utazhatott el Miskolcra. Az
előadást és az azt követő beszélgetést Argalász Attila vezette játékmesterként.
A Pécsi Playback Színház 2010 novemberében Devecserben lépett fel (Zánkay
2011). Eközben az Áttűnések Improvizációs Színház folytatta belső felkészülését
a devecseri misszióra. V. Komlósi Annamária, a katasztrófa-utógondozást végző
pszichológusok kormányzati koordinátora felkérésére 2010. december 28-án
az Áttűnések megtarthatta első krízisintervenciós előadását az iszapkárosultak
körében. Erről és az ezt követő, 2011. februári második előadásról szól a következő
élménybeszámoló.
Az Áttűnések Improvizációs Színház éppen azzal a nehézséggel találta magát
szembe, hogy a devecseri katasztrófa utógondozásában részt vevő szervezetek kaotikus
viszonya nem tette lehetővé a társulat és az érintett helyi közösség közvetlen kapcsolódását és
a rendszeres, kiszámítható jelenlétet.

4.
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Első előadás: a devecseri iszapkárosultak
és segítőik körében
A társulat együtt érkezik meg Devecserbe az előadás napján, a reggeli órákban. A
településre érve szinte azonnal szemünk elé tárul az iszap által sújtott övezet fizikai
képe, az elhagyott házak, és a házfalakon, fákon látható vörös lenyomat, amely mint
egy magasan meghúzott épületlábazat, határával örök mementóként jelzi, meddig
merült szennybe az adott terület. A település más részeire érve ez a fizikai látvány
megszűnik, így a nyílt drámai hatás is elmúlik. Ha azonban nem látom éppen,
de tudok róla, hogy volt, akkor is el tudom képzelni a borzalmat – és ez sokszor
félelmetesebb lehet, mint a valóság.
Továbbérve, kiszállva az autóból, újabb erőteljes kép fogad minket: néhány
méterre az épülettől, ahol megálltunk, egy kissé teknőszerűen lejtő park viszonylag
magas fái közt, a téli kopárságban megfagyott, iszapgöröngyös talajon néhány
gyerek sétál és szaladgál, vidáman. Nagy kontraszt ez: élet az élettelenségben,
mozgás a mozdulatlanságban, színek az egyszínűségben. Ezek a gyerekek – hogy
még elevenebb legyen a kép – egy kivételével mind alacsonyabbak, mint a fákon
látható iszapcsík teteje. Csak találgatni tudjuk, milyen lehetett ezen a helyen, amikor
tombolt az ár, és mart mindent, ami az útjába került. Vajon visszajön-e még, vagy
tényleg elmúlt a veszély? Vajon életre kelnek-e még ezek a megfestett fák tavasszal?
Hihetünk-e az életnek? – ezek a kérdések jutnak akkor eszünkbe.
Megérintődve érkezünk meg az előadás helyszínére. A délelőtt további része
a társulati nyitókörünkkel és a bemelegítéssel, az egymásra hangolódással, a
próbával telik. Mindannyian beszélünk saját, krízisekhez való viszonyunkról, aktuális
hangulatainkról. Azt tervezzük el, hogy kezdetben nem a klasszikus playback-színházi
teret alakítjuk ki a közösségnek, hanem egy órát szánva a megismerkedésre, egy
nagy közös körbe invitáljuk őket. Meg akarjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy a
helyiek elfogadják jelenlétünket és közeledésünket. Hiszen a messziről jött ember azt
mond, amit akar (a színész azt játszik, amit akar), mi viszont közel szeretnénk kerülni
hozzájuk, annyira, amennyire ez számukra hasznos és jólesik. Elhatározzuk, hogy
csak az ismerkedő kör után rendezzük át playback-színházzá a teret, a csoportos
együttlét hangulatának megfelelő ritmusban. Arra készülünk, hogy mi színészek is
– a szokásos bevonulást elhagyva – a fogadó térben várjuk majd az érkezőket. Azt
érezzük, be vagyunk melegedve, elfogódottak és tettre készek vagyunk, szeretnénk
jól bánni a hozzánk érkezők bizalmával.
Néhány perccel a meghirdetett kezdés előtt már szállingóznak a vendégek.
„Bársonyosan” zajlik a megérkezésük, elmondjuk nekik, hogy miért ülünk körbe,
szeretnénk, ha kölcsönösen bemutatkoznánk. A társulat tagjai vegyesen elszórva
a körben, a vendégek között foglalnak helyet. Nagyon sokan jönnek, percekig
érkeznek az utolsók, nagy lesz a kör, pótszékekre van szükség, de végül mindenki
befér – becsukhatjuk az ajtót, bezárulhat a biztonságos tér. Gyenese Györgyi a
játékmester, ő vezeti a megismerkedő kört is. Néhány mondat után, a playbackszínház közösségi kultúrájára és rítusaira hivatkozva, a megszólításban engedélyt
kér a tegezésre – szerencsére mindenki hozzájárul ehhez. Vakmerő vezetői húzás
ebben a közegben, hiszen sok idős ember van jelen, másrészt a kisvárosi kultúrában
kevésbé megszokott az urbánus tegeződés. De ez a gesztus most önmagához képest
hiteles, egyszersmind utat mutat egy közös intimitáshoz, s vezeti azokat, akik ebben
a körben ülnek. A tegeződés csak erre az alkalomra szól – javasolja a játékmester.
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A megnyitott kör hamar személyessé válik. Az emberek türelmesek egymással,
s a lassú időben mindenki mond néhány szót, mint amikor az indiánok ülnek a tűz
körül. Kiderül számunkra, hogy a közel negyvenfős alkalmi közösség nagy része az
iszapkatasztrófa érintettjei közül érkezett, ők azok, akiket evakuálni kellett, házaik
lebontásra várnak. Többen közülük komoly fizikai sérüléseket is elszenvedtek.
Mellettük, közöttük néhány segítő szakember foglal helyet, a helyi családsegítő
munkatársai, akik közül többen saját maguk is érintettek az iszapkárban – de itt és
most civilek.
A nagy körben jól érezhető az is, kik azok, akiknek megosztásra kész történetük
van, s valószínűleg mesélni fognak az előadáson. Mire véget ér a kör, le is telik az erre
szánt egy óra. Közösen rendezzük át a teret, kialakítjuk a színpadot és a nézőteret.
Mindenki részt vesz ebben. Amikor együtt pakolunk, aktívan teremtjük meg az
élménymegosztás rituális kereteit, társulat és közönség pár percre összekeveredik,
eggyé válik, hogy aztán mindenki megtalálja a maga helyét.
Amikor a közönség és a társulat elfoglalja saját helyét a playback-színházi térben,
a játékmester a nézők felé fordul, és röviden ismerteti, mi fog következni. Az ilyenkor
általános, lassabb hangolódáshoz képest azonban ez a közönség – a megismerkedő
kör után – már oldottabb, aktívabb. Gyorsan jönnek az első hangulatok, sokan jelzik,
hogy mesélnének. A nyitó kérdés: „Hogy vagytok most itt? Milyen hangulatban,
érzésekkel vagytok jelen?” – egyszerre többekben váltja ki a megszólalás igényét.
Györgyi, a játékmester alkalmazkodik a helyzethez, s érzékelve a hangulatok
megosztásának feldúsuló igényét, nem egymás után ad szót a jelentkezőknek,
hanem hagyja, hogy ők, szinte egymás szavába vágva, mondhassák, ami bennük
van, kapcsolódjanak egymás mondandójához, legfeljebb arra int, hogy hallják meg
egymást. Csokorba szedi a hangulatokat, arra buzdítva az aktív nézőket, hogy akár
egymás hangulatára is reflektáljanak. („Kinek van ehhez hasonló érzése? Vagy más?”)
Így aztán, miután Györgyi összegyűjti a néhány perces „fórum” hangulatait, azaz a
sírást, szomorúságot, bánatot, kilátástalanságot, következhet az ezekre reflektáló
megjelenítés, egy folyékony szobor formájában. Ez a jelenet az említett hangulatok
közös vonásaira reagál, egy képben köti össze őket. A közönség viszontlátja
hangulatait a színpadon, itt először nyugtázza saját érzéseinek interpretációját úgy,
ahogy a playback-színész az álommunkához hasonlóan sűrített, kihagyásokkal és
hangsúlyozásokkal formált, szimbolizált módon játssza azokat vissza. Az erőteljes
hangulatok (például a sírás) úgy nyernek megértést és elfogadást a közösségben,
hogy „művészi” ábrázolásukban már nem teljesen ugyanazok: külsővé váltak,
elfogadhatóbbak-tartalmazhatóbbak lettek.
A továbbiakban Györgyi – enyhítendő a nehéz hangulatok terhét – direkt kérdéssel
fordul a közönség felé. „Milyen volt most, így a karácsonyotok?...” Ezzel a játékmester
a szokásos várakozó attitűd helyett vezetői gesztussal moderálja a témát. Mintegy
megérezve az aktuális közeg regresszívebb minőségét, tudatosan az erőforrások, a
pozitív érzések felé tereli a szót. A tanult sámáni működéshez ez is hozzátartozik, hogy
speciális helyzetekben a játékmester elébe mehet egy hangulatnak, s akár a nézők
és mesélők helyett is szóba hozhat valamit, kimondhatja, ami már tapintható. Ha
valóban a közönségre figyel, az ő lelki rezdüléseiket érzékeli, akkor hiteles maradhat.
Györgyinek ez jól sikerült, a közönségből egymás után jöttek a karácsonnyal
kapcsolatos hangulatok, a jó erőforrások tartománya ugyanúgy hozzáférhetővé vált,
mint a nehéz érzések, a gyász, a kétely és a bizonytalanság alig megfogalmazható
terhe.
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A hangulatok után a történetek következnek – kettőt idézünk fel most közülük.
E. mesél először. Kicsi, törékenynek tűnő, ám nagyon erős és vitális idős néni, aki
játékosan, igazi ízes humorral és cifra, népies káromkodásokkal írja le, hogyan kúszott
majd tört be házába a vörös iszap, hogyan próbált ő takarítással, az ajtók zárásával,
nyitásával, praktikus eszközökkel védekezni a katasztrófahelyzetben. Elmondja azt
is, hogyan vonult vissza az iszap, mivel sikerült neki megfékeznie azt. Történetében –
így annak visszajátszásban is – a mozgásos, dinamikai elemek, az erő és a küzdelem,
az iszap megszemélyesített fellépése, harca, veszélyeztető ereje, tombolása és
visszavonulása dominál. Hálás feladat erre rögtönözni. Szabadon áramlanak az
érzések és indulatok, a küzdelem ereje és a humor intenzitása rengeteg energiát ad.
Az elmesélt történet dramaturgiája is teljes, hiszen megjelenik a feszültség feloldása,
a megküzdés sikere, az akut krízishelyzet megoldása. Mindezt rengeteg szimbolikus
elemmel, a kellékekkel (kendők, kötél, esőbot), a mozgás, a hangeffektusok és a cifra
verbális elemek ellenpontozásával lehet fokozni a színpadi jelenetben. Nem esünk
azért túlzásba, sikerül végig az elmesélt történetnek megfelelő szinten a küzdelem
belső dimenzióit is megmutatni. A dramatikus cselekmény színpadi képsorához
hozzáadódik az elbeszélésben külön nem hangsúlyozott félelem, kétségbeesés,
a fáradtság és a csüggedés ábrázolása. E., a mesélő a jelenet után elégedett és
boldog. Sikerült megmutatnia, hogy egyedül élő, idős nőként hősiesen elbánt a „vörös
sárkánnyal”, ahogy ő nevezte, és a közösség szemében példája respektálható lehet.
M. következik. Nagyon érintetten, a sírással küzdve meséli el történetét, ahogy
egyedül volt éppen a házban, lepihenni készült magas vérnyomása miatt, amikor
betört az iszap. Kénytelen volt a padlásra menekülni, ahonnan hosszú órákon át
nézte végig az ár tombolását. „Láttam az autókat, az állatokat elúszni, de amikor
a muskátlimat vitte, az volt a legrosszabb.” Egyedül maradt, családja távol, végül
csüggedten imádkozott. A házhoz érkező, és kiabálására érte induló tűzoltók alig
tudták rábeszélni, hogy jöjjön le a padlásról, mert nem hitte már el, hogy nem
pusztult el végleg minden. S amikor rá tudták venni, hogy kisegíthessék a házból, a
mentőjármű vezetőjét már ő maga navigálta a platón állva, mert fejből tudta, hogy az
iszappal borított utca melyik oldalán van az árok. A lejátszásban az őt játszó színész
a dramaturgia történetiségét is megjelenítve a kétségbeesés és a hit, a csüggedés
és a remény, a passzív tehetetlenség és az aktív hőssé válás átalakuló folyamatát
és belső érzéseit mutatja meg. „Milyen erősek ezek az emberek!...” – mondja M.
szerepében a rögtönző játékos, miközben drámai lassúsággal, mintegy a színészek
kockáról kockára játsszák le azt a képsort, ahogy M-et lehozzák karjukon a padlásról
a tűzoltók. M. az érte jövő emberek megjelenésében kezdetben kételkedve, félve és
pörölve, de lassan észreveszi és elhiszi, hogy mégis megmenekülhet: fokozatosan
újraébred benne a hit és az életérzés a tűzoltók karjaiban. A házból kiérve már ő
maga válik segítővé a mentőjármű platóján. Ez a rendkívül sűrű belső vívódás, a
kinyílás és a drámai átalakulás, az élet visszatérése és annak elfogadása jelenti itt a
színészek számára a történet érzékelhető fókuszát, ezt ábrázolják hangsúlyozottan
a szándékosan lelassított, narrált képsorban. A fizikai létbe való visszatérést, a
tulajdonképpeni földre szállást pedig a színpad hátsó részében székre álló másik
színész emeli ki azzal, amikor az isteni gondviselés szerepében M-hez szól, és
elismerését fejezi ki az Ember erejéért, kitartásáért és hitéért. Az isteni hang egy másik
szintre emeli a megküzdés eredményét és jutalmát, az imádság és a hit fontosságát
keretezi, és a mesélő megerősítését célozza ezzel. M. a jelenet lejátszásakor nagyon
megérintődik, sír. Amikor a játékmester a játék után odafordul hozzá, hogy támaszt
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nyújtson, és megkérdezze, mit hozott számára saját történetének visszajátszása,
megköszöni a színészek játékát, és elmeséli, hogy elkezdett naplót írni, mert szeretné
megőrizni a jövőnek, amit a vészhelyzetben átélt.
Az előadás végén elköszönünk a jelen lévő közösségtől. Csendben, elégedetten
búcsúznak, méltósággal vonulnak a kijárat felé. Szívszorító utókép, hogy az egyik
idős asszony nem találja a kabátját, ugyanis nem ismeri fel, mert adományozott
ruhanemű, nemrég kapta az iszapkárban odaveszett ruhái helyett. A zsebbe dugott
kesztyűről azonban végül ügyesen rálel a kabátra – hiszen az megmaradt, az tényleg
az övé.
A társulat tagjai a helyszínen azonnali megbeszélést tartanak: itt kiderül, hogy
mindenki nagyon elfáradt és kimerült, a figyelem és az érzékelés, a közönségre
és a nehéz érzésekre való ráhangolódás rengeteg energiát követelt, de megérte.
Bevált a közös bemutatkozás köre, mert strukturáltabbá tette a résztvevők jelenlétét,
fokozatosan tudtunk szocializálódni a playback-színházi rítusra. Az együtt töltött időben
részévé válhattunk egy közös folyamatnak, amelyet a krízis és annak feldolgozása
jelent, és ezt nem a szokásos előadói szinten, hanem egy beágyazottabb, médiumszerű szerepben tehettük meg. A színész és a megjelenítés ilyenformán nem fókusza,
hanem tükröző felülete az előadásnak. A megjelenő humor (E. történetmesélése) és
az újrakezdés ígéretei (M. hite) számunkra is az élet csírájaként tűntek fel, olyanok
voltak, mint feketeségben a fehér pötty – mint az előadás előtt a parkban látott
képben a kopár, sérült tájon a vidám gyermekek. Megtiszteltetésnek éltük meg, hogy
jelen lehettünk, hogy lehetőséget kaptunk a játékra – felemelt minket az együttes
élmény. Jó volt, hogy erős belső képekkel dolgozhattunk, hangosak és intenzívek,
csendesek és lassúak, egyszóval dinamikusak lehettünk a színpadon. Erős a
vágyunk a folytatásra, és arra is, hogy a segítők számára (akik páran jelen voltak, de
háttérbe húzódtak az előadáson) szintén elhozhassuk szolgálatunkat.
Utólagos elemzésünkben azt szűrtük le, hogy a nyitókör szerencsés volt, mert
egy bemutatkozáson túli, közös érzelmi síkra hangolt mindenkit. Ezzel erősítette
a diszkréció és a bizalom hatását, megszólított egy közös nyelvet, spirituális teret
teremtett a sérültek, segítők és a playback-társulat köré. A közös struktúraváltás
(a színházi térré való átalakulás) nyomon követhető átmenetet adott a playback
rítusrendszerébe. A történetmesélések többek között ezektől a keretektől is
strukturáltabbak, differenciáltabbak lehettek, ami támogatta a krízis elviselhetőbb
narratívájára való rátalálást. A jelenetek és visszajátszások dinamizmusa, illetve a
nézők történeteinek egymásutániságában rejlő csoportdinamikai ív magával hozta
az elmozdulás, mozgás, kinyílás, felbátorodás, a hősies megküzdés, a szavakra
találás, az emlékezés és a megőrzés, a sírás és a nevetés szabadsága, illetve a jövő
felé fordulás lélekmozgásait. Ez lehet maga a gyógyító élet a halál tombolása után.

Második előadás: a devecseri segítők csoportjában
A társulat második megérkezése Devecserbe az ismerősség nyugalmával és
egyúttal bizonyos feszültség kényelmetlen érzetével jár. A városba érkezve derűsen
szállunk ki az autóból, s a „rutin” biztonságérzetével keressük meg a helyszínt, ahol
majd előadást tartunk. Ezúttal a könyvtár olvasójában kapunk terepet: komfortos,
hangulatos, egyszerre komoly és biztonságot nyújtó tér, hamar berendezzük.
Időt szánunk magunkra, az egymásra hangolódásra, ennek egy részét azonban
a segítői szerep veszélyeztetettségével kapcsolatos személyes viszonyunk
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megbeszélése, illetve a kiégés-szindróma mentálhigiénés ismeretének rövid
áttekintése teszi ki. Ezután bemelegítünk, nagyrészt fizikai gyakorlatokkal. Átmozogjuk
a teret, ráérzünk saját ritmusunkra, megfigyeljük belső rezdüléseinket, és ebből
kiindulva keressük a változás, változtatás irányait a mozgás, hangok és gesztusok
eszközeivel. Úgy döntünk, hogy a már bevált módon, egy nagy bemutatkozó körbe
hívjuk az előadásra érkezőket.
A bemutatkozó körre gyorsan és pontosan érkezik a közönség. Jóval kevesebben
jönnek el, mint első előadásunkra: ez a délután kifejezetten a segítőknek szól.
Ismerős arcokat látunk, akik jelen voltak az első, decemberi együttlétünkön is. Örülünk
egymásnak, bizalom és tettrekészség van bennünk, úgy érezzük, felkészültünk az
aktivitásra. Gyenese Györgyi a játékmester ezúttal is, ő köszönti a jelenlévőket, és
elindítja a kört. Azt éljük meg, hogy most nehezebben születik meg a bizalom, és ennek
nem lehet érezni a pontos hátterét. Mi ugyanis, akik segíteni szeretnénk a segítőknek,
lényegesen nyitottabbnak, személyesebbnek tűnünk, mint ők, akik most nehéz
dilemmákkal, komoly ambivalenciákkal, egyéni és testületi sérelmekkel vannak jelen.
Nehéz nekik erről nyíltan beszélni, nehéz belefogniuk a beszédbe, mintha keresniük
kellene, mi az, ami megfogalmazható, megosztható velünk mindebből, érzelmileg és
morálisan.5 Éppen e visszafogottság és lojalitás-bizonytalanság miatt alakul egyfajta
diszharmónia a közös térben, amit Györgyi azzal old fel, hogy spontán módon átvezeti
a beszélgető kört a színpadi rítus keretei közé: playbackkel dolgozzunk azzal, ami jelen
van.
A playback-játékmester tanult „sámáni” működéséhez tartozhat, hogy krízisérintettséggel dolgozva azonnal reagálnia kell a legváratlanabb hatásokra is. Györgyi
szerencsésen ráérez, milyen nehéz a devecseri segítőknek megtalálniuk azt a belső
felhatalmazást, hogy megfogalmazzák saját érzéseiket és gondolataikat. Valami
gátolja őket ebben. Az általunk kínált közös bevezető kör implicit egyenlőség-érzete,
a megszólalásra való felhívás éppen hogy nem segítette most a megosztást, de a
playback-színházi tér védettségében már lassan elindulhat azoknak az élményeknek
az inspirált, biztonságos közzététele, amelyek a szavak racionális szintjén még
értelmezhetetlenek vagy vállalhatatlanok.
Aki figyelni tudott az előadás érzelmi dinamikájára,6 annak érthetővé vált,
hogy miért nehéz megszólalniuk a segítőknek. Hiszen működésük elismerése,
szerepük és létezésük kérdőjeleződött meg fenntartóik oldaláról: nem
kaptak semmiféle elismerést. Alapvető hiányként és sérelemként élik meg
elutasítottságukat, ugyanakkor éppen segítői szerepük speciális követelményei
miatt el kell, hogy felejtsék személyes érzéseiket a mentési helyzetekben.
Azonnali hangulatok csokra következik. A panaszok megfogalmazása és azok
színpadi visszatükrözése meghozza a bizalmat, és megnyit a résztvevőkben egy
biztonságos teret a lelki tartalmak közlésére. Azt éljük meg ekkor a színpadon,
hogy nehéz átérezni és megjeleníteni ezeket a mély sérelmeket, nehéz belépni
abba a tartományba, ahol a segítő szerepükben tartott, de abban el nem ismert
5.
Akkor még nem vált nyilvánvalóvá számunkra, hogy ezt a közös hangulatot mennyire
meghatározza a segítők szakmai szervezeti rendszerének és a velük kapcsolatos fenntartói
működésnek a kuszasága, anomáliái. Akkor elsősorban a személyes érzések kaotikus szintjét
érzékeltük – a saját bőrünkön is.
6.
A színész inkább a mesélőre, az egyén érzelmi állapotára érzékeny, a játékmester
azonban kézben tarthatja a dinamikai ívet és a közös hatásokat
– a szerencsés megfigyelők pedig azonnal ráérezhetnek valamire.
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emberek valódi elutasítottságot élnek meg.7 A hangulatcsokor elemeit visszajátszó
jelenet tükrözi az élmények intenzitását, kifejezi a borzongás, félelem, fájdalom,
tehetetlenség érzéseit. A megjelenítés azonban csak kevéssé tudja csillapítani
ezeknek az érzékszervileg is sokkoló élményeknek az intenzitását. Inkább azzal él,
hogy más modalitásokkal is illusztrálja a nehezen kifejezhető, regresszív élményeket
(például a hangot vizuális elemekkel, a belső érzéseket mozgással mutatja meg),
illetve behozza a verbalitás eszközét, a színpadról akár belső monológgal kísért,
differenciáltabb
szintű
kifejezés
lehetőségét,
megfogalmazhatóvá
téve
ezzel a megfogalmazhatatlant. Nehéz terep ez. Sok érzést, indulatot kell elnyelnünk
és visszajátszanunk.
Ezután a történetek következnek. Továbbra is súlyos, lassú dinamika zajlik az
előadás közös lelki terében, de ezek a percek érezhetően az érlelődő, tudatossá és
vállalhatóvá tett szenvedést mutatják be a közösségnek. A közönség soraiban ülő
nézők hamar felismerik egymás hasonlóságát. A közös sors erejében osztozni tudnak
azok, akik eddig – hiába kollégák – ilyen formában még nem osztották meg egymással
élményeiket. Az egyik történet K-é. Ő arról mesél, hogy amikor a katasztrófa napján
egész nap a mentésben dolgozott, az volt a dolga, hogy telefonálgasson, és intézze a
gyerekek evakuálását. Arra azonban, hogy pontosan mi történt azon a napon, hogyan
hozta haza a gyerekeket, hol járt, mit csinált – egyáltalán nem emlékszik! Csak a
kollégák elbeszéléséből, az utólagos felidézésekből tudja összerakni a képet, mert
az emlékezete arra az időszakra kiesett. A megjelenítésben az általa kiválasztott, őt
megformáló színész, Sütöri Ági becsukott szemmel játssza szinte végig a szerepét.
„Nem merem még kinyitni” – mondja a jelenetben, holott ez a történetmesélésben
nem hangzott így el. Mások, akik körülötte vannak a színpadon, helyettesítik kieső
érzékelését, válaszolnak neki, biztatják őt. A visszajátszás így megmutathatja azt a
belső érzelmi kiszolgáltatottságot és küzdelmet a mesélő számára, aminek ő csupán
a következményét tudatosította eddig: elfelejtett mindent. Az emlékezés hiánya
így valójában az érzékelés hiányává lényegül át a jelenetben, egyfajta dinamikai
értelmezést is adva ezzel.
Sütöri Ági, aki K. szerepében volt, azt meséli erről utólag,8 hogy valóban azt élte
meg a színpadon, nem meri kinyitni még a szemét, nem tudja befogadni a valóságot,
hiába állnak mellette. „Az ember arra nem emlékszik, amire nem mer” – mondja
Ági. Ugyanakkor a nem emlékezés meg is véd valamitől. Ott, annak a jelenetnek a
visszajátszásában ez a mögöttes sérülékenység nem volt egészen kibontható, de a
krízisben való működés veszélyeit és sérülékenységét jól illusztrálta.
K. története nagyon sűrű, drámai, pontos visszajátszást kapott az előadáson. Az addig
számára értelmezhetetlen és elfogadhatatlan amnéziás élmény, aminek nagyrészt a
külső körülmények forgatagos zavarában kereste magyarázatát, a megjelenítésben
most egészen máshol, a lélek belső vívódásában, a helyzettel való szembesülés
félelmében és a lelki felkészültség, rátermettség dilemmáiban („én vagyok-e az, aki
segíthet?”) kapta meg fókuszát. K. sírt. Megköszönte a visszajátszást.
Az előadás hangulatát, tartalmi és dinamikai ívét áttekintve húsbavágó felismerés
volt számunkra, hogy egyrészt ezek a segítő szakemberek mennyire kiszolgáltatottak
a körülöttük lévő rendszer működésének, másrészt milyen sérülékeny lelkiállapot
Utólag értelmezhető, hogy ezek a sérelmek nem segítői működésükkel,
helytállásukkal vagy a sérültekkel való viszonyukkal kapcsolatosak, hanem a fenntartói rendszer
és a sajátos szervezeti működés anomáliái hozzák létre. Olyan fantomokkal küzdenek tehát –
és mi, színészek is velük együtt –, amelyek láthatatlanul bénítják őket.
8.
Személyes, szóbeli közlés (idézve Sütöri Ági szíves engedélyével)

7.
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jellemzi őket. A bemutatkozó kör diszharmóniája és lelki terhe, a hangulatok kaotikus,
veszélyeztető beszűkültsége és szétesettség felé mutató tartalma, valamint a
történetekben megélhető kiszolgáltatottság, illetve a védelem, biztonság és elismerés
elemi hiánya mind-mind a krízisérintettség súlyosabb fokozatait, a poszttraumás
stressz (PTSD) kézzelfogható realitását mutatták meg. A playback-színház oldaláról,
színpadi működésünket tekintve is azt éltük meg, hogy lejátszásaink változó
színvonalúakká váltak, nagy erőpróba volt számunkra a történetek értő érzékelése és
visszajátszása. Megnyomott mindenkit a jelen lévő résztvevők lelki terhe. A közönség
háttéréletéből érzékelhető, határok nélküli, kaotikus rendszerhatások az előadáson is
regresszív élményeket hoztak elő, ami a megjelenítésekben is átrendezte a határokat,
a szokásos rítust. Ily módon mi, színészek és a játékmester is sérülékennyé váltunk,
továbbgyűrűzött hozzánk az érintettség – ezért világossá vált, hogy nekünk is, de
főleg a devecseri segítők számára nagyon fontos lenne a további élményfeldolgozás
lehetősége.
Szemben az előző, decemberi előadással, most nem azt a jótékony fáradtságot éltük
át, ami akkor megemelt és feltöltött. Saját bőrünkön inkább a nehéz érzéseket hoztuk
el, nem a kínált és remélt megkönnyebbülést. Ahogy az érintettekkel dolgozó segítők,
úgy mi is, a nekik segítők átvettünk egy sor indulatot, amelyekkel kezdenünk kell
valamit. Keserű tapasztalat persze, hogy ez a sérülékenység a külső feltételrendszer
(például a helyi szervezés közigazgatási és politikai szintjei, a szervezetek viszonyai)
miatt következik be. Úgy tűnik, az intervenciós szakmai munka nehezítetté válik, és a
szemünk láttára veszélyezteti a helyi professzionális segítők mentálhigiénés állapotát.
Holott jól tudjuk, a krízisintervenció hosszabb távú, rehabilitációt segítő működését
éppen ez a szervezeti réteg tudná optimálisan biztosítani.
A két devecseri előadás történéseiből egyrészt leszűrhetők azok a megfigyelések,
amelyek a playback-színház nem-specifikus hatásait igazolják. Ezek többek között
a közös rituális tér védettséget adó hatása, a történetmegosztás feldolgozást segítő
működése, az önkifejezés és a visszatükrözés ön-azonosságot és a közösséggel
való azonosságot erősítő hatása, az érzelmi dimenzió kinyílása, a társas figyelem
és élménymegosztás, az azonosulás és bevonódás humanisztikus gesztusai. Ilyen
a krízisérintettség érzelmi beszűkülésének oldása, a lelki stabilitás, a remény, a
megerősödés, a jövő felé fordulás esélyeinek felmutatása, a mese, a játék és a humor
kreatív eszközei, illetve a mély, tragikus érzések elviselhetővé tétele az ábrázolás és
az újbóli befogadás által. Mindezek a hatások érzékelhetőek voltak mindkét devecseri
előadáson.
Ha azonban visszagondolunk K-ra, esetében szembesülhetünk a playback-színház
terápiás hatásával is. Amikor a színpadi K. (Sütöri Ági) azt érezte, hogy nem tudja
kinyitni a szemét, időt hagyott arra, hogy érzékelje azt is, mi következik ebből. A
játék spontaneitása lehetővé teszi az átélt élmények azonnali megmutatását. Így vált
lehetővé az is, hogy K. ijesztő amnéziás élménye egy másféle zsigeri értelmezést
nyerjen a „nem látok, mert nem merek látni” színpadi képében. K. reakciója, sírása,
katarzis-érzése igazolta a spontán visszatükrözés értelmezési irányát, úgy tűnt, hogy
az őt játszó színész, mint alteregó nem tévedett. Ezzel a már megfogalmazhatóbb
érzés-változattal a mesélő jobban tudott azonosulni, így elfogadta azt. Csökkenhetett
belső feszültsége.
A playback-színház konkrét lelki változást segítő és gyógyító hatása sok mindentől
függ, nem törvényszerűen következik be. Elsősorban a személyiség öngyógyító
erőforrásaiból, ilyen értelemben tehát a mesélő értéke. A playback-színházi rítusban
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azonban mindehhez szükség van a biztonságra és a felelősségvállalás átláthatóbb
feltételeinek megteremtésére. Ezért célszerű lenne kidolgozni eddigi tapasztalataink
alapján azt az elméleti-gyakorlati protokollt, amely vállalható számunkra, minimalizálja
a sérülékenységet, a krízislélektan és a playback-színház elméleti és gyakorlati
eredményeiből táplálkozik, és folyamatosan frissülő, az élet kihívásaihoz alkalmazható
módszertanhoz vezet.

A krízisintervenciós előadások etikai
és szakmai megfontolásai
A playback-színház nem terápia. Ugyanakkor, mint minden, egyéni intimitást és
emberi kapcsolatot érintő, kulturálisan és szociálisan ható műfajnak, lehetnek
terápiás hatásai. (Rowe 2005) Más szempontból viszont minden playback-színház
alapvetően igenis terápiás hatásúnak tekinthető, abban az értelemben, hogy a benne
lezajló folyamatok optimális esetben valamennyi jelenlévő, így az előadók számára is
lehetőséget adnak a gyógyító hatásra, a korrekciós élményre (Salas 1999).
A krízisintervenció területén alkalmazott playback ugyanígy a saját eszközeivel hat,
de speciális környezetben. Az emberi kiszolgáltatottság különös körülményei között,
egy rendkívül sérülékeny, átmeneti lélektani térben bánik érzelmekkel, hat egyéni és
közösségi sorsokra. Ezért a társulatban különösen fontos számunkra, hogy a krízis
területéhez kellő szakmai megfontoltsággal közelítsünk, rendelkezésünkre álljanak
a krízispszichológiai elmélet és gyakorlat tapasztalatai, illetve saját felkészülési
folyamatainkban optimális minőségű szakmai állapotba kerüljünk, amikor kríziselőadást vállalunk. Ebbe az is beletartozhat, hogy nem lépünk fel akkor, ha ennek
feltételeit veszélyesnek, esetlegesnek, vállalhatatlannak érezzük.
A krízishelyzetben alkalmazott playback speciális beavatkozás abban az értelemben
is, hogy minden előadásnak megvan a sajátos aktualitása és dinamikája, és ez
igaz lehet ugyanannak a közönségnek tartott két különböző előadására. A krízis
tulajdonságai (váratlanság, szélsőségesség, kín, kihívás, indulatosság, beszűkülés,
ellentétek küzdelme, rendkívüliség, sérülékenység, kreativitás, fantázia, szenvedély)
egyrészt folytonos, mindig a jelenre érvényes készenlétet kívánnak meg, másrészt
nem érdemes és nem etikus egyetlen beavatkozási aktusban gondolkodni. A krízisbeavatkozás érzékeny lelki tartományt érint, amelyben a különféle változások
rapszodikusan és bejósolhatatlanul mehetnek végbe, ezért nemcsak a krízisérintettség
felbecsülése, hanem a változások követése miatt is fontos az utógondozás. Érdemes
ezért Fox ajánlásait komolyan véve folyamatra szerződni (több előadás, helyi társulat
megszervezése), s követni az abban zajló többrétegű változásokat.
A krízishelyzetben működő playback-színház játékmesterének a lehető legjobban fel
kell készülnie a változások bejósolhatatlanságára, az indulatok és érzelmek dinamikus
és azonnal ható működésére. Jelenlétét egyszerre jellemzi a nagyfokú nyitottság, a
befogadás és az emberi érzések tisztelete, ugyanakkor egyszerre kell nagyon erősen
tartania a playback alkalmazott rítusát, az előadás szereplői közti közvetítést és a
kereteket. Bármi, bármikor megtörténhet (zokogás, szélsőséges indulati reakció, actingout, pszichotikus jellegű, szétesett viselkedés, pánik) s neki azzal mindig kezdenie kell
valamit. Reakciója gyakran egész testéből indul, saját belső impulzusain keresztül éli
meg a közösségi és egyéni érzelmi működés azonnali hatásait. Minden, a krízisben
lévő közösség számára aktuálisan fontos és a jelenben születő impulzusra érzékennyé
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kell válnia – adott esetben rugalmasan felülírva az előadás rítusát is, ha azt a pillanatnyi
helyzet indokolja. Attitűdjében aktívabb, kontrollja szorosabb, felelőssége nagyobb,
mint szokásos terepén, a színházban. Néha a mesélő vagy a közönség helyett kell
kimondania egy-egy érzést, a biztonság megtartása érdekében. Sokkal több minden
megengedhető neki és a társulatnak is, de ennek az eredeti rítustól való eltérésnek a
fókusza mindig a kríziskezelés logikáját, a biztonságteremtést célozza.
A krízishelyzetben mesélő személy történetét nem érdemes túlságosan kibontani,
nem kell mélyre ásni, mert ezt a műfaj keretei sem indokolják, és a krízisérintettség
sérülékenysége is ellenjavallttá teszi. A mesélő története és az elbeszélés módja
gyakran magán viseli a kaotikus, diffúz, szervezetlen, illogikus jegyeket. Ezeket csak
olyan mértékben érdemes a játékmesternek strukturálnia, amennyire azt a krízis
kezelése és a biztonság igénye lehetővé teszi. A játékmesteri krízisinterjúban a mellette
ülő mesélő testi változásait is egészen közelről érzékeli: akár erre is reagálhat, ha a
primer fizikai és lelki szükségletek megkívánják (ivás, evés, rosszullét, stb.).
A krízishelyzetben születő történet vagy hangulat mindig egy implicit remény-igénnyel
jár együtt, nagyon fontos ennek megérzése és az öngyógyító folyamatok felismerése.
Ez a remény azonban mindenkire egyéni módon jellemző, egyéni formákban jelenik
meg, ezért hagyni kell, hogy a maga ritmusában hassa át ez egyén megküzdési
törekvéseit. Adott esetben aktívan is lehet efelé terelni a figyelmet, ha ezt a krízis
kezelése indokolja (például a karácsony témájának aktív beemelése az előadásba).
A játékmester mesélővel való viszonyára a krízisinterjú analógiája jellemző, ahol
egyszerre zajlik a mesélő állapotának folyamatos felbecsülése, kikérdezése, követése,
és egyszerre van jelen a realitás megőrzésére irányuló, aktív, direkt attitűd, az érzelmi
elfogadás és csillapítás, a biztonságnyújtás – úgy is, mint a közösség elfogadásának
közvetítése a mesélő felé.
A játékmestert és a színészt megérinti a krízis ereje és dinamikája. Ezért különösen
fontos az önismereti működésben tisztázni, kinek milyen a viszonya a krízissel, milyen
módon érintődik, és mire van szüksége ahhoz, hogy érintettségében biztonságot és
elfogadást kapjon.

Az „elég jó” playback-színház
Jo Salas (1999) a bettelheimi „elég jó szülő” analógiájával élve használja ezt a kifejezést
egyik tanulmányában (Salas, J. 1999). Szerinte ugyanis van néhány félreértelmezési
lehetőség, amelyek talaján „nem jó” playback-színház is születhet. Ilyen tévedés az,
ha például a playback-színházat öncélú szórakoztatásra, komédiázásra használják.
Noha a műfaj alkalmas a szórakoztatásra, nem jó, ha a közösségi elv, a rítus megtartó
ereje háttérbe szorul, és egyedüli értékként a közönségsiker lép előtérbe. Nem
szerencsés az sem, ha az előadás alkalmasint vagy akár rendszeresen figyelmen
kívül hagyja a mesélők történeteinek mélyebb rétegét. Ez az a szint ugyanis, ahol
az érzelmi fókusz meglelhető, a mesélő megtartható, megosztott lelki tartalmai
respektálhatók. Ha ezt a réteget nem érinti meg a lejátszás, akkor nem fejlődhet ki
egy téma, nem jöhet létre igazi változás sem. Végül egy másik, téves értelmezési és
alkalmazási lehetőség, amikor a játékmester erőlteti a pszichológiai interpretációt,
folyton-folyvást értelmezi, amit a mesélő mond, és valamilyen terápiás attitűdöt
implikál a mesélővel vagy a közönséggel való kapcsolattartásában.
Az elég jó playback-színházban az történik, hogy a mesélő történetét megfelelő
empátiával fogadják, s intuitív módon ráérezve annak mélyebb rétegére,
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esszenciájára, visszajátsszák azt. Ez a lényeg. Ahogy Mimi Katzenbach mondja: „A
történet felénk mutatott arcában ott van jelentése is – ha ezt meglátjuk, már eleget
tettünk.”
Hazai viszonyaink között kidolgozásra vár egy krízispszichológiai szempontból
és a playback elméleti-gyakorlati tudástárához képest egyaránt hiteles, részletes
szakmai protokoll, amely megfelelő módon leírná a módszer bevethetőségének
feltételrendszerét, követelményeit és korlátait. Ehhez azonban szükséges lehet a
társulatközi együttműködés, a saját társulati tapasztalatok rendszeres megosztása
egymással.
Az Áttűnések Improvizációs Színház társulata pszichológiai képzettségét, szakmai
ambícióit és önismereti előéletét tekintve készen áll az „elég jó” krízisintervenciós
playback szolgálatára.
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Playback-színházi játék multikulturális
környezetben – bevándorlókkal, más országban
élőkkel, látogatókkal
Egy utazó, itthon-otthon élő személyes tapasztalatai
Nem tudom – és azt hiszem, szinte lehetetlen meghatározni az általánosan érvényes
definíciót arról, hol vannak a lenyomatai, a határai, a zárványai, az áramlatai
személyiségünkben annak, hogy honnan jöttünk, milyen családból, milyen szociális–
nyelvi–kulturális–politikai környezetből, honnantól kezdődünk mi magunk, hol és
hogyan rétegződik bennünk az általánosan emberi. Ha mégis meg tudnám mondani,
mi bennem a magyar, mi bennem az osztrák, a(z) (kelet)európai, valószínűleg
holnap vagy egy más környezetben az már egészen más lenne. Számomra Levi
Strauss fogalmazza meg azt a tényt, amit én is megélek: „Saját kultúránkat nehezen
tudjuk megragadni, mert tele vagyunk vakfoltokkal, egy másik kultúrát nem tudunk
igazán megérteni, mert azt nem tudjuk a maga teljességében felfogni.” Bécsben
élőként, éveken át bevándorlókat tanítóként a személyes találkozásokon keresztül
lehetőségem volt közelebb kerülnöm ahhoz, ahogy a más országokból jött emberek
saját kultúrájukat, országuk történelmét megélik, vagy őrzik, vagy elengedik.
Vagyis nem az indiaiakról, irániakról, bécsi magyarokról tudtam meg többet, hanem
személyekről és arról, ahogyan ők viszonyulnak jelenlegi és múltbeli életükhöz.
Mégis van itt valami, amit megfigyeltem, megéltem, amire úgy gondolom érdemes
érzékenynek lenni, ha a színpadon vagy egymással, ha más országból érkezőknek/
kel playback-et játszunk, konduktálunk, tanítunk. Mégis van egy gyanúm, hogy
mindaz, ami itt következik, multikulturális közeg nélkül is érvényes. Tapasztalataimat
kulcsszavak köré rendezem.

1. A playback-színház fogalma
Előadásokon ez valahogy világosabb, minden konduktornak megvan a maga
eszköztára, hogyan mutassa be azoknak a nézőknek, akik esetleg még sohasem
láttak playback-színházat: milyen műfaj is ez? Előfordulhat, hogy akadnak olyanok
a nézők között, akik talán ebből még nem értik meg, mi fog történni, azonban ha
meglátják a színpadon, hamarosan minden egyértelművé válik, vagy egyszerűen
csak rácsodálkoznak. Jól felvezetni ezt az előadásmódot külön művészet, de
számomra az igazi kihívást az jelentette, hogyan mondjam el egyáltalán, mi is a
playback – azoknak, akik sohasem látták, sohasem hallottak róla, és nem kifejezetten
egy színházba jönnek, hanem a színház jut el hozzájuk, ezen esetekben rajtam
keresztül.

173

1.1. A szó és a jelentése
„A nyelv a gondolatok ruhája“ (Samuel Jackson)
Ha azt mondom: színház, mi jut róla eszetekbe? – kérdeztem egy bevándorlók
számára szervezett képzésen, ahol már az első néhány alkalommal megtanultam,
tanárként egyáltalán nem lehetek biztos abban, hogy a szavakhoz, fogalmakhoz
ugyanazokat a tartalmakat kapcsoljuk, bár mindannyian jól beszéltünk a számunkra
közös idegen nyelven, németül.
A 18 fős csoport résztvevői 16 országból verbuválódtak, öt kontinensről. Sorsok,
életutak, amelyek Bécsbe vezettek. Foglalkozási és képzési tanácsadó végzettséget
szereznek egy év alatt, amely reményt adhat számukra, hogy ezen a területen találnak
talán munkát és egyben kitörési lehetőséget a jelenlegi élethelyzetükből, hogy nem
kell eladóként, takarítóként, segédmunkásként dolgozniuk, csak azért, mert a nem
európai országokban szerzett diplomákat Ausztria nem ismeri el. Legyen az mérnök,
jogász, orvos vagy tanár. A tantárgy, amit egy éven át tanítottam, a konfliktuskezelés
volt. Pontosabban öt éven át, mindig új csoportoknak. Ehhez kapcsolódóan építettem
be a playbacket a tantervbe – nehéz tárgyalások után, megindokolva, mi mindent
tanulhat az ember fia-lánya... Elfogadták választható tantárgyként.
Tehát a közös nevező:
Színház? Magas kultúra, kőépületben előadott megírt darabok, vagy sátorban
előadott darabok, vagy a falu közepén, szabadtéren lejátszott rituálék, nálunk otthon
volt a színház, a mindennapok, valami komolytalan, amit csak a kétes egzisztenciájú
személyek művelnek, egy másik világ.
Improvizáció? Ha a színészeknek nem jut eszükbe a szöveg, akkor improvizálnak,
ha nincs megírt darab, hanem minden a színpadon alakul, ha valaki nem tud valamit,
akkor improvizál. Nem értem a szót! Az egész csoport igyekszik körülírni, ha németül
nem megy, angolul, franciául, oroszul, áááá, hisz ez az élet, minden helyzetre tudni
kell reagálni.
Játék? Verseny – ki a jobb, gyerekeknek való, komolytalan szabadidő, a játék az
nagyon komoly dolog – azon keresztül ismersz meg egy embert, kihívás, olimpia,
együttlét.
Hát, általában innen indultam…
Még ha el is magyaráztam, hogyan alakul, miként épül fel egy előadás, mit értek én
– Jonathan Fox nyomán – a playback-színház fogalmán, ha úgy tűnt, hogy a fogalom
jelentéstartalmát közössé tettük, akkor is az volt a tapasztalatom, hogy a megértés
nem itt kezdődik. Ehhez röviden elhagyom ezt a csoportot, de még visszatérünk
hozzájuk.
1.2. A jelentés igazi megértése
„A szavak csak akkor kötnek össze, ha már a hullámhosszok összehangolódtak“
(Max Frisch)
Ha valamit megértettünk az agyunkkal, még nem jelenti azt, hogy a szívünk
is felfogta. Ezt Koszovóban tanultam a playbackről. Albán és szerb szociális
munkásokkal dolgoztam az úgynevezett koszovói krízis után, két éven át újra és
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újra visszatérve hozzájuk, ahonnan mindig megrendülve, alapjaimban megmozgatva
tértem haza békés otthonomba. Elmondtam nekik, mi a playback, hogy segíthet a
megélt történetek feldolgozásában, megosztásában, hogy közösséget teremt – s
hogyan lehet megtanulni. Sokat kérdeztek róla, úgy tűnt, megértették. Tetszett nekik
az alapgondolat és kérték, hogy tanítsam meg nekik. Jókedvvel, lelkesen, humorral,
kreatívan játszottuk az első bemelegítő, ráhangoló játékokat. Aztán valami lassan,
de érezhetően megváltozott. Egyre többen elkezdtek ki-bejárni a közös térből, felnőtt
férfiak iskolás gyerekként kezdték elpoénkodni a gyakorlatokat. Szünetet tartottam
és elgondolkodtam, mit csinálok rosszul, mi miért nem működik, tanácstalan és
szomorú voltam. Szünet után megosztottam velük, hogy nem tudom, hogyan értsem
azt, ami történik, hogy számomra rendben van, ha mégsem akarják, de szeretném
megérteni. Hatalmas csend lett, nehéz, súlyos, amire azt mondják, hogy vágni lehet,
de ezt nem lehetett vágni se. Aztán egyikőjük megszólalt: „Te azt akarod tőlünk, hogy
az érzéseinkről beszéljünk, hogy azokat visszatükrözzük”. Aztán lassan a többiek
is hozzászóltak: „Egy férfi nálunk nem beszél az érzéseiről. Mi úgy értettük, hogy
mások érzéseit fogjuk megjeleníteni, nem a sajátunkat. Mi itt nem foglalkozunk az
érzéseinkkel, mert valahogy túl kell élni azt, ami történt”. Igen, megértették, érezték,
mi a playback lényege – és én megéreztem, megértettem, milyen nehéz ez számukra.
Elkezdtek történeteket mesélni, hol, mikor, miért nem mutatták, mutathatták ki az
érzéseiket. Aztán elkezdtük megjeleníteni, egymásnak megmutatni, milyen az,
amikor nem akarom, nem találom, nem merem, nem tudom megmutatni, megfogni,
megnevezni az érzéseket, „folyékony szoborban”, „ambivalenciában” . Ez hozta meg
az áttörést. És gyönyörű, intenzív négy napot töltöttünk együtt. A csoport még egy
évig együtt maradt, aztán megszűnt, mert a tagok nagy része elhagyta az országot.
Pár évvel később Bécsben bevándorló fiatalokkal ütköztem hasonló kihívásba:
szívesen játszottak, próbáltak ki szerepeket, de nem merték magukat megmutatni,
még egy érzést sem próbáltak megfogalmazni. Nekik kalapokat, parókákat,
mindenféle mókás színházi kellékeket hoztam, ami mögé rejtőzve már sajátjukká
vált érzéseiket, történeteiket is képesek voltak megosztani, eljátszani. Azután pár
alkalom után „elfelejtettem“ elhozni a kellékes bőröndöt, mégis játszottak.

2. A nyelv
Maga a playback is egy közös nyelv. Ezt különösen akkor lehet megérezni,
amikor nemzetközi konferenciákon, találkozókon más országokból érkező
playback-színházasokkal játszunk együtt. Persze társulatonként, országonként,
kontinensenként vannak úgynevezett „dialektusok“, amiket érdemes tisztázni.
Például ki hogyan játssza a „fluidot” vagy a kórust – de alapvetően van egy közös
nyelvünk, akkor is, ha különböző nyelveken beszélünk, s ez mindig hatalmas öröm
és közös alapélmény. De ott vannak a nyelvek is. Ebben az alfejezetben a nyelvek
játékáról, kihívásáról, lehetőségeiről tanultakat fogom megosztani.
2.1. A többnyelvűség mágiája
„A többnyelvűség azt jelenti, hogy gondolataink nem függnek egy adott nyelvtől, nem
ragadnak bele szavakba. A többnyelvűség szellemi szabadságunk játéktere.” (Mario
Wandruszka)
A színpadon egy playback-társulat, várják a következő mesélőt. Állnak egymás mellett,
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az emberi bőrszín minden lehetséges variációját megjelenítve. A társulat azon csoport
tagjaiból alakult, akiket az első pontban bemutattam: bevándorlók Nigériából, Iránból,
Mongóliából, Chiléből, Oroszországból, Boszniából, Törökországból. A mesélő által
megosztott érzés egyszer csak hét különböző nyelven szólalt meg egy „fluidban”. A
németül elmesélt és színpadra adott történetet a színészek anyanyelvükön játszották
el. Mégis mindenki számára érthetővé, érezhetővé, követhetővé vált, ami történt. Ez
volt az, ami a munkából kívülről volt látható, és az volt a csoda, ahogyan az egyes
érzések, történetek a soknyelvűségtől és sokszínűségtől úgy tudtak személyesek
maradni, hogy közben valamilyen módon univerzálisabbá váltak.
A próbákon sokat kísérleteztünk, hogyan tudnánk beleszőni ezt a nyelvi–kulturális
gazdagságot a színpadi játékba. Ezen kísérlet során azonban valami sokkal fontosabb
történt, mint az új formák megszületése. Az anyanyelv használata megnyitotta a
lelkeket, a mozdulatokat, a hangokat, kitágította a kifejezés eszközeit, megszűnt
annak bénító, gátlást okozó kényszere, hogy egy mindannyiunk számára idegen
nyelven, németül „kell” beszélni ahhoz, hogy értsük egymást egy idegen országban,
s majd a színpadon német nyelvű közönségnek tudjunk játszani.
Valahogy úgy kezdődött, hogy a próbán az iráni társunk azt mondta, elmesélne egy
történetet az életéből, de attól tart, németül nem fogja tudni úgy elmondani, ahogyan
szeretné. Azt mondtam neki, hogy akkor mesélje el perzsául, az anyanyelvén.
Elmondta, persze egy kukkot sem értettünk a szavakból, de abból, ahogy elmesélte,
mindannyian éreztük a történet energiáját, hangulatát. Ezt a hangulatot és energiát
játszottuk vissza, a félelmet, a reményt, a menekülést, a megérkezést egymás utáni
képekben. Igen, erről szólt a történet, de hogyan érthettétek, hisz nem érthettétek?!
– kérdezte könnyeivel küszködve. Nagy, meleg ölelések következtek. Igen, értjük
egymást, talán még sokkal jobban is, mert nemcsak a szavakra figyelünk, amikor
a történetmesélés nem elsősorban a dialógusok szintjén halad, hanem energiák,
hangszínek, megérzések szerint, de erről még szólok. Maradjunk még a nyelvek
zenéjénél, ahol a nyelvek hangzása, dallama tágítja a kifejezés eszköztárát. Két
formát szeretnék megmutatni.
A többnyelvű diashow
A diashow talán ismert: a konduktor (játékmester) három-négy mondatban
összefoglalja az elmesélt történet egyes epizódjait. Ez esetben a közönség és a
színészek által is beszélt (idegen) nyelven. A színészek minden mondat után egy
képet rögtönöznek, amely az adott mondat vagy epizód esszenciáját tükrözi vissza.
Amivel mi bővítettük, az volt, hogy a színészek, miután felállt a kép, egy-egy szót,
mondatot mondtak az anyanyelvükön, halkan, hangosan, lassan, gyorsan, ahogy
éppen jött egymás után. Majd érkezett a következő mondat – megint csak németül.
A hangszőnyeg
A hangszőnyeg egy közös „a” hangzással kezdődik, erre énekel vagy mond rá a
színész saját nyelvén, saját dallamvilágából egy ismételt szót, egy mondatot, egy
dallamot. Ez alatt az „a” le- vagy elhalkul, majd ha a szóló véget ér, visszatér. A
következő színész erre énekli rá a sajátját, míg minden nyelv-hangzás, melódia
hallhatóvá válik. A vége a történet energiájától függ, vagy elhalkul az „a” és így zárul,
vagy egyszerre mindenki még egyszer ráénekli-mondja a saját improvizációjának
egy részletét. El lehet képzelni, milyen az, amikor egy történet, érzés (például a vágy)
felhangzik egy mongol dallamban, egy afrikai iboo nyelvű ritmusos mondókában,
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egy boszniai népdalban, egy török négysoros versben, egy arabul, különböző
hangszíneken ismételt szóban.
2.2. A többnyelvűség szótlansága
„A nyelv egy tökéletlen szerszám. Az életproblémák szétfeszítenek mindenféle
megfogalmazást.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
A 90-es évek végén, Magyarországon egy menekülttábor vezetősége keresett meg
mint konfliktuskezeléshez értő szakembert, mert megnövekedett a verekedések és
ellenségeskedések száma a táborban élő két csoport, a volt Jugoszláviából illetve
az India-Pakisztán határáról érkezők között. Semminemű kommunikáció nem volt
köztük, aminek egyik oka, hogy semmilyen közös nyelvet nem beszéltek. Annyit
tudtam meg, hogy a balkáni államokból menekültek nagy része már 1-2 éve a
táborban élt, míg az indiaiak csak néhány hónapja érkeztek. A konfliktus megosztotta
az egész tábort, azoknak is be kellett állniuk valamelyik csapat mögé, akik egész
máshonnan menekültek.
Mi lehet a probléma, hogy kezdjünk hozzá? Interjúzni hosszú és nehéz folyamat
lett volna – kívülről jövőként, még ha meg is találjuk a „hangadókat“, a bizalmuk
megnyerése csak hosszabb idő után következhet be. A megegyezés a tábor
vezetőségével úgy szólt, hogy két playback-színházi előadást tartunk. Az elsőnek
az lesz a címe, hogy „A menekülttáborba vezető utak“, a másodiké: „Így élünk itt“,
azután elkezdünk dolgozni a kirajzolódó konfliktusokkal.
Az első előadás előtt a táborban dolgozók majdnem egy napot töltöttek azzal,
hogy megtalálják a módját, miként lehet az előadást úgy levezetni, hogy a tábor
összes lakója értse a történeteket. Hat tolmácsot találtak, abból kettő hivatalos, a
másik négy a táborlakók közül került ki. (Már nem emlékszem pontosan, de valami
olyasmi volt, hogy magyarról angolra, angolról oroszra, majd szerbre, angolról
urdura fordítottak.) Ez volt az első lépés. Egyszerre láthatóvá vált, miként tudnak
a táborlakók kommunikálni egymással. Az első előadás három órán át tartott
(tolmácsolással együtt), és a konfliktusok kialakulása óta először ültek együtt és
figyeltek egymásra. Közös sorsok, élethelyzetek rajzolódtak ki, válás, menekülés,
halál, üldözés, szerencse... Együtt sírtak vagy nevettek a történeteken, függetlenül
attól, honnan jöttek. Az első előadás után azt láttuk, hogy az indiaiak és a szerbek
belső vezetője beszélget két tolmács segítségével. Egy hónap múlva, a második
fellépés előtt azt a hírt kaptuk, hogy rend van a táborban, megszűntek a villongások
a két csoport között. Mi történt? A színház és a lejátszott jelenetek megszólították a
szíveket, érezhetővé tették a (sors)közösséget. Ezen az alapon oldódni kezdett az
alapkonfliktus, amelynek fő elemei az idegenkedés, a közös nyelv hiányából adódó
félreértések voltak. A helyben lévő tolmácsok láthatóvá váltak mindenki számára,
arra az esetre, ha legközelebb a táborlakóknak valamit tisztázniuk kell egymással.
2.3. A tolmácsolás
„Tolmácsok = Merész harcosok, akik a Bábel tornyát próbálják bevenni” (Albert
Camus)
Az előző történetben a „főtolmács“ – embertől emberig – maga a színház volt,
de ahhoz, hogy hatni tudjon, szükség volt azokra az emberekre, akik lefordították a
történeteket, akik a tolmácsláncot alkották.
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A tolmács szerepe több, mint a nyelvek közötti átjárhatóság biztosítása. Ö teszi
lehetővé, hogy senki ne záródjon ki, ne veszítse el a fonalat nézőként, színészként,
workshop-résztvevőként, konduktorként. Talán Neked is, kedves Olvasó, ismerősnek
tűnhet a magány, a kirekesztettség, a düh érzése, ha voltál már olyan helyzetben,
amikor mindenki nevetett egy idegen nyelvű poénon, csak te mosolyogtál kínosan,
mert nem értetted. Ahol mindenki önfeledten játszott és te kirekesztettnek érezted
magad, megpróbáltad kipuhatolni, mi is a pontos instrukció, vagy erőn felül igyekeztél
figyelni, mit is játszanak a társaid a színpadon, mert nem egészen értetted a mesélő
által elmondott történetet. A nyelvtudás nagy előny, de nem az egyetlen erősség, ami
számit a közös munkában. Pontosabban számos egyéb tehetségnek, képességnek
nem nyílik tér, ha csak a nyelvtudás az egyetlen dimenzió, amelyben kapcsolódni
lehet egymáshoz.
„Hogy dolgozzunk együtt? Hogy szervezzük meg az előadást? Hogy játsszon
együtt egy nemzetközi társulat úgy, hogy minden színész biztonságban legyen
a színpadon? Hogyan tudjuk biztosítani, hogy senki ne szoruljon ki a közös
műhelymunkából, csak azért, mert nem beszéli az angolt?” – kérdeztük magunktól
a „Use of Art in Multicultural Communities“ (AMC; A művészetek alkalmazása
multikulturális közösségekben) című Grundtvig-projektben, amelyben két éven át
dolgoztunk, kísérleteztünk, tanultunk egymástól öt különböző országból érkezett
társainkkal. (Résztvevők voltak: a Pepita Társulat Magyarországról, a True Heart
Theater Angliából, az Adhoc Theater Ausztriából, a Ciprusi Európa Egyetem és
egy észt filmkészítő egyesület, illetve később egy észt playback-színház). A projekt
hivatalos nyelve angol volt, de a kommunikáció több szálon zajlott; a csoportban
voltak olyanok, akik oroszul értették meg egymást, vagy németül, vagy magyarul.
A következő variációkat próbáltuk ki a színpadon:
Azonos nyelvű társulat és nézőközönség, néhány idegen nyelvű vendéggel
Budapesten magyar nyelvű előadást tartottunk roma zenészekkel, többnyire
magyarul beszélő közönségnek, hátul a nemzetközi csapatnak suttogva ment a
szinkrontolmácsolás – amikor pedig közülük valaki angolul mesélt egy történetet, azt
fordították az egész közönségnek. Előnye ennek a formációnak, meglátásom szerint,
hogy a tolmácsolás nem lassítja le az előadás lendületét, veszélye azonban az, hogy
azok, akik tolmácsoláson keresztül követik az előadást, lemaradhatnak a színpadi
történésekről. Ausztriai előadásainkon mi is alkalmazzuk ezt a megoldást, amikor
egy vagy két néző nem beszéli az előadás nyelvét, a jelen lévő nézők között mindig
akad önkéntes fordító.
Többnyelvű társulat, azonos nyelvű közönség
Cipruson nemzetközi színészcsapatok váltották egymást az előadás alatt, a
játékmester görögül beszélt, folyamatos angol nyelvű fordítással. Az angolul nem
beszélő színésztársainknak belső fordítás ment a színpadon vagy a kispadon ülve.
A játék csak akkor indult el, mikor a játszótársunk, akinek fordítottak, bólintott, hogy
az elmesélt történet, a rá osztott szerep hozzá is megérkezett. Ez a változat nagyfokú
egymásra figyelést igényel az összes szereplőtől. Jó, ha a konduktor a felvezetőjében
elmeséli a nézőknek, hogyan szerveztük meg az előadást, hogy ők is tudják, a suttogás
a színpadon a történetmesélés alatt nem figyelmetlenség, hanem technika. Hasonlóan
szerveztük meg a közös fellépésünket Bécsben is. Németül, angol fordítással, és
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játékmesterként én fordítottam magam magyarra, ha láttam, hogy angolul nem beszélő
társunk van a színpadon. Utólag nem tanácsolnám ezt, hisz konduktorként igen
megerőltető egyszerre különböző szerepkörökben lenni.
Többnyelvű társulat, többnyelvű közönség
Angliában az előadásra készülvén külön kísérleteztünk a fordítással. Arra
számítottunk, hogy nemcsak a színészek között nem beszél mindenki angolul,
hanem lehet, hogy a nézők között sem. Úgy tűnt, angol, kantoni, mandarin és magyar
nyelvű tolmácsolás lesz. Veronica Needa, ottani partnerünk és konduktorunk azon az
állásponton volt, hogy ha egy ember nem beszéli a közös nyelvet a színpadon vagy
a nézők között, akkor is szükséges a fordítás, ezzel is elismerve és nem szőnyeg alá
söpörve a nyelvi sokszínűséget. Izgalmas kísérlet volt, és élvezet volt figyelni, hogyan
hangolódnak egymásra a tolmácsok már a próba alatt is. Veronika tempósan és rövid
mondatokban beszélt. A tolmácsok igyekeztek mondatai lendületét és energiáját is
visszhangozni a fordítás során. És ettől azok, akik aggódtak, hogy a négynyelvű
fordítás egy kicsit hosszú lélegzetű lehet, megnyugodtak, mert a tolmácsok együttes
játéka egy külön kis előadássá vált az előadáson belül, a próba során. Végül is
nem került sor a „tolmács-tűzijátékra”, a jelen levő mandarin és kantoni anyanyelvű
nézők mind tudtak jól angolul. Így a négy nyelvből kettő maradt meg, az angol és
a magyar, de a begyakorolt összhang, tempó és energia a tolmács és a konduktor
között továbbra is egy szép és színes elem maradt. Függetlenül attól, hány nyelven
zajlik a fordítás, ez a fajta összehangolódás nagyon fontos. Rövid mondatok, tempó,
lendület, amit a fordító visszatükröz.
Külföldi társulat külföldön
Frankfurtban, a playback-világtalálkozón a projektből többen részt vettünk , és nagy
élmény volt számomra a spanyol nyelvű társulatok játéka. A játszó társulatot egy
tolmács kötötte össze a közönséggel, aki oda-vissza fordított a két nyelv között. A
kubai konduktor engem spanyolul interjúzott, én angolul meséltem el a történetemet,
amit fordított spanyolra a konduktornak. A színészek spanyolul, anyanyelvükön
játszottak kulcsszavakkal. Egyszerre volt erős a nyelv hangzásának szépsége és a
szavakon túli dimenzió. Hasonlóan dolgoztunk mi is, amikor az egykori Rögtönzések
Színházával játszottunk különböző országokban magyarul, tolmáccsal. Azt hiszem,
ezeken az utakon tanultunk meg törekedni arra, hogy kevesebbet beszéljünk és
többet játsszunk.
A műhelymunkák
Hasonlóan, mint a színpadon, itt is két fő modellt próbáltunk ki: belső fordítást (azoknak,
akik nem beszélték az adott idegen nyelvet, társaik fordítottak) vagy az egész csoport
előtti fordítást. Mindkét modell működhet. A belső fordítás választásakor számomra
a fő tanulság az volt, hogy a csoportvezetőnek külön figyelmet kell szentelnie a
beszédtempóra, a mondatok hosszúságára, illetve a dinamikára, hogy elegendő
idő jusson a belső tolmácsolásra, és a fordító se feledkezzen meg a szerepéről a
játék hevében. Ugyanez érvényes persze a csoport előtti tolmácsolásra, csak ott a
visszajelzés hamarabb érkezik, ha túl gyorsak, túl hosszúak a mondatok, míg a belső
tolmácsolás elmaradása esetleg csak később tűnik fel.
Nos, a fenti tapasztalatokat tulajdonképpen három banálisnak tűnő, mégis fontos
tanulságként foglalnám össze:
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• A játékmester vagy workshop-vezető ne legyen önmaga fordítója!
• Szánjunk időt a tolmácsolások számának, mikéntjének kigondolására!
• Gyakoroljunk együtt a tolmáccsal, ne az előadás legyen a főpróba!

3. A szavakon túli kifejezés eszközei
Nem áll most rendelkezésemre más, mint szavakkal megragadni a szavakon
túlit. Eddig a nyelvek voltak a fókuszban, s csupán utaltam arra, hogy az értés,
megértés ezeken túl (ennek dacára) is lehetséges. Szinte közhelyszerű tény, hogy
a kommunikáció döntő része nem verbális csatornákon , hanem a testbeszéd,
az arckifejezés, a hangszín, a hangerő összjátékán keresztül zajlik. Valószínűleg
ezek segítenek közelebb kerülnünk ahhoz, ami a kultúrákon, személyiségeken
túl általánosan emberi. Az érzések közvetítéséhez, megéléséhez. A bánatot, az
éhséget, a vágyat, a félelmet, az örömöt, a kíváncsiságot, a szívesen vagy nem
szívesen látottságot valószínűleg a planéta minden lakója ki tudja olvasni a másik
kommunikációjából, függetlenül attól, hogy a Földgolyó melyik részéről érkezett.
Különösen fontos ez a színpadi munkában. A kezdő playback-társulatokat onnan
lehet felismerni, hogy rengeteg a beszéd a színpadon. A művészileg tapasztaltakat
onnan, hogy nem elmondják, hanem megjelenítik a történeteket, játékuk mozgásra,
mimikára, hangulatok megteremtésére, képekre, ritmusra, hangzásra, a hangerővel,
a közelség-távolsággal, a lejátszás tempójával való játékra és csak kulcsszavakra
épít. A félelem, a boldogság nem kimondódik, hanem érződik a kifejezés módján
keresztül, s ettől művészibbé, általánosabban emberivé válik. Carl Rogers
megfogalmazása szerint: „Ami a legintimebb, az a legáltalánosabb.”
Az alábbiakban néhány tapasztalatot, tanulást, színpadi kihívásokat, lehetőségeket
osztok meg arról, hogyan tudunk közelebb kerülni ehhez a dimenzióhoz.
3.1. A színek
„És akarok még sok más színű tintát,
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat,
és kellene még sok száz és ezer
és kellene még aztán millió:
tréfás-lila, borszínű, néma-szürke,
szemérmetes, szerelmes, rikító...”
(Kosztolányi Dezső)
A mesélő székén egy indiai menekült férfi ül és azt meséli, miként üldözték el őt
a falujából, mert a lányt, akivel egymásba szerettek, az apja másnak szánta. – Ki
játssza a lányt? – kérdezi a játékmester, mire a férfi rámutat az egyik színésznőre. –
Milyen volt a lány, a szerelmed? – kérdezi ismét a konduktor. – Gyönyörű! – mondja
a férfi és szeme könnybe lábad. – Nálunk már gyerekkorunkban eldöntik a szülők,
kivel fogunk házasságban élni. Előző éjszaka elbúcsúztunk egymástól, mert tudtam,
hogy ha nem menekülök, másnap megölnek a szerelmem testvérei.
A színészek készülődnek, feláll a kezdőkép. De még mielőtt belekezdenénk, a
mesélő feljajdul a színpadképet nézve. „Mit csinál?” – mutat a színésztársunkra,
aki a lányt játssza. – „Miért, miért piros?”. A hangja remeg, sírás fojtogatja. – „Én
játszom a szerelmedet” – válaszol társunk a színpadról, aki egy piros kendőt terített
a vállára a szerelem jelképeként. – „De ő él, miért vagy a vér, a háború színeibe
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öltözve?” – „Mi számodra a szerelem színe?” – kérdezi a játékmester. – „A sárga, mi
más?” – kérdezi csodálkozva.
Kendőcsere, és lejátszottuk a történetet – de azóta is gyakran előjön bennem az
indiai férfi arca, ha messzi földről érkező mesélőnk van. Mi ritkán használunk kendőket
a színpadon, csak akkor, ha annak valóban szerepe, a történethez hozzáadott értéke
van. De akkor mindig megkérdezem a mesélőt, mi milyen színű. Néhány további
példa a mesélőktől: a halál számunkra fekete, de lehet fehér, vagy sokszínű; zöld
lehet az átok színe, kék a büszkeségé, rózsaszín a bizalomé.
Ide tartozik talán az az anekdota is, amikor először érkeztem a korábban már említett
projekt miatt Koszovóba. A koordinátor, akivel már e-mailen az előkészületek során
összebarátkoztunk, várt minket a repülőtéren. Üdvözöltük egymást, majd félrevont
és halkan a fülembe súgta: „Nekem is a kedvencem a piros pulóver és a fekete
nadrág kombinációja, de ha így mész ki az épületből, azonnal albán nacionalistának
fognak téged tartani – a piros és fekete az albán zászló színei.” Hoppá, erre tényleg
nem gondoltam!
3.2. Az érintések
„Elmúlt mint száz pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem
szavak.” (Végh György)
Izraelben vezettünk workshopot az ottani playback-találkozón. Csak mi voltunk
„külföldi” vendégek egy hihetetlenül szép multikulturális közegben. Minden résztvevő
családi gyökerei földrajzilag a világ különböző kontinenseire vezettek. De nemcsak
ebből a szempontból volt érezhető a sokszínűség, hanem a valláshoz való viszonyban
is. Voltak ultraortodoxok, ortodoxok, liberálisok, nem hívők. Aviva, a vendéglátónk
felhívta a figyelmünket, hogy bizonyos vallási közösségekben az érintés férfi és
nő között nem megengedett, és ez a szabály érvényes a workshopon is, a többi
résztvevők ezt tudják, és mi se lepődjünk meg rajta. De bizony meglepődtünk!
Méghozzá azon, milyen ereje tud lenni egy meg nem érintett érintésnek a színpadon.
Egy vállra nem tett kéznek, ami mégis vállra tett kéz, mert az a pár centi távolság
megtelik energiával, a távolságból egymás felé nyújtott karok közelségének. Ezt a
kifejezésmódot hazahoztuk és elkezdtünk vele kísérletezni: mit hozhat ez a mi színházi
munkánkban? Hogyan lehet az ölelést úgy ölelni, hogy a két ember nem fonja át
egymást? Például úgy, hogy állnak egymás felé fordulva, a karok elindulnak egymás
felé, majd a nézők felé fordulva mutatják meg egymás mellett, mit él át a két ember
öleléskor. Ami ettől sokkal láthatóbb, mintha az ölelés a színészek között valóban
megtörtént volna. Azóta játszottunk így pofont, letartóztatás közbeni erőszakot,
vízben fuldokló kimentését – és még számos történetet, ahol maga az érintkezés
csak utalás arra, hogy mit él át a pofont adó és kapó, az agresszor, az áldozat, a
megmentő, a kimentetett. Gazdagabbá tette a kifejezésmódunk eszköztárát.
3.3. A sztereotípiák elkerülése
„A szó görög eredetű. A stereós (στερεός) – ami szilárdat jelent –, és a týpos (τύπος)
– vagyis forma, sablon – szavak összetételéből áll.” (Wikipedia)
A playback-színház bántani is tud. Leginkább akkor, ha a mesélő által elmesélt
történet vagy a benne szereplő személy(ek) sztereotípiaként vagy kliséként jelennek
meg a színpadon, „szilárd formákként”, nem a személyes érzéseket visszatükrözve.
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Két saját élmény ehhez bevezetőként. Az egyiket én éltem meg, a másikat mi
hoztuk létre. A saját élmény az volt, amikor a párom elmesélt egy történetet, amit
egy viharban éltünk át a nyílt tengeren egy vitorlás hajón, és arról szólt, mennyire
küzdöttünk, féltünk, féltettük egymást, és mennyi közelséget hozott nekünk az
együttlét e féktelen elemi erők között. Ehhez képest a színpadon egy amerikai,
hollywoodi jelenet elevenedett meg, cowboy küzd, szőke nő hisztérikusan sikoltozik,
majd egymás karjaiba zuhannak.
Amibe nekünk tört bele az eszköztárunk, az egy gyerekeknek tartott előadás
volt. Egy kislány elmesélte, milyen volt az, amikor őt csúfolták, hogyan védekezett,
próbált mindent megtenni ez ellen, és végül hogyan védte meg magát. Elkezdtünk
játszani, de már a jelenet elején bekiabált a kislány: „Ez nem én vagyok!!“ Leállítottuk
a jelenetet. – „Mi nem stimmel?” – kérdeztem konduktorként. – „Én nem ilyen vagyok!
Nem vagyok ennyire gyerekes!“ – válaszolta durcásan. Színésztársamon láttam, hogy
nehéz neki a szerep, így váltottunk, nem jelenetként, hanem képekben játszottuk
el a kislány történetét, úgy már rendben volt. De a téma továbbra is foglalkoztatott
engem, minket: hogyan tudunk felnőttként gyerekké válni és nem gyereket eljátszani?
Hogyan lehet egy viharban lévő pár érzéseit visszaadni, ha még sohasem éltünk át
ilyet, csak a moziban láttuk?
A dallam-történet
Az egyik megoldást Avivától tanultuk.
Válassz egy dalt, dallamot, és tartsd meg a jelenet végéig – ezzel, csak ezzel és
mozgással meséld el a történetet! Például a kicsúfolt kislány történetéhez: „tüzet
viszek, ne lássátok, ha látjátok, ne mondjátok...” A dallamba, attól függően, hogy
ki énekli, belefonódik a fájdalom, a csúfolódók kedvtelése, az erő, a kibékülés. A
gyerekdal megteremti a maga színpadi mágiáját.
De más történeteknél is működik, ha megtaláljuk a hozzá való dallamot.
Kívülről vagy belülről játszunk?
Az alapérzések megragadása és visszaadása sok próbát igényel. Kívülről játszani
általában az imidzsek, klisék szintjét jelenti. Amikor például azt mutatjuk meg, mi
látszik kívülről abból, ha valaki szomorú: sír, szemét dörzsöli, lekuporodik, többnyire
arcát elfedve, hogy a néző ne is lássa. Belülről játszani azt jelenti, hogy megpróbáljuk
a bennünk zajló érzelem energiáját, dinamikáját láthatóvá tenni a nézők számára is.
Mi történik a testünkben, ha szomorúak vagyunk? Egyre lassuló ritmusú lüktetés,
időnkénti szúró fájdalom, üresség, kongás, csend, esetleg erőtlen kiáltási vágy. Ha
ezt sikerül megmutatni, autentikusabbá válik a játékunk, és kevesebb a klisék, a
félreértelmezések, a félrejátszás veszélye.
De vegyünk egy energikusabb alapérzést, például a szerelmet. Mi látszik kívülről?
Ölelés, puszi, puszi, andalgó pár. Belülről? Az izgalom, az izgatottság taktusa, a vágy
dübörgése vagy remegése, harmonikus együtthangzás, közös lélegzetritmus – és
még ki tudja, mi mindent hozhat elő, ha ebbe az irányba figyelünk, ezen a szinten
játszunk.
Az alábbi két technika már nemcsak a klisék kivédése szempontjából lehet
hasznos, ötleteket, adalékokat adhatnak játékunk érettebbé válásához.
A játék tempója
Rövid formáknál, de történeteknél is fontosak a váltások. Gyors, lassú, lelassított,
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kimerevített játékok váltakozása. Például, ha a kulcsjelenethez érkezünk, ezt mi mindig
lelassítva játsszuk az előző jelenet tempójához képest. A pofon, a csók, a zuhanás,
bármi légyen is az, nem ripsz–ropsz elcsattan, cuppan, huppan, hanem mint egy lassú
filmben, pillanatról pillanatra tesszük láthatóvá, vagy egyes dramaturgiai váltásoknál
egyszerűen – és a nézők számára meghökkentően – leáll a jelenet egy pillanatra,
mindenki „lefagy” abban a testtartásban, amelyben éppen volt, s innen folytatódik
tovább a játék.
Más variációban egy növekvő indulatot, elhatározottságot, vágyat egyre gyorsuló
mozgásban, körtáncban, járásban megmutatni erősebb minden verbalitásnál.
Hang
A dallamok hatásáról már írtam, ami még idetartozik, az a paradox váltás,
elcsendesítés, sűrítés, valahogy úgy, mint Edvard Munch Sikoly című festményénél.
Egy el nem sikított sikítás a színpadon ezerszer hangosabb, mint egy valódi. Egy
hangosan ki nem mondott kulcsszót mindenki hallhat, ha hirtelen leáll, lelassul,
elcsendesedik a színpad.
De a technikákon túl legalább annyira fontos a társulat önreflexiója ahhoz, hogy
tudatosabban, érzékenyebben játsszunk. Mindannyiunknak vannak sztereotípiái,
előítéletei. Ezek egyrészt segítenek eligazodni a világban, másrészt el is zárják
tőlünk a világ egy részét.
Épp ezért érdemes magunkhoz és egymáshoz is közel kerülni oly módon, hogy
ránézünk a saját, a társadalmi vagy a színházunkon belüli tabukra – érzékenyen,
szeretettel, esetleg egy külső tréner segítségével. Tudunk-e előítéleteinket félretéve
játszani bankároknak, hajléktalanoknak, más szexuális beállítottságúaknak,
egyik vagy másik etnikumnak, népcsoportnak, korosztálynak, más politikai
beállítottságúaknak, bárkinek, akit mi magunk vagy a közvélemény megcímkézett?
S mit tegyen a játékmester, a színész, ha a mesélő történetéből árad a nyílt vagy
rejtett előítélet? Egy példa: egy szomszédsági központ átadásán Bécsben játszottunk
a környékbelieknek arról, hogy mit is várnak ettől az intézménytől. Egy idősebb hölgy
nagy vehemenciával szidta a civilizálatlan bevándorló nagycsaládosokat, akiknek a
neveletlen gyerekei az ablaka alatt zajonganak. A lejátszásban benne volt az egyre
hangosabb nyugalom iránti vágy, a gyerekek egyre csendesebb kiabálhatnékja, a
nyugalom és az életteliség ellentéte és dinamikája. A hölgy érzései mellett finoman
és utalásszerűen megjelentek a gyerekek is, nemcsak mint neveletlen zavargók,
hanem a maguk szükségleteivel is. A következő mesélő „természetesen” egy anyuka
volt.

4. A „Minden rövid története” és a playback-színház
„A sikeres kommunikáció pillanataiban közös világtérben mozgunk – ebben az
esetben a közös érzelmi világtérben.“ (Ken Wilber)
Bevezetőmben azzal kezdtem, hogy nem kívánok hivatkozni elméletekre,
tapasztalatokat osztok meg. Nem is annyira elmélet ez, mint egy lehetséges
szemlélet vagy megközelítés. Ezért gondoltam, hogy a fejezetem végén bemutatom
azt a modellt, ami nekünk sokat hozott a tudatos színpadi munkában, hogy milyen
szinten, síkon játszhatunk. Ez Ken Wilber négy kvadránsának adaptációja a színpadi
munkára. A könyv címe: Minden rövid története (Short summary of everything).
A négy kvadráns bármely dolognak a négy lehetséges szemszögét jelenti.
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Ugyanannak a valóságnak a különböző megközelítéseit, attól függően, hogy kívülről
vagy belülről, illetve az egyéni vagy a közösségi felől közelítünk.

• A bal felső kvadráns (BF) az egyéni, szubjektív, belső megélés nézőpontja: az
érzékeléseink, a gondolataink, az érzelmeink, a szándékaink, a vágyaink, az álmaink,
a belső világunk; a meditáció vagy a pszichológia.
• A bal alsó kvadráns (BA) a közös/ kollektív belső nézőpont. Ide tartoznak az értékek,
a világnézetek, a vallások, a mitológiák, az archetípusok, amelyeket közösségek
magukénak vallanak; alapjában véve kulturális gyökereink.
• A jobb felső kvadráns (JF) az egyéni külső nézőpont, mindaz, ami mérhető,
megfigyelhető az egyénből: viselkedésünk, testi jellegzetességeink, szokásaink. Ide
tartoznak a természettudományok, a pszichiátria, az agykutatás.
• A jobb alsó kvadráns (JA) a kollektív külső nézőpont, a társadalom területe, annak
anyagi viszonyai, intézményrendszere, gazdasági formái, technikai fejlettsége,
építészete. Összességében a szociológia és az ökológia területe.
Nos, hogy jön mindez a playbackhez? Úgy, hogy segít egy történetet, egy érzést
megragadni.
Teljesebben, tisztábban, több szinten visszajátszani, kitágítani, más összefüggésbe
is helyezni.
S leginkább segít egy társulatnak a kifejezési eszköztárait elrendezni:
• Az egyéni érzést belülről megragadni (BF): mozgás, hang, mimika, színek, monológ;
• Az egyént a kultúra szemszögéből megragadni (BA): metaforák, képek, versek,
haikuk, archetípusok;
• Az egyént kívülről megragadni (JF): a leírt viselkedést visszajátszani;
• Az egyént társadalmi lényként megragadni (JA): statisztikák, újságcikkek,
általánosítások.
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Színpadi eszköztár kvadráns

Mi alkalmazzuk ezt önálló formaként, de igyekszünk e dimenziókat megeleveníteni
a rövid formákban (például folyékony szoborban, kórusban), s ha éppen illeszkedik,
akkor történetek lejátszásánál is.
Egy példa: egyik nézőnk mesélte, hogy munkanélkülivé vált, és bár tudja, hogy
nem ő az egyetlen, aki ilyen élethelyzetbe került, mégis nagy bizonytalansággal tölti
el ez az állapot.
A visszajátszás
Az első színész szólója (BF): a kétségbeesés tánca, eltáncolva a kiútkeresést, a
reményt, a csüggedést, a várakozást, majd kimerevedik egy pózban;
Második színész szólója (JF): eljátssza, amint életrajzot ír, telefonál, újságokat és
az internetet böngészi, majd csatlakozik az első színészhez és szintén kimerevedik
egy pózban;
Harmadik színész (JA): egy hírbemondó stílusában bejelenti, hogy Spanyolországban
a fiatalok közötti munkanélküliség túllépte az 5o százalékot, az első világháború előtt
a népesség kétharmada nyomorgott Európában, Ausztriában a munkanélküliség
8 százalék körülire becsülhető, és még néhány frázis, mint gazdasági válság,
adóemelés, gyerekmunka – eközben a zenészek rádióhullámhosszok váltakozását
imitálják hangszereiken. Ő is csatlakozik az előző kettőhöz játéka végén;
Negyedik színész szólója (BA): Belép, mint a sors istennőinek egyike, és miközben
úgy csinál, mintha fonna, elmondja, eljátssza a szólójában, hogy az emberek egyszer
fönt, egyszer lent találják magukat a sorskerék forgásában, és bár érzik, nem tudják,
hogy lentről a kiút felfelé vezet, fentről viszont lefelé, s egyetlen állapot sem tart
örökké.
Majd a négy szóló, amelyek egy képpé álltak össze, egy másodpercnyi szünet után
egyszerre megelevenedve megismétlik szólójuk egy pillanatát, majd újra képpé állva
ér véget a jelenet.
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Zárszó
„Azt hiszem, a szeretet a legmagasabb kapcsolat, amit az ember a környezetében
elérhet“ (Frank Farelly)
Beszéltem a fogalomról, a nyelvekről, a szavakon túli eszközökről, a különböző
lehetséges variációkról, helyzetekről – de az is lehet, hogy mindez nem is annyira
fontos, ha képesek vagyunk valóban arra figyelni, annak a hullámhosszára hangolódni,
aki éppen akkor, „itt és most” történetet mesél, velünk játszik, és nem magunkra, a
technikáinkra, a feltételezett véleményekre koncentrálni. Arra talán mégis alkalmas lehet,
hogy segítsen végiggondolni a megközelítési módokat, gazdagítsa kifejezéstárunkat,
hogy a kapott történeteket improvizációs helyzetekben az aktuálisan legautentikusabb
módon tudjuk megjeleníteni. Jó utakat és találkozásokat mindannyiunknak!

Irodalom
Wilber, Ken (2009): A Működő Szellem rövid története. Budapest, Ursus Libris
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dr. Bakó Tihamér – Donáth Attila – Sándor Zsuzsanna

Tehetséggondozó playback-szakkör
a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban
A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban az 1999/2000-es tanévben – a színjátszó
szakkör keretében – kezdődött a playback-színházi módszerek alkalmazása a
tehetséggondozásban. A magyar-francia két tanítási nyelvű gimnázium diákjai azóta
is heti 4 órában, a tanítási idő után délutánonként vesznek részt a foglalkozásokon.1

1. A szakkör célja
A cél kezdetben az volt, hogy a diákok spontaneitására, kreativitására és az
improvizációs technikákhoz való vonzódásukra építve teret adjunk annak az
igényüknek, hogy közvetlenül foglalkozhassanak saját életük eseményeivel,
problémáival, konfliktusaival, örömeivel, bánataival, dilemmáival.
A drámapedagógiai módszerekre épülő drámaórákon és a színjátszó szakkörön
azt tapasztaltuk, hogy a szerepek és a „mintha” helyzet távolsága és védettsége néha
inkább nehezíti, mint segíti a bevonódást, és a diákok sokszor türelmetlenné válnak
a játék kereteinek felépítése és a kibontandó téma megalapozása során. Ha nem
sikerül gyorsan és hatékonyan elindítani a játékot és felkelteni az érdeklődésüket a
téma iránt, akkor felszínes marad a játék, és elmarad az érzelmi tanulás.
Kamaszkorban fontos számukra a vita, a személyes vélemények és gondolatok
sokszor sarkos és ellentmondást nem tűrő kimondása, az ítélkezés, az
igazságkeresés, annak megtalálása, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi
a helytelen. Nagyon szívesen beszélnek ezekről a dilemmáikról, és keresik azokat
a területeket, ahol ítélkezés nélkül meg is hallgatják őket. Ha sikerül olyan közeget
találniuk, ahol nemcsak a felnőttek, hanem a társaik ítéletétől sem kell tartaniuk,
az olyan felszabadítóan hat rájuk, hogy szembe mernek, tudnak és akarnak nézni
az őket foglalkoztató, feszítő, nyomasztó problémákkal, és újraélhetik örömeiket,
megünnepelhetik felismeréseiket, fejlődésüket vagy továbblépéseiket.
A playback-improvizációs szakkör erre adott terepet – összekötötte az önfeledt
játékot, az improvizációt és a személyes megnyilatkozás lehetőségét egy olyan
közegben, ahol a társak feltétel nélküli elfogadását élheti meg az erre mindennél
jobban szomjazó kamasz. A playback-játékban megnézheti az elmesélteket, és a
saját tempójában járhatja a felnőtté válás felé vezető útját.
A playback-színházi szakkör olyan játékos színtér, ahol megjelenik a Mérei Ferenc
által leírt együttes élmény egymást támogató hatása.2 Ebben a lélektani térben a
közös munka célja a tagok autonómiájának, belső szabadságának kiszélesítése, a
szuverén én támogatása, és mindezek segítségével új eszközök kipróbálása. Olyan
eszközöké, amelyek külső és belső világunkat gazdagítják. Aktiválják fantáziánkat,
A szakkört Sándor Zsuzsa drámapedagógus, a gimnázium tanára vezeti. A playback-szakmai
munkát az első öt évben dr. Bakó Tihamér klinikai szakpszichológus, és 12 éven keresztül
Donáth Attila pszichopedagógus, a Rögtönzések Színháza alapító – és a Pszínház Társulat
jelenlegi – tagjai támogatták folyamatos jelenlétükkel.
1.
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bővítik viselkedés-repertoárunkat, életben tartják kreativitásunkat, szabaddá teszik
spontán megnyilatkozásainkat.
A szakkör tevékenysége során arra törekszik, hogy gazdagabbá tegye az
önkifejezést – növelve a résztvevők önbizalmát, énbiztonságát, elégedett életérzéseit.
Ez az a háttér, mely közvetve vagy közvetlenül segítséget nyújt a kamaszkori
válságok és krízisek kreatív, énépítő megoldásaihoz.
A közösen alkotott színházi élmény során – ahogy azt Peter Brook megfogalmazta
– önnön élettapasztalatainkon jutunk túl. Olyan élményt élünk át általa, ami a
hétköznapi megtapasztalás mögé visz.3

2. A playback-színház jelentősége serdülőkorban
Kamaszkorban tele vagyunk bizonytalansággal. A gyermekkor elhagyására készülve
sok-sok érzés gyülemlik össze bennünk. Szeretnénk benne tartani magunkat a
gyermeki létben, miközben már vágyunk is elköszönni tőle. A jövő azonban tele van
ismeretlennel. Kíváncsiskodunk és félünk. Lassítunk és siettetünk. A szakkör igazi
terep ennek megsegítésére. A serdülő fiú és lány tele van történetekkel múltjából
és jelenéből. Álmai olykor elárasztják, amivel nem tud mit kezdeni. Ugyanakkor
foglalkoztatja a jövő is, ami sokszor szorongást kelt benne.
A műhely teret ad az önkifejezésre. A megtapasztalt élmény, az átélt helyzet, a
kipróbált viselkedés növeli a biztonságot, fokozza az önbizalmat – s a gátlások legyőzése
újabb szerepek kipróbálására ösztönöz. Az együtt megélt ügyetlenség, a katartikus
feloldódás a személyiségfejlődés „áramlását” teszi természetessé. A csapathoz
tartozás egy már-már feloldhatatlannak tűnő helyzeten, élményen léptet tovább.

3. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban működő
playback-csoport története
A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban több mint húszéves múltra tekint vissza a színházi
illetve drámapedagógiai alapokon nyugvó tehetséggondozás.
Az iskola nyelvi profiljából következően (magyar-francia két tannyelvű, angol és
olasz tagozatos osztályok) elsősorban humán érdeklődésű diákok jelentkeznek igen
nagy létszámban. A többszörös túljelentkezés miatt főleg jó képességű, jól tanuló, jól
teljesítő tanulók járnak ide, akikkel szemben az iskola, a szülők – és sokszor maguk
a diákok is – igen magas követelményeket fogalmaznak meg.
Elvárásként jelenik meg, hogy a napi 6-8 órás iskolai munka mellett a diákok
folyamatosan vegyenek részt tanulmányi versenyeken, az érettségiig tegyenek le
legalább két nyelvvizsgát, és szerezzék meg a jogosítványt. Mindemellett többen
tanulnak zenét vagy intenzíven sportolnak, az utolsó két évben intenzíven járnak
továbbtanulást előkészítő tanfolyamokra is, és sokan – szociális helyzetük miatt –
munkát is vállalnak.
Ez a rendkívüli terhelés az indokoltnál is feszültebbé, szorongóbbá, depresszívebbé
teszi a kamaszkori problémáik miatt amúgy is önértékelés zavarokkal és magánéleti
gondokkal küzdő fiatalokat.
2.
3.

Mérei Ferenc (1989): Társ és csoport. Akadémiai Kiadó, Budapest
Brook, Peter (1999): Az üres tér. Európa, Budapest
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Tovább növeli a feszültséget, hogy a gimnáziumi oktatás – tudás- és ismeretátadó
jellegéből fakadóan – az intellektus egyoldalú fejlesztését, illetve a reprodukciós
tevékenységet tűzi ki célul, s nem tekinti feladatának az érzelmi intelligencia
kibontakoztatását, a mentális gondozást, a kreativitás és a kommunikáció
tökéletesítését, holott köztudott, hogy a magas IQ-val és az alacsony EQ-val
rendelkezők rosszabbul teljesítenek és kevésbé sikeresek az életben, mint azok,
akiknél ez a két érték kiegyenlítettebb.
A tehetséggondozó szakkör – a playback-színház segítségével – ellensúlyozza a
fent említett egyoldalúságot, és a gyerekek számára spontaneitásuk és kreativitásuk
megélésén keresztül lehetővé teszi önelfogadásukat, énképük realizálódását,
empátiájuk, valamint verbális- és metakommunikációjuk fejlődését, kríziseik és
konfliktusaik hatékonyabb feldolgozását.
A szakkör összekapcsolja a művészi és a terápiás munkát. A próbafolyamat
során a résztvevők saját élményeikkel dolgoznak, s a feldolgozás során fokozatosan
elsajátítják a playback-színház sajátos kifejezési módját is.
E komplex – lélektani és művészi – munka következtében a gyerekek alkalmassá,
nyitottá válnak arra is, hogy a nyilvános előadásokon a nézők érzéseit és történeteit
tükrözzék vissza, megmutatva annak mélységeit, mögöttes történéseit.
Annak a gyereknek, aki mentálisan rendezett, akinek lehetősége van érzelmi
problémáiról rendszeresen és strukturáltan beszélni, megszabadulni feszültségeitől
és szorongásaitól, nő a teljesítménye, könnyebben viszi a mindennapok terheit, és
fejlett önismerete következtében képes jól választani, dönteni a számára lehetséges
– és tehetségéből adódó – sokféle életlehetőség közül.

4. A szakkör eddigi munkája és a csoportok összetétele
Az elmúlt 13 évben a folyamatosság ellenére 4 csoport munkáját különíthetjük el.
4.1. Az „Ősmag” (1993-2000)
Bár az első csoport kezdetben „hagyományos” színjátszó szakkörként működött,
történetileg mégis szorosan kapcsolódik a playbackes korszakhoz.
Ők elsősorban francia nyelven adtak elő színdarabokat (Molière, Tardieu, Arrabal,
Davos műveit), és rendszeresen részt vettek a pécsi Frankofon Diákszínjátszó
Fesztiválon is. Formabontó, mozgásszínházi elemekre épülő előadásmódjuk miatt
egy ízben meghívást kaptak Rouenba is, ahol egy nemzetközi diákszínjátszó fesztivál
vendégei voltak.
A csoport tagjai közül sokan az érettségi után is együtt maradtak, megalapították
a Vitakultúra Egyesületet, és 1999-ben részt vettek dr. Bakó Tihamér és Donáth
Attila Műszaki Egyetemen tartott playback-képzésén. Ekkor kezdett a playbackkel
foglalkozni Somogyi Bea, Rózsa Dani, Bubik Szabolcs, Ézsöl Andrea, Lendvai Zsófi,
Katona Emese, akik a Budapest Playback Színház és a Pepita Playback Társulat
alapító tagjai lettek, és ma már a „playback-világ” meghatározó és aktív tagjai.
Az általuk alapított Vitakultúra Egyesület 1997-es alapítása óta mind a mai napig
létezik és aktívan tevékenykedik, idén ünnepli 15. születésnapját, a Pepita Playback
Társulat pedig 10 éves múlttal büszkélkedhet.
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4.2. Az Imprománia Társulat (2000-2004)

A kilencvenes években – a pályázati lehetőségeket kihasználva – a Kölcsey
Gimnáziumban nagyon sok izgalmas programot szerveztünk a diákok számára.
Hívtunk színészeket és rendezőket tréningeket tartani, és színházi előadásokat is
szerveztünk a „klubban”, így volt több ízben is vendégünk a Rögtönzések Színháza
társulata, akik mindig „telt házas” előadásokat tartottak nálunk.
Egy pályázati forrást arra használtunk fel, hogy a „RögSzi” színészeit 2000 tavaszán
szépen sorban meghívtuk a szakkörre tréninget tartani. Járt nálunk Kis György
Ádám, Mátay Melinda, Pálmai Kálmán, Erdős Judit, Simon Péter, Bakó Tihamér és
Donáth Attila. Egy-egy délutánt töltöttek velünk és elvarázsolták a gyerekeket, akik
beleszerettek a playback-improvizációs színházba, és kifejezték azt az igényüket,
hogy szívesen megtanulnák ezt a módszert.
Így indult el dr. Bakó Tihamér és Donáth Attila közreműködésével 2000 őszén a
Kölcseyben a playback-képzés a diákok számára. (A csoport 21 főből – 8 fiúból és 13
lányból – állt. Ebből 19 francia két tannyelvű, 1 angol tagozatos, 3 fakultatív tantervű
osztályba járt.)
l A képzés első félévében a diákok drámajátékokkal készültek fel a playback színházi
munkára. Ebben a szakaszban a drámajátékos improvizációk és helyzetgyakorlatok
feldolgozása során a megjelenítés elemzését kiegészítette a saját élmények
vizsgálata, a motivációk feltárása. A hangsúly tehát a hatáselemzésről áttevődött a
belső munkára. A fő kérdések voltak: „milyen érzéseim voltak a játék, a megjelenítés
során”, „milyen emlékeket idézett fel bennem az eljátszott helyzet”, és „hogyan
éreztem magam az adott szituációban”.
l A második félévben elkezdődött a playback-színházi technikák elsajátítá-sa, és
a gyerekek az első év végén már házi bemutatón, szülők, barátok és osztálytársak
előtt próbálhatták ki magukat a színpadon. A csoport az együttesen átélt élmények
hatására nagyon gyorsan szoros baráti társasággá vált.
l A második évben egyre több kérdést fogalmaztak meg a gyerekek a play-backszínház lélektani hátterével és hatásával kapcsolatban, így elkezdődött az elméleti
elemző és feltáró munka is. Mivel az érzelmi igények kielégültek, megjelent a
tudatosítás, az elemzés iránti elvárás, beállt az érzelem és értelem egyensúlyi
viszonya.
l
A harmadik év legnagyobb feladata az új tagok integrálása, a nyitás és
a befogadás krízisének feldolgozása volt. Ekkor kezdődött el a játékmesterek
képzése is a legrégebbi tagok közül. Az integrációs folyamatban a kiscsoportos
munkát a régi tagok vezették, akik ebben a helyzetben nem csupán moderátori,
hanem játékmesteri feladatokat is elláttak. Természetes volt tehát, hogy a
legtapasztaltabbak közül, akik akarták, játékmesterként is kipróbálhatták
magukat – eleinte csak a próbákon, később már „élesben”, az előadásokon is.
A csoporttagoknak az iskolai élettel természetesen együtt járó fluktuációt a
legnehezebb megélniük, azt, hogy minden évben jönnek új tagok és mennek el
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végzősök – főleg akkor, ha kevesen jönnek és sokan mennek el. Fordítva könnyebb,
mert ha a nagy gyakorlattal és játéktapasztalattal rendelkezők vannak többen, az
integrálódás és a tanulás nagyon gyorsan megy az újak számára. Ám ha sok új tag
jön, akkor a tapasztaltaknak vezetői, tanítói feladatokat kell adni, hogy „megérje”
nekik maradni, hogy elegendő kihívást és érdekes feladatokat jelentsen számukra a
szakköri létezés.
A csoportot egyébként leginkább az erős csoportkohézió jellemezte, melyet az
évenként rendszeresen elvégzett szociometriai vizsgálatok is alátámasztottak,
ezért is volt olyan nehéz be- és elengedni. Gyakran együtt töltötték a próbákon
kívüli szabadidőt is. Együtt szilvesztereztek, próbák után közös vacsorákat,
beszélgetéseket szerveztek. Szünetekben gyakran találkoztak az iskola „közösségi
meeting-point”-ján, a franciakönyvtárban, amelyben a szakkörvezető tanár dolgozik.
A szakköri munkán kívül az iskola más közösségi fórumain is megtalálhatók voltak:
szervezőként és csoportvezetőként a gólyatáborban, diákképviselőként az iskolai
panaszkezelő fórumokon, ezenkívül szórakoztató rendezvényeket, vitaesteket
tartottak, érdekérvényesítő tréningeken vettek részt.
Ezek a vállalásaik önkéntesek voltak. A sokféle tevékenység mind alkalmas volt
tehetségük kibontakoztatására, – kipróbálhatták, milyen területen érzik magukat a
legjobban, miben a legügyesebbek, legkreatívabbak.
A pénteki próbákon szinte minden alkalommal megfogalmazták, hogy számukra
mennyire fontosak ezek az együttlétek. „Kiengedem a gőzt”, „megnyugszom”,
„feldolgozom az egész hetet”, „rálátok a problémáimra”, „kijátszom magamból a
feszültséget”, „kipihenem magam”, „kész vagyok a következő munkára, hétre” –
mondták. Frusztrációjuk csökkenésével fordított arányban javult teljesítményük. A szülői
értekezleten a szülők, év közben a tanár kollégák visszajelzései azt tanúsították, hogy
a gyerekeknek nemcsak a kommunikációs készsége, de teljesítménye, tanulmányi
eredménye is folyamatosan magas színvonalú volt, vagy javulást mutatott.
Mintaértékű volt a csoport értékrendje is. Nem a külső megfelelések és elvárások
szabályozták a viselkedésüket, hanem kialakulóban lévő értékrendjük, melynek
fontos eleme lett a „mérték” és az „egyensúly”. Törekedtek belső mércéjük
kialakítására, és gyakran megfogalmazták észrevételeiket, amikor a környezetükben
lévő felnőttek olyan elvárásokat fogalmaztak meg velük vagy társaikkal szemben,
amelyeket ők maguk nem tartottak be. Ugyanakkor mivel a próbákon saját,
személyes történetekkel dolgoztunk, és elsősorban a történetek mögötti érzéseket
és motivációkat jelenítettük meg, a másik megértése és elfogadása oly mértékben
kiemelkedő volt a csoporttagok között, hogy kapcsolataik minősége nemcsak a
csoporton belül, de a hasonló korúakkal és az őket körülvevő felnőttekkel is jóval
magasabb szintű volt, mint kortársaiké.
Kommunikációjukra az „én-nyelv” volt a jellemző. Megtanultak magukról beszélni,
vállalni a felelősséget gondolataikért, érzéseikért és tetteikért. Felismerték és
megfogalmazták problémáikat, vállalták konfliktusaikat, és azokat inkább konstruktív
helyzetnek élték meg, keresve a megoldást és az együttműködés lehetőségét.
Idézet a csoport tagjainak a társulati munkát bemutató cikkéből, mely az iskola
évkönyvében jelent meg:
„A csapat egyik alapelve a tolerancia és mások befogadása, így az új tagokkal hamar
összeszoktunk, és az év vége felé már magunk sem néztük, ki az ’új’ vagy a ’régi’.”
„Maga a műfaj – különlegességéből kifolyólag – sokszor megrázó, de ugyanakkor
felemelő élményt adott.”
191

„Ha meg kéne fogalmazni, hogy miért szeretünk ide járni, nem csupán a játékot
emlegetnénk… a színjátszó, a mi szigetünk, az a hely, ahol meghallgatjuk a másik
problémáját, örömét, bánatát. Ezt mi sem jelzi jobban, hogy sok időt töltünk együtt
iskolán kívül is. Örülök, hogy rátaláltam erre a közösségre.”
Egy diák-néző véleménye – ugyancsak az iskolai évkönyvből:
„Tetszik, hogy ez a színház merőben új dologgal próbálkozik: bevonja a közönséget a
játékba, nem is kevés sikerrel. Jó volt hétköznapjaim egy-egy pillanatát visszanézni.
Érdekes kívülről szemlélnem önmagam, ami egyúttal humoros és tanulságos is.”
A playback-színházi munka annyira összekovácsolta a csoportot, hogy négy év alatt
mindössze ketten hagyták el a ”társulatot” – egyikük a megnövekedett tananyagra,
másikuk a megnövekedett csoportlétszámra hivatkozva.
Továbbtanulási szándékaik különbözőek voltak, de abban megegyeztek, hogy
mindenki felsőoktatási intézményben kívánta folytatni tanulmányait. Színművészeti
Főiskolára senki nem készült közülük, viszont a célzott pályák között sokféle
szerepelt: bölcsész, közgazdász, műszaki, külkereskedő, pszichológus.
Az utolsó év legnagyobb problémája a végzősök elengedése, az elbúcsúzás
volt, ami a csoportvezetők számára is nagy feladatot jelentett. Az együtt maradás
lehetőségét tervezgették, ugyanakkor tisztában voltak ennek nehézségeivel, várható
problémáival is.
A csoport a végzősök távozása után még egy évig találkozott abból a célból, hogy
playback-társulattá alakuljanak, aztán az egyetemi élet beszippantotta őket, s az új
kihívások, feladatok lassan elcsöndesítették ezt az igényt.
Nekünk, csoportvezetőknek is tudomásul kellett vennünk, hogy az iskolai keretek
között működő playback-csoportoknak nem a társulattá alakulás a feladatuk, hanem
a tehetséggondozás és az iskolai mentálhigiéné elősegítése, támogatása, még akkor
is, ha ilyen kivételesen tehetséges társaság jön össze, mint az Imprománia. Nekünk
is nehéz volt elengedni azt az álmot, hogy társulatként működjünk tovább, mert „első
gyermekünk” nagyon sok örömet jelentett számunkra is, összenőttünk vele, vártuk és
élveztük a szakköri alkalmakat.
4.3. A Mimóza-Improlenza Csoport (2005-2011)
A 2004/2005-ös tanévben újjáalakult a playback-csoport. Az Imprománia-tagok közül
már csak ketten jártak a gimnáziumba és ők is végzősök voltak, így hát új tagokat
toboroztunk. Ekkor már csak Donáth Attila dolgozott rendszeresen külsősként a
csoporttal, az idő nagy részében önkéntes munkában. A szakkörvezető továbbra is
Sándor Zsuzsa volt.
Teljesen elölről kezdtük a munkát, hiszen az új csoporttagok közül sokan még
playback-előadást sem láttak, és amikor a színjátszó szakkörre jelentkeztek, igazán
nem is tudták, hogy mivel is foglalkozunk majd.
Ez a csoport is hasonlóan működött, szívesen töltötték együtt az időt a szakköri
alkalmakon kívül is, és többen közülük aktívan tevékenykedtek az iskolai élet egyéb
közösségi színterein is, a diákönkormányzat munkájában, a gólyatáborok és iskolai
rendezvények szervezésében. Az előző csoportok tagjai közül sokan jártak vissza
tréningeket tartani számukra (Vitakultúra-tréning, Trénerképző, Playback-tréning,
Kontakt-improvizációs tréning), így biztosítva volt a folytonosság – és a minta az új
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csoporttagok számára, hogy hová lehet fejlődni, ha valaki kitartóan és szorgalmasan
vesz részt a szakkör munkájába. A gyerekek rájöttek arra, hogy a szakkörön
tanultakat nem csupán az előadásokon és a fellépéseken tudják használni, hanem
diákönkormányzati munkájuk során vagy a gólyatáborban csoportvezetőként
is. Ebben az időszakban az elballagottak helyére folyamatosan csatlakoztak a
csoporthoz kilencedikes diákok, így a létszám állandóan 15 és 20 fő között mozgott.
Nagy vonzerőt jelentett a bejövők számára az évenkénti rendszeres balatonmáriai
táborozás, és az, hogy a diákönkormányzati tagok közül sokan jártak a szakkörre.
A gólyatáborban tartott előadások felhívták az új diákok figyelmét a playbackre, és
kedvet csináltak ahhoz, hogy jelentkezzenek, akik ki akarják próbálni ezt a műfajt.
Aztán azok maradtak, akik nemcsak a „nagyokhoz” akartak tartozni, hanem játszani
is szerettek…
Részletek a szakkörösök beszámolóiból:
„Szóval, a lényegre térve, nem tudom, mit írjak a színjátszóról... Mert ezt az érzést,
mikor ott ülünk körben és azt beszéljük, kivel mi történt, és hogyan érkezett...
amikor fönn vagy a színpadon és hallgatod a mesélőt... vagy éppen a stopjátékkal
marháskodunk, azt nem lehet szavakba önteni!!! ...de talán mégis… Olyan,
mint egy porszívó, ami elszívja a hét rossz dolgait az ember fejéből 3 órára, és
felszabadultnak érzed magad utána.
Hát, szóval, néhány szó a színjátszóról (bár sok újat nem tudok mondani):
IMÁDOM!!!
- tökéletes lezárása a hétnek,
- gondtalanul szórakozhatok, minden problémámat elfelejtem arra az időre,
- egyszerre zene, mozgás, (szín)játék, ahol próbára tehetjük színészi
képességeinket is --->”Színház az egész világ!” – kialakult egy bizalmi kör; olyan
barátok! vesznek körbe, akikben megbízhatok, és akikre számíthatok (ez nagyon
JÓ és fontos),
- nyitottá tesz, megtanít arra, hogy figyeljünk egymásra és magunkra is,
- és végül, imádom azt, amit csinálunk (ha hullafáradtan is megyek a próbákra,
mindig feltölt energiával)!”
„tavasz volt a színpadon… virágzó tavasz”
„Hogy milyen ez a csapat? Első hallásra egy „egyszerű” színházi alakulat. Ám a
látvány megmutatja, ez valami több. Valami színesebb és tavaszosabb. Egy élő
bizalomfa.”
„Impró. Hogy mit is jelent ez a szó? Aki csak úgy futólag hallott róla, annak csak egy
színházi szakkör színészekkel, szerepekkel, közönséggel. De akik minden kedd
délutánjukat ezzel töltötték, vagy akár csak mint nézők voltak jelen egy előadáson,
azok tudják, hogy ez nem egy átlagos színházi szakkör. Amit itt csinálunk, az a
playback.
És hogy mi a playback? Nevezhetnénk sok mindennek.
Egy improvizációs színházi műfaj, ahol nincsenek előre megírt szövegek, mert a
forgatókönyvet az élet írja.
Egy módszer, ami közelebb hozza egymáshoz az embereket, nyíltabbá és
őszintévé tesz.
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Egy lehetőség, amivel kifejezheted magad, miközben arra is figyelsz, ahogyan ezt
mások teszik, meghallgatod, megérted, és elfogadod Őket.
A playback kapocs az ember és a világ között, ember és ember között, világ és
világ között. Mert minden ember egy világ. És minél jobban megismered a többi
ember világát, annál tágabb és színesebb lesz a sajátod is.
Ahhoz hogy ezt megtehesd, előbb magadat kell megismerned. Ebben
segít a playback, és teszi mindezt izgalmasan, komolyan, viccesen vagy
elgondolkodtatóan.
És hogy nekem mit jelentett és jelent az impró szakkör?
Egy helyet jelent, ahol kikapcsolhatom magamban az erőszakot, önzést, dühöt és
idegességet, amit akarva-akaratlanul belélegez az ember az utcán, ami az épületek
falából árad és fojtogat, és amit egyszerűen megoldhatnánk azzal, ha leülnénk
egymással, kikapcsolnánk az óráinkat, és elkezdenénk őszintén beszélgetni arról,
amit érzünk, és arról, hogyan vagyunk mi itt jelen ebben a világban.
Embereket jelent, akikkel le lehet ülni így megbeszélni dolgokat.
Egy csoportot jelent, ahol elmondhatsz, meghallgathatsz érzéseket, történeteket,
hangulatokat, majd eljátszhatod ezeket, beleadva azt, ami Te vagy.
Ez egy olyan erős közösség, amilyen ritkán kovácsolódik ennyi és ennyiféle
teljesen különböző emberből.”
4.4. A negyedik csoport (2011 szeptembere óta)
Amikor a mimózások utolsó generációjának számító „öregek” is leérettségiztek,
ketten maradtak a felsőbb évesek közül, és a jól sikerült gólyatáboros előadások
ellenére is viszonylag kevesen csatlakoztak az utóbbi két tanévben a kilencedikesek
közül. Érdekes módon azonban megnőtt az érdeklődés a külsősök részéről, hárman
is más iskolákból járnak a szakkörre.
Az érdeklődés és az aktivitás csökkenése minden iskolai program és közösségi
rendezvény iránt megfigyelhető. A gyerekek annak ellenére sem maradnak szívesen
délután az iskolában, hogy péntekről kedd délutánra tettük át a szakkört. A házi
bemutatókat is elhagytuk az utolsó két évben, mert néhány szülőn kívül sem a
diákok, sem a tanárok nem jöttek el megnézni bennünket.
Olyan, mintha a magánügyünkké vált volna a szakkör, már nem számít kuriózumnak,
hiszen 13 éve folyamatosan működik. Igaz, a többi délutáni foglalkozáson sem
tolonganak a diákok…
A pályázati források is megszűntek vagy lecsökkentek, illetve olyan bonyolulttá
vagy összetetté váltak, amely meghaladja a szakköri kereteket és igényeket – és
a szakkörvezető lehetőségeit időben, energiában. Mára mindösszesen csak a VI.
kerületi Önkormányzat és a Kölcsey Gimnáziumért Alapítvány támogatja munkánkat.
Az utolsó években Donáth Attila, a szakkör mentora is jórészt önkéntes munkában
dolgozott velünk. Már nem szervezünk táborokat sem, mert a gyerekek nem tudják
a támogatás nélküli magas költségeket kifizetni. Megszűnt a jelentős támogatással
működtetett VI. kerületi tábor Balatonmárián.
Akik mindezek ellenére mégis részt vesznek a szakkör munkájában, a régiekhez
hasonló lelkesedéssel nyilatkoznak arról, milyen sokat jelent nekik, hogy mesélhetnek
az életükről, és hogy egy elfogadó közösség tagjai lehetnek.
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Összefoglalás

A Kölcsey Gimnázium playback-színházi szakköre a tehetséggondozás speciális
formája, amely a résztvevők spontaneitásának és kreativitásának fejlesztésével,
valamint mentálhigiénés gondozással ér el eredményt.
A különböző területeken tehetséges, ugyanakkor túlterhelt és frusztrált diákok
érzelmi intelligenciájának és kifejezőkészségének fejlesztése, frusztrációs
tehermentesítésük lehetőséget teremt tehetségük intenzívebb kibontakoztatására.
Az önkifejező technikák elsajátítása és a folyamatos fejlesztés lehetővé teszi, hogy
rálássanak sokszínűségükre, fejlődjön énképük, és biztonsággal tudjanak választani,
az előttük álló különböző életlehetőségek, pályák között, miközben megőrzik
nyitottságukat és érdeklődésüket egyéb területeken is.
Az elmúlt 13 évben a legtöbbet tréningezett playback-színészek a kölcseys diákok
voltak – átlagosan 600 órát playbackeztek azok, akik a gimnázium ötéves képzés
ideje alatt végig jártak a szakkörre…
Reméljük, hogy e könyv hatására sok pedagógus és oktatási szakember felfigyel
a playback-improvizációs színházra mint tehetséggondozó módszerre, és hatását,
eredményességét sikerül széles körben megismertetni az érdeklődőkkel. Minél több
pedagógus megismeri és megtanulja ennek a módszernek az alkalmazását, annál
több diákhoz jut el ez a felszabadító erejű, önismeretet eredményező – és társas
kapcsolatokat építő élménypedagógiának is tekinthető – kreatív színház.
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Donáth Attila – Sándor Zsuzsanna

Komplex dramatikus fejlesztő program
alkalmazása teljesítmény- és viselkedészavarral
küzdő gyermekek körében
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar
Pszichopedagógiai Tanszéke több évtizede kutatja a teljesítmény- és viselkedési
zavarral küzdő tanulók szociális és kulcskompetenciájának fejlesztési lehetőségeit. A
tanszék kutatásai azokat az innovációkat is integrálták, amelyek a határtudományok
körében eredményeket értek el. Ennek alapján a Tanszék munkatársai komplex
dramatikus fejlesztő programot dolgoztak ki, mely feltevésünk szerint lehetővé
teszi a teljesítmény- és viselkedési zavarral küzdő tanulók hatékony alap- és szociális
készségfejlesztését, és ennek következtében az esélyegyenlőség növelését, illetve a
hátrányok kiegyenlítését.1

1. A kutatás tartalmi koncepciója, hipotézise
Jelen kutatás dr. Volentics Anna, a Pszichopedagógiai Tanszék vezetőjének
irányításával zajlott, vezette Donáth Attila. A szupervíziót dr. Bakó Tihamér tartotta, a
kutatást Sándor Zsuzsanna drámapedagógus segítette.2
A kutatás helyszíne az értelmileg enyhe fokban sérült, és teljesítmény- valamint
viselkedési problémákkal küzdő, speciális nevelési igényű tanulók oktatásávalnevelésével foglalkozó V. kerületi, Alkotmány utcai 10 évfolyamos Általános Iskola
volt (1054 Budapest, Alkotmány u. 23.). A kontrollcsoport diákjait a Benedek Elek
Általános Iskolából választottuk (1141 Budapest, Álmos vezér útja 46.), melynek
oktatási-nevelési profilja megegyezik a kutatás helyszínéül szolgáló iskoláéval. de
náluk nem kezdtük el a komplex dramatikus fejlesztő programot.
A fenti iskolákat azért választottuk, mert megfeleltek az alábbi – a kutatás
szempontjából fontos – feltételeknek:
l diákjaik értelmileg enyhe fokban sérültek és/vagy teljesítmény- és viselkedési
zavarral küzdenek,
l nevelőtestületükben több olyan gyógypedagógus tanár kolléga van, aki
rendelkezik drámapedagógiai végzettséggel,
l fejlesztő programjuk része a drámapedagógia – akár a délelőtti tanításba
beépítve, akár délutáni szabadidős foglalkozás formájában,
l vannak olyan kollégák, akik megfelelő nyitottsággal és önként, szívesen vesznek
részt a kutatásban, és vállalják az ehhez szükséges önképzésen való részvételt,
l az iskola vezetősége és nevelőtestülete támogatja a kutatást, és termet biztosít a
gyerekekkel történő foglalkozások lebonyolítására,
l a kutatás befejezése után is folytatják a megkezdett munkát, és segítik a tanszék
kutatásban részt vevő munkatársait a nyomon követésben és a program finomításában.
A kutatás célcsoportja az iskola 5-10. osztályosaiból álló – életkor, nemek, etnikum és
sérülési fok szerinti teljesítmény- és viselkedési zavarral küzdő tanulók – hangsúlyozottan
hátrányos helyzetű vegyes csoportja. A gyerekek kiválasztásának szempontjai:
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jelenjen meg az iskolába járó tanulók összetételének megfelelően jellemző
mértékben és minőségben mindenfajta tanulási és viselkedési probléma,
l 5-10. évfolyamig legyen képviselve minden korcsoport,
l legyen a csoportban roma tanuló,
l a kiválasztott tanulók szabad akaratukból járjanak a szakkörre, ne legyen
számukra kötelező a foglalkozás.
A gyerekeknél a problémáikból eredően kialakult jellegzetes különbözőség az
alábbiakban mutatkozik meg:
l a tanulási, magatartási és viselkedési zavart létrehozó okok különbözősége,
l valamennyi pszichikus funkciót érintő eltérés sokfélesége (érzékelés, észlelés,
figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás, érzelmi és akarati élet, viselkedés,
magatartás, cselekvés stb. tanulónként változó mértékű és minőségű eltérései),
l a fejlődés ütemében és dinamikájában, a fejlesztés várható eredményeiben.
A felsorolt általános jellemzők ugyan változó mértékben és egyéni kombinációkban
jelennek meg, de minden esetben a személyiség, illetve a tanulási képességek
fejlődési zavarához vezetnek, és akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét.
l

Kutatásunk3-4 azt bizonyítja, hogy a komplex dramatikus fejlesztő programban részt
vevő, teljesítmény- és viselkedési zavarral küzdő tanulók esetében eredményesen
fejleszthető
l a verbális és metakommunikáció valamint kifejezőkészség,
l a helyzetfelismerő képesség,
l az azonnali reakciókészség,
l az ön- és társismeret, a reális énkép,
l az önérvényesítés képessége,
l a társas interakció.
Ezek fejlesztése kiemelten fontos a teljesítmény- és viselkedési zavarral küzdő
tanulók esetében, hiszen sérüléseikből és szociális helyzetükből fakadóan hátrányuk
elsősorban ezeken a területeken a legnagyobb társaikhoz képest.
E készségek és képességek hiánya megakadályozza
l
az alapkészségek és kulcskompetenciák megfelelő ütemű fejlődését is,
elsősorban a szövegértés és -értelmezés területén,
l
a szociális kompetenciák kialakulását, a mindennapi élet különböző területein
való sikeres működés, a jól interiorizált praktikus készségek, valamint a habilitációhoz,
rehabilitációhoz szükséges készségek és attitűdök kifejlődését, a kulturált
magatartásformák és a közösségben élés feltételeinek kialakítását a társadalmi
integráció elősegítése érdekében,
l
az esélyegyenlőséget a pályaválasztás területén,
l
az eredményes krízisprevenciót, a hátrányok kiegyenlítését például a családi és
társadalmi veszélyeztetettség esetében.
Hipotézisünk az volt, hogy a komplex dramatikus fejlesztő program
eredményessé teszi a felsorolt készségek és képességek fejlesztését.
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2. A komplex dramatikus fejlesztő program bemutatása
2.1. Miből tevődik össze a program?
A komplex dramatikus fejlesztő program egy olyan – elsősorban a dráma eszköztárára
építő – több elemből álló módszerspecifikus eljárás, mely ötvözi a drámapedagógia,
a playback (improvizációs színház) és a pszichodráma elméletét és eszköztárát a
benne résztvevők alap-, szociális és kulcskompetenciáinak fejlesztése érdekében.
A módszer hatása azonban – tapasztalataink és a jelen kutatás fényében – ennél
kiterjedtebb. A programban részt vevők esetében ugyanis további eredmények is
megfigyelhetők:
l az érzelmi intelligencia és érzékenység fejlődése
l toleráns viselkedés
l kreativitás
l önálló gondolkodás
l szimbólumképzés és -felismerés
l művészetek iránti érdeklődés és igény
l pozitív modellek és minták követése
l integráció
2. 1. 1. A drámapedagógia
A drámapedagógia Gabnai Katalin meghatározása szerint „a dráma sajátos
eszközeivel való nevelés… melynek célja az egész személyiség – az értelem, az
érzelem, a fizikum, a jellem – harmonikus és differenciált fejlesztése... A drámajátékok
az emberépítést célozzák, feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a
kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. Így a dramatikus alkotójáték tulajdonképpen
pontosan megfogalmazható szocializáló tevékenység. Az a forma és folyamat pedig,
amelyen keresztül megvalósul, a dráma maga.” (Gabnai 1999, 9. p.)
„A jól alkalmazott dramatikus nevelés elősegíti:
l a közösségben, a közösségért tevékenykedő ember aktivitásának serkentését,
l ön- és emberismeretének gazdagodását,
l alkotóképességének, önálló, rugalmas gondolkodásának fejlődését,
l összpontosított, megtervezett munkára szoktatását,
l testi, térbeli biztonságának javulását, időérzékének fejlődését,
l mozgásának és beszédének tisztaságát, szép és kifejező voltát.
A drámajáték gazdagítja:
l az oktatómunkát és a szabadidő eltöltését is egyaránt,
l színesebbé, intenzívebbé teszi a korrekciós foglalkozásokat,
l viselkedési bátorságot, biztonságot nyújt a társadalmi élet sok területén
(pályaválasztás, ügyintézés, családi és iskolai gondok, stb.) a résztvevők korának
megfelelő fokon és formában,
l könnyed és természetes kapcsolatot teremt a nemek között, ellensúlyozza azt
a passzivitást, amit a tömegkommunikációs eszközök akaratlanul is elősegítenek.”
(Gabnai 1999, 10. p.)
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Itt kell megjegyeznünk, hogy ez egy önálló, jelentős múltra visszatekintő, Angliában
már évtizedek óta a tantervben szereplő alternatív pedagógiai módszer, mely az
egész iskola pedagógiai programjába beépülve hatással van az oktatás-nevelés
minden területére.
Miért tekinthető a dráma alternatív pedagógiának?
l „A dráma olyan médium, amely egyedülálló módokon ad lehetőséget arra, hogy
bizonyos témákat cselekvésekbe öntve megvizsgáljunk.
l A résztvevők fizikailag, érzelmileg, társadalmilag, intellektuálisan és morálisan is
bevonódnak.
l Az adott tartalmat társadalmi megvilágításban vizsgálja.
l A tanuló előzetes, már létező tudásának és tapasztalatainak elismerése, mely a
drámás tanulási folyamatban és előrehaladásban alapvető fontosságú.
l Demokratikusabb pedagógiai modellt hoz létre.
l A dráma mint kutatási forma elismerése.
l A végeredmények nyilvános közzététele.”
(Idézet John Somers drámatanár – University of Exeter, UK – „A dráma mint alternatív
pedagógia” című előadásának anyagából. Elhangzott 2004. november 20-án a
Marczibányi téri Művelődési Központban tartott konferencián.)
Hazánkban a NAT bevezetése óta a tánc és dráma önálló tantárgyi modulként
vagy integrációs formában jelen van minden intézmény pedagógiai
programjában.
2.1.2. A playback (improvizációs) színház
A playback – vagy más néven „újrajátszó, lejátszó vagy visszajátszó rögtönzés” –
színház az ún. nem írott színházi formák közé tartozik, melyben a színészek a nézők
által mesélt saját, személyes történeteket játsszák el improvizatív módon. A játékot
különböző hangeffektusokkal kísérik, és színes selyemdrapériákat használnak
kellékekként.
A playback-, más néven önkifejező és kreatív színház dr. Bakó Tihamér szerint
„egy olyan játékos színtér, ahol megjelenik a Mérei Ferenc (1978, 1987) által leírt
együttes élmény egymást támogató hatása. Ebben a lélektani térben a közös munka
célja a tagok autonómiájának, belső szabadságának kiszélesítése, a szuverén én
támogatása, és mindezek segítségével új eszközök kipróbálása. Olyan eszközöké,
amelyek a külső és belső világunkat gazdagítják, fantáziánkat aktiválják, bővítik
viselkedésrepertoárunkat, életben tartják kreativitásunkat, szabaddá teszik spontán
megnyilatkozásainkat […] (a playback-színház) arra törekszik, hogy gazdagabbá tegye
az önkifejezést – növelve a résztvevők önbizalmát, önbiztonságát, elégedettségét.
Ez az a háttér, mely közvetve vagy közvetlenül segítséget nyújt az élet váltófázisait,
illetve az élet eseményeit kísérő krízisek kreatív, én-építő megoldásaiban.” (Bakó
2003, 8. p.)
Alapjául azok a gyermeki képességek szolgálnak, amelyek nyitottá, érdeklődővé,
kíváncsivá teszik a gyermekek aktív jelenlétét a világban. A gyermek „kutató szemmel,
rácsodálkozva, a megismerés örömével szemléli a körülötte-vele zajló dolgokat. A
gyermek nem csupán tudattal reagál, hanem tapasztalatait, egész lényét mozgósítva
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is. Minden gyermek – akárcsak az ősi kultúrában élő archaikus ember – spontán
alkotó és reproduktív művész (Popper 1979) rajzol, fest, épít, szerepeket formál, és
drámákat játszik el, táncol, és meséket költ.
Miközben felnövünk, e generális művészi igény, késztetés és kifejezési készség
fokozatosan elapad bennünk. Az, hogy e képességünk, készségünk, adottságunk
egykor bővizű forrásként gazdagította életünket, nehezen hihető, feledésbe
merül, emléktöredékként él bennünk. A gyermekkor különös, megismételhetetlen
varázsának tekintjük, melyet a felnőtté válás során el kell veszítenünk.
E képesség kiszikkadása azonban nem törvényszerű, hisz vannak, akik „túlélik” a
felnőtté válás eme „káros” hatását, és képesek fantáziájukat, alkotókedvüket ébren
tartani. Megközelítésünk szerint ezek a gyermeki képességek a gyermekkorból
átmenthetők, tovább éltethetők, illetve kellő gyakorlással élővé tehetők, aktiválhatók.
Nem pusztán a művészek kiváltsága, de részese lehet mindenki, aki kellő figyelemmel,
gonddal építi, használja, tréningezi alkotó tehetségét.
[…] (A playback-színház) ehhez nyújt segítséget azáltal, hogy a közös munka
során különböző szerepeket játszunk el, és ahogy ezt Grotowski (1999) írja, ’e
szerepeken keresztül bejutunk a hétköznapi maszkunk mögött rejtőző mélységbe,
bejutunk személyiségünk intim szféráiba. Átlépjük gátjainkat, kilépünk korlátaink
közül, hogy feltöltsük azt, ami üres vagy fogyatékos bennünk, hogy megvalósuljunk.
Nem állapot ez, nem egyszerűen valamiféle kondíció, hanem folyamat, egy
aktív keresés, melynek során az, ami bennünk sötét, átvilágosul.’” (Idézi Bakó
2003, 7-8.p.)
A playback-színházban a nézők által mesélt személyes történeteket, álmokat,
életeseményeket játsszák el a színészek. Ebben a színházi formában fontos
szerepe van a játékmesternek, aki meghallgatva a történetmesélőt, segít a szereplők
kiválasztásában, és aki közvetít a néző, a színészek és a mesélő között.
Ez a színházi forma „visszaadja az együttes élmény erejét [..] Az élet eseményei,
történetei immár nem kiragadott, magányos élményként jelennek meg, hanem
kimondhatóvá, vállalhatóvá tett közös élménnyé válnak. […] A közösen alkotott
színházi élmény során – ahogy azt Peter Brook (1999) megfogalmazta – önnön
élettapasztalatainkon jutunk túl: a játék segít feldolgozni, integrálni kudarcainkat,
életünkre rátelepülő traumáinkat, fájó tapasztalatainkat.” (Bakó 2003, 13. p.)
2.1.3. A pszichodráma
A pszichodráma a csoportos tevékenységek egyik olyan formája, melynek célja
az élmények és a magatartás megváltoztatása. Súlypontját a célba vett csoporttól
és a célkitűzésektől függően pedagógiai, didaktikus vagy terápiás aspektusára
helyezhetjük.
Megalkotója, Jakob Levy Moreno meghatározása szerint: „olyan módszer, mely
az emberek közötti kapcsolatokat és egy csoport tagjainak pszichés problémáit
tudatosan a tapasztalati tudomány kereti között kezeli. […] Az a módszer, amely
a lélek valóságát cselekvéssel tárja fel.” (Idézi Zeintlinger1991, 14. p.)
„Ez azt jelenti, hogy a pszichodráma túllépi a pusztán szóbeli kifejezési formákat.
[…] Petzold szerint a pszichodráma a klinikai pszichológia, a szocioterápia és a
kísérleti pedagógia egyik módszere, amelyben a helyzeteket, konfliktusokat és
elképzeléseket a verbalizáláson túl cselekvéssé, drámai játékká alakítjuk át. Ennek
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célja, hogy az érzelmi élmény, a racionális belátás és a testileg végrehajtott akció
együttese ’vitális evidencia’ tapasztalattá sűrűsödjék, ami lehetővé teszi a beállítódás
és a viselkedés megváltoztatását. […]
A pszichodráma lényeges eleme, hogy a dramatikus játékba történő átfordítás
spontán módon megy végbe – próba és előzetes megbeszélés nélkül –, a csoport
tagjai más csoport-pszichoterápiás módszerek résztvevőihez képest sokkal inkább
töltik be a segéd-pszichoterapeuta funkcióját – mint antagonisták, illetve ’segédén’-ek –, valamint a jelenetet követő sajátos feedback a változási folyamatnak
éppoly fontos eleme, mint maga a jelenet. Ezt még azzal is ki kell egészíteni,
hogy a gyakorlatban alig választható el egymástól a pedagógiai, a terápiás és a
szocioterápiás pszichodráma.
[…] (Zeintlinger szerint) a pszichodráma klinikai pszichológiai módszer, a szocioterápia
egyik formája, a pedagógia egyik módszere, mellyel:
l interperszonális szituációkat, konfliktusokat, álmokat, fantáziákat dolgozunk fel
a verbalizáláson túlmenően szcenikai játékban (vagyis dramatikus megjelenítéssel).
Emellett a csoport tagjai a főszereplő számára ’segéd-én’ funkciókat töltenek be.
l A szcenikus feldolgozás a kommunikáció sokféle formáját teszi lehetővé.
l A pszichodramatikus megközelítés a protagonista, a csoport résztvevői
és a vezető közötti partneri együttműködés eredménye. Az együttes munka a
protagonista pillanatnyi ötleteire és szükségleteire irányul. A csoport tagjai vállalják a
protagonista által megjelenített helyzetben előforduló személyek szerepét, szükség
esetén tárgyak, vagy introjekciók megszemélyesítését is. A vezető spontán rendezi
és irányítja a jelenetet (részletes előtervezés nélkül). Ebben sajátos technikák egész
sora áll rendelkezésére. Legfontosabbak a szerepcsere és a duplázás. A vezető a
technikákat variálhatja is, vagy spontán módon újakat is kitalálhat.
l A csoporttagok és a vezető spontán kreatív kooperációja és a rákövetkező
feedback révén a szcenikus játékban (a pszichodramatikus technikák segítségével)
intenzív emocionális átélés, racionális belátás és testileg kivitelezett akció jön létre.
Ezen a módon egy éveken át húzódó konfliktus a pszichodrámában rövid idő alatt
’gyorsított felvételként’ végigjátszható.
l Az emocionális átélés, a racionális belátás és a testi akció hatásaként az érintett
személy számára olyan meggyőző erejű belátás adódik, melyet pszichoszomatikus
jelenségek is kísérnek. A testi kísérőjelenségek a belátás, meggyőződés erejét
jelentősen fokozhatják.
l a létrejövő belátás lehetővé teszi a beállítódások és a magatartás megváltozatását.
A pszichodráma egyesíti a dramatikus játék, a csoportdinamika és a pszichoanalitikus
csoportmunka elemeit.” (Zeintlinger 1991, 13-15. p.)
2.1.4. A dráma és a történet, mint a komplex dramatikus fejlesztő program
alapköve
A komplex dramatikus fejlesztő program alapkövei, fő építőeleme: a mesélés és a
megjelenítés.
A résztvevők történeteket mesélnek, alkotnak és játszanak. Ez a tevékenység
egyidős az emberiség történetével, és szoros összefüggésben van a dráma
műfajának kialakulásával, valamint a mindmáig élő néphagyománnyal, a dramatikus
népszokásokkal, szertartásokkal és rítusjátékokkal.
Az emberiség kollektív emlékezetéül és a világ értelmezésére szolgáló mítoszok és
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mondák először ünnepi szertartásokban, majd szájhagyomány – elmesélés – útján
terjedtek és maradtak fenn évezredeken át. A közösségi ünnepeken megjelenítették
az ősök történeteit, tisztelegtek isteneiknek. A vadászat előtt eljátszották a zsákmány
sikeres elejtését, annak reményében, hogy az a valóságban is olyan sikeres lesz,
mint a tűz előtti játékban.
„E rituális játékok során az ősember oldotta félelmeit, kipróbálta, előjátszotta
a jövőbeni eseményeket. Átörökítette a tradíciókat, a közös tudást. Az együttes
élményben pedig megélte a közösség erejét.” (Bakó 2003, 9. p.)
Később a dráma szülőhazájában, az ókori Görögországban az ősi paraszti
tavaszünnepre épülő Dionüszosz-kultuszhoz kapcsolódó dramatikus játékokban
jelent meg az első színész, aki Dionüszosz megtestesítőjeként jelen időben és
egyes szám első személyben folytatott párbeszédet az athéni polgárokkal, a kardal
előadóival. Periklész a színházi előadás feladatát így határozta meg: „Amikor
évről évre játékokat rendezünk, ahhoz segítjük hozzá lelkünket, hogy változatos
formák között pihenhesse ki a fáradalmakat, mint ahogy az emberhez méltó otthoni
berendezkedés is a mindennapos gyönyörködés célját szolgálja, hogy így elűzzük a
szomorúságot és a bánatot.” (Idézi: Boda–Forgács–Osztovics, 1996. 135. p.)
A dráma – mind a már említett ősi, tradicionális formáiban, mind a drámai
műnembe tartozó műalkotásként – az emberiség története során lehetővé tette a
„jelen idejű mesélést”, az „itt és most velem történik mindez” élményét, melynek
következtében a néző azonosulhat a szereplőkkel és katarzist élhet át. A színház
olyan közösségi élmény, amely az egyén önmegvalósításán keresztül lehetővé teszi
egy közös alkotás létrejöttét. Színház ugyanis nem létezik színész és néző nélkül,
akik generálják, inspirálják egymást.
A komplex dramatikus fejlesztő programban ötvözött három módszer: a
drámapedagógia, a playback-színház és a pszichodráma segítségével létrehozott
eszköztár a drámának, illetve a közös játéknak olyan alkotó lehetőségét teremti
meg, amely figyelemmel tud lenni az egyén érzékenységére, igényére és fejlettségi
szintjére, aktuális mentális és fizikai állapotára, fejlesztési szükségleteire.
l
A drámapedagógia a szerep által nyújtott biztonsággal és védettséggel
működteti a játékot. A részvevőknek lehetősége nyílik arra, hogy mások bőrébe bújva
juthassanak saját életükre is vonatkoztatható tapasztalatokhoz.
l
A playback-színház a mesélés és a rátekintés erejét használja a részvevők
védelmének segítségével, amely a kétdimenziós – aktív és passzív – résztvevői
szerepből adódik. A személyes történetet mesélő önként megy ki az anonimitás
védelméből a fókuszba, melyben a játékmester bizalmi és védett helyzetet teremt.
Az itt elhangzó személyes megnyilvánulások lehetőséget teremtenek a játszóknak
(színészek) és a nézőknek az azonosulásra.
l
A pszichodráma zárt csoportformájában az egyén (protagonista) saját
történetének előjátszásával és a segéd-ének (antagonisták) segítségével újraélheti
az általa kiválasztott történetet, és így ráláthat annak mögöttes tartalmaira,
mozgatórugóira, a történetben szereplők motivációira és belső történéseire. A segédének csak a protagonista játékát ismételhetik, nincs szabadságuk a játékban, mint a
playback esetében. Az antagonista az azonosuláson keresztül fejlődik, a protagonista
spontaneitása és kreativitása kapcsán.
Mindhárom módszer lényeges kötőeleme a történet, melynek jelentősége, funkciója
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John Somers szerint meghatározó a drámát mint médiumot használó tanárok
számára:
„A saját történet
l emlékezetbe ágyazott identitás,
l lehetőség a rendteremtésre, remény,
l film, amelyet folyamatosan vágunk.
Mire használhatjuk mások történeteit?
l Helyettesítésként. Mások történetein keresztül tapasztalatot szerezhetünk a világ
olyan dolgairól, amelyeket mi magunk nem tapasztalunk meg.
l Az így szerzett tapasztalatainkat emlékek sorozatává rendezhetjük.
l Segítséget kapunk lehetséges jövőképünk megalkotásához.”
(John Somers idézett előadásából.)
Amikor nem saját történetekkel dolgozunk, hanem magunk szövünk történeteket
vagy szépirodalmi alkotásokból merítünk, akkor is az a célunk, hogy rálássunk
saját működésünkre, hozzájussunk nehezen hozzáférhető saját történeteink
megértéséhez, feldolgozásához. A játékok során megszerzett tapasztalat révén
elmozdulást, változást érhetünk el.
„Az alkalmazott dráma négy alapelve:
l A (fiktív vagy írott) drámában (a drámapedagógiai foglalkozások során) a valóságot
modellezzük a drámás médiumon keresztül. Ahogy a mérnök is előbb makettet épít
a tervezett hídról, hogy tesztelje, milyen tulajdonságai lesznek, amikor megépítik,
ugyanúgy a drámában is modellt építünk fel az életről, és annak bonyodalmait
vizsgáljuk. A mérnökhöz hasonlóan, aki variálhatja a makett jellemzőit – erősebb
oldalszél, nagyobb súlyú teherautók, vastagabb acél – mi is megváltoztathatjuk
a dráma-modell változóit – most legyen például a szülő dühösebb, a lopott pénz
nagyobb összegű… stb.
l Önmagunkat tekinthetjük egy személyes történetnek, amely folyamatosan bővül
és módosul sok más – globális és lokális – történet és tapasztalataink hatására.
l Azzal, hogy belépünk a dráma által létrehozott fiktív világba, saját személyes
történetünkről nyerhetünk mélyebb megértést. Ez az egyik fő kiindulópontja annak
az érvelésnek, miszerint a hozzáállást és a viselkedésformákat meg lehet változtatni.
l Mivel tudjuk, hogy a drámabeli tapasztalat nem valóságos, szabadon átengedjük
magunkat neki. Eléggé „benne” vagyunk ahhoz, hogy komolyan foglalkoztasson
bennünket, de eléggé „kívül” is ahhoz, hogy ne féljünk tőle, s hogy képesek legyünk
felismerni a valóságtól való távolságát. Ez is kulcsfontosságú összetevője a
hozzáállás- és viselkedésváltozásnak.” (John Somers idézett előadásából)
2.1.5. Hogyan ötvözi a komplex dramatikus fejlesztő program a drámapedagógia,
a playback-színház és a pszichodráma elemeit?
A komplex dramatikus fejlesztő program a drámapedagógia szociális-, alap- és
kulcskompetenciákat fejlesztő hatására építve, a résztvevők személyes történeteinek
és érzéseinek dramatikus megjelenítésre épülő improvizatív feldolgozása révén
– és felhasználva a pszichodráma pedagógiai és szociodramatikus aspektusait, – változásokat generál a résztvevőkben egyéni és csoportszinten egyaránt. A
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dinamikai tényezők és az egyén illetve a csoport igényeire építő, azt maximálisan
figyelembe vevő közös és integrált munka során – és annak hatására – dinamikusan
fejlődni kezd az egyének verbális és metakommunikációja és kifejezőkészsége, a
helyzetfelismerő képesség, az azonnali reakciókészség, az ön- és társismeret, a
reális énkép, az önérvényesítés képessége és a társas interakció.
A célcsoportban folyamatosan és demokratikusan változó felnőtt vezetés mellett
együtt játszanak a csoportot vezető felnőttek és gyerekek. A vezetői funkciók és
feladatok gyakori delegálása révén a résztvevők mindegyike megéli a felelősségteljes
és aktív részvétel örömét.
A foglalkozások mindegyike drámapedagógiai alapozással kezdődik. A
bemelegítő, ráhangoló játékok megteremtik azt a bizalomteli, felszabadult és játékos
légkört, amely egyaránt biztosítja a folytatáshoz szükséges koncentrált figyelmet és
fegyelmet, valamint a spontán és kreatív megnyilvánulások létrejöttét.
Megnyílnak a kommunikáció és az önkifejezés verbális- és nonverbális csatornái,
szabadon áramlik a képzelet, melyet a játék során használható hangszerek és színes
selymek, drapériák is generálnak.
A zene-eszközök és a drapériák a szimbólumteremtést szolgálják. A hangszerek
(elsősorban ritmushangszerek) használatához nincs szükség zenei előképzettségre.
A játszók közül bárki – spontán módon – használja. A zenész feladata a játék, a
színpadi hatás erősítése, a színészek játékának segítése, a megjelenített hangulatok,
érzelmek aláfestése, a játék ritmusának szabályozása.
A zenész a játékmester társa a játékok és jelenetek indításánál és zárásánál,
játéka egyenrangú a színészekével. A zene a játék elengedhetetlenül fontos része,
a jelenet mély rétegeinek kibontását szolgálja, megerősít, ellenpontoz, kísér, fokoz
és tompít, mikor mire van éppen szükség. A zenétől a játék többdimenzióssá válik.
A foglalkozások utolsó fázisában, a kreatív térben előadott rövid jelenetekben a
gyerekek és a felnőttek spontán improvizációval megjelenítik egymás személyes
érzéseit és történeteit, melyet a maguk által alkotott improvizatív zenével kísérnek.
A foglalkozások lezáró fázisában (sharing) a résztvevők különböző formában
(szóban, játékkal, mozdulattal, hanggal, drapériák vagy zeneeszközök használatával
stb.) visszajelzéseket adnak egymásnak a foglalkozáson megélt élményeikről.
2.2. Hogyan és milyen eszközökkel éri el a komplex dramatikus fejlesztő
program az alap-, kulcs- és szociális kompetenciák fejlesztését? Hogyan segíti
a pályaorientációt, és mivel járul hozzá az eredményes krízisprevencióhoz?
A komplex dramatikus fejlesztő program foglalkozásainak alapja – mind módszertani,
mind tartalmi szempontból – a saját élmény. Így nevezzük azt a foglalkozási formát,
amikor a résztvevő nem hallgatója, hanem aktív cselekvője, megélője, átélője a
történéseknek. Ebben az aktivitásban szerez tapasztalatot, élményt, mely tanulását,
önismeretét, önfejlődését szolgálja.
A résztvevők – a csoportot vezető felnőttek is – elsősorban saját életeseményeik
történéseit mesélik el egymásnak, és az ahhoz kapcsolódó érzelmeket jelenítik meg
dramatikus módszerekkel.
A feldolgozás során elemzik a látottakat és hallottakat, verbális és nonverbális
visszajelzéseket adnak egymásnak, és az analóg helyzetek vizsgálata során
használják a „mintha” játékot és a drámapedagógiában használt egyéb dramatikus
technikákat is.
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A spontán és kreatív játék során számos alap- és kulcskompetencia szimultán
fejlesztése történik az alábbiak szerint:
2.2.1. A gondolkodás fejlesztése
Lényegkiemelés
A foglalkozásokon a tanulók – és a velük foglalkozó pedagógusok – elsősorban saját
életeseményeikkel, problémáikkal és konfliktusaikkal, örömeikkel és bánataikkal
dolgoznak, de adott esetben felhasználják a „mintha” játékot is.
A dramatikus megjelenítéshez elengedhetetlenül szükséges az életből vett
problémák lényegének megértése, az elhangzott történetek fókuszpontjának, illetve
a dramaturgiailag lényeges csomópontoknak a kiemelése. Miután folyamatosan
érzésekkel és történetekkel dolgozunk, a résztvevők egyre nagyobb gyakorlatra
tesznek szert ezeknek a fókuszpontoknak a felismerésében. A történetek kibontását
(= az interjú fázisa) a foglalkozást vezető tanár kérdésekkel segíti. Ezek a kérdések –
többek között – segítenek megtalálni a történet lényeges részeit. Azt, hogy az interjú
során a tanár éppen mire fókuszál a történetből és milyen típusú kérdéseket tesz fel,
az dönti el, hogy a foglalkozás adott szakaszában mely kompetencia-területet akarja
kiemelten fejleszteni.
Problémamegoldó, analógiás és kritikai gondolkodás
A problémamegoldó és az analógiás gondolkodást segíti a feldolgozott történetekben
megjelenő helyzetek megoldására irányuló különféle alternatívák számbavétele,
megjelenítése, megvitatása, kipróbálása. Mivel ezek többnyire saját élethelyzeteket
jelentenek, konstruktív konfliktuskezelési stratégiáik is fejlődnek.
Induktív, deduktív, korrelatív gondolkodás
Egymás játékának megfigyelése és elemzése során induktív és deduktív, illetve
kritikai gondolkodásra egyaránt szükség van az adekvát visszajelzések adásakor.
A korrelatív gondolkodást segíti elő helyzetgyakorlatokban a szereplők motivációinak
feltérképezése.
2.2.2. A megismerési képességek fejlesztése
A megismerési képességek fejlesztése terén a programban kiemelt terület
a kommunikációs és a szövegalkotási képesség, a mindennapi gyakorlati
élethelyzetekben történő eligazodás képessége, valamint az információszerző és
-feldolgozó képesség.
Az eddigi foglalkozások során is megfigyelhető volt, hogy a gyerekek egyre
szívesebben és egyre színesebben meséltek, és mivel a hallottakat meg is kellett
jeleníteniük, egyre jobban figyeltek egymásra. A dramatikus helyzetgyakorlatok
és kontextuális szerepjátékok a mindennapi gyakorlati életben való eligazodási
képességüket fejlesztik, a helyzetek elemzése pedig az információk különböző
kommunikációs csatornákon való kódolását és dekódolását segíti.
Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességeket fejleszti a kérdezéstechnika
megfigyelése és elsajátítása.
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2.2.3. A személyes értékek tudatosítása, a tanulást segítő érzelmi és motivációs
tényezők megerősítése
A foglalkozások eredményessége eddig ezen a területen volt leginkább megfigyelhető.
Megnőtt a személyes képességekbe vetett hit, a folyamatos együttjátszás
következtében erősödött az együttműködési és döntési képesség.
Az érzések folyamatos vizsgálata és megjelenítése segítette a belső értékrend és
értékek felé való orientálódást.
A kortárs gimnazistákkal történő együttjátszás során, az integrációs foglalkozásokon a
közösen átélt élmények hatására a másságból adódó határok, különbségek elmosódtak.
2.2.4. Szociális kompetenciák fejlesztése
A szociális kompetenciák, a jól interiorizált praktikus készségek, valamint a
habilitációhoz és rehabilitációhoz szükséges készségek és attitűdök kialakítása,
a kulturált magatartásformák és a közösségben élés feltételeinek elsajátítása
elengedhetetlenül fontos a mindennapi élet különböző területein való eredményes
működéshez, a sikeres társadalmi integrációhoz.
Minden csoportos vagy társas helyzet, amely az interakcióra, az együttműködésre
épít, fejleszti a résztvevők szociális kompetenciáját. A komplex dramatikus fejlesztő
program mindhárom eleme – a drámapedagógia, a playback-improvizációs színház
és a pszichodráma – csoportos működést feltételez.
A szabálytartást segítik elő pl. a foglalkozások elején a bemelegítések során
alkalmazott szabályjátékok, a playback-improvizációs színházi megjelenítés során
alkalmazott keretet és művészi formát adó technikai elemek.
A megjelenítés során figyelni, sőt építeni kell a másikra, kapcsolódni a többiek
játékához. Ehhez nem csupán megfigyelni és felismerni kell azt, hogy a másik mit
csinál, mit akar kifejezni, hanem el is kell tudni fogadni a továbblépés, továbbépítés
– vagy éppen a variálás vagy a felerősítő ismétlés – érdekében. Mindehhez
nagymértékű együttműködésre van szükség.
2.2.5. Pályaválasztás
Azok a gyerekek, akik megfelelő önbizalommal rendelkeznek és jól kommunikálnak,
nagyobb eséllyel indulnak a pályaválasztás területén is. A tudatosabb
pályaválasztáshoz a komplex dramatikus fejlesztő program önismereti elemei is
hozzásegítik a gyerekeket.
2.2.6. Krízisprevenció
A célcsoport családi és társadalmi veszélyeztetettsége százalékos arányban
kifejezve is sokkal nagyobb, mint az átlagos populációé.
A komplex dramatikus fejlesztő program mint krízisprevenciós tényező is jelentős,
hiszen a bizalomteli csoportlégkör lehetővé teszi, hogy a személyes életesemények
elmesélése, eljátszása révén a probléma feldolgozása megtörténjen, mielőtt az
egyén krízisbe kerülne.
A célokban megjelölt készségek és képességek fejlődése egyénenként – a sérülés
mértékétől és súlyosságától függően – változó. Miután a foglalkozásokon kizárólag
pozitív szóbeli visszajelzés és értékelés történik, lehetőség van arra, hogy az eltérő
tempóban és mértékben fejlődő gyerekek is sikeresnek éljék meg a részvételt, ennek
következtében örömmel, motiváltan érkezzenek a foglalkozásokra.
Tapasztalataink szerint eddig egyik általunk vezetett csoportban sem volt
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lemorzsolódás – legyen az speciális képzési igényű vagy kiemelt ún. „elit” képzésben
résztvevő diák- vagy felnőtt csoport.
2.3. A tanári/vezetői szerep jelentősége a komplex dramatikus fejlesztő
programban
Ahhoz, hogy a komplex dramatikus fejlesztő programban a csoportot vezető tanár
vagy tanárok dolgozni tudjanak, fontos, hogy tisztában legyenek az adott célcsoport
diagnózisával.
(A diagnózis elkészítéséhez a Volentics Anna által kidolgozott problémaprofilvizsgálatot alkalmazzuk.)
Az eredményes munka másik feltétele – a morenói pszichodráma alapján Max
Clayton értelmezésében –, hogy a csoport irányítását végző személy a folyamat
során mindig tisztában legyen avval, hogy a helyzetnek és a csoport szükségletének
megfelelően éppen melyik adekvát vezetői szerepdimenzión keresztül viszonyul a
csoporthoz.
Ezek a következők lehetnek:
l rendező
l producer
l tréner
l tanácsadó
l tanár
l szupervizor
A világos, pontos és egyértelmű szerepanalízis alapfeltétele a folyamat biztonságos
keretek között tartásának, legyen az akár foglalkozás, akár a nyilvánosságot is
bevonó előadás, bemutató. A tiszta szerepek és a biztonságos keretek teremtik
meg a csoport számára a kreatív teret, és az abban létrejövő spontaneitásra épülő
munkafolyamatot.
A munkát irányító tanároknak az intellektuális és mentális fogyatékosság felmérése,
felismerése, érzékelése után, a fogyatékosság mértékének és súlyosságának
figyelembevételével, az adott helyzetnek és szerepnek megfelelően kell megadniuk
a játékhoz szükséges instrukciót.
A fogyatékos ember a saját asszociációs rendszerét követi, ezt kell felismernie,
követnie és átfordítania a játékot vezető, irányító és szervező tanár-játékmesternek,
ebben kell partnernek lennie, ezt kell kibontania és integrálnia. Az így készített
interjú során tud instrukciót adni a színpadi játékhoz, így tudja csak a tanár–mesélő–
játszók–hallgatóság (közönség–színészek–játékmester) négyesét egységbe fogni.
Példa erre az alábbi eset:
Tanulásban akadályozott, magatartási és viselkedési zavarral küzdő 12-18 éves korú
közönségnek játszottak ép értelmű középiskolások. A játékmester kérdésére (Hogy
érzed most magad, mi lenne neked jó most?) az egyik fogyatékos kamasz gyermek
azt válaszolta, hogy a szexre gondol, az lenne most neki jó. Mind a gyermekek
kíséretében lévő tanárok, mind a közönség többi tagja zavartan nevettek, érezhető
volt a teremben a feszültség. A játékmester a gyerekkel készült interjú során kibontotta
az érzést, azt, hogy mit is ért szex alatt. Kiderült, hogy szeret egy lányt, szeretne
vele lenni, megölelni, hozzáérni, mert tetszik neki a lány, szép a szeme, az alakja, a
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haja. Ezt az érzést el is játszották neki a színészek. Mind a mesélő gyermek, mind a
közönség, mind a színészek katartikus élményhez jutottak az által hogy:
l
a játékmester a fent említett módon készítette az interjút, a fogyatékos mesélő
gyereknek biztonságot adott az elfogadásával és a kérdéseivel;
l a témától zavarban lévő felnőtteknek minta volt a játékmester elfogadó attitűdje,
így feszültségük feloldódott, és figyelni tudtak a mesélőre;
l a fogyatékos közönség azonosulni tudott a mesélővel;
l a színészek meg tudták jeleníteni a téma költőiségét, szépségét.
A példából is látszik, hogy a játékmester szerepét betöltő foglalkozásvezető tanároknak
a csoportokkal való munka során speciális tudástartalommal kell bírnia. Fel kell ismernie
a direkt kommunikáció mögötti valós igényt, meg kell értenie és minden csoporttag
számára értelmezhetően, az eltérő jelrendszer és speciális igény figyelembevételével
dekódolnia kell a megnyilvánulás jelrendszerét. Az előbbi esetben a történetmesélő –
fogyatékos – fiatal redukált verbális kifejezése félreérthető volt a jelenlévők számára,
akik a társadalmi normáknak megfelelően megdöbbenéssel és zavarral reagáltak, és
félreértették, provokációnak tekintették azt. A játékmester feladata volt ebben az esetben
a normák helyreállítása is, amit az interjúval tudott segíteni és átfordítani.
A komplex dramatikus fejlesztő programot vezetőknek ismerniük kell a speciális
nevelési igényű gyerekek világát, tisztában kell lenniük azzal, hogy direkt
megnyilvánulásaik nem provokációk, érzelmi kommunikációjuk tiszta, nyílt és
sallangmentes, amelyet nem torzítanak el a civilizációs konzervek, a társadalom által
elvárt fedések.
A társadalom – többek között éppen azért, mert nem érti – elutasítja ezeket a
megnyilvánulásokat. Az így létrejövő kommunikációs zavar következtében nem tud
kialakulni a természetes viszonyulás a fogyatékosok világához – vagy sajnálják, vagy
„túlsegítik”, vagy elutasítják, vagy infantilizálják őket.
A velük való együttes játék vagy a fogyatékosok művészi előadásának megtekintése
segíti világuk és sajátos kommunikációjuk megismerését, ezáltal pedig el- és
befogadásukat, integrációjukat.
2.4. A komplex dramatikus fejlesztő programban alkalmazott playback-színházi
munka elemei és azok fejlesztő hatása
A program központi eleme a playback-színházi munka, melynek működéséhez
elengedhetetlen feltétel az egyértelmű és tiszta keretek biztosítása.
A foglalkozások során a megjelenítést segítő technikákat (szobrok, paletta, echo, stb.),
be kell gyakoroltatni, készségszintre hozni, hogy a kreatív önkifejezés, az érzések
művészi megfogalmazása szabadon áramolhasson a biztonságos és jól ismert keretek
között. Ez szükséges ahhoz, hogy a játékos önmagára és társaira tudjon figyelni,
emellett erősíti az önfegyelmet is.
Mindkét terület – a fegyelem és a figyelem-koncentráció – a fejlesztendő
kulcskompetenciák közé tartozik, ami a speciális nevelési igényű gyerekek
fejlesztésében és oktatásában mindeddig megoldatlan feladat volt.
Amennyiben bekerül az oktatásba, nagy előrelépést jelenthet – és nem csupán
ezen a két területen – a playbackkel való munka. Ekkor négy alapvető tevékenységi
formában dolgozik a gyerek: mesél, játszik, szimbólumteremtő eszközöket használ (ide
értve a zenész tevékenységét is), és a játék befejezésével a látottakról visszajelzést ad
társainak, melynek során – szűken értelmezve is – az alábbi kompetenciák fejlődnek:
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Tevékenység a playbackkel
való munka során

Kompetenciák, fejlesztési
területek

játék

fegyelem, szabálytartás

játék

Mesélés, játék

figyelem, koncentráció
szóbeli kifejezőkészség,
verbalitás, szövegalkotás és
-értés,
lényegkiemelés

mesélés, játék

emlékezet, memória

mesélés, játék

érzelmek felismerése, kifejezése,
érzelmi intelligencia

mesélés, játék

játék

interakció, társas viszonyok,
együttműködési készség,
Információk feldolgozása és
átfordítása
együttműködés

játék

tolerancia, empátia

eszközhasználat: zene, anyagok

elvonatkoztatás képessége,
szimbólumképzés

sharing

kritikai gondolkodás

sharing

személyes értékek tudatosítása

játék
játék

Fontos, hogy a komplex dramatikus fejlesztő program vezetése során a hagyományos
egyszintű vezetési modellt fel kell váltania a többszintű vezetési modellnek.
Míg az ép értelműekkel való munkában elegendő egy vezető a csoporthoz, addig
a fogyatékosokkal való munkában a vezető mellett moderátorok működtetése is
szükséges.
Ép értelmű csoportban

		

I.szint
Csoportvezető – játékmester

Speciális igényű csoportban
I. szint
Csoportvezető – játékmester
II. szint
Moderátorok – játékmesterek +
színészek

A moderátorok olyan ép értelmű, playbackben járatos személyek, akik a csoportvezetőjátékmester irányításával dolgoznak a próbákon kiscsoportokban a gyerekekkel – és
alkalmanként vegyes csoportot alkotva az előadásokon is.

209

Feladatuk összetett:
l
Segítik a csoportvezető-játékmester utasításainak megértését, értelmezését.
l
Együtt játszanak a csoporttal, ezáltal mintát adnak a játékra.
l
Szervezik, irányítják a kiscsoport munkáját, játékát.
l
Kontrollálják a kiscsoport történéseit.
l
Játékmesterként működnek a kiscsoporton belül.
l
Biztosítják a kiscsoportban a munkához szükséges emocionális teret.
l
Visszajelzést adnak a csoportvezető-játékmesternek a kiscsoportban
történtekről.
l
Pozitív megerősítés és pontosítás formájában visszajelzést adnak a játékosoknak a játékról.
A moderátorok lehetnek a gyerekekkel dolgozó tanárok, gyógypedagógusok, vagy
olyan fiatalok, akik maguk is playbackeznek. Ideális kiscsoport-létszám speciális
csoportok esetében, ha 3-4 fogyatékos munkáját 1 moderátor segíti.
A kutatásban szereplő célcsoporttal kétféle moderátor-gárdával dolgoztunk:
l
a csoport gyógypedagógus tanáraival, akik maguk is a gyerekekkel együtt,
illetve velük párhuzamosan – külön képzés formájában – ismerkedtek a playback
műfajával,
l
négyéves playback-színházi tapasztalattal rendelkező, ép értelmű
középiskolásokkal, akik vegyes csoportot alkotva együtt léptek fel a fogyatékos
gyerekekkel.
Mindkét esetben – de különösen az utóbbiban – ugrásszerű fejlődés volt tapasztalható
a célcsoport játékában. Az elfogadó légkör, a társas viszony, a partnerség és a mintát
adó játék, a pozitív visszajelzés önbizalommal és bátorsággal töltötte el a gyerekeket.
Erős kötődés alakult ki a speciális csoport tagjai és a velük dolgozó tanárok valamint a
középiskolás diákok között.
A tanárok olyan oldalukról ismerték meg a gyerekeket, amely a tanítás során rejtve
maradt előttük. A gyerekek kötődése a korábbinál sokkal erősebb lett ezekhez a
tanárokhoz. Ennek következtében együttlétük egyéb színterein is eredményesebben
működtek együtt, mint korábban.
A középiskolások kortárs-mintaként jelentek meg számukra – az intenzív
azonosulási vágy felerősítette a gyerekek motivációját és aktivitását, a középiskolások
játéka követendő és elérendő példa lett.
A középiskolások számára is élmény volt a közös munka. Mindkét csoport
megtapasztalta az elfogadást és a toleranciát.
Váratlan és katartikus élmény volt számukra a célcsoport tagjainak kendőzetlen
és tiszta érzelmi megnyilvánulása, figyelme és őszintesége. Ugyanakkor sikerként
élték meg a speciális csoporttal való munka eredményességét és hatékonyságát, az
ellenállás nélküli csoportmunkát, a feltétel nélküli elfogadást.
A program fejlesztő hatását az alábbi eset is igazolja:
A gyerekcsoporttal egy tanéven át dolgoztunk. A tanév végén bemutatót tartottunk,
melyre szülőket, barátokat, tanárokat hívtunk. Az egyik gyermek édesapja a
következő visszajelzést adta: határozott fejlődést tapasztal, amióta gyermeke a
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komplex dramatikus fejlesztő program foglalkozásaira jár. Ingerküszöbe magasabb,
türelmesebb és udvariasabb, mint korábban. Tágabb érzelmi dimenziókat él meg, és
érzelmi világában partnerekre talál.
2.5. A komplex dramatikus fejlesztő program, mint integráló művészetterápiás
tevékenység
A tanulásban akadályozott, magatartási és viselkedési zavarral küzdő, speciális
nevelési igényű gyerekek és értelmi, illetve egyéb fogyatékkal élők művészi
önkifejezési lehetőségei terápiás és fejlesztő hatású tevékenységek, és nem
utolsósorban integrációs hatással vannak a többségi társadalomra, ahol a másság
elutasítása legtöbbször abból fakad, hogy a többségben lévők nem ismerik, nem
értik, és ezért elutasítják a másságból fakadó megnyilvánulásokat.
Látva magas szintű művészi megnyilvánulásaikat, a többségi társadalomban
nő az irántuk érzett empátia. Az integrált (művészeti) csoportok – a megismerő
tevékenység és a közösen átélt élmények hatására – elősegítik és generálják a
társadalom toleranciaszintjének növekedését.
Az integrációs csoportokban az egészséges gyerekek megismerik a tanulásban
akadályozott, magatartási és viselkedési zavarral küzdő, speciális nevelési igényű
társaik világát, sajátos szimbólumrendszerét. Megtanulják a velük való együttélés
és együttműködés lehetőségeit, módozatait, ugyanakkor a speciális nevelési igényű
fiatalok is kilépnek védett, elszigetelt világukból, és intenzívebbé válik társadalmi
integrációjuk és szocializációjuk
Tapasztalataink alapján tehát a komplex dramatikus fejlesztő program
hatékonysága az alap-, kulcs- és szociális kompetenciák fejlesztése területén
kiemelkedő. Jelentősége a benne megjelenő társas viszonyok miatt elsősorban a
szociális készségek fejlesztése területén mutatkozik meg, de mint a szociális tér
lenyomata, hatással van a többi képesség fejlődésére is. Mindezek miatt a komplex
dramatikus fejlesztő program művészetterápiás tevékenységként is értelmezhető.
A komplex dramatikus fejlesztő program során létrejövő előadás
integrációs szerepének modellje
– a fejlesztéshez szükséges művészi, kreatív tér létrehozása –

Tréning / előadás
Szocializációs tér
elfogadó, támogató, inspiráló környezet,
együttes játék
integrálás és mintaadás
önálló alkotás
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3. A kutatás eredményei
Kutatásunk eredményeképpen objektív mérési eredményekkel támasztottuk alá a
program fejlesztő hatását a teljesítmény- és viselkedési zavarral küzdő, hátrányos
helyzetű tanulók esetében.5
E modellértékű kísérlet leírása és dokumentálása egy olyan pedagógiai innováció
alapjául szolgálhat, mely az oktatásba praktikus és terápiás hatással egyaránt
rendelkező élmény alapú módszert vezet be.
Tapasztalataink szerint – illetve a problémaprofil vizsgálat eredményeképpen
– megállapítható, hogy a komplex dramatikus fejlesztő programban részt vevő
gyerekek fejlődési mutatói átlagosan a dupláját mutatják a kontroll-csoporténak. A
komplex dramatikus fejlesztő program már említett fontos alapelemei – a játékhoz
szükséges fegyelem és figyelem, szabálytartás, az intenzív együttműködés, ön- és
társ-elfogadás, az érzelmek felismerése és kifejezése, a személyesség, a (történet)
mesélés, a beszélgetés, a lényegkiemelés, a szimbólumképzés, az elfogadó
és szeretetteljes, oldott légkör, a pozitív visszajelzés és megerősítés – mind
hozzájárulnak a problémalistában felsorolt tünetek enyhítéséhez, illetve a fejlődés
intenzitásának növeléséhez..
Meglátásunk szerint az a gyermek, aki hetente rendszeresen célzott fejlesztő
tevékenység keretében aktivitást fejt ki: játszik, mesél, zenél, mozog, akinek ingerdús és
pozitív élményekben van része, annak a fejlődése szükségszerűen intenzívebbé válik.
A szülők és a többi tanár visszajelzése azt bizonyítja, hogy a szakkörön felvett
attitűdöt a gyerekek átviszik az iskolai és a magánélet egyéb területeire is. Önállóbbak,
véleményüket és meglátásaikat bátrabban felvállalják és közlik. Javul ok-okozati
viszonyt felismerő illetve analizáló és szintetizáló képességük, a problémakezelés
és a konfliktustűrés.
Nyitottabbak az iskola és a világ dolgaira, a megszerzett gondolkodási képességek
és készségek pedig a tanítási órákon is hasznosulnak.

FÜGGELÉK
(1) A kutatás elméleti háttere
Jelen kutatás dr. Volentics Anna és dr. Bakó Tihamér munkásságára, előzetes kutatásaira épül.
Gyógypedagógiai elméleti téziseit dr. Volentics Anna, pszichológiai és dramatikus módszertani
vonatkozásait pedig dr. Bakó Tihamér doktori disszertációjára és megjelent ide vonatkozó
könyveire és tanulmányaira alapozzuk.
A célcsoport tanulóinak státusz-felmérését a dr. Volentics Anna által adaptált problémaprofil
alapján végeztük. Empirikus kutatásain alapuló reszocializációs modelljének elemei szolgáltak
a fejlesztési területek meghatározásához és részletes kidolgozásához.
Dr. Bakó Tihamér az életünk váltófázisait kísérő krízisekről szóló doktori disszertációjában
ismerteti a dramatikus módszerek – a pszichodráma és a playback – jelentőségét, elméleti
hátterét és módszertanát. A morenói pszichodrámán alapuló, dr. Bakó Tihamér által kidolgozott
playback-technikákra épülő Önkifejező Színház lényeges eleme az általunk kidolgozott – a
pszichodráma, a playback és a drámapedagógia elemeit összekapcsoló – komplex dramatikus
fejlesztő programnak.
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Előzményei
A kutatást a már fentebb említett kutatásokon kívül többéves képzési tapasztalat előzi meg,
mely megalapozta a komplex dramatikus fejlesztő program kidolgozását.
Pedagógusok, pszichológusok és egyetemi hallgatók részvételével öt éve folyik Önkifejező
színházi képzés dr. Bakó Tihamér és Donáth Attila vezetésével
A fent említett képzési tapasztalatokra építve négy éve önkifejezést segítő, kreativitásfejlesztő
és mentálhigiénés műhelymunka zajlik középiskolás gyerekekkel a Kölcsey Gimnáziumban,
mely a drámapedagógia kapcsolódó elemeit is bevonja. A munkát Donáth Attila és dr. Bakó
Tihamér irányítja, a drámapedagógiai rész felelőse Sándor Zsuzsanna drámapedagógus,
a gimnázium tanára, az ELTE BTK, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Színház és
Filmművészeti Egyetem óraadó tanára.
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Karán valamint a Károli
Gáspár Református Egyetemen egy éve kötelezően választható tanegység formájában (Kreatív
színházi műhely illetve Krízisprevenció címén) ismerkedhetnek meg a pszichopedagógus és a
pszichológushallgatók a módszer fejlesztő és prevenciós hatásával. A tanegységeket dr. Bakó
Tihamér és Donáth Attila vezeti.
(2) A kutatásban részt vevő kollégák és együttműködő partnerek
Az Alkotmány utcai Általános Iskola részéről: Gesztesné Bánhegyi Éva – igazgató, Pappné
Harmath Anikó – gyógypedagógus, drámapedagógus, Balázs Ágnes – gyógypedagógus,
drámapedagógus, Pályi Attila – gyógypedagógus, pszichopedagógus.
A Benedek Elek Általános Iskola részéről: Nagyné Szakáll Györgyi – gyógypedagógus,
drámapedagógus, Csallóközi Szilvia – gyógypedagógus, drámapedagógus, Németh Tímea –
gyógypedagógus.
A kutatás vezetője Donáth Attila főiskolai adjunktus, pszichopedagógus, gyógypedagógus,
playback-színházi szakember, pszichodráma-vezető. A kutatás során felmerült vezetési és
szakmai problémák, kérdések tisztázását biztosító szupervíziót dr. Bakó Tihamér PhD klinikai
szakpszichológus, pszichodráma-terapeuta tartotta, aki 13 éve foglalkozik playback-színházzal,
és kidolgozta a playback-színházi alapokon nyugvó önkifejező színházi képzés metodikáját.
(Károli Gáspár Református Egyetem)
A kutatást segítette Sándor Zsuzsanna drámapedagógus, középiskolai tanár, aki részt vett
a gyerekekkel történő foglalkozásokon, szükség esetén vezette a playback-színházra épülő
részeket, és mind a drámapedagógiai, mind a playback-színházi vonatkozások tekintetében
konzultációval segítette a foglalkozásvezető pedagógusok munkáját.
(3) A kutatás szempontjai és módszerei
A kísérletbe bevont tanulókat az alábbi szempontból vizsgáltuk:

az egyéni státusz változásai problémaprofil vizsgálattal dr. Volentics Anna kutatásai
nyomán;

a közösségben elfoglalt helyzet változása szociometriai vizsgálattal;

a verbális készségek fejlődésének irányított vizsgálata: az egyén által mesélt történetek
vizsgálata tartalmi szinten és az érzelmi állapotok adekvát megfogalmazása terén;

helyzetek és érzelmi állapotok felismerése és értelmezése élőben látott jelenetek alapján;

A helyzetekre való spontán reakciók fejlődésének és adekvát jellegének vizsgálata,
különös tekintettel az együttműködés és a részvétel szintjének fejlődésére.
A kutatás során több módszert alkalmaztunk.

A problémaprofil vizsgálatot célzott adatgyűjtéssel végeztük el, mind a kiinduló státusz,
mind a változás mértékének megállapításakor;
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A vizsgálatban részt vevő gyerekek közösségben elfoglalt helyzetének változását
szociometriával mértük;
A verbális készségek fejlődésének irányított vizsgálatát interjúval végeztük. A gyerekek által
mesélt történeteket felvettük diktafonra, majd lejegyeztük, és egy ötszintű skálán jelöltük
a verbális és az emocionális vonatkozások fejlettségét szeptemberben és júniusban. Az
elmozdulás mértékét grafikusan ábrázoltuk;
A helyzetek és érzelmi állapotok felismerését és értelmezését is interjútechnikával
teszteltük. Az elemzéshez szempontrendszert dolgoztunk ki, és az eredményeket
grafikusan ábrázoltuk;
A helyzetekre való spontán reakciók fejlődésének és adekvát jellegének vizsgálatát,
valamint az együttműködés mértékét egy ötfokú – viselkedési megnyilvánulásokat
tartalmazó – skála segítségével mértük. A gyerekeknek egy interaktív playback-színházi
előadás keretében érzelmeket és helyzeteket kellett felismerni. Az előadást középiskolás
gyerekek, a Kölcsey Gimnázium színjátszó szakkörének tagjai tartották. A gyerekek
viselkedését felkészített pedagógus kollégák figyelték, és jelölték.

(4) A munka menete
Szeptembertől május végéig dolgoztunk heti egy alkalommal, szabadidős foglalkozás keretében
2 x 45 percet. A foglalkozásokat a kutatásba bevont 3 gyógypedagógus-tanár vezette.
Jelen voltak, és részt vettek a playback-színházi részek vezetésében: Donáth Attila és Sándor
Zsuzsa. Havonta egy alkalommal jelen voltak a kontrollcsoport iskolájának kutatásba bevont
pedagógusai is.
A foglalkozások utáni megbeszélésen elemeztük a csoportfolyamatokat, rögzítettük a
tapasztalatokat, tisztáztuk a felmerült problémákat, és megterveztük a következő foglalkozás
célját és lépéseit.
Szeptember végén és május elején a Kölcsey Gimnázium tanulóiból álló playback-színházi
szakkör tagjai előadást tartottak mindkét csoport számára. Ezen az előadáson mértük a
helyzetek és érzelmi állapotok felismerésének és értelmezésének változását, és a helyzetekre
való spontán és adekvát reakciók fejlődését. Itt vizsgáltuk az együttműködés és a részvétel
szintjének fejlődését is.
A tanév során több ízben tartottunk integrált foglalkozást, ahol együtt játszottak a kölcseys
diákok és a célcsoport tagjai.
Május végén bemutató előadást tartottunk a szülőknek, tanár- és diáktársaknak. Ezen az
előadáson három szinten folyt a játék: először a több éve együtt játszó kölcseys diákok tartottak
bemutatót, majd közös játékban vettek részt az Alkotmány utcai iskola diákjai és a Kölcsey
Gimnázium tanulói, végül az Alkotmány utcai csoport tartott önálló előadást.
Mindhárom csoport előadását a szakkör-vezető gyógypedagógus tanárok vezették.
(5) Az egyéni státusz változásai
Az egyéni státusz változásait problémaprofil-vizsgálattal végeztük dr. Volentics Anna kutatásai
nyomán.
A program befejezésekor egy háromdimenziós vizsgálattal mértük a tünetek változását.
Az adatok kiértékelését a következőképpen végeztük: tanév végén a probléma illetve tünetlista
alapján minden gyerek minden problémájának változásáról megkérdeztük a szakkör-vezető
tanárokat, a gyerek tanárait, és a szülők közül azokat, akikről tudni lehetett, hogy iskolázottak,
együttműködők, és megfelelő családi és szociokulturális háttérrel rendelkeznek. Ez a célcsoport
esetében 5 szülőt, a kontroll-csoport esetében 12 szülőt jelentett.

214

Irodalom
Bakó Tihamér (2003): Önkifejező és Kreatív Színházi Műhely. Budapest, PsychoArt
Boda Edit – Forgács Anna – Osztovics Szabolcs (1996): Irodalom I. Budapest, Nemzeti
Tankönyvkiadó
Ciarrochi, J. – Forgács József – Mayer, John D.(2003): Érzelmi intelligencia a mindennapi
életben. Budapest, Kairosz Kiadó
Fox, Jonathan (1994): Acts of Service. Spontaneity, Commitment, Tradition in the Nonscripted
Theater. Tusitala Publishing, New Paltz.
Gabnai Katalin (1999): Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Budapest, Helikon
Kiadó
Johnstone, Keith (1993): Impro. Improvizáció és a színház. Tatabánya, Közművelődés Háza
kiadványa
Rogers, Carl R. (2003): Valakivé válni. A személyiség születése. Budapest, Edge 2000. Kft.
Somers, John (University of Exeter, UK): „A dráma mint alternatív pedagógia” című előadásának
anyaga. Elhangzott 2004. november 20-án a Marczibányi téri Művelődési Központban tartott
konferencián. A prezentáció diaképeinek anyaga olvasható a www. drama.hu honlapon: john.
ppt
Volentics Anna (1999): Gyermekvédelem és reszocializáció. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
Zeintlinger, Karoline E. (1991): A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és
újrafogalmazása J. L. Moreno után. Bp. Híd Családsegítő Központ

215

Sándor Zsuzsanna – Somogyi Beáta – Donáth Attila – Rózsa Dániel

Társadalmi Párbeszéd Színház
1. A Társadalmi Párbeszéd Színház célja, formái és hatása
A Társadalmi Párbeszéd Színház (továbbiakban TPSZ) a Vitakultúra Egyesület
(VkE) és Donáth Attila tréner-szupervizor-coach közös szolgáltatása. Egy olyan
nyilvános közösségi fórum, melyen a mai magyarországi társadalom különböző
érintett csoportjainak képviselőit egymás mellé ültetve lehetővé teszik számukra,
hogy egy adott témában, playback-színházi formában, közönség részvételével, azaz
a nyilvánosság bevonásával, irányítottan elmondják – és meghallgassák – egymás
nézőpontját: történetét, gondolatait, érzéseit.
A TPSZ által kínált új tárgyalási alternatíva alkalmazásával a megszólított
érdekcsoportoknak, közösségeknek és egyéneknek lehetőségük adódik meghallgatni
egymást és párbeszédet folytatni egymással az őket érintő, életüket alapvetően
befolyásoló témákban. A VkE ezzel esélyt teremt arra, hogy változás következzen
be az érintettek együttműködésében.
A hosszú távú cél egy olyan folyamat beindítása lehet, amely lehetővé teszi, hogy
ezen szereplők rendszeres párbeszédet folytassanak, és a TPSZ-fórum keretein
belül rátekintsenek együttműködésük mikéntjére és hatékonyságára.
1.1. A TPSZ formája
A TPSZ alapja, formája az alkalmazott playback-színház, melynek ez esetben
különösen kidomborodik kapcsolat- és párbeszédteremtő ereje, s a történetmesélés
közösségteremtő hatása.
A TPSZ irányított, művészi szintre emelt párbeszéd. Egy-egy ilyen alkalmon
a játékmester irányításával minden célcsoportból megszólalnak résztvevők, s a
témával kapcsolatos személyes történetükbe beavatják a többi jelenlévőt. Érzéseiket,
a velük történt eseményeket megjelenítik a playback-játszók. A résztvevők megnézik
egymás történeteit, s azokra reagálva mesélnek saját életük eseményeiről. A többi
résztvevő azáltal, hogy meghallgatja és megnézi a történeteket, személyes szinten
is bevonódhat, s ez akár változást hozhat a témához, a látott történethez való
viszonyában.
1.2. A TPSZ eredménye, hatása
A TPSZ eredménye, hogy a meghívott célcsoportok képviselői felismerik és kifejezik
igényüket a személyes szintű kapcsolati háló kiépítésére – s erre itt lehetőségük
is nyílik, az érintettektől közvetlenül nyert információk segítségével személyesen
megtapasztalva a valóságos szükségleteket.
A TPSZ-t igénybe vevő megrendelők (pl. magánszemélyek, csoportok, önkéntes
szerveződések, civil szervezetek, iskolák, közszolgálati intézmények, önkormányzatok,
cégek stb.) új, hatékonyabb működési kultúrát alakíthatnak ki. A különböző
célcsoportok hálózatára épülő együttműködések egy olyan érdekegyeztető rendszert
– „beszélgetőfórumot” – dolgozhatnak ki, melynek kereteit a TPSZ rendszeres
időközönkénti alkalmazása adja. Ennek hatására a résztvevők közelednek egymáshoz,
mélyebb megértés, empatikusabb viszonyulás jöhet létre köztük.
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2. A TPSZ háttere
A Társadalmi Párbeszéd Színház – melyet a Vitakultúra Egyesület Donáth Attila
playback-színházi szakemberrel közösen alakított ki 2010-ben – az Egyesület
céljaihoz (közösségépítés, multikulturális közösségek fejlesztése, együttműködésfejlesztés) igazodó szolgáltatás.
A 2012-ig megvalósított pilot-programok és TPSz-alkalmak:
l Budapest, Kölcsey Gimnázium – rendhagyó osztályfőnöki órák;
l Budapest, Kölcsey Gimnázium – rendhagyó szülői értekezlet;
l Budapest, Pannónia utcai Általános Iskola Interaktív Iskolaszínház
(balesetmegelőzési kísérleti projekt);
l Csömör, 3É – Érzelmek, Értékek, Érdekek: Társadalmi Párbeszéd Színház a
fogyatékkal élő emberekért (téma: Felnőttség);
l Óbuda, Waldorf Iskola – Iskolai Párbeszéd Színház (rendhagyó szülői értekezlet);
l Galgamácsa, Fekete István Körzeti Általános Iskola – Alternatív Iskolai Párbeszéd
Színház, párbeszéd az iskolában működő H2O program kapcsán
Az eddigi alkalmak során egy csömöri lakóotthonnal történő együttműködésben
valósult meg legteljesebb formájában a TPSZ-folyamat – ugyanakkor fontos eredmény,
hogy a másik öt projekt sikeresen hozzájárult az iskolai párbeszéd, a diákok, tanárok,
szülők, iskolavezetők és fenntartók kommunikációjának előmozdításához.
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Egy TPSZ-projekt megvalósításához hozzárendelt szakmai munka keretei
tevékenység
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információ-átadás, a projekt
bemutatása a kiválasztott
stábtagoknak, felkészülés az
előkészítő alkalomra

3

a TPSZ-t előkészítő
alkalom

VKE belső stáb,
célcsoportok
kulcsemberei,
motivátorok,
véleményvezérek

a módszer bemutatása,
modellezése a motivátorokkal,
információcsere, a TPSZ
témájának és altémáinak
meghatározása, a meghívandó
célcsoportok megszólításának
lépései

3

belső felkészülés

VKE belső stáb

információ-megosztás,
felkészülés a TPSZ-re

3

TPSz

minden érintett
csoport

az érintett csoportok jelen
lévő tagjai irányított nagy- és
kiscsoportos folyamatokban,
alkalmazott playbackszínházzal megosztják
egymással nézőpontjukat

3/6

visszajelzések,
publikáció
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visszajelzések, eredmények,
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3

a projekt
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3. Egy TPSZ-projekt rövid bemutatása
3É – Érzelmek, Értékek, Érdekek: Társadalmi Párbeszéd Színház a fogyatékkal
élő emberekért
A 3É – Érzelmek, Értékek, Érdekek: Társadalmi Párbeszéd Színház a fogyatékkal
élő emberekért című projekt keretében a Vitakultúra Egyesület a csömöri Egyenlő
Esélyekért! Alapítvány lakói és hozzátartozóik kezdeményezésére lehetőséget
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teremtett a társadalmi párbeszédre, ahová az Alapítvány vezetőit, dolgozóit, a lakók
ügyében érintett hivatalok és civil érdekképviseleti szervezetek képviselőit is meghívta.
Ez a műfaj oly módon válhat a társadalmi párbeszéd eszközévé, hogy a
nyilvánosság bevonásával az embereknek biztonságos teret nyújt saját nézőpontjuk
és azt kísérő érzelmeik megfogalmazásához. Mindezt a mesélő és a nézők együtt
élik át, és playback-színházban visszanézik. Így az a személyes történet, ahogyan az
egyén az őt és a társadalom több csoportját, egészét érintő témában, ügyben – jelen
esetben a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének ügyében – érez, gondolkodik,
cselekszik, hat társaira, a közönség sokféleségén keresztül a társadalom több érintett
csoportjához eljut.
Esetünkben a résztvevők egy moderátor vezetésével, irányított előadásban
meghallgatták egymást, azaz párbeszédet folytattak, egyenlő esélyt kapva a
megszólalásra, a meghallgatásra és a rálátásra. A műfaj olyan keretet biztosít,
amelyben minden résztvevőnek joga és kötelessége tiszteletben tartani a másik
embert. Ahol mindenki nyerhet abból, hogy különbözőképpen élünk meg egy
helyzetet, egy eseményt, és mégis van közünk egymáshoz, hiszen együtt, egy
társadalomban élünk.
A TPSz témaköre a felnőttség volt, melyet az Egyenlő Esélyekért! Alapítvány
munkatársai választottak, annak figyelembevételével, hogy mi szolgálja leginkább a
lakók, a hozzátartozók és a munkatársak hatékony együttműködését.
A fő témán belül a következő altémákat vizsgáltuk:
l Én is felnőtt vagyok;
l Felnőtt a gyermekem;
l Felnőttekkel dolgozom;
l Támogatom a normalizációs elveket;
A TPSZ közvetlen célcsoportja: a csömöri Egyenlő Esélyekért! Alapítvány lakói,
vezetősége, alkalmazottai, a lakók hozzátartozói, valamint az ügyben érintett
hivatalok, minisztériumok, fenntartók, civil szervezetek képviselői – összesen
mintegy 80 fő.
Az Egyenlő Esélyekért! Alapítvány 2000-ben alakult, 117 gondozottnak ad otthont.
l
Lakóotthon és Fogyatékosok otthona, 24 órás segítői felügyelettel;
l
Integrált társasház: enyhe fokban sérült fiatalok és – igény esetén – nem sérült
családtagjaik önálló, saját tulajdonú lakásokban élnek, s szükségleteiknek megfelelő
ellátásban, gondozásban részesülnek;
l
Nappali gondozó – súlyos, halmozottan fogyatékos fiatalok fejlesztése folyik,
amely révén képessé válnak védett munkahelyen való foglalkoztatásra.
A projekt célja*
A fő cél az volt, hogy az Egyenlő Esélyekért! Alapítvánnyal együttműködve létrejöjjön
egy nonprofit célú TPSZ-előadás – úgy, hogy annak hatását az Alapítvány a
későbbiekben is hasznosítani tudja a lakók, a sérült dolgozók életminőségének
javítása érdekében:
* Itt megfogalmazott céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület pályázatot nyújtott be „3É –
Érzelmek, Értékek, Érdekek. Társadalmi Párbeszéd Színház a fogyatékossággal élő emberekért”
címmel a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által
meghirdetett, NCA-CIV-10-D kódszámú pályázati felhíváson, és ott támogatást nyert.
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új tárgyalási alternatívát kínál az Alapítvány működésében érintett érdekcsoportoknak, közösségeknek és egyéneknek: lakóknak, dolgozóknak, szülőknek, az
Alapítvány munkatársainak, az Összefogás Rehabilitációs Kft. munkatársainak,
az alapítványi kuratórium tagjainak, támogatóinak, a lakók ügyében érintett
minisztériumok, hivatalok, civil érdekképviseleti és egyéb érintett szervezetek és az
önkormányzat képviselőinek, valamint a helyi lakosoknak;
l
lehetőséget teremt arra, hogy változás következzen be az Alapítvány, a lakók, a
szülők, a támogatók, a hivatalok, valamint az Alapítvány működését befolyásoló, s a
lakók életére hatással levő teljes rendszer együttműködésében, erősítve azt;
l
hosszú távú célként olyan folyamat beindítását tervezi, mely lehetővé teszi,
hogy ezen szereplők rendszeresen párbeszédet folytassanak, hogy ránézzenek
együttműködésükre a TPSZ fórum keretein belül;
l
valamint lehetővé teszi ezen szereplők, érdekcsoportok adatbázisának
létrehozását, s ezáltal támogatja az Alapítvány és a célcsoportok hálózatának építését.
l

A projekt eredményeképpen a lakók, a hozzátartozók, a szakemberek felismerik
és kifejezik igényüket, hogy a lakók szükségletei kielégüljenek. Feltérképezik a
belső erőforrásokat. A külső támogatók, a fenntartók, az elosztórendszer képviselői
személyes szintű kapcsolati hálót építenek ki, személyesen megtapasztalják a
valóságos szükségleteket, közvetlenül nyernek információt ezekről.
A fogyatékos embereket képviselő szervezetek, az ügyükben döntést hozó, a
források elosztásáért felelős hivatalok és a média révén a szélesebb társadalmi
csoportok megismerik ezt a módszert.
Ezzel a projekttel olyan új tárgyalási alternatívát kínálunk a ma Magyarországon
élő érdekcsoportoknak, közösségeknek és egyéneknek, amelynek alkalmazásával
lehetőségük van meghallgatni egymást és párbeszédet folytatni egymással az
őket érintő, életüket alapvetően befolyásoló témákban. Ennek hatására a mai
magyarországi társadalom életét is kisebb és nagyobb hatókörben befolyásoló
folyamat indulhat el.
A sikeres megvalósulás mérhető paraméterei:
l
Résztvevők száma: a TPSZ alkalmán 80 meghívott, a párbeszédben részt
vevő néző egy moderátor vezetésével, négy tréner/playback-színész és két zenész
előadásában vett részt, 10 önkéntes bevonásával;
l
Rendezvények száma: előkészületi megbeszélések, tárgyalások és
egyeztetések, a résztvevők felkészítése a TPSZ-re összesen 10 alkalom, TPSZ egy
alkalom – 3 órás előadás

4. Tervek
A Vitakultúra Egyesület kiemelt projektjének és küldetésének tekinti a TPSZ országos
szintű elterjesztését. Az önkéntes munka mellett pályázati és egyéb forrásokat,
támogatókat keres a projekt finanszírozására.
Az Egyenlő Esélyekért! Alapítvány munkatársai és a nappali foglalkoztató vezetője
integrált playback-színházi képzésben vesznek részt. Az Alapítvány célja, hogy
alternatív kommunikációs formák bevonásával rendszeres programot szervezzen a
lakóknak és a közvetlen környezetükben élőknek, amely az érdekérvényesítést és
az önkifejezést segíti.
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A TPSZ projekt megerősíti a hozzátartozók és a lakók azon kezdeményezését, hogy
az intézményi ellátásban élők mindazokat a számukra fontos, életminőséget javító
szolgáltatásokat megkaphassák, amelyek a munkán és a lakhatáson kívül a teljes
értékű élet megéléséhez hozzátartoznak.
4.1. Szervezeti aktivisták, külső önkéntesek bevonása
A playback-színházban már jártas, csoportvezetői tapasztalattal rendelkező fiatalokat
és felnőttek bevonását terveztük. Az önkéntesek a Kölcsey Ferenc Gimnázium ifjúsági
playback-társulatának, illetve a Pepita Playback Társulat tagjai közül kerültek ki, s részt
vettek a projekt érzékenyítő, különböző érdekcsoportokat felkészítő szakaszában és
a TPSz megvalósításában. Önkénteseinknek tapasztalatuk volt abban, hogy milyen
értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott fiatalokkal s felnőttekkel dolgozni. Több
éve playback-színházban játszanak, részt vettek olyan integrációs folyamatokban,
amelyeken megváltozott munkaképességű és értelmi fogyatékos fiatalokkal együtt
tréningeztek a kölcsönös tanulás és elfogadás, egymás megismerése érdekében.
4.2. Megvalósítás
A Társadalmi Párbeszéd Színház fentebb részletezett előadására 2011. április
27-én 15 órakor került sor az Erzsébetligeti Színházban. Az Alapítvány feladatainak
megvalósítása során érintett különböző célcsoportok közül a lakók, dolgozók,
szülők, az Alapítvány és az Összefogás Rehabilitációs Kft. munkatársai, a vezetők
és a kuratórium köréből 83 fő jelent meg, s részt vettek, és meghívást kaptak a
helyi önkormányzat, a támogatók, a minisztériumok, hivatalok, illetve egyéb
érdekképviseleti és társadalmi szervezetek képviselői mellett a helyi lakosok is.
4.3.Tervek a folytatásra
A két szervezet további együttműködést tervez, amelybe a mostani projektben el
nem ért célcsoportokat is be kívánja vonni.
•
Új témákat is keresünk, szóba került többek között az Alapítványnál dolgozó
különböző munka- és érdekcsoportok párbeszédének elősegítése. A VKE az
Alapítványnál működő playback-csoport és vezetője támogatását is tervezi
szakmai munkával, szupervízióval.
•
Megszólítjuk a fogyatékos emberekkel foglalkozó többi szervezetet és
ernyőszervezeteiket, és ajánljuk nekik a TPSZ-t a döntéshozókkal történő
párbeszédre. A mediációval, konfliktuskezeléssel, érdekképviseleti munkával
foglalkozó szervezeteknek is bemutatjuk és ajánljuk a TPSZ-t, mint új és
lehetséges szolgáltatást, munkaformát.
•
Szakmai körökben (művészeti, playbackes, szociális, oktatási), és közösségi
fórumokon, médiában (OS, Facebook, honlapok), közzétesszük ezt az új
szolgáltatást, hogy elérjük azokat a célcsoportokat, amelyek erről az alkalomról
hiányoztak, hogy alternatívát mutassunk arra, így is, ilyen méltósággal és
tisztelettel is lehet beszélni egymással!
•
Ez a módszer a fogyatékos emberekkel kapcsolatos szemlélet formálásában
is jelentős hatással lehet, hiszen a TPSz segítségével a fogyatékos emberek is
bátrabban használhatják saját erőforrásaikat.
•
Tervezzük kidolgozni annak a módját, hogy ezt az alternatív kommunikációs
formát hogyan tudjuk együtt tanítani azokkal a fogyatékossággal élő emberekkel,
akik már jól ismerik és művelik az Egyenlő Esélyek! Alapítvány playbackcsoportjában.
221

Függelék
A projektben betöltött szerepek és feladatok
A kapcsolattartó személye az Egyesület részéről: Somogyi Beáta projekt- és szakmai
vezető
A kapcsolattartók személye az Alapítvány részéről: Balázs Anita projektvezető, Monostori
Katalin szakmai vezető
Szakértő tanácsadó, szupervizor, konzultáns, a TPSZ előadás vezetője és moderátora:
Donáth Attila
Színészek, moderátorok a TPSZ-en, valamint a felkészítő alkalmakon:
Abonyi Dávid VKE tag
Pénzes Gábor VKE tag
Rózsa Dániel VKE elnök
Somogyi Beáta VKE tag
Molnár Balázs Pszínház, zenész
Tapasztalati szakértő:
Sándor Zsuzsa VKE tag, EEA szülő
A csömöri lakóotthon playback-csoportjából behívott vendégművészek:
Bajusz Katalin EEA lakó, színész
Köteles Erzsébet EEA lakó, színész
Szakály László EEA lakó, zenész
A Csömöri Objektív munkatársai több kamerával is rögzítették a TPSZ fórumot, és interjút is
készítettek Donáth Attilával. Az elkészült anyag elérhető a YouTube-on:
http://www.youtube.com/watch?v=HAopLbqvnEA
Önkéntes munkatársak:
Fotó: Pásztor Pálma, volt kölcseys diák, playback-színész, fotós szakmunkástanuló
Videó: Orbán Ágnes, a Pepita Playback Társulat tagja, playback-színész
Jegyzőkönyvvezető: Simorda Gabriella, tanár

Fényképek, videó- és egyéb linkek
Facebook: http://www.facebook.com/pages/T%C3%A1rsadalmi-P%C3%A1rbesz%C3%A9dSz%C3%ADnh%C3%A1z/202255816459924?sk=wall
Honlap: http://www.vitakultura.hu/projektjeink_2.html
Prezentáció: http://prezi.com/f9ozigefyplq/3e-erzelmek-ertekek-erdekek-tarsadalmiparbeszed-szinhaz-a-fogyatekossaggal-elo-emberekert/
Cikkek: http://os.mti.hu/hirek/68740/erzelmek_ertekek_erdekek-tarsadalmi_parbeszed_
szinhaz_a_fogyatekossaggal_elo_emberekert-2_resz
Fotók: https://picasaweb.google.com/somogyi.beata/3E_TPSZ_20110427?authkey=Gv1sRg
CILgkruqgNqYjgE
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Czigány Katinka

Budapest100: Lakóközösségi playback
A százéves budapesti épületek köszöntésére önkéntesek, lokálpatrióták és a házukat
szerető lakók összefogásával szerveződő program, a Budapest100 elindítója az
OSA Archívum, projektgazdája a KÉK – Kortárs Építészeti Központ. A 2011. óta
évenként szervezett nyitott házak hétvégéjén a közönség ellátogathat a programhoz
csatlakozó 100 éve épült házakba. A Budapest100 nemcsak közös gondolkodást
kezdeményez a megújulásról, összetartó lakóközösségek születését is ösztönzi.
Küldetése, hogy felhívja a figyelmet a körülöttünk lévő építészeti és épített környezeti
értékekre, emellett azonban arra is törekszik, hogy mérsékelje az itt élők társadalmi
elszigeteltségét.
Ezen a civil városi ünnepen – nevezetesen az éppen 100 éves Damjanich utca
56. szám alatt található bérház belső udvarán – lépett fel először 2011-ben a Pepita
Playback Társulat. A bő egyórás előadás alapját a ház egykori és mostani lakóinak
egyéni és közös történetei, emlékei és élményei adták: mesék régi rendszerekről,
társbérletekről, régvolt lakókról, csínyekről, házasságról, családról. Azt hiszem, az
előadásainkon leginkább attól tartunk, hogy nem sikerül kellőképpen aktivizálni,
bevonni a közönségünket – itt másfajta nehézségekkel kerültünk szembe. Az egyéni
élményeket sokszor szakították meg a közönség soraiban feltörő bekiabálások,
helyeslések és helyesbítések, hiszen, mint kiderült, számos személyes történet a
többiek szeme előtt – vagy legalábbis füle hallatára játszódott. Úgy tűnt, az egyéni
történetek hatósugarának nem a szoba- vagy a lakásfalak, hanem sokkal inkább csak
az azokon túl létező házfalak szabtak határt – különös módon köztulajdonná, illetve
a ház tulajdonává téve az egyéni életeket. A helyzet számunkra kezdetben egészen
szokatlan volt, a játékmester próbálta „megóvni” a mesélő személyes történetét,
a színészek feszülten kutatták a közösen kirakott mesében a személyes érzést,
a történet lelkét. A szabad tér, a ház falairól visszhangzó nevetések, kiabálások
csak még nehezebbé tették a koncentrálást. Itt most szembesültünk annak az
addig szerencsésnek hitt helyzetnek a nehézségeivel, amikor a nézői aktivitás
kikezdi a társulat erejét. Az intenzív kapcsolódások elsősorban a nézőtéren és csak
másodsorban a színpadon jöttek létre. De elengedtük a megszokott kereteket, azt
hiszem, megéreztük, hogy itt a fókusz az egyénről a közösségre helyeződött át. Hogy
ez a ház ünnepe, ahol mi vagyunk a vendégek, és nem a színházba érkező nézők.
Nevetés, könnyek, hangok, hangok, hangok… Közösségépítés? Összekovácsolás?
Remélem. Mi azóta is pozitív élményként tartjuk számon, s azóta rendszeresen
fellépünk a 100 éves házak ünnepén. A kihívás nem lett kisebb, de a kitartásunk sem.

Budapest100, és 100 év béke Budapesten
2013-ban is csatlakozunk a Budapest100 programjához – ám míg az előző
években egy-egy százéves házban Pepita Playback Társulatként, a látogatók és
a lakók találkozását segítve szerveztünk programot, most a Vitakultúra Egyesület
által szervezett békeséta keretében mutattuk be Budapest egy részét. Az elmúlt
100 év békemozgalom, békekultúra szempontjából jelentős – egy személyhez,
intézményhez, közösséghez stb. köthető – helyszíneiből és a Budapest100 házaiból
válogattunk. Olyan interaktív séta ez 12-15 fő részére, melynek során a résztvevők
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gondolkodnak, éreznek, beszélgetnek, játszanak arról, mi a béke, mi köze ehhez
Budapestnek – és nekünk. A séta végén a felmerült élményeket playback-színházi
formákkal dolgoztuk fel. Az előadás helyszínéül a Kőleves vendéglő szolgált, itt a
séta után a résztvevőknek lehetőségük volt felmelegedni, megpihenni, beszélgetni,
valamint playback-előadásban és rögtönzött grafikai kiállításon visszanézni, amit
átéltek, átéltünk. Mindenki megoszthatta, amit akart, és mások élményéből is
részesülhetett. A sétán aktívan részt vettek a fellépő színészek is, az állomásokon
átélt közös játékok és élmények során közösséget formálva majdani nézőikkel. A
közös délelőtt alapozta meg a minielőadás bizalommal és nyitottsággal teli légkörét,
ez adott talajt mély és megindító történeteknek is. Színészként kicsit fájt kiválni a
délelőtti közösségből és azon belül egy kisebb – a playbackes – közösségbe lépni,
s belső élményeimet csupán a másoktól kapott impulzusokon át feldolgozni. Közben
pedig a fáradtság ellenére is örömmel játszottam, mert a társaink meghitt légkörben
őszinte érzéseket osztottak meg velünk, amik után nem sokat kellett magamban
kutatni, hiszen bennem is hasonlók motoszkáltak éppen.

Nyitott Műhely
2011-ben a Pepita Playback Színház a Veronica Needa vezette londoni True Heart
Theater mintájára Nyitott Műhelyt hirdetett. Az alapötletet a londoni társulat Open
Sunday nevű programja adta, ahol 2011-ben több társulati tagunknak is volt alkalma
személyesen részt venni. A True Heart Theater minden hónap egyik vasárnapján
kinyitja kapuit, és egy egész napos közös játékra, ismerkedésre hívja az érdeklődőket.
Az elsődleges cél egy közösség kiépítése, fórum szervezése az Angliában élő kínai
származású embereknek. Ezt az ötletet ültettük át mi is itt Budapesten. A Nyitott Műhely
– Somogyi Beáta és Pénzes Gábor vezetésével – nálunk is havi rendszerességgel,
vasárnaponként várta a vendégeket. Célunk a közösségépítés, a közös alkotás és
játék örömeinek hirdetése, nézőink jobb megismerése volt. Ahogy a szórólapjainkon
is szerepelt: „Azért hívtuk életre a Nyitott Műhelyt, hogy tudjunk találkozni Veletek,
kedves nézőink. És, hogy Ti is tudjatok találkozni a társulat tagjaival, másképp.
Tudjunk együtt játszani, tudjunk egymás szemébe nézni. Megpróbáljuk átadni a
playback-színházba vetett hitünket, szeretetünket.” Ennek megfelelően a program
ismerkedéssel, ráhangolódással kezdődött, majd közös improvizációs játékokkal
folytattuk a sort. Elsősorban drámapedagógiai és művészetterápiás eszközöket
hívtunk segítségül. Volt közös zenélés, rajzolás, festés, versírás, és persze színpadi
játék is – vagyis egy összművészeti közösségi alkalmat teremtettünk közösen,
mi, akik ott voltunk a műhelyen. Az együttlét második felében a jelen lévő pepitás
tagok rögtönzött előadással segítették a velünk történt élmények, találkozások
feldolgozását. Ahogy a meghívón ígértük, valóban a találkozások és a kísérletezés
színhelye volt a Műhely. Reméljük, a történet tovább folytatódik…
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Dr. Bakó Tihamér – Donáth Attila

A playback és a pszichodráma
alkalmazása a szupervízióban
Bevezető
Szupervíziós tapasztalataink során azt figyeltük meg, hogy a vezetői, illetve az
alkotói szerepek konfliktusát komoly szerepzavar, az érzelmi bevonódás és a kognitív
funkciók adaptív hiánya eredményezi. Eltűnik az a lélektani tér, amiben a rálátás,
feloldás, továbblépés létrejöhetne. Korábbi tapasztalataink (Bakó, 2005; Donáth,
2010) alapján azt szeretnénk e tanulmányban hangsúlyossá tenni, miként állítható
helyre, hogyan hívható életre a szupervíziót kérő kreativitása, ami az elakadás
feloldásának alapja lehet.
Az általunk alkalmazott pszichodramatikus és playback-technikák lehetőséget
adnak az érzelmi fixáció megélésére, továbbterelésére, illetve a megteremtődött
kognitív rálátás okán a szakmai szerep fejlesztésére is.
A szupervízió
A szupervízió egy olyan két- vagy többszemélyes helyzet (Bakó, 2005), amikor a
szupervíziót kérők egy számukra kompetens, szakmailag képzett személyhez
fordulnak azért,
l hogy a szakember láttassa velük elakadásukat;
l hogy a mester segítse szakmai fejlődésüket;
l hogy a szupervizor segítsen túljutni az elakadáson;
l hogy erőt meríthessenek a szupervízióból és ezáltal növelni tudják szak-mai
kompetenciájukat;
l hogy szakmai életüknek szemtanúja legyen egy tekintélyes személy, aki
biztonságot ad, kontrollt jelent, s ez mintegy biztonsági háló növeli spontaneitásunkat,
kreativitásukat;
l hogy bátran felvethessék kételyeiket, feltehessék kérdéseiket, amelyek biztosítják
szakmai fejlődésüket, épülésüket.
A szupervízió komoly önismereti munka fonalán zajlik – írja Bagdy Emőke (1997) –,
de elsősorban a szakember szakmai személyisége és szerepei vannak a fókuszban
e folyamat során.
A. J. Williams (1995) is azt hangsúlyozza: a szupervízió elsődleges célja, hogy a
szupervideált állandó érintkezésben legyen önmagával, ezáltal fejlessze önreflexív
képességeit éppúgy, mint szakmai repertoárját.
Saját (Bakó, 2005) elgondolásaink szerint a szupervízió egy olyan kooperatív
kapcsolat, ahol a szupervizor képes előhívni a szupervideált spontaneitását,
kreativitását. Ebben az állapotban a szupervíziót kérő biztonságos közegben lát rá
elakadásaira - s ezt nemcsak megélni, megtapasztalni képes, hanem meg is haladni.
A rendszeres, együttműködő, kooperatív külső szupervíziós élmény alapja lehet
a belső szupervíziós, önreflektív attitűd kialakításának. Ez teremti meg az elfogadó,
támogató, elemző, ránéző belső viszonyt és ez által a folyamatos szakmai fejlődést.
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A pszichodráma
Jakob Levy Moreno, a „pszichodráma atyja”, már a tanulmányai kezdetén élénk
érdeklődéssel fordul a színház, a színpad felé. Előadásokat szervez, amelyek célja
az egyén spontán megnyilvánulásainak elősegítése. Ekkor fogant meg a rögtönzés
azon elve, amely a későbbiekben a szerepjátékok és a pszichodráma alappillérét
képezte. Moreno 1925-ben az Egyesült Államokba utazott, és ott dolgozta ki a
pszichodráma módszerét.
A pszichodráma alapgondolata
Moreno (1972) szerint a spontaneitás és kreativitás lényeges elemei a cselekvéses
szituációk során mutatják meg magukat igazán. A cselekvéses helyzetet tudatosítani
lehet, s fel lehet tárni annak feszültségét – korunk tendenciái azonban éppen
ellenkező irányba haladnak, a cselekvés helyett mindinkább verbalizálunk.
Mindkét komponensnek megvannak a maga hátrányai: a cselekvésbe ágyazottság
veszélye, hogy az egyént elragadhatja az indulat, míg a verbalizálás a sztereotípiák
kialakulásának fenyegetettségét hordozza. E konfliktus feloldására szolgálhat a
valóság azon tartománya, ahol a realitás jelen van, de mégis megváltozott formában.
Ez a terület a színház. A pszichodráma olyan „mintha”-teret hoz létre, olyan kettős
tudatot, mint amit a gyermekek élnek meg a játék során. Az egyén cselekszik, beleéli
magát a játékba, de közben tudja, hogy ezt a színház keretein belül, a színpadon
csinálja. (Mérei 1987)
Így lehet a realitás és az illúzió, a szabadjára engedett indulatok és a
szerepkonzervek határmezsgyéjén egyensúlyozva megélni vágyainkat, félelmeinket,
s újraélni életeseményeinket.
A pszichodráma elemei Moreno gondolatai nyomán
A pszichodráma minden változata csoportos tevékenységforma. Ahhoz, hogy az
egyén a tükörben meglássa magát és folyamatosan haladjon az önismeret útján,
elengedhetetlen a társak jelenléte és részvétele. A megjelenítésbe a csoport bármely
tagja bekapcsolódhat. Ugyanakkor az integrálás is együttes élménnyé válik.
A színpad, a játék tere fontos keretet ad a foglalkozásoknak. Mindenképpen el kell
különíteni a színpadot és a nézőteret, hogy amikor egy csoporttag belép a játékba,
egyértelmű legyen, hogy a színpad a szakrális tér, míg az azon kívüli rész a realitás
területe.
A játék során a főszereplő (Moreno fogalomkörében protagonista) saját konfliktusait,
vágyait, érzéseit tárja elénk, de ugyanígy a mellékszereplőktől (segéd-énektől) is
elvárt, hogy nyissák meg saját lelki világukat, s ne csak sztereotip, sematikus
helyzeteket jelenítsenek meg.
A játék menete, felépítése
A játék három szakaszból tevődik össze:
l
l
l

Első szakasz: a bemelegítés, ráhangolódás, a csoporthelyzetbe való belehelyezkedés;
Második szakasz: a játék, a megjelenítés fázisa;
Harmadik szakasz: a megbeszélés, értelmezés, integrálás.
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A playback-színház
„A színház minden idők óta az emberiség és a világ viszonyáról szól… a színház témája
az ember belső forradalma, amit a világ üdvösségéért vív, ha győz, és kárhozatra jut,
ha elbukik. Burleszk vagy tragédia, mindegyikben ott tombol vagy lappang a lénye,
amikor az ember megmérkőzik saját démonaival, nevetve, elegánsan, jajongva vagy
megtépázottan, nyíltan vagy leplezetten - mindegy.” (Popper Péter, 1979: A pokol
színei. Előszó, vagy: a színház mint pszichológiai kísérleti műhely.)
„Ez az intrapszichikus történés a színpadon tárgyiasított formában jelenik meg,
a drámai helyzetben… Művészetről van tehát szó - folytatja Popper - vagyis az
emberiség egyik nagy világmegismerési kísérletéről, ami természetesen az emberi
önmegismerés, hiszen csak a világgal való viszonyban konstruálhatjuk önmagunkat.”
Az egyén életének szorongásaira, szenvedésekre ismer rá a színházi előadásban
(Artaud, 1984 (1930): Kiáltvány), nem a néző gondolatához vagy értelmezéséhez,
nem az érzékeihez, hanem teljes létükhöz szólnak.
„Az egész életünket játsszuk el a színpadon. A néző – véli Artaud –, aki eljön
hozzánk, tudja, hogy valóságos műtétnek veti alá magát”, s ebben a műtétben
korántsem a gondolkodás, hanem az érzékei, a teste is a tét.
A playback, vagy más néven improvizációs, „újrajátszó, lejátszó vagy visszajátszó
rögtönzés”, az ún. nem írott színházi formák közé tartozik. Ebben a műfajban a
színészek a nézők által mesélt saját, személyes történeteket játsszák el improvizációs
technikával. A mesélő történetét a játékmester (konduktor) foglalja össze, aki
közvetítőként vesz részt a nézők, a színészek és a mesélő között. A színészek
(előzetes megbeszélés nélkül) a történetet hanggal, gesztusokkal, mimikával,
beszéddel adják elő, amelyhez eszközöket (ruhadarabok, használati tárgyak, színes
textíliák) is felhasználnak, s mindezt a zenészek különböző hangszerekkel kísérik
(Donáth–Sándor, 2003). A színpadon személyes történetek, életesemények, álmok
elevenednek meg, amelyek katartikus erővel hívják életre érzelmeinket.
A playback szerkezeti felépítése
A playback-előadás négy fő alkotórésze:
1. Hangulatok, érzések megjelenítése
E szakasz az egymásra hangolódást, a helyzetbe való megérkezést, a lélektani
felkészülést szolgálja. Rövid, könnyen érthető és megjeleníthető érzéseket,
hangulatokat, történeteket mondanak a nézők, amelyeket a színészek – többek
között – a következő technikákkal jeleníthetnek meg: „folyékony szobor” (fluid
sculpture), „kórus”, „vokális improvizáció” stb.
2. Bemutatkozás
l A játékmester arra kéri a jelenlévőket, hogy osszanak meg egy-egy élményt,
történetet a mellettük ülővel;
l E folyamat alatt a terem „megtelik” történetekkel.
3. A történet
l Egy önként jelentkező néző a színpadon, a mesélő székében elmondja történetét,
amelyet a játékmester kísér összefoglaló, pontosító kérdéseivel, s végül „feladja” a
történetet a színészeknek;
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A színészek megjelenítik az elmesélt történetet, ami többek között a következő
technikákkal történhet: „Paletta”, „Ambivalencia”, „Bölcs”, „Átváltozás”, „Improvizatív
technika” stb.
l

4. Zárás
l Az előadás lezárása, összegzése egy tablóban;
l A színészek felidézik magukban az előadás mozzanatait;
l Egymás után kilépve tükrözik vissza azt a pillanatot, amelyet fontosnak találtak.
A pszichodráma és a playback műfajok közös vonásai
Mint ahogyan a történeti áttekintésben is láthattuk, a pszichodráma és a playbackszínházi műfaj egy tőről fakad. Éppen ezért gondoljuk, hogy sok közös jellemzőt
fedezhetünk fel bennük, ha megvizsgáljuk a hasonlóság kérdését. Ezek a következők:
• Maga az improvizáció, a kreativitás és a spontaneitás alapelemként való használata;
• A verbális és nonverbális kommunikációs elemek komplex használata;
• A rítusok gazdag tárházának alkalmazása;
• A csoporthatás, az elfogadó légkör, az együttes élmény megteremtésére való
törekvés;
• A történet mesélője és a nézők iránti nagyfokú alázat;
• A munka során személyes, lelki valónkból fakadó történetek, érzések, hangulatok,
vágyak, félelmek, feszültségek kerülnek „terítékre”;
• Önálló problémamegoldásra és felelősségvállalásra való ösztönzés.
Egy konkrét szupervíziós helyzet leírása
(Vezette: Donáth Attila)
A csoportról
A csoport résztvevői multinacionális cégnél külsős munkatársként, egy teamben
dolgozó trénerek. A létszám 7 fő, a csoport futamideje 10 hónap. Egy-egy ülés
másfél órás, gyakorisága: minden tréninget követő 10 napon belül. A résztvevők
dramatikus képzettséggel, drámapedagógiai és improvizációs színházi ismeretekkel
rendelkeznek. Ezeket a módszereket a tréneri munkájukban alkalmanként szintén
használják.
Az ülés leírása
Az itt bemutatott eset a harmadik ülésen történt: az esethozó elmondta, hogy a
csoportjában résztvevők alulmotiváltságával szeretne foglalkozni, illetve azzal,
„hogyan tudja motiválni őket?” Elmeséli, hogy a csoporttagok megérkezés után nem
akarnak elkezdeni dolgozni, húzzák az időt.
A téma kibontása playback-technikával
Az első playback-fázis
Az eset feltárásának ezen a pontján a csoport tagjainak ülésrendjét – a hagyományos
kör alakú elrendezést – átalakítottuk félkörré, azaz playback-színházi térré. Mellettem
foglalt helyet az esethozó. Velünk szemben további két résztvevő, a „zenészek”, s a
másik négy csoporttag pedig a „színészek”.
Ekkor a színészeket megkértem, jelenítsék meg azt, amit eddig hallottak. Előadott
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jelenetük után az esethozóhoz fordultam. Kérdésemre, hogy mit idéz föl benne a kép,
amit látott, azt felelte. „Megpróbáltam beindítani őket, de nem ment…”
A második playback-fázis
„Akkor nézzük meg ezeket az indító mondatokat!” – javasoltam.
A színészek egyenként kezdtek el „játszani”, sorolták az általuk is jól ismert és
használt általános tréneri „paneleket”:
„Mit hoztál?”
„Mivel érkeztél?”
„Mivel szeretnél foglalkozni?”
A játék után azt kérdeztem az esethozótól:
„Valójában mivel szeretnél foglalkozni?”
A szupervideált így felelt:
„Igazából azzal szeretnék foglalkozni, hogy dühös vagyok ezekre az emberekre!”
Ekkorra – a lineáris technikával – a csoport és az esethozó is jól ráhangolódott a
témára. Ez az improvizációs színházi technika, amely képekből és hangokból tevődik
össze, elemei segítségével lehetőséget ad arra, hogy az esethozó – racionális
szinten megfogalmazott kérdésén túl – a jelenet kapcsán rálásson az általa
megfogalmazottakra, és az élmény hatására kapcsolatba kerülhessen az esettel
kapcsolatos érzelmi érintettségével. A résztvevők ráhangolódását a játékok és a
kreatív lehetőségek teremtik meg, valamint az akcióban megnyilvánuló kapcsolódási
felületek – ezek segítenek abban, hogy a történtek folyamat- és élményszerűen
jelenjenek meg, amelyeknek magad is részese vagy. A folyamat az élményből indul
ki és az intellektualizáció irányába halad.
A téma értelmezése
Visszaültünk a szokásos, teljes körbe, és újra feltettem a kérdést:
„Akkor fogalmazd meg, hogy mivel szeretnél dolgozni?”
„Dühös vagyok és haragszom ezekre az emberekre” – válaszolta.
Kértem, mesélje el, mit is látott ezekben a helyzetekben, amitől dühös lett? Elmondta,
hogy többször került ilyen helyzetbe, mert a résztvevőket úgy küldik, hogy azt érzik, „túl
vannak tréningezve”, sok a munkájuk, nem is tudják, hova és miért jönnek. De nemcsak
ezekre az emberekre dühös, hanem a vezetőikre is, akik nem készítik fel őket, nem
mondják meg, hova mennek, nem értékként fogják fel a tréninget, nem értékelik a
munkáját. A vezetők felelőtlenségét éli meg ebben. A résztvevők egymást gerjesztik:
minek nekik bármiféle érzékenyítő tréning, ők mindent tudnak, akárhányszor voltak
ilyenen, velük mindig csak rossz történt, gyerekes játékokat végeztettek velük, ami
idegesítő és megalázó. Szerinte ezért nem hajlandóak dolgozni.
A csoporttagok kérdéseinek megfogalmazása
Amikor befejezte mondanivalóját, arra kértem a csoporttagokat, hogy kérdezzenek rá
arra, ami esetleg többlet-információt hozhat, amitől az eset egyértelműbb lesz számukra.
A kérdésekre válaszolva a szupervíziót kérő tréner újra elmesélte az esetet. Ebből
kiderült, hogy ő is mulasztott: a kommunikáció nem volt egyértelmű, hiszen nem
látta a meghívót, nem is tudta, milyen a csoport valójában. Felismerésétől kissé
zavarodottá vált.
Ebben az esetben a tisztázó kérdések technikáját alkalmaztam.
229

„Idézd fel, mik voltak azok a konkrét megnyilvánulások, amik zavartak! Idézd fel,
hogyan reagáltak a csoport tagjai! Mennyire voltak egységesek, vagy éppen eltérőek
a reakcióik? Meddig tartott ez időben? Mikor lettél igazán dühös?” stb.
A kérdéseket a csoport tagjai is megfogalmazhatták, így nem csupán az esethozót
segítették eltávolodni a történetétől és tisztábban látni, hanem ez a csoporttagokat
is benntartotta a folyamatban, fejlesztve empátiájukat, fenntartva a szupervíziós
munkával kapcsolatos motivációjukat, hiszen ezáltal újra aktív résztvevői lehettek a
feldolgozásnak.
A harmadik playback-fázis
A következő részben arra kértem a csoportot, menjünk fel újra a színpadra, tehát
megint üljünk félkörbe. Kértem az esethozót, hogy üljön félre velem és nézzünk
meg ismét egy pár jelenetet. (Ennek a technikának a segítségével úgy élhette át a
jeleneteket, mint ahogyan a színházban a néző éli át azt. Mindez segíti a katarzist,
lehetővé teszi a felismerést.)
A feladat az volt, hogy mindenki elmesél egy esetet arról, milyen is volt az,
amikor be kellett indítania egy csoportot. Ezeket a kis epizódokat az előzőekhez
hasonlóan lejátszották. A résztvevők forgószínpad-szerűen dolgoztak, mindenki volt
„játékmester” (valójában co-szupervizor, aki, ha elakadás volt, kérdéseivel segítette
tovább a „mesélőt”), „mesélő”, „színész”, „zenész”. Ők maguk adták át a szerepet
egymásnak.
Mindegyik történet arról szólt, hogyan indul el a csoporttal a tréner, hogyan
instruálja őket – vagyis mi történik, amikor elkezdi a tréninget.
Az ülés lezárásának szakasza
A záró részben újra körbeültünk, s arra kértem az esethozót, fogalmazza meg azokat
az érzéseket, gondolatokat, amik felmerültek benne. Ahhoz, hogy érzelmeit fel tudja
vállalni a csoport előtt, mindenképpen komfortos helyzetet kellett teremtenem, ezért
azt javasoltam, ezt bárhogy megteheti: akár úgy, hogy ott ül a körben mellettem, akár
úgy, hogy körbejár, vagy csak körön kívül marad – ahogy neki jó.
Először a körön kívül maradt, és járkálva szedte össze a gondolatait. Ezzel egyrészt
időt nyert önmaga számára, kellő távolságot tarthatott, amíg nem érezte újra teljes
biztonságban magát. Ebből a pozícióból általánosságban ventillált az átéltekről.
Néhány perc múlva azonban visszaült a körbe, felvette a szemkontaktust a csoport
tagjaival, és személyes visszajelzéseket adott. Arról beszélt, jó érzés számára, hogy
ezzel dolgozhatott.
Ez az emocionális feldolgozás fázisa. Amit megélt, úgy fogalmazta meg, hogy soha
nem szerette ezeket az indításokat, mert nem tanult meg indítani, ráhangolni. Az, amit
annak idején ő tanult – és azóta is alkalmaz –, azt már akkor is nagyon unta, mikor
résztvevő volt. Már látja, hogy e téren szegényes az eszköztára, szívesen átvesz
a látott technikák közül, például, hogy informálódjon, ki mit tud a tréningről, illetve,
hogy a megbízóval alaposabban egyeztessen, vagy vegyen részt a meghívólevél
megfogalmazásában, vegyen részt az előkészületben.
Ezt követően a többiek is megfogalmazhatták az érzéseiket: milyen volt játszani,
milyen volt, amikor nekik meséltek, zenéltek? Mind a négy szerepből adtak
visszajelzést.
A zárás kognitív szakaszában újabb kérdéseket tettem fel: „Mi volt ennek az
ülésnek az eredménye, hogyan összegezné?” A válasz: Amivel jött, az száraz és
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racionális dolog volt – hogyan lehet bemelegíteni a csoportot, ráhangolni a munkára?
Itt most rálátott arra, hogy neki ezzel kapcsolatosan indulata van, s ez a képzőjére
irányul, mert az „felületesen képezte” őt.
A résztvevőknél azt az indulati állapotot érezte meg, amit annak idején „hasonló
szerepben” ő maga is érzett. Azt is látja már, hogy az indulata hogyan akadályozta
meg a feladat megoldásában, ami valójában nem is olyan nehéz – most a társaitól
sok színes megoldási lehetőséget látott. Tisztába jött azzal, hogy a csoporttagokban
a motiváció legkönnyebben úgy jelenik meg, ha a ráhangolódást ő maga csinálja – és
önmagával kezdi.
A fentiekben bemutatott folyamattal főként azt igyekeztem szemléltetni, hogy ha
a szupervíziós ülésen a résztvevők cselekvésen keresztül nyilvánulhatnak meg,
akkor a rendelkezésre álló időkereten belül a cselekvés, az akció által könnyebben,
gyorsabban, hatékonyabban érhető el mind az esethozó, mind a többi résztvevő
szakmai személyiségének fejlődése, hiszen könnyebben kerülnek kapcsolatba
az érzelmeikkel, hamarabb jutnak mélyebbre s látják meg valódi problémáikat,
lehetőséget teremtve ezzel annak megoldására is.
A második eset
2008-ban kilenc tanítványomat hívtam meg egy játékmester-műhelybe, ahol
lehetőségük nyílt a konduktori munka szupervíziójára.
A szupervízión a playback- és a dramatikus technikát egyaránt alkalmaztuk.
A szupervíziót kérő megfogalmazta a kérdését. Elmondta a szituációt, amit
megjelenítettünk a színpadon, megkerestük az elakadás fókuszát.
Amikor playback-technikát alkalmaztunk, először az elakadáshoz kötődő
hangulatokat játszottunk el, majd a szupervideált által megélt és elmondott történetet
jelenítettük meg. A playback segítségével a játékmesteri szerepben elakadt személy
ráláthatott működésére és annak szerepére a jelzett problémában.
A dráma módszereit alkalmazva ő maga vett részt a dramatikus megjelenítésben.
A szituáció megértésére a „tükrözés”, a „szerepcsere”, a „monológ” dramatikus
eszköztárát alkalmaztuk (L. a Playback-színházi technikák c. fejezetet)
A következőkben egy olyan részletet ismerhetünk meg, ahol a playbackjátékmesterek kurzusa keretében folytatott szupervízióhoz a pszichodrámát
alkalmaztuk. A példa a dramatikus megmunkálást állítja fókuszba:
Bori elmondta, hogy a társulatuk egy szervezetnél vállalt egy playback-estét, ami
játékmesterként nagyon megterhelte őt. Úgy érezte, belesodródott a helyzetbe. Nagy
felelősséget vállalt – miközben a történet több pontján passzív volt, tehetetlen. Azt
élte át, hogy nem úgy viselkedik, mint egy felelős játékmester.
Arra kérem, jelezze a térben egy-egy tárggyal azokat a pontokat, ahol
döntéshelyzetben érezte magát, de azt élte át, nem dönt, nem jól dönt az ügyben –
hogy tisztán lássa a kialakult helyzetet, hogy olyan feladatokat vállaljon fel, amit elbír.
A konfliktust ugyanis az okozta, hogy bár „elvállaltunk” egy előadást, de valójában a
társulatnak egy olyan tagja vállalta, aki nem is vett részt a fellépésen.
Ez lett az első pont. Bori úgy érezte, hogy aki vállalta az előadást, rásózza a
feladatot. Nem tisztázta a megrendelést eléggé. Belesodorja a társulatot egy
kiszolgáltatott helyzetbe.
A második csomópontot oda helyezte, amikor a második megbeszélésen sem
tudta érvényesíteni kérdéseit. Ott is ez a társulati tag vitte a prímet. Ő egy bábunak
érezte magát.
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A harmadik csomópont: amikor elment megnézni a színhelyet, nem tudott bemenni
a terembe, hogy lássa, hol is lesznek, mert ott rendezvény volt, ő pedig nem volt elég
erőszakos, hogy elérje a körbejárást.
A következő csomópont a nem jól rámelegedett próba, illetve a gyatra interjús
helyzet volt.
A csomópontok felállítása után arra kértem Borit, álljon be az első képbe, és
fejezze ki azt az érzést (felidézve az élményt), amit akkor és ott átélt. Bori hamar
belekerült ennek a pillanatnak az érzelmi világába, és az „itt és most”-ban először
megütközést fejezett ki a mozdulata. Kértem, adjon ennek hangot. Mivel Bori néma
maradt, a csoportot kértem arra, hogy vegye fel a megfelelő testhelyzetet, és érzelmi
szavakkal adjon hangot ennek az állapotnak. Indulati, félelmi, szorongást kifejező
hangok, szavak hangzottak el. Ezután arra kértem Borit, ha nincsenek is szavak,
vigye tovább a mozdulatot, ami egy hányinger, undor kifejezése lett.
Mivel azt láttam, Bori „civilként” van ebben a helyzetben, távol a játékmesteri
identitástól, szereptől, arra kértem, válasszon valakit a játékmesteri Bori szerepére,
aki visszatér ebbe a színtérbe és megjeleníti a „civil” Borit, illetve átveszi a szerepét
és ő tárgyal, ő járja újra át ezt a már „mintha”-utat, hogy korrekciót hajthasson végre.
Az első képben a játékmester Bori kapcsolatba kerül a civil Borival.
Meghallgatja őt. Elfogadja jelzéseit, hogy itt ez egy nehéz helyzet. Sok a
tisztázatlan dolog. Nagyon egyedül van a szituációban. Kiszolgáltatott.
A játékmester Bori a civil Boritól kapott visszajelzések alapján felvértezve járja
végig – szimbolikusan – az utat, egy-egy mozzanattal átrendezve a színpadot.
Ezzel zárul a játék, amit a játékból való visszajelzés, a sharing követett.
A pszichodráma eszközét hívtuk segítségül Bori kudarcos játékmesteri
élményeinek megértéséhez, aki ezt követően jelezte, sokat segített ez a játék abban,
hogy ráláthatott személyes bevonódására. Annak megélésére, hogy a civil lányt
miként hagyta cserben játékmesteri része, mint ahogy a szerződéskötést lebonyolító
pszichodráma-társa tette ezt Borival.
A szupervizor önreflexiója
A játékmesteri műhely elfogadó légköre a résztvevők számára lehetővé tette, hogy
megmutassák elakadásukat. Önmaguk felvállalása megteremtette azt a lehetőséget,
hogy ránézzenek játékmesteri működésükre egy másik oldalról, az elakadás
perspektívájából. Ez a műhelymunka alkalmat kínált arra, hogy ki-ki megismerje
ismétlődő „Achillesz-pontját”, sebezhetőségét. Továbbá azt is, hogy erre rálásson, s
képes legyen a korrekcióra. A külső szupervízió egy olyan látásmódot mutatott meg a
résztvevőknek, amit továbbvihettek saját önreflektív szakmai megtapasztalásukhoz.
Képessé tette őket arra, hogy távolságot tudjanak tartani a probléma és önmaguk
között. Ez a távolság lehetővé tette, hogy egy másik perspektívából lássanak rá saját
működésükre, és ezáltal képesek legyenek a változtatásra, fejlődésre.
A szupervíziós folyamat
A szupervíziós folyamat egymásra épülő fázisokból áll, ahol az érzelmi megélés és a
kognitív folyamatok építik egymást.
I. Szakasz
Ráhangolódás
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A kreatív, spontán erőtér megteremtése. Az önreflektivitás felvállalása, illetve az
önmegmutatás játékosságának előmozdítása.
II. Szakasz
Interjú
A probléma, az elakadás megismerése. Ebben a szakaszban az interjú-technikával
az a dolgunk, hogy feltárjuk, kibontsuk a hozott témát. Itt történik meg a kérdések
megfogalmazása.
III. Szakasz
Buggyantás
Az érintett érzelmi, hangulati világának megismerése. Ebben dramatikus vagy
playback-elemeket használunk.
IV. Szakasz
Munkafázis
A tartalom ismerete mentén segíteni a szupervíziót kérőt abban, hogy a látott,
megélt élmény fonalán bővüljön az érzelmi repertoár, belátás, A dramatikus
eszközökkel, illetve a playback-technikát alkalmazva juttatjuk el a problémahozót a
megérintődéshez, a feloldáshoz.
V. Szakasz
Integráció
Szerepvisszajelzések, sharingek segítik az átélt azonosulás kifejezését, a probléma
újrafogalmazását.
VI. Szakasz
Továbblépés
Ebben a szakaszban kerülhet sor a belátásra, a letisztázásra, s új, kreatív energiák
mozgósítására.

Összegzés
Az az ember kér szupervíziót, aki el van akadva, illetve aki szakmai munkájában
szeretne továbbfejlődni. Mindkét tényező arra utal, hogy a szupervíziót kérő személy
motivált – ez olyan energiákat mozgósít, ami a szupervizort is jelentősen inspirálja. E
találkozás mentén igazi kooperatív munka jöhet létre.
Az általunk leírt módszer is egy ilyen kreatív út, ahol
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Az első tíz év (1992–2002)
Az első fejezetben a színház gondolatát életre hívó szellemi áramlatokról, s azokról a
pályámat meghatározó élményekről írtam, amelyek végül az első magyar playbackszínház, a Rögtönzések Színháza megalapítását segítették.
A „Rögszi” történetét, életének egy évtizedét több szakaszra bontva követhetjük
végig.

1. A kezdetek
1989-ben alakult meg a Magyar Pszichodráma Egyesület, 1992-ben szerveztük meg
első konferenciáját. Ekkor már egy éve szerkesztettem a Pszichodráma Újságot,
csoportokat vezettem, s mint egyfajta szociális hálóra – elsősorban a tanítványok
találkozási lehetőségének helyszíneként – gondoltam a színházra. Az volt az
elképzelésem, hogy a 15–20 fős önismereti pszichodráma-csoportok zártabb világa
mellett szükség lesz egy olyan közösségi térre, ahol a különböző „falvak” népei
egymással is tudnak találkozni – vagyis a színházra, mint a pszichodráma támogató
testvérére gondoltam, s ennek alapján kezdtem hozzá a szervezéshez.
Ötletemet az egyesület vezetősége is támogatta, így az újság, a színház és a
csoportok remekül össze tudtak kapcsolódni.
A konferencia időpontja jó lehetőséget biztosított az ünneplésre, ugyanis Jacob
Levy Moreno éppen 1922-ben – 70 éve – alapította meg a Steigreiftheatert
(Rögtönzések Színházát). Ennek az eseménynek az emlékére találtam ki, hogy
idézzük meg Moreno szellemét, játsszunk olyan improvizációs színházat, amivel ő
kísérletezett1 ugyanis a pszichodráma, mint önismereti és terápiás módszer, később
ezekből a kísérletezésekből jött létre.
Hatalmas bábot álmodtam: Lellei Pál bábművész alkotta meg Moreno fejét (a
valóságosnál hétszer nagyobb méretben) és ehhez a fejhez egy nagy Morenofigurát rendeltünk. A hatalmas – kétembernyi méretű – Moreno saját istenes
versével nyitotta meg a konferenciát.
Kiváló improvizáló színészeket sikerült összeválogatni2, ez abból is jól látszik,
hogy végig telt házas előadásaink voltak, és a tízéves születésnapunk után többen
új társulatot alapítottak, saját koncepcióval, önálló arculattal, nagyon sikeresen.
Szeretném bátorítani a társulat akkori tagjait, fogalmazzák meg saját szellemi
kapcsolódásaikat az akkori színházhoz – ha ezt mindannyian megtennénk, jobban
kirajzolódna, milyen tehetséges személyekből állt össze a csoportunk.
Mátay Melinda így emlékszik erre az időszakra:
„Igen erős hatása volt az akkori Vikár-féle pszichodrámának. Hozzá jártam, és
nagyon szerettem a Mérei-típusú csoportozást.
Egyre több szociológiai elitkutatásba is bekapcsolódtam, életútinterjúkat csináltam,
összegeztem. Kemény István interjúkészítési technikája, összegző tanulmányai
nagy hatással voltak rám, és sokat tanultam Szelényi Ivántól is.
Emellett a Gondolatcsere filozófiai iskola szabadfoglalkozásain is megfordultam,
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csináltam saját performance-okat, írtam és mondtam verseket, játszottam a
barátaim darabjaiban. Litván Péter barátom előadásaiban és Szathmári Botond –
Szécsi András performance-aiban szerepeltem.
Mindegyik műfajban közös volt az „itt és most”-ban levés, az arról visszatükrözött
hiteles interpretáció improvizatív elemekkel, csakúgy, mint a sűrítés és a
személyes történetek ereje. Ez nagyon izgalmas és érdekfeszítő volt számomra.
A személyek is fontosak voltak, ugyanis én mindig konkrét embereken keresztül
kötődöm az irányzatokhoz is.
Nem volt ez másképpen a Rögtönzések Színházával sem.”*
Az első három előadás fogadtatása megerősített bennünket abban, hogy folytassuk a
közös munkát. A sikerünket – belső adottságaink mellett – kétségtelen, hogy több külső
tényezőnek is köszönhettük, kiválasztottam ezek közül a három legpregnánsabbat:
1. A rendszerváltás utáni szabad légkör hozta létre a hátteret, ugyanis a nézőink
nagyon ki voltak éhezve személyes emberi történetek elmesélésére, meghallgatására
és megjelenítésére. Három évvel a rendszerváltás után megérintett bennünket a
szabad történetmesélés öröme. Több színháztörténettel, dramaturgiával foglalkozó
szakember szerint a színházunk ekkor még inkább interaktív találkozóhely volt, mint
„hagyományos értelemben vett” színház. Éppen ez volt a célunk, nem hagyományos
színházat csinálni. Vagyis számunkra ez a visszajelzés dicséret volt. Közös alkotást
akartunk létrehozni a nézőkkel, ehhez pedig más eszközöket, módszereket kellett
felhasználnunk, mint az akkori hagyományos színházak. Igazi katartikus pillanatokat
éltünk át (a színészek, a nézők, és legfőképpen az adott mesélő) vagyis olyasféle
művészetet hoztunk létre, ami inkább a PERFORMANCE, a Fluxus vagy a kísérleti
színházak, nem pedig a klasszikus kőszínházak stílusjegyeit követte.3
2. 1992-ben még nem voltak a színpadi rögtönzést éles helyzetben, nyilvános
előadáson felvállaló színházak, egyedül a Katona József Színházban ment egy
improvizációra épülő darab, a Stílusgyakorlatok, ami azóta is közkedvelt, talán még
ma is játsszák4. A „hivatalos” színházak csak a próbák során használták a rögtönzés
különböző technikáit, vagyis egyik színház sem kísérletezett a ránk jellemző
interaktivitással és improvizációval.
3. A pszichodráma akkori itthoni elterjedtsége is hozzájárulhatott a sikerünkhöz. A
nézőkben megteremtődött az igény, hogy végiggondolják: a pszichodráma szellemisége
és gyakorlata hogyan változtathatja meg a színházról alkotott eddigi elképzeléseiket.
Sokan jöttek úgy a színházba, hogy közben önismereti pszichodráma-csoportra is
jártak. A két műfaj jól megfért egymás mellett, sőt ki is egészítették egymást.
A Rögtönzések Színháza előtt Vikár András is kísérletezett a színház és a
pszichodráma integrálásával, ezekről az előadásokról csak később értesültem, de
bizonyos értelemben az „őskorszak” fontos és meghatározó kísérletének tekintem
őket. Erre az időszakra Vikár András5 így emlékezik:
„A nyolcvanas évek második felében indult be a magyar pszichodramatisták,
csoportterapeuták és a nemzetközi szervezetek szorosabb kapcsolata. Így jutottunk
el Amszterdamba, az IAGP (Nemzetközi Csoportpszichoterápiás Társaság)
kongresszusára. Ezen sok hazai dramatista részt vett, itt találkoztunk először
playback-színházzal. Sokunkra nagy hatással volt, azt hiszem, Zánkay András is itt
oltódott be, én egész biztosan.
*Személyes közlés, M.M. szíves engedélyével
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Amszterdam után elkezdtem megszervezni a társulatot. Osztrák performerek,
zenészek, elsősorban ütősök, győri amatőr színészek, orvosok és budapesti
pszichodramatisták alkották a társulat magját.
Másfél évig létezett a társulat, összesen több mint húsz „színészünk” volt6 Kéthavonta
töltöttünk együtt egy hosszú hétvégét, ekkor együtt is laktunk. A nemzetközi résztvevő
gárdának Győr optimális helyszín volt. Péntek este már volt egy csoportos warmingup imaginációval, közös zenéléssel. Szombat egész nap dolgoztunk. Nagyon sok
volt a színháztechnika-tanulás is. Közben saját történeteket adtunk elő, de az
improvizációs játéknál is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ez színház. A közös
nyelv az angol volt. Persze nem volt egyszerű a többnyelvűség, így elsősorban a
pantomim megjelenítési technikák voltak előtérben, és nagyon nagy hangsúlyt
kapott a zene is. Minimális jelmezt használtunk. Vasárnap nyilvános próbáink voltak
a Főiskolán, ritkán tévedtek csak be érdeklődők, de akkor az ő történeteiket is
játszottuk. Összesen kétszer volt meghirdetett nyilvános előadás, szintén a Főiskolán.
Nem volt nagy közönség, és az eljött 20-30 ember is inkább az ismerősökből állt, de
ez minket akkor nem zavart. Egyszerűen nagyon szerettük csinálni. A fókuszban két
fontos szempont volt. A konkrét történeteket mindig megpróbáltuk átemelni általános
emberi síkra, megfelelő távolságba helyezni a történet hozójától, úgy, hogy közben a
háttérben zajló intrapszichés és interperszonális történések kerüljenek az előtérbe. A
másik fontos dolog pedig az volt, hogy megtaláljuk és megmutassuk a humoros, akár
finoman groteszk vagy abszurd oldalát is ezeknek a történeteknek. Nagyon, nagyon
sokat nevettünk, azok is, akik játszottunk, és azok is, akik nézték. Valahogy nekünk
ez volt akkor a legfontosabb.
Aztán egyszerűen különböző irányokba sodort minket az élet, már nem fért bele ez
az intenzív közös munka. Jó volt csinálni, de el is tudtuk engedni.
Nagyon örültem, mikor a Magyar Pszichodráma Egyesület első kongresszusán
számomra kiderült, hogy létrejött a Rögtönzések Színháza, mert fontosnak tartom,
hogy a műfaj éljen és egyre szélesebb körben terjedjen. A playback nekem
egyértelműen a pszichodráma gondolatvilágát közvetíti. Nagyon sok ősi, színházi
gyökere van, de ezek a pszichodráma gyökerei is.”

2. 1992–1994. Pszichodráma- és playback-technikák
keveredése. Kísérletezés
Erre a korszakunkra – amely 25-30 előadást ölel fel – a pszichodráma- és playbacktechnikák keveredése volt jellemző. A társulat majdnem mindegyik tagja ismerte a
pszichodráma módszerét, a playbackről viszont alig tudtunk valamit, így aztán hosszú
és nehézkes jelenetek sorát adtuk elő, nézőink hihetetlen érdeklődésével kísérve.
Akkoriban még nem tematizáltuk az előadásokat. Alapkoncepciónk az volt, hogy
a lehetséges mesélők szabad asszociációinak teret kell adnunk, különböző témák
beajánlásával ne akadályozzuk őket.
Az első egy évet a konkrét történetlejátszás és a kaotikus (saját szóhasználatommal
„kócos”) jelenetformálás – sokszor a poénok, a szellemes közbeszólások is –
jellemezték (magamban még POÉNSZÍNHÁZ-nak is neveztem magunkat). Jó egy
évnek kellett eltelnie, mire ezt felismertük és változtatni tudtunk rajta.
Ebben az időszakban még olyan előadásaink voltak, ahol a mesélő feljött a
színpadra, kisebb szerepet vállalt, vagyis a játékmester–mesélő–néző határai még
nem alakultak ki teljes biztonsággal.
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Folyamatosan kísérleteztünk és közösen tanultuk meg a színházi nyelvet, itt már
mindenki hozta a saját stílusából, tudásából eredeztethető elemeket.
Előadásainkat a Pinceszínházban tartottuk.7
Egyévesek voltunk, amikor elkezdtünk a történetek linearitásával foglalkozni,
a jeleneteket szerkeszteni, sűríteni, komponálni, és nem lineáris technikákkal
dramaturgiailag is befogadhatóbbá tenni.
Számomra régóta egyértelmű volt, hogy a történetmesélés nem annyira lineáris,
mint amennyire gondolnánk, nagyon is asszociatív és elágazó – a színpadi
megjelenítés pedig, ha csak lineáris formában tükrözi vissza a történetet, valami
egészen értékes lehetőséget nem használ fel. Azóta még inkább tudom, hogy
minden játékmesternek és minden playback-színháznak felelőssége, hogy
megsejtesse a nézőkkel: miért értékesebb, miért több az, ha történetüket NEM
LINEÁRISAN jelenítik meg a színészek. A playback-színház elsődleges feladata
ugyanis az, hogy a mesélő és a nézők újra át tudják élni az elmesélt történetet,
de ha merészelünk a történet elemeivel játszani és megkeverjük az időbeliségét,
akkor ÚJ dimenziók nyílhatnak meg előttünk. Megmutathatjuk a nézőinknek,
mesélőinknek, hogy ha más nézőpontból néznek rá életük egyik történetére,
milyen többletüzenetet kaphatnak. És még van ennek egy hozadéka: az egyszeri
és mellékesnek tűnő pillanatok egyediségére és jelentőségére is ráirányíthatjuk a
figyelmet.8
Mindez a gyakorlatban jóval nehezebb volt, ugyanis bennünket is kötött szokványos
– a linearitás egyeduralmát elfogadó – gondolkodásunk, az eddigi irodalmi, színházi
élményeink, a kronológia bűvölete.
Megkerülhetetlenül foglalkoznunk kellett a színpadi idő törvényszerűségeivel és
az ebből adódó kérdések sorával: a színpadi jelenetek világos, tiszta lezárásával, a
zene és a jelenet közötti összhang kialakításával.
Elkezdtük tudatosan használni a sűrítés, kihangsúlyozás, keretezés lehetőségeit,
színpadi kompozíciók jöttek létre, színpadképeket elemeztünk, sok variációt kipróbáltunk,
visszajeleztünk egymásnak és a technikák is természetesebb formát öltöttek.
Az első év végére derült ki számunkra, hogy létezik egy nemzetközi hálózat, a
Playback NETWORK, és az is, hogy a módszert Jonathan Fox – bár kicsit máshogy
– már kitalálta.
Fülöp Márta Svédországban látott egy playback-előadást Cristina Hagelthorn
vezetésével9 és amikor aztán Zánkay András – aki megalakulásunk után egy évvel
csatlakozott hozzánk – mesélt Hollandiában átélt élményeiről, ahol egy konferencián
találkozott a playback módszerével, világossá vált: a gondolkodásunkban és az
eszközeinkben is reformokat kell létrehoznunk. A színház első időszakában ugyanis
furcsa kettőség volt bennünk: „Rögtönzések Színháza 1922” című előadásunk is utal
erre – az „ősi” rögtönzések színházának technikáival is akartunk dolgozni, miközben
egyre több utalás, élmény ért bennünket az 1975-ben elindított playback-mozgalom
irányából is…

3. 1994–1996. Kialakult stílus, identitás

Amikor hárman (Váradi Mária, Parádi József és én) 1993-ban részt vettünk a
finnországi Nemzetközi Playback Konferencián, már egyértelműen lehetett saját
stílusról beszélni, és ez a konferencia arra is nagyon jó volt, hogy feltérképezzük a
nemzetközi mezőnyben elfoglalt helyünket.
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Jo Salas – aki ezen a konferencián látott bennünket először – cikkében10 ezt írja:
„Az 1993-as finnországi Playback Színházi Konferencián több különböző társulat
tartott előadást. Néhány társulat teljes vagy csaknem teljes létszámmal érkezett,
de a legtöbb előadói csoport helyben verbuválódott azon az alapon, hogy a
tagok egyazon országból érkeztek, vagy legalábbis közös volt az anyanyelvük.
Minden előadás a playback-technikák ismeretéről tanúskodott. Néhány jobban,
néhány kevésbé sikerült, de úgy éreztem, egyik sem elevenítette meg a playback
szellemét, egészen az utolsó napig, mikor egy új-zélandiakból, ausztrálokból és
magyarokból álló, alkalmilag összeállt csoport lépett színre. Felfedeztek egymásban
valamiféle anarchikus erőt, és együtt akartak játszani, noha sem anyanyelvük,
sem playback-stílusuk nem volt azonos. Előadásuk nagy megerősítést jelentett
számomra! Előtte elkeseredetten kutattam, mi hiányzott a többiekből (ami annál
is zavarba ejtőbb volt, mivel négy csoport is megkért rá, hogy legyek a zenészük).
Több év távlatából visszaidézve, legerősebben az örömteli, interaktív alkotóerőre
emlékszem, melyben nyoma sem volt az előadói rafinériának, és a kötetlen
stílusra, mellyel a játékmester fordult a közönség felé. Úgy fordult hozzánk, mintha
egy sokfejű élőlény részei lennénk, s valóban azok voltunk. Felingerelt, provokált,
és levett a lábunkról, mígnem elmondtuk neki a történeteinket, esetleg nem is
azokat, melyeket elmondásra szántunk. A hatalmas közönség életre kelt, és – a
konferencia során először – egy csoportnak érezte magát.”
A mi tapasztalatunk az volt, hogy jóval nyersebbek, rusztikusabbak, életszerűbbek
tudtunk lenni a színpadon, mint az „eredeti” playback művelői.
Szembeötlő különbség volt még a testi kontaktusok erőteljes hangsúlyozásában,
a történetek pszichodramatikus szinten történő megjelenítésében és – a nemzetközi
playback világára akkor még jellemző artisztikusabb gesztusok ellenpontjaként – az
érzelmek szenvedélyes kifejezésére koncentráló előadásmódban is.
A nemzetközi playback-mozgalom résztvevői számunkra meglepő elfogadással,
érdeklődéssel és figyelmességgel vettek körül bennünket a különbözőségünk
ellenére, engedték, hogy hassunk rájuk – és mi is sokat tanulhattunk tőlük. Azt
éreztük, hogy jó helyre kerültünk, egy ilyen közösséghez érdemes tartozni.
A finnországi utazás abban is a segítségünkre volt, hogy az identitásunk
megerősödjön. A playback-társadalom befogadott bennünket, nyitott és kreatív
emberekkel találkoztunk, és kisebb-nagyobb csodák is történtek velünk…11
Már ekkor elindult egy kapcsolatépítés a nemzetközi szervezettel és a playback
művelőivel. Először Parádi József, majd később Kaposvári Anikó képviselt bennünket
a nemzetközi szervezet irányító testületében.12
Az elmúlt 21 év történéseit végiggondolva jól látható, hogy már a kezdetekkor
tetten érhető volt és az évek során csak fejlődött, karakterizálódott a magyar
playback-stílus, amit jellegzetes mozgáskultúra és beszédstílus, a történetek
speciálisan mély megközelítése jellemez. (Ebben a fejezetben nem tudunk kitérni
a stílus fejlődésének részletesebb elemzésére, de érdemes lenne ezzel a témával
alaposabban foglalkozni.)
A színház stílusának kialakítása csapatmunka volt, a szellemi áramlatok fejezetben
már leírt – inkább rám jellemző – stílusjegyek tőlem érkeztek. De ezek a stíluselemek
összekapcsolódtak a színészek eredeti, hozott kreativitásával.
A kísérletezések és az önazonosság keresése, a saját, ránk jellemző stílus
kialakításának igénye minden jelenetben tetten érhető volt. A technikai elemeket
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közösen alakítottuk ki, magas hőfokú együttműködésre, ötletelések és szakmai viták
sorára emlékszem, és a nyári táborozásokra, melyeknek helyszínéül Pálmai Kálmán
vidéki házát és udvarát ajándékozta nekünk. Áldott – alkotó – állapotba kerültünk
minden alkalommal… Most is előttem van ennek a különleges falusi udvarnak a
hangulata, amelynek a végében volt egy mesés újabb tér is, mint a senki födje,
az alkotáshoz szükséges módosult tudatállapot kialakulását segítő energiákkal.
Túl a valóságon, ez már csak képzelet birodalma volt. Mindenhol kísérleteztünk,
játszottunk, próbáltunk és többször előadást is tartottunk, belaktuk az egész házat és
az udvart. A saját stílus formálásán túl ekkor már egyértelművé vált, hogy a lineáris
történetlejátszást fel tudta váltani a szabad – de sűrítettebb formájú – improvizációk
sora.
Össze tudtuk kapcsolni a nem lineáris lejátszást és a spontán cselekvést egy
jeleneten belül.
A mesélés, a spontán cselekvés, a művészi igényű beszéd vagy a játék ugyanis
csak olyan tudatállapotban jöhet létre, ahol az időbeliség és a racionális struktúra
helyett a színészek tudnak és mernek a teljes tudati szabadság érzésével jelen lenni,
találkozni egymással és ebben a furcsa, módosult tudati állapotban alkotni.
Ha ezt – legfőképpen a játékmester és a színészek – létre tudják hozni, akkor ez
az érzés a nézőkre is hatni fog, s az egész helyzetet teljesen átalakítja. Ezt hívom
a közös alkotáshoz szükséges alaphelyzetnek, és tapasztalatból tudom, hogy ez
többletenergiát ad a mesélőnek, a színésznek, a játékmesternek és a nézőknek
egyaránt.13

4. 1996–1997. A kiforrott stílusú korszak
Ekkor már a jobbára pszichodramatikus technikákra épülő jelenetformálásokat egyre
inkább a megismert, külföldről behozott playback-technikákkal kevertük. Ehhez a
váltáshoz, frissítéshez az is hozzájárult, hogy Kaposvári Anikó, Zánkay András,
Parádi József több olyan – nem kimondottan csak playback – workshopon vettek
részt14, ahol újabb technikákat ismertek meg, s ezeket sikerült a repertoárunkba
beépíteni. Ekkor még pregnáns jellemzőivel egyértelműen látható volt a magyar
playback stílusa, szerintem azóta a nemzetközi színtérről érkező technikák – a jelenleg
Magyarországon működő 20 társulat előadásait ismerve – bizonyos tekintetben
uniformizálták az előadások nagy részét. Ennek jó és rossz oldalát is egyaránt
látom. Playback-identitásunk szempontjából jó, könnyen tudunk az ismert technikák
világában kalandozni – ámde a társulati identitás szempontjából, a saját kreatív
alkotás létrehozásának érdekében fontosnak tartom, hogy minden társulat – és ami
már nehezebb, de izgalmas vállalkozás lehetne – a magyarországi playback-színházat
művelő közösség is pontosan határozza meg saját stílusának jellemzőit. És persze
régi elképzelésemet is jó lenne egyszer megvalósítani, miszerint egy „eredeti magyar”
playback-technika is elterjedhetne a nemzetközi playback-társulatok körében…
Ugyanis lehet a playbacket is másolni, a szabályok ismeretében kopírozni. Több
ilyen előadást láttam, lehangoló volt. Az volt a benyomásom, hogy minden rendben,
mestermunka jött létre, de semmi több. Ott kezdődik valami új és varázslatos, ha
tudunk spontán módon jelen lenni és ezzel együtt érvényesíteni az adott társulatra
vagy közösségre jellemző stílust is.
Időközben több workshopot tartottunk, először Parádi Józseffel közösen.
A mátraalmási ötnapos improvizációs tréningünk résztvevőiből alakult meg a
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TÜKÖRSZÍNPAD15 majd később Sándor Zsuzsanna elkötelezett szervezésében a
Kölcsey Gimnáziumban már az egész társulat oktatta a módszert.16 Bakó Tihamér és
Donáth Attila ebből a gimnazista csoportból egy komoly playback-képzést hozott létre.
A tréningekből, a társulaton belüli együttműködésekből több új társulat is született:
1994-ben Zánkay András vezetésével megalakul a Pécsi Playback Színház, majd a
10 éves születésnap után továbbiak is.
Közben többször helyszínt is váltottunk, a Pinceszínház után a Jogi Egyetem
különleges hangulatú színpadán (amely azóta az ELTE Gazdasági Igazgatóságává
alakult) és a Bálint Ház színpadán is eltöltöttünk pár évet. Ezen a színpadon hallottam
az egyik legkatartikusabb történetet – lejátszására a mai napig emlékszem.17
Havonta egy előadás – ez volt a fellépések ritmusa Budapesten, azonban a
„standard” előadások mellett egyre több vidéki fellépésre hívtak bennünket. Ebből az
is következett, hogy a színház „Csak Budapesten játszom” elitista ága és a „Szívesen
játszom vidéken is!” álláspontra helyezkedők között lassan kialakult némi feszültség,
ami ott lappangott a felszín alatt – és talán az első hajszálrepedést jelenthette a tagok
együttműködésében.
1993-ban az IMPRO című könyv bemutatóján Tatabányán léptünk fel. Ez volt az
első olyan élményünk, amikor a színház egy olyan könyv bemutatóján szerepelhet,
amely akár rólunk is szólhatna…18
Számtalan konferencia és szakmai rendezvény vendégeként terjesztettük a
módszert, egyben a playbacket szeretők táborát is tudtuk növelni. Számomra az
egyik legemlékezetesebb konferencia éppen Salgótarjánban volt, ott hallottam az
egyik legmélyebb történetet, és ott láttam az egyik legmeghatóbb lejátszást:
Egy 12 éves, törékeny kislány jelentkezett, hogy neki van egy története.
Emlékszem a nevére is, de itt nevezzük őt Ilkának. Egy különleges barátságról
mesélt, ami közte és egy ló között alakult ki. „Amikor vele vagyok, csutakolom
vagy éppen lovagolok rajta, tudunk beszélgetni egymással. Úgy érzem, ő ért meg
engem a legjobban” – mondta. Sejtelmes, meseszerű volt már a történet is, de
Anikó és Attila különös érzékenységgel játszotta el a kislány történetét. Valahogy
Attila hátára került a kislányt játszó Anikó, és elkezdődött egy különleges nyelven
íródott bensőséges beszélgetés. Felejthetetlen élmény volt.
Ekkorra már megérett a helyzet, hogy a pszichodráma és a színház születésének
helyszínére is elzarándokoljunk. Bécsben, nem messze az operától, a Maysedergasse
2. számú ház második emeletén található az a lakás, ahol 1922-ben a Steigreiftheater
első előadásai létrejöttek. Corcoran úr, a műterem bérlője restaurátor volt. Képeket,
XVIII. századbeli földgömböket „gyógyított”. Megengedte, hogy egy egész délutánt
ott töltsünk.
1994-ben egy busznyi magyar érdeklődővel felkerestük a helyszínt, mint
„zarándokhelyet”, és egy újabb előadással – már a helyszínen – emlékeztünk
Moreno nagyszerű kezdeményezésére.
A történet érdekességéhez hozzátartozik, hogy amikor New Yorkban Zerka
Moreno workshopján vettem részt, megkértem őt, hogy virtuálisan nyissa meg
az előadást. Zerka egy televízión keresztül köszöntött bennünket. A német és
magyar nyelvű előadáson a pszichodráma születésével, Moreno bécsi éveivel
és a magyarországi playback-mozgalom kialakulásával kapcsolatos történeteket
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jelenítettünk meg a színpadon.
A 10 év alatt több cikk jelent meg rólunk, számomra az egyik legkedvesebb Szabó
Judit PAPÍRRÉPA c. írása:
Papírrépa
Ha néhány évvel ezelőtt azt jósolta volna nekem valaki, hogy a Rögtönzések
Színházában fogok játszani, kétkedve fogadtam volna a hírt. Pedig ígéretesen
indultam, mint talán minden gyerek. 6 évesen, az óvodai évzáró ünnepségen a
répamese előadására készültünk. Én voltam az asszony, aki – vállán nagykendővel
– a hatalmas répa kirángatása körül szorgoskodik. Vele a falu apraja-nagyja, egymás
mögött állva, egymás derekát fogva birkóznak a papírrépával. Alig kezdtünk bele
az előadásba, hatalmas vihar kerekedett, és az eső elmosta a folytatást. Az óvoda
udvara percek alatt kiürült, és mi répástól, jelmezestől hoppon maradtunk.
Attól az esős délutántól hosszú út vezetett az első pszichodráma csoportig. Amikor
végre ott ültem, szótlanul és szorongva, úgy éreztem, egy világ választ el a színpadtól.
Lassan ízleltem meg, hogy a szavaknál többet mond és könnyebben megy a játék,
és ez a varázslat átsegít a gátlásokon. Később, pszichodramatistaként ezen élmény
megosztása jelentette a legnagyobb örömöt, például, amikor egyik osztályon kezelt
páciensem eljátszotta, hogy ő egy csiga. Megépítettük a házát, fűszálak hajladoztak
körülötte és csalogatták ki a napfényre. Ott, és csak ott tudta megmutatni félelmeinek
igazi okát, egész, csigaházba bújtatott életének alapkonfliktusát.
A pszichodráma csoportok intim, érzelmileg intenzív közegéből nehéz kilépni az igazi,
színházi színpadra. A „néző”, aki elmond egy történetet, nem élvezi egy ismerős,
összeszokott csoport biztonságát. A „színész”, aki életre kelti majd a történetet, kevés
információ és minimális felkészülési idő birtokában csak saját empátiájára és társai
együttműködésére hagyatkozhat. Ebből kell megszületnie a színpadi eseménynek
úgy, hogy az izgalmas legyen minden nézőnek és egy új dimenziót hordozzon a
történet teljesebb megértéséhez. Ha ez sikerül, felizzik a levegő, és egy különleges
élményt élhetünk át. Néha azonban csak a nekigyürkőzés, erőfeszítés izzadságát
érezzük, húzzuk a répát, de valahogy bennragad a földben.
Soha nem szerettem szerepelni. Ha mégis rákényszerültem, lámpalázzal küszködtem.
Az első előadás előtti próbán úgy éreztem, egyetlen mondatot sem tudok érthetően,
hangosan elmondani. Ami akkor átsegített a nehezén, a pszichodráma hatalmas
erejű eszköze volt: a szerepcsere. Eljátszottam életem megkeserítőjét, kötekedő,
közönséges szomszédasszonyomat, aki kígyót-békát kiabál rám. Elragadott a játék,
megfeledkeztem a lámpalázról… és így történik ez azóta is, előadásról előadásra.
Amikor egy szerepre választanak, pillanatok alatt átélem a történetet adó néző
életét, lelkiállapotát, engedem, hogy találkozzon az én életemmel, érzéseimmel.
Átélem, hogy minden megvan bennem, a győzelmestől az elesettig, a csábítótól
az eltaszítottig. Amikor a találkozás létrejön, nem zavar a rivaldafény. Lehetek
főszereplő, vagy csak egy bokor a parkban, egy patak csobogó hangja – minden
részben benne rejlik az egész és úgy érzem, ez az élmény megosztható a nézőkkel
is. Amikor teknősbéka voltam az út közepén, akit gondos kezek visszahelyeznek a
startvonalra, egy regényre való tragikus életérzést éltem bele a komikus monológba.
Nagyon komoly erőtér van jelen a színpadon, amelyben megszülethet mind a közös,
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mind az egyéni produkció. Amikor megteremtődik a kontaktus a közönséggel, ez a
kreatív erő tovább nő. Minden este, amikor megkezdődik az előadás, a papírrépa
igazivá válik, és derékon fogjuk egymást, hogy kihúzzuk a földből.”19

5. 1999–2000. Válság a művészeti és szervezeti munkában
Hét éve sikeresen működő társulatunk belső kapcsolatrendszerében először csak
apró hajszálrepedések, majd később komolyabb tektonikus alakzatok jelentek meg.
Jó ideig a vállalt előadások ritmusa, a teljesítmény kényszere és a téma kényessége
miatt nehezen vettük rá magunkat, hogy beszéljünk ezekről.
Szervezetfejlesztő trénert hívtunk, és az egész színház belső működésének
átvilágítása után különválasztottuk a vezetői szerep jól körvonalazható feladatait.
Az örökség elosztása történt meg ekkor. A színház hét évig tartó egyszemélyes
vezetése helyett – többek kezdeményezésére – a feladatok megosztott elvégzésére
és differenciáltabb vezetésre tértünk át. Megállapodtunk, hogy a színháznak legyen
gazdasági vezetője, művészeti vezetője, a szervezéssel foglalkozó produkciós
vezetője és az előadások előkészítését végző marketingvezetője. A felszínen ugyan
átláthatóbbak lettek a feladatok és jobban tudtunk együttműködni – ám a társulat férfi
tagjai közötti rivalizálásból adódó feszültségek nagyon is meghatározták a további
éveket.20
2002-ig ebben a szisztémában folytattuk a munkát, de már ekkor érezhető volt,
hogy a társulat tagjai „felnőttek”, és majdnem mindenkit önálló társulatok létrehozása
foglalkoztatott, többen a saját koncepciójuk mentén kívántak új színházat alapítani.
A társulati élet nehézségei ellenére újabb és újabb sikerek értek bennünket – az
egyik Kőszegen. A Szegedi Mentálhigiénés Képzés intenzív hetén Pálmai Kálmánnal
playbacket tanítottunk, különleges élmény volt a résztvevőknek és a vezetőknek
egyaránt. Ebből a csoportból alakult Fodor Gábor vezetésével az Érintések
Improvizációs Színpad.
Több külföldi meghívásunk is volt, jártunk Svájcban, Olaszországban,
Svédországban, Lengyelországban.21 Ezek a portyázások megerősítettek bennünket
abban, hogy a playbacket professzionális szinten ismerjük és sikeresen tudjuk
közvetíteni – de abban is, hogy az eddig egységes társulat kisebb egységekre fog
bomlani.

6. 2000–2002. Felkészülés a születésnapi–halotti torra
Mindannyian tudtuk, hogy elválnak útjaink, ám sajnos nem beszéltünk arról, hogy
kiben milyen érzések, sérelmek vagy éppen új tervek mentén rajzolódott ki a
jövő. Úgy készültünk a születésnapi – és egyben halotti – torunkra, mintha ez a
világ legtermészetesebb dolga lenne. Vendégeink – a finn, a svájci vagy az ukrán
társulat, és a Magyarországon is már elfogadott módszerünk törzsnézői – ünnepeltek
bennünket, gratuláltak az elmúlt 10 év fantasztikus sikereihez, miközben mindannyian
tudtuk, hogy ez lesz az utolsó előadásunk így együtt. A tízéves születésnap –
feltételezésem szerint – engem viselt meg a legjobban. Magányos voltam abban az
időszakban, nagyon fájdalmas volt, hogy amit megálmodtam, az a halálán van. Úgy
éreztem magam, mint egy apa, akinek a kamasz fiai és lányai nemsokára bejelentik,
hogy új és önálló életet kezdenek nélküle.
Emlékszem, 2002-ben – apám halálának évében – olaszországi turnén voltunk,
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és nagyon nehéz volt számomra, hogy apám elvesztésének feldolgozása mellett
– párhuzamosan – a társulati munka lezárásával járó érzések is kavarogtak már
bennem… Szabó Judit „Rekviem” című írása22 valami mélyebbet és személyesebbet
át tud adni ebből az érzésből:
„Télbe borultak a napok. Harsány zöldek, sárgák és pirosak helyett ragacsos szürkék
sorjáznak szakadatlan. Hosszú, vacogó éjszakák sötétjében szétfoszló álmokat
vetít az emlékezés. A szoba falai szuszogva fészkelődnek és nagyot nyújtózva
kitüremkednek, újabb cellákat szabva ki a térből. A fogságba esett idő emlék-szagot
izzad és üzenni próbál a jövőnek. Jelekkel telítődik a levegő. ÖntÖRVÉNYűen zajlik
a dráma és megszüli önnön végét.
Utójáték:
A színpad üres. Közepén tócsába gyűlt könnyek. Fel akarom törölni. Ahogy nyúlok
felé, ezer apró gyönggyé változik és szétgurul, mint a higany cseppjei. Söprűt
szerzek és lapátot, de a gyöngyök nem engedelmeskednek, szanaszét gördülnek.
Megpróbálom egyenként felszedegetni és egy vödörbe gyűjteni őket, de kiugrálnak
belőle. Bosszúsan otthagyom az egészet és elindulok. A gyöngyök utánam, rajzanak
a lábam körül, lépni sem tudok tőlük. Ekkor hirtelen ötlettel tűt és cérnát kerítek,
és egyenként fűzni kezdem őket. Engedik magukat, sőt kínálkoznak az ujjaim
közé. Hosszú, fáradságos munka, míg az utolsót is felfűzöm. Csak most látom,
milyen gyönyörű gyöngysorom van; gyöngyházfényben ragyog és finoman simul a
bőrömhöz, amikor a nyakamba akasztom. Láthatatlan közönség tapsol és a nemlétező függöny legördül.”
2002 után fél évvel folyamatosan alapítottam társulatokat, ahogy a társaim is,
jelenleg is egy új társulattal dolgozom23, színházi tréningeket tartok, de ugyanazt
a kreatív hangulatot, minőségi együttműködést csak foszlányaiban éltem át az
újabb társulatokkal, és örömmel tudok kapcsolódni ahhoz a két évvel ezelőtti
kezdeményezéshez, hogy újra csináljunk együtt színházat vagy éppen képzéseket.24

**
Ha most visszatekintek, az aktív alkotás éveiként emlékszem erre az időszakra.
Közösen csináltuk a színházat, de megálmodása, művészi koncepciójának
kialakítása, a társulat vezetése, az előadások szervezése – minden aprólékos
mozzanatot beleértve – az első hét évben az én feladatom volt. A színház inspirátora,
motorja, animátora, egyszóval mindenese voltam egy személyben, s erősen köthető
a személyemhez a nem lineáris történeteljátszás koncepciója, a színház nemzetközi
szinten is elismert stílusa.
Vezetőként mindig igyekeztem olyan légkört teremteni, amely segítette a kreativitás
alakulását. Másrészről, a színpadképek, jelenetek elemzése során a legfontosabb
az volt számomra, hogy a playback-színházak nemzetközi gyakorlatától eltérően
– akik akkoriban inkább a jelenetek artisztikus kidolgozására fókuszáltak, – én a
pszichodramatikus beállítottságú, mélyebb, nyersebb, dinamikusabb és helyenként
frivolabb megjelenítésre törekedtem, s ehhez az első hét évben társakat is találtam.
Utólag belátom, hogy ez az egyszemélyes vezetői stílus az első hét évben sikeres
volt, de a változáshoz, a fejlődéshez, a belső reformok végrehajtásához már nem volt
elég. Ha újra kezdeném, mindent ugyanígy csinálnék – vagy másként, de ez már egy
másik történet lenne…
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Hálás vagyok a társulatnak, s életem egyik nagy ajándékának tekintem, hogy ilyen
tehetséges csapattal dolgozhattam együtt. Sokat tanultunk egymástól, s a teljesnek
mondható hétévnyi alkotói szakasz után sajnálom, hogy nem tudtunk elköszönni
egymástól. Utólag visszatekintve ezt kellett volna tennünk, de mi ragaszkodtunk a
létrehozott közös világunkhoz – meg akartunk újulni, de nem tudtunk radikálisan váltani.
Nem tudtuk átbeszélni, feldolgozni, megoldani a feszültséggel teli helyzeteket, s ez
akkorra már egyértelművé tette, hogy el fogunk köszönni egymástól. A kialakult paradox
helyzetből a születésnapi robbanás következhetett csak, s mindenki elindult a saját útján.
Társulatvezetőként később több vezetési formát kipróbáltam és játékmesterként
is sokat változott a stílusom. Emlékszem, az első történetmesélőknél csak a
kíváncsiságom és a dramatikus kérdezéstechnika rutinja jelent meg, a támogató
jelenlétet, a játékmester felszabadító stílusának erejét csak később kezdtem
használni. Amikorra megérett. A legnagyobb többletet azonban a 10 éves tanulás
során az jelentette számomra, hogy megtanultam, hogyan lehet kihallani a történetek
mögötti rejtett üzeneteket.
Ezt a képességemet azóta nagyon sok területen használom, több módszert
integráltam, a playback, a művészetterápia és a pszichodráma jól megférnek egymás
mellett. Egymás unokatestvéreinek tekintem őket. Nehéz kiszámolni, hány előadás,
hány történet mellett voltam játékmester, ha a tréningeket is hozzászámolom, több
ezer akcióról beszélünk. Az évek során jóval toleránsabb és alázatosabb, bizonyos
dinamikai jelenségek észlelésénél pedig érzékenyebb és radikálisabb lettem – ezt a
történetmesélőknek és színésztársaimnak köszönöm.

Epilógus
Bár a Rögtönzések Színháza már nem létezik, a playback-mozgalom – a színház
minden tagjának köszönhetően – Magyarországon is elindult és fejlődik.
A módszer intenzíven és megállíthatatlanul elterjedt az egész országban. A tréningek,
képzések segítségével az azóta eltelt 21 év alatt összesen harmincnál több társulat
alakult és működött. Jelenleg is – ha jól számolom – 20 playback-színház tart
előadásokat rendszeresen.
Estéről estére találkozhatunk a nézők és egymás kreativitásával, s a történetmesélőktől
ajándékba kapjuk a felszabadultságot, a természetes megnyilvánulások hitelességét,
a történetmesélés és megjelenítés egymást kiegészítő teljességét. Hálás vagyok
a nézőknek, mesélőknek, színészeknek, zenészeknek, mert újra és újra képessé
tudunk válni arra, hogy személyes jelenlétünkkel felszabadítsuk egymást.
**
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Jegyzetek
1
Moreno 1922-ben Bécsben a Maysedergasse 2-ben indította el színházi kísérletezéseit. Az
előadásokon a nézők és a színészek (akik Moreno barátai és ismerősei voltak) történeteket
meséltek egymásnak és a korabeli újságokból cikkeket is megjelenítettek a színpadon.
2.
Váradi Máriával, ketten kezdtük el a társulat felépítését. Köszönöm neki az érzékeny
segítőkészséget és Simon Péter személyét is, ugyanis Váradi Mari Pétert ajánlotta, én pedig
Parádi Józseffel voltam jó kapcsolatban. Majd érkeztek a többiek: Bakó Tihamér, Mátay
Melinda, Donáth Attila, Szabó Judit, Fedor Béla és Pálmai Kálmán. Több zenészünk is volt:
egy holland szaxofonos, majd később Petrók Marcell, a dobos. Amikor egyévesek voltunk,
akkor kapcsolódott hozzánk Zánkay András és Erdős Judit, többen rövid ideig együtt dolgoztak
velünk: Irtzl Károly, Bokor Judit 1994 végéig, Szegő Andrea is többször fellépett velünk, rövid
ideig Merényi Márta is kapcsolódott hozzánk.
A Rögtönzések Színházának tagjai:
Bakó Tihamér
Donáth Attila
Erdős Judit
Fedor Béla
Kaposvári Anikó
Kiss György Ádám
Mátay Melinda
Parádi József
Pálmai Kálmán
Simon Péter
Szabó Judit
Váradi Mária
Zánkay András
3
Performansz (performance), happening, fluxus. Ezekről az irányzatokról manapság már
kevesebbet tudunk, a színház alakulása szempontjából azonban meghatározó jelentőségűek.
Az első fejezetben Erdély Miklós vagy John Cage munkásságáról részletesebben is írok.
„Az 1960-as évek végén kialakult művészeti irányzat, melyet elsősorban képzőművészek hoztak
létre munkáik különféle irányokba való kiterjesztése miatt. Közvetlen előzménye a happening és
a Fluxus volt. A performansz többféle művészeti ág kifejezőeszközeit is alkalmazza, elsősorban
a Body art, koncept és a videóművészet szólt bele a performansz történetének alakulásába.
Első performansznak Yves Klein Ugrás az ürességbe című munkáját tartják, melyet Klein 1962ben készített.
Fluxus (latin eredetű szó, jelentése: áramlás) a dadaizmus folytatásaként működő nemzetközi
művészeti irányzat az 1960-as évek eleje óta. Rokon az akcióművészettel, a happeninggel, a
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képzőművészetet ötvözi az irodalommal, a zenével, a színházzal, stb. Kifejezetten intermediális
jelenség. Leginkább a kísérleti színházhoz áll közel, a művész által előre megtervezett
esemény a művész közreműködésével, amelybe spontán módon a közönséget is igyekszik
bevonni. Célja a művészeti élet és a hétköznapi élet, valamint a művész és a befogadó közti
szakadék áthidalása. Ismertebb képviselői: John Cage, Nam June Paik, Tót Endre, Wolf Vostell.
Hazánkban: Erdély Miklós, Halász Péter, Najmányi László, Szentjóbi Tamás.” (Forrás: Google)
4
„A Stílusgyakorlatok a magyar színháztörténet egyik legsikeresebb előadása volt.
A darabot 1982. október 23-án mutatta be a Katona József Színház. Az előadás
Raymond Queneau írása (Exercices de style) nyomán született, ami egy irodalmi játék,
egy epikai stílusgyakorlat. A sztori egyetlen banális történet 99 lehetséges variációja.
A színészek: Bán János, Dörner György és Gáspár Sándor.” (Forrás: Google )
5
Vikár András orvos, Mérei Ferenc tanítványaként 1976 óta foglalkozik pszichodrámával.
1995-2003 között a Magyar Pszichodráma Egyesület ismételten újraválasztott elnöke, majd
tiszteletbeli elnöke. A 70-es évek végén lakásszínházat csinált Budapesten. Részt vett többek
közt Halász Péterrel, Cserhalmi Györggyel az állami gondozott fiatalokból álló Lélekhang
társulat létrehozásában. Az itt felidézett playback-színházon kívül több amatőr színházban
rendezett, és ismételten csinált utcaszínházat a bécsi AGORA művészeti fesztivál keretében.
6
Néhány név a stabil tagok közül: Roland, Z., Hubert, Sch., Leslie Melo, Zugmann Balázs, Alexy
Miklós, Harangi Rita, Ungár Katalin, Merényi Márta.
7
A Pinceszínházban 1992-1998 között léptünk fel rendszeresen. Külön köszönet Bodánszky
Györgynek, a Pinceszínház igazgatójának, aki befogadott bennünket és havonta tudtunk egy
előadást tartani.
8
Részlet a szerzőnek a Rögtönzések Színháza megalakulásának 20. évfordulóján, 2012. május
5-én elhangzott köszöntőjéből.
9
Cristina Hagelthorn 1988-ban alapította meg színházát. 1994-ben meghívtuk egy workshop
tartására, és egy előadásunkon játékmesterként is bemutatkozott. Ezen az előadáson az OPNI
(Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) régi épületének kupolatermében legfőképpen
szakmai közönségnek játszottunk.
10
Jo Salas (akit Jonathan Fox mellett a módszer elindítójaként tartunk számon) Improvising Real
Life: Personal Story in Playback Theatre című könyvében (1993) emlegeti, hogy Magyarországon
létrehoztak egy másfajta playback-színházat. Az idézet „What is ’Good’ Playback Theatre” című
cikkéből való.
11
A konferencia résztvevőitől elköszöntünk és Helsinkiben töltöttünk még egy napot. Hazafelé jövet
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már a repülőtérre tartottunk, amikor Helsinki egyik terén megpillantottam három sámánruhába
öltözött nőt, akik elementáris erővel énekeltek és doboltak. A nevüket nem tudtuk kinyomozni,
rohantunk.
Itthon, egy hónap múlva egy vendég házaspár hozott nekem egy kazettát. „Ez a zene neked
biztos tetszeni fog” – mondták. Mari Boine zenéje volt, őt hallottam ott a téren. Azóta fontos lett
a világa számomra.
12
Parádi József 1996-tól 2003-ig, Kaposvári Anikó 2003-tól 2008-ig volt a Nemzetközi
Vezetőség tagja.
13
Meggyőződésem, hogy minden művészeti alkotás egyfajta módosult tudatállapotban születik.
A playback-színház esetében ez azért bonyolultabb, mert az alkotófolyamatba a nézőket is
integrálni kell, a csoportos alkotáshoz a nézők tudatállapotának átalakulása is hozzátartozik.
(„Mi a feladata a játékmesternek?” c. kéziratomban erről részletesebben is írok.)
14
Zánkay András Bécsben vett részt Augusto Boal workshopján.
„A Fórum Színház az Elnyomottak Színháza mozgalomnak egy irányzata, mindkettő létrejötte
Augusto Boal (1931–2009) brazil színházi szakember, rendező, politikai aktivista és népművelő
nevéhez kötődik, aki a hatvanas években kezdte kifejleszteni sajátos színházesztétikai nézeteit
és a hozzájuk kapcsolódó improvizatív, interaktív színházi technikákat pedagógiai, politikai
célokkal. Boal meggyőződése, hogy ha valaki egy fiktív színpadi történet főszereplőjeként
megpróbálja megváltoztatni kilátástalannak tűnő helyzetét, és ez a kísérlet a darab képzeletbeli
világában sikerül, akkor az átélt élmény cselekvési mintát ad neki és elősegíti, hogy a valóságban
is kézbe vegye sorsa irányítását. Úgy fogalmaz, hogy a játszó-nézők színpadi akcióit valóságos
cselekvéseik főpróbájaként lehet felfogni.” (Forrás: Google)
15
„A budapesti Tükör Színpad 1994 és 1999 között a második magyarországi playbackszínházként élt és virult. A társulat magja Kiss György Ádám és Parádi József (akkor mindketten
a Rögtönzések Színháza tagjai) playback-táborában találkozott először 1994 júniusában,
majd 1994 őszén megalakult a Tükör Színpad. Alapítói: Bácsi Tibor, Herczenik Zoltán, Károlyi
András, Kende Sándor, Kürti Jutka, Magyar Judit, Nagy Zsuzsanna, Rubin Eszter, Tamás
Kata. A Tükör Színpad az alapítást követően havonta lépett fel a BME R-Klubjában. 1995 és
1999 között nyaranta playback-táborokat szervezett érdeklődőknek, és igyekezett playbacktapasztalatát számukra átadni. A táborok közönségéből az alapítást követően csatlakozott a
Tükör Színpadhoz Baranyi Kati, Klemm Kati, Tar János, Trombitás Kati, Simoncsics Gábor. A
rendszeres havi fellépések mellett rendezvényeken, iskolákban, vállalatoknál is szerepeltünk.
A Tükör Színpad 5 éves működése alatt mintegy 100 alkalommal lépett színpadra, a playback
örömét nyújtva közönségének és tagjainak. A társulat Károlyi Andrást választotta vezetőnek.
1999-ben a társulat feloszlott.” (Károlyi András közlése)
16
A Kölcsey Gimnáziumban 1998-ban kezdtük közösen a tréningeket, majd 2000-ben és 2002-ben
már elindult egy képzés Bakó Tihamér és Donáth Attila vezetésével. Ezekből a találkozásokból
áttételesen alakult meg a Pepita és az Áttűnések playback-színház is.
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17
A mesélő elmondta, hogy 1956-ban hogyan jöttek érte az ÁVH-s legények, hogy börtönbe
vigyék. Megrázó erejű volt már a történet is, de a lejátszása különlegesen katartikus élmény
volt a mesélő, a nézők és a színészek számára egyaránt.
18
1993-ben Tatabányán Keith Johnstone: Impro. Improvizáció és a színház c. könyvének
bemutatóján Honti Katalin, a fordító és dr. Takács Ferenc, a kötet szerkesztője is mesélt
történetet. Előadás és eszmecsere volt egyszerre. Az érdeklődőkkel – személyes történeteik
mellett – arról is beszélgettünk, hogy az improvizáció miért fontos a színházban, illetve más
művészeti ágakban is.
19
A Magyar Nemzetben és a Magyar Hírlapban is megjelentek írások a színházról, valamint egy
riport is. A cikkek adatai az irodalomjegyzékben olvashatók. A Papírrépa a Pszichodráma Újság
3. számában jelent meg.
20
Szabó Judittal beszélgettem ennek a jelenségnek a lehetséges hátteréről, és egyet tudok
érteni vele. Véleménye szerint túlságosan erőteljes volt a színház férfiága, és a lányok ebben
a térben jóval korlátozottabb szerepekhez jutottak. A hetedik év után is csak fiúk lettek ilyenolyan vezetők. Érdekes jelenség az is, hogy csak Kaposvári Anikó tudott játékmesterként
bemutatkozni és új társulatot alakítani, Bécsben. Szabó Judit is egy másik társulatban kezdte
el játékmesteri karrierjét.
21
Svédországba Teszáry Judith hívott meg bennünket, két autóval utaztunk, és útközben
megálltunk Varsóban. A Magyarok Házában tartottunk egy előadást, ahol lengyelül és magyarul
meséltek történetet az érdeklődők, hihetetlen nagy sikerünk volt. Még abban az évben egy
zürichi playback-társulat, az Anette Henne által alapított Playback Theatre Schweiz hívott meg
bennünket, külön is és együtt is tartottunk előadást. Olaszországban 2002-ben, a 10 éves
születésnap előtt jártunk.
22
Szabó Judit írása a Pszichodráma Újság 4. számában jelent meg.
23
Jelenlegi társulatom a Rögtönzések Színháza mint ÜVEGGYÖNGYJÁTÉK. A név Hermann
Hesse könyvére és szellemiségére utal.
24
2005-ben alakult meg a Közép-európai Playback Iskola Parádi József vezetésével, jelenleg 5
tanára van: Bakó Tihamér, Donáth Attila, Kaposvári Anikó, Kiss György Ádám és Parádi József.
Jó újra együtt dolgozni.
***
Tudnunk kell, hogy az improvizációnak van egy olyan regisztere, amit nem nevezhetünk
művészetnek, de érdemes törekednünk minél több művészi pillanat létrehozására.
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Irodalom
Cage, John (1994): A csend. Válogatott írások (fordította Weber Kata). Jelenkor, Pécs
Johnstone, Keith (1993): Impro. Improvizáció és a színház (fordította: Honti Katalin).
Közművelődés háza, Tatabánya
Salas, Jo (1993): Improvising Real Life: Personal Story in Playback Theatre. Dubuque, IA:
Kendall/Hunt

Cikkek
A közönség történeteit jelenítik meg. Magyar Nemzet, 1999. tavasz
A rekviem „Egyperces” címen jelent meg a Pszichodráma Újság 2. számában 1992 márciusában,
a Papírrépa pedig a Pszichodráma Újság 3. számában, 1993. márciusban
A rögtönzések gyógyító színháza (V. Bálint Éva). Magyar Hírlap, 1999. november 24.
Bécsi Élmények a Pszichodráma szülőhelyén. Pszichodráma Újság 5. szám, 1994. október
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Magyar playback-színházi kislexikon
Az alábbiakban magyarországi, valamint külföldön – részben vagy egészben –
magyarok által alapított playback-színházi társulatok adatait közöljük, a tőlük kapott
információk alapján. A tartalom a playbackszinhaz.blogspot.hu oldal azonos című
rovatában is olvasható, kiegészítve a társulatok és dokumentumaik elektronikus
elérhetőségeivel. A blogon e könyv megjelenése után is közöljük a jozanbabakklub@
gmail.com címre küldött adatokat.

Tartalom
Adhoc Theater (Bécs, 2005-) • Albatrosz Playback Színház (Szeged, 2008-) •
Álomszínház (Budapest, 2003-) • Áttűnések Improvizációs Színház (Budapest, 2006) • Csömöri Playback Társulat (Csömör, 2008-) • Dunaszerdahelyi Playback Társulat
(Dunaszerdahely, 2011-2013) • Élményszínház (Békéscsaba, 2007-) • Érintések
(Szeged, 1997-) • Fabulatórium Playback Színház (Budapest, 2013-) • Freestyle
Színház (Budapest, 2012) • Józan Babák Klub Playback-színháza (Budapest,
2008-) • Kaleidoszkóp Improvizációs Színház (Szeged, 2005-) • Kaméleon Társulat
(Szolnok, 2010-) • Kavicsok (Alsónémedi, 2011-) • Kölcsey Ferenc Gimnázium, ezen
belül Imprománia és Mimóza-Improlenza társulatok (Budapest, 2000-) • Kövületek
(Alsónémedi, 2013-) • Lélektükör Színház (Budapest, 2008-2013) • Még 1 Mesét
Akciócsoport (Budapest, 2009-) • MindenKÉPp Playback Társulat (Nagyvárad,
2011-) • Pán-Play Improvizációs Színház (Mohács, 2004-) • Pécsi Playback
Színház (Pécs, 1995-) • Pepita Playback Társulat (Budapest, 2002-) • Pszínház
(Budapest, 2002-) • Rögtönzések Színháza (Budapest, 1992-2002) • Rögtönzések
Színháza, a LAKMUSZ (Budapest, 2007-2012) • Rögtönzések Színháza mint
ÜVEGGYÖNGYJÁTÉK (Budapest, 2012-) • Sorsfonó Társulat (Békéscsaba, 2008-)
• Szatmárnémeti Playback Társulat (Szatmárnémeti, 2012-2013) • Szervezetszínház
(Budapest, 2005-) • Tükör Színpad (Budapest, 1994-1999) • Vaku (Budapest, 20072011) • Villanások Mentális Színház (Szeged, 2002-)

Társulatok
ADHOC THEATER – Kapcsolat: Dr. Kaposvári Anikó: aniko.kaposvari@gmail.
com. Ismertető: A társulat minden hónap első keddjén játszik Bécsben, egy
pinceszínházban. Ezenkívül rendszeresen fellép konferenciákon, szakmai
találkozókon, a szociális, az üzleti szféra és magánemberek rendezvényein,
születésnapokon, könyvbemutatókon, kiállítás-megnyitókon. Jellegzetessége, hogy
tagjai nemcsak osztrák állampolgárok, illetve többnyelvűek (szerb, bosnyák, magyar,
dán, olasz nyelveken beszélnek), aminek előnyeit fel is használja a játék hangzásának
megteremtésében. Tagja az IPTN-nek (International Playback Theatre Network).
Vendégszerepelt Szerbiában, Magyarországon, Németországban. Alakulás: Bécs,
2005. Alapítók és vezetők: Dr. Kaposvári Anikó, Ed Watzke. Az alapítók a társulat
hivatalos képviselői, annak belső struktúrája azonban projekt- és feladatcsoportfelelősökre épül. Játékmesterek: Evi Rohsmosser, Ed Watzke, Dr. Kaposvári Anikó.
Színészek: Ana Andic, Ursula de Bello, Sebastian Bred, Robert Sedlacek, Leo Zigler,
Nikola Birsch, Evi Rohmosser, Ed Watzke, Dr. Kaposvári Anikó. Zenészek: Niki Fliri,
Petrók Marcell, Hegymegi-Kiss Johanna. Állandó közreműködők: Amela Mirkovic (a
251

társulati honlap szerkesztője, alkalmanként színész). Előadások: évente kb. 15-20,
hajléktalan -, bevándorló -, fiatal-, színházkedvelő -, művész- és üzletemberek előtt.
Tréningek: A közönség számára nyitott tréning évente egy alkalommal. Résztvevői
szakmai hálózatok tagjai, érdeklődők. Playback-alapú alapú workshopok meditációs
szakmai rendezvényeken. Más események: Dr. Kaposvári Anikó rendszeresen tart
playback-képzéseket, jelenleg Törökországban, korábban Szerbiában, Ukrajnában,
Koszovóban, Oroszországban, Cipruson. Honlap: www.adhoctheater.com.
Irodalom: Cikkek németül, és orosz fordításban a playback-színház alkalmazási
területeiről. Támogató: Grundtvig Projekt: Use of Art in Multicultural Communities,
2010-2012.
ALBATROSZ PLAYBACK SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Bábáné Sándor Ildikó: tahajcsa@
gmail.com. Ismertető: A társulat a Szegeden 2008 őszétől működő KRÉTA-KÖR
önfejlesztő csoportból nőtt ki. A csoport tagjai azzal a szándékkal találkoztak
rendszeresen, hogy különböző művészi-kreatív tevékenységeket gyakorolva,
támogató közegben, jól érezzék magukat egymás társaságában. A foglalkozások
keretében került sor a dramatikus improvizációs technikák megismerésére,
elsajátítására, majd – sok-sok próba, gyakorlás, tapasztalatszerzés után – a
résztvevők társulattá szerveződtek azzal az igénnyel, hogy már ne csak saját
történeteiket vigyék színpadra, hanem bárkiét, aki kíváncsi az előadásaikra. Alakulás:
Szeged, 2010. Alapítók és vezetők: Labányi Ildikó, a KRÉTA-KÖR alapítója és
vezetője (2008-2010). Közreműködők az alakulás óta: Vezetők: Prágai Nikolett
(2010-2012), Kozma Vivien, ifj. Habina Péter (2012-2013); Tagok: Bábáné Sándor
Ildikó, Bíró Zsolt, Gallos Jenőné – Éva, Habina Péter, ifj. Habina Péter, Kozma Vivien,
Labányi Ildikó, Nagy Miklósné – Gizike, Nyári Edit, Prágai Nikolett, Sebők Edit, Soczó
Gabriella. A társulat teljesen szabadon kezeli, hogy ki milyen szerepben dolgozik
egy adott próbán vagy előadáson. Előadások: 20-30 között. Rendszeresen: Petőfitelepi Művelődési Ház, Szeged; KÖZ-ÉP-PONT Klub, Szeged, Brüsszeli krt.; A Hely,
Szeged, Csongor tér. Alkalmilag: középiskolák Szegeden és környékén; Makói Városi
Könyvtár. Tréningek: Eddig 10 alkalommal, elsősorban a társulat tagjainak fejlődését
segítve, olykor kis létszámú külső résztvevővel kiegészülve. Egyéb: A 2012-ben
Szegeden megrendezett 3. OPT (Országos Playback-színházi Találkozó) szervezői,
rendezői, lebonyolítói voltak, a Kaleidoszkóp Társulattal karöltve. Támogatók: Kiss
György Adám mint szakmai mentor; Habina Péter és a Petőfi-telepi Művelődési Ház,
Szeged, a játék helyének biztosításával.
ÁLOMSZÍNHÁZ – Kapcsolat: Dr. Parádi József: drparadij@gmail.com. Ismertető:
Álmok, álomhangulatok, megváltozott tudatállapotok élményeinek megjelenítése
playback-színházi eszközökkel. Alakulás: Budapest, 2003. Alapítók és vezetők:
Dr. Parádi József. Közreműködők az alakulás óta: Bagdi Bella, Cseke Szabolcs,
dr. Erdős Judit, dr. Köles Attila, Fodor Gábor, Fürjes-Benke Katalin, Juhász Tímea,
Keresztes Barna, Kóródi Anikó, Kovács Zoltán, Kunos Vera, Mihályi Éva, Parádi
Kristóf, Sebestény Tibor, Simon Péter, Simon Sarolta, Tas Gergő, Tóth Gáspár
Dániel, Törcsvári Attila. Előadások: A társulat éveken át az RS9 Stúdiószínházban
lépett fel. Negyedévente tartott hétvégi tréningeket. Ezeken és egy nyári intenzív
tréningen képződött a Józan Babák Klub Playback-színháza társulata is. Honlap:
www.alomszinhaz.eu.
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ÁTTŰNÉSEK IMPROVIZÁCIÓS SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Szakolczai Krisztina:
marilakrisztina@gmail.com. Ismertető: Az Áttűnések 2006-ban alakult fellépő
társulattá, Dr. Bakó Tihamér meghívásos alapon szervezett önismereti playbackcsoportjából. Hároméves kiképzésük után örömmel maradtak együtt a csoporttagok.
A társulat alapító tagjai nagyrészt pszichológusok, de akad köztük tanár,
asztalosmester, tanácsadó, médiaszakértő is – abban azonban hasonlók, hogy
színházi működésüket mindannyian szolgálatnak tekintik. Az állandó helyszínen
való rendszeres havi fellépések mellett részt vesznek üzleti tréningprogramokban,
saját fejlesztésű krízisintervenciós utógondozásos munkákban (Devecser), kulturális
missziókban (Előbújás Napja; Sziget: Labirintus), fesztiválokon, konferenciákon,
születésnapi partikon, gyermekprogramokon. Alakulás: 2006, Budapest. Jelenlegi
társulat: Argalász Attila (társulatvezető), Bánki László, Boross Eszter, Emődi
Klaudia, Görbe Szilvia, Gyenese Györgyi (játékmester), Illés Zsófi, Mittich Boglárka,
Pétery Melinda, Riegel Zoltán, Simon Judit, Szakolczai Krisztina. Közreműködők
az alakulás óta: Kiképző, szupervizor és játékmester: Dr. Bakó Tihamér (20042007); Sütöri Ágnes (alapító társulatvezető, 2006-2009), Argalász Attila, Bartha
Dávid, Bársony Krisztina, Bánki László, Gyenese Györgyi, Horváth Zoltán, Illés
Zsófia, Jakus Gergely, Riegel Zoltán, Szakolczai Krisztina, Ürmös Bernadett (alapító
színészek), Németh Péter (zenész), valamint új tagok: Boross Eszter, Emődi
Klaudia, Görbe Szilvia, Mittich Boglárka, Pétery Melinda, Simon Judit. Előadások:
Havi rendszerességgel Budapesten, évente 6-8 alkalmazott vendégszereplésen.
Más események: Krízisintervenciós utógondozásos folyamat Devecserben;
Rendszeres részvétel az Országos Playback-színházi Találkozó és a Pszinapszis
éves rendezvényein. Honlap: www.attunesek.hu (szerkesztő: Bánki László, banki.
laszlo@gmail.com). Támogató: New Code oktatási központ.
CSÖMÖRI PLAYBACK TÁRSULAT – Kapcsolat: Monostori Katalin: monkati@
gmail.com. Ismertető: A társulat 2008-ban alakult az Egyenlő Esélyekért! Alapítvány
intézményének lakói és dolgozói részvételével. Alakulás: Csömör, 2008. Alapító:
Monostori Katalin. Vezetők: Monostori Katalin, Mészárosné Prógli Gabriella.
Játékmesterek: Monostori Katalin, Mészárosné Prógli Gabriella, Drummelné Falusi
Éva, Kukoda Ilona, Besenyei Anna, Zságer Anna, Szentmihályi Tamás. Színészek,
egyben zenészek: Bajusz Katalin, Bodnár Tünde, Dessewffy Enikő, Eszes Dávid,
Huszár Rómeó, Jandó Zsófia, Kincses Erna, Köteles Erzsébet, Rácz Katalin, Szakály
László, Szépvölgyi Emese, Szerencse László, Weisz Sándor, Zdellár Zoltán, Zerza
István. További közreműködők: Donáth Attila, Sándor Zsuzsanna. Előadások:
Egyenlő Esélyekért! Alapítvány, 2141. Csömör, Ibolya utca 13-19. Támogatók:
Donáth Attila, Sándor Zsuzsanna.
DUNASZERDAHELYI PLAYBACK TÁRSULAT – Ismertető: Tükör Által Világosan
– ez a neve annak a képzéssorozatnak, melynek keretén belül határon túli magyarok
tanulják a playback-színházi technikákat, hogy a megszerzett tudás birtokában, a
saját régiójukban – Erdélyben, Partiumban, Délvidéken, Kárpátalján, Felvidéken –
playback-társulatokat hozzanak létre. Alakulás és befejezés: Dunaszerdahely,
2011-2013. Társulat: Urbán Péter, Vida Sándor, Hodossy Zoltán, Borvák Mária,
Horváth Molnár Andrea, Nagy Dominika, Štefovič Ildikó. Képző: Donáth Attila.
Támogató: TANDEM.
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ÉLMÉNYSZÍNHÁZ – Kapcsolat: Novák Magdolna: magdolna.novak@gmail.com.
Ismertető: Az Élményszínház 2007 óta működik Békéscsabán, a Mi-Értünk Egyesület
és a Sorsfonó Egyesület közös gondozásában. Küldetése a 14-20 éves korosztály
önismeretének, személyes és kapcsolati képességeinek fejlesztése. Alapító tagjai
a békéscsabai KEF (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum) által kiképzett középiskolás
korú kortárssegítők. A diákok és az őket segítő szakemberek egészségfejlesztésben
(drog-, alkohol-, evészavar prevenciójában) dolgoznak, ezeken a területeken vállalnak
témacentrikus fellépéseket, workshopokat, rendszeres önismereti csoportokban való
részvételt, iskolákban, kollégiumokban. Alakulás: Békéscsaba, 2007. Alapítók:
Bielik Zsolt, Csonka Klára, Knyihár Mihály, Mihalecz Mónika, Mitykó Adrián, Patai
Zsuzsi. Vezetők: Knyihár Mihály, Koszna István, Szűcs Mihály, Halasi Patrik, Pataki
Kitti. Közreműködők az alakulás óta: Játékmesterek: Novák Magdolna, Szathmári
Kornélia, Pataki Kitti, Zsindelyes Dávid; Színészek: Bakos András, Bielik Zsolt,
Boldoczki Péter, Csonka Klára, Csonka Dorka, Fekete Ábel Bors, Gáspár Bence,
Halasi Patrik, Janecskó Evelin, Kender Kornél, Kiss Zsolt, Kondor Szabina, Koszna
István, Knyihár Ildikó , Knyihár Mihály, Kollár Fanni, Kolozsvári Adrienn, Krizsán
Fanni, Krizsán Klaudia, Kudlák Adrienn, Mihalecz Mónika, Mitykó Adrián, Ótott
József, Patai Zsuzsi, Pataki Kitti, Rau Gergő, Sárközi Balázs, Sinka Leila, Szabó
Angéla, Szabó Krisztián, Szabó László, Szabó Margit, Szabó Péter, Szajkó Kinga,
Szász Borisz, Sztruhár Péter, Szuchy Enikő, Szűcs Mihály, Tóth Tamás, Török
Róbert, Vidovenyecz Viktória, Vikor Bence, Zsindelyes Dávid, Zsíros Ábrahám;
Zenészek: Bakos András, Szabó Angéla, Szuchy Enikő, Fekete Ábel Bors, Zsíros
Ábrahám; Állandó közreműködők: Mező Andrea menedzser, Kolarovszki Tímea,
Szőke Nikoletta szervezők, csoportvezető-társak. Előadások: 86 előadás (évente
~17), 25 néző előadásonként. Rendszeres helyszín: Mi-Értünk Segítő és Prevenciós
Egyesület, Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1. Alkalmi helyszínek: József Attila Kollégium,
Széchenyi István Kollégium (Közgé), Andrássy Gyula Kollégium, Szlovák Kollégium,
Jókai Mór (Vízmű) Kollégium, BEG Kollégium, Szlovák Kollégium. Tréningek:
Tanévek alatt heti 2,5 óra. Más események: További 20 workshop. Honlap: www.
mi-ertunk.hu. Blog: www.elmenyszinhaz.hu. Egyéb: A Nap és a Hold titkai – Hogyan
legyek boldog a párkapcsolatomban? című előadássorozat. Támogatók: Mi-Értünk
Prevenciós és Segítő Egyesület, Sorsfonó Önismereti Egyesület.
ÉRINTÉSEK IMPROVIZÁCIÓS SZÍNPAD – Kapcsolat: Fodor Gábor: impromania@
gmail.com; Szécsi Tibor: baviti@gmail.com. Ismertető: A színpad tagjai segítő
foglalkozású szakemberek, akik a pedagógia, az egészségügy, a gyermekvédelem
területén dolgoznak. Elmondásuk szerint: A játék: lételemünk. A rögtönzés
színpadi világát Gyuri és Kálmán mutatta meg nekünk, aztán már nem engedtük
el. Az elmúlt tizenöt évben kisebb változásokon ment át csapatunk. Kezdetben
Szegedi Improvizációs Színház volt a nevünk, majd értünk – változtunk, elváltunk,
gyarapodtunk. Az utóbbi tíz év állandóságot hozott a tagok névsorában.” A tagok KeletMagyarország különböző pontjain és Budapesten élnek, így a társulat fellépéseivel
is e területeken lehet találkozni. Alakulás: Kőszeg, Mentálhigiénés Posztgraduális
Képzés – Szeged, Intenzív Hét, 1997. Alapítók és vezetők: Kiss György Ádám
és dr. Pálmai Kálmán műhelyének látogatói. Vezető: „Vezető? Fodor Gábor,
amennyiben kell ilyen, mert különben, a Monty Python után, anarchoszindikalista
közösség volnánk. (Az anarchoszindikalizmus három legfontosabb alapelve a
munkások összetartása, a közvetlen cselekvés és a munkások önigazgatása.)”
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Közreműködők az alakulás óta: Játékmesterek: Fodor Gábor, Korom István,
Szécsi Tibor; Színészek: Gudricza Csilla, dr. Hirsch Anikó, Nacsa Hajnalka, Barabás
Károly, Fodor Gábor, Korom István, Papp Lajos, Szécsi Tibor, Tóth Csaba (korábbi
játszótársak: Emőke, Zsóka, Ildikó); Zenészek: Pelle József gitár, furulya, csörgők.
Előadások: 400-hoz közelít.
FABULATÓRIUM PLAYBACK SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Dr. Jakab Julianna: jakab.
julianna12@gmail.com. Ismertető: 2013 tavaszán több más társulatból kilépő
tagokból és a műfaj iránt újonnan érdeklődőkből alakult a társulat, elköteleződve
egy hosszabb távú társulatépítő folyamat mellett. Eddigi előadásaik meghívásos
alkalmak voltak. Alakulás: Budapest, 2013. Művészeti vezető: Dr. Jakab Julianna.
Játékmester: Dr. Jakab Julianna. Színészek: Burján Attila, Geréb János, Kocher
Irán, Magdu Anita, Nitschmann Corinna, Oborny Beáta, Szilágyi Éva, Tóth Annamária,
Zörgő Viktória. Előadások: Cserkúton, a Művelődési Házban, a Team Coaching és
Legacy Kft.-nél, további cégeknél, magánszemélyek születésnapjain.
FREESTYLE SZÍNHÁZ – Ismertető: A Freestyle a Magyar Emberi Jogvédő Központ
– Józan Babák Klub és a Megálló Csoport Alapítvány együttműködésében, 2012-ben
hat hónapon át, hetente két napon látogatható klub volt, Bolyácz Árpád (Józan Babák
Klub) vezetésével. A projekt playback-színházi technikákra épült, ám attól időnként
a klasszikus színház irányába is eltért, továbbá meditációs technikákat, egyéb
csapatépítő, kreatív játékokat ötvözött. A színházi klub fél évében szeretettel fogadott
felépülésben lévő szenvedélybetegeket és más, külsős látogatókat, érdeklődőket.
Vendégként közreműködtek a Kavicsok és a Józan Babák Klub playback-társulatainak
tagjai. Alakulás és befejezés: Budapest, 2012. Közreműködők: Árpi, Flóra, Dini,
Zsolt, Gazsi, Rita, Dávid, Stefi, Zsófi, Sára, Kata, Bori, Laca, Balázs, Laci, Vera,
István, Krisztina, Norman, Gábor „Bolha”, Adél, Feri, Matyi, Firász, Tomi, Ildi, Móni,
Tünde, Zsófi, Gábor, József, Bea, Ildikó.
JÓZAN BABÁK KLUB PLAYBACK-SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Oberth József:
jozanbabakklub@gmail.com. Ismertető: A Józan Babák Klub egy józsefvárosi
(Budapest VIII. kerületi), elsősorban önsegítő és önkéntes munkára épülő
addiktológiai szolgáltatás, ahol főként droghasználó várandós nők, szülők és
gyermekeik szociális, jogi, lelki és egészségügyi tanácsadói ellátásával foglalkoznak.
A szolgáltatás része többféle művészeti alapú szocioterápiás folyamat, így a Józan
Babák Klub Playback-színháza működése is. A társulatban korábban droghasználó
emberek, szenvedélybetegek hozzátartozói, professzionális segítők egyaránt
szerepelnek. A színház minden programja ingyenesen látogatható. Alakulás:
Budapest, 2008. Alapítók: Mándi Bettina, Oberth József. Jelenlegi társulat (20122013): Bartha Barbara, Bíró Zsófia, Bokor Noémi, Bolyácz Árpád, Fazekas Ildika,
Horgosi Lea, Jékey Franciska, Mándi Bettina, Oberth József, Róna Péter, Sebő
Tamás, Vajdics Anikó. Közreműködők az alakulás óta: Játékmesterek: Oberth
József (néha Oberth Zsuzsi vagy Csík András Bence „Bambu” közreműködésével),
Dr. Parádi József, Róna Péter, Sebő Tamás rendszeresen, valamint Bartha Barbara,
Bíró Zsófia, Bolyácz Árpád, Horgosi Lea, Horváth Viktória, Jékey Franciska, Kende
Sándor, Mándi Bettina, Parádi Kristóf, Tas Gergely, Vajdics Anikó; Színészek:
Bartha Barbara, Bíró Zsófia, Bolyácz Árpád, Bokor Noémi, Boros Csilla, Csík András
Bence „Bambu”, Dolgos Dolli, Erdős Csilla, Gábor Zsuzsa, Horgosi Lea, Horváth
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Viktória, Jékey Franciska, Kende Sándor, Kertész Máté, Kovács Gábor, Kunos Vera,
Labányi Ildikó, Laszlo Anna, Mándi Bettina, Nagy Marci, Oberth József, Oberth
Zsuzsi, Parádi Kristóf, Radomir Maja, Róna Péter, Schefcsik Ferenc, Szabó Milos
Farkas, Székely Gabriella, Tas Gergely, Török Zsuzsa, Vajdics Anikó, Weimper
Dóra; Vendégszínészek: Ács Dániel, Csillag György, Király Zsuzsanna, Nagy Zsófia,
Sebestény Tibor, Somodi Gyula, Tóth Attila Ricsi, Törcsvári Attila, továbbá Bódi
Dávid, Boglári Attila, Bóta István, Czabai Petra Zsóka, Csobán Viktor, Dudás Krisztián,
Horváth József, , Mezei Dávid, Tóth Csaba (Kavicsok Playback-színház), Huszárik
Petra, Károlyi Gábor, Korpás Ágnes, Márkus Richárd, Schmidt Bálint, Szalay Anna,
Tárász Manon, Turbék Marcell (Magmakamra Műhely), B. Dávid, D. Balázs, D. Attila
Dániel, L. Vanessza Renáta, V. Yvett Evelin (a Losonci téri Általános Iskola 9-10
éves tanulói), Alex, Bolha, Firász, Irén, János, Kriszta, Margit, Nóri, Rómeó, Viktor
önkéntesek; Zenészek: Bolyácz Árpád, Horgosi Lea, Jékey Franciska, Tas Gergely,
valamint alkalmanként Bíró Zsófia, Bolyácz Ludmilla, Fuchs Brúnó, Hermann Zsolt
György, Hegymegi-Kiss Johanna, Hernádi Csaba, Horváth Viktória, Katona Emese,
Kenesei Ráchel, Kiss György Ádám, Kiss-Łukasik Tímea, Petrók Marcell, Róna Péter,
Suha Péter (1955-2011), Szalay Anna, Varga Zoltán, Anna és János önkéntesek;
Állandó közreműködők: Gálfy Klára és Kékesi József (menedzsment), Mándi József
(nyomda), Mándi Józsefné (szakács, bébiszitter). Trénerek a Józan Babák Klubban:
Dr. Parádi József, valamint Dr. Kaposvári Anikó, és „A Kör”, azaz Bánki László, Rózsa
Dániel, Tóth Ildikó. Tréningek ismeretterjesztő előadói: Dávid Ferenc, Kiss György
Ádám, Kovács Ignác, Kováts Virág, Kozma György, Dr. Parádi József, Simon Péter.
Előadások: Évente 40-55 előadás (gyermekotthonokban, addiktológiai, pszichiátriai
szolgáltatóknál, hajléktalanszállókon, büntetés-végrehajtási intézményekben,
szórakozóhelyeken). Közös próbák közreműködői: Balog Tibor, Balog Tiborné
Oláh Krisztina, Csillag György, Király Zsuzsanna, Szilágyi András, Verseghi-Nagy
Miklós nevelők (Szegletkő Gyermekotthon), Bíró Éva Gabriella, Kiss György Ádám.
Kapcsolódó pszichológiai kutatások: Kaló Zsuzsa, Kertész Máté, Vida Péter,
külön köszönet Váriné Szilágyi Ibolya Professzor Asszonynak. Tréningek: évente
5-6 (többnyire disszociális, gyermekotthonban élő serdülők részvételével). Más
aktivitások: Részvétel színházi találkozókon, addiktológiai, gyermekvédelmi szakmai
rendezvényeken. Blog: www.jozanbabakplayback.blogspot.hu. Támogatók:
Budapest Fővárosi Önkormányzat, Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, Európai
Szociális Alap, Európai Unió, EU – Youth in Action, Nemzeti Civil Alapprogram,
Norvég Civil Támogatási Alap, Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Képzések
intézményi partnerei: Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
(BMSzKI), Józan Babák Egyesület, Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány
(MEJOK), Megálló Csoport Alapítvány, Szegletkő Gyermekotthon (Laczkó Mihály,
Miklósi Balázs, Pálfay Gellért intézményvezetők).
KALEIDOSZKÓP IMPROVIZÁCIÓS SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Kígyós Tamás:
kigyos.t@gmail.com. Ismertető: A Kaleidoszkóp a Szegedi Tudományegyetemen
működő Életvezetési Tanácsadó Központ segítő fiataljaiból állt össze 2005-ben.
Korábban elKÉPesztők néven működtek. Főként szegedi helyszíneken láthatók,
de országszerte több fesztiválon, rendezvényen vettek már részt. Hagyományos
playback-előadásokon kívül tréningeket, képzéseket is tartanak. Alakulás: Szeged,
2005. Játékmesterek: Hegyi-Tóth Erika, Kígyós Tamás, Kuba Péter, Molnár Edit,
Sebő Tamás, Tarnay Katalin. Színészek: Anka Ágnes, Fajt Anita, Hegyi-Tóth Erika,
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Kígyós Tamás, Kuba Péter, Molnár Edit, Sebő Tamás, Tarnay Katalin. Zenészek:
Kuba Péter. Korábbi tagok: Bähr Kata, Bálint Sára, Csomortáni Zoltán, Hausz
Kata, Horváth Judit, Jószai Nóra, Katona Miklós, Silló Balázs, Trenka Kata. További
közreműködők: A társulat Mesterei, azaz Szécsi Tibor és Kiss György Ádám.
Előadások: Évente 10-15 előadás, összesen 400 fő körüli nézőszámmal. Tréningek:
Évente 2-3 alkalommal, csapatépítés, érzelmi kommunikáció, playback-színjátszás
területeken. Más események: Országos Playback-színházi Találkozó; Forum
Humanum Szegedi Pszichológus Napok. E-mail: kaleidoszkop.improszinhaz@
gmail.com. Honlap: www.kaleidoszkop.com. Támogató: Egyetemi Életvezetési
Tanácsadó Központ.
KAMÉLEON TÁRSULAT IMPROVIZÁCIÓS SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Szécsi
Tibor: 06-20-483-51-99; Pappné Szabó Anita: pszabani@gmail.com. Ismertető:
A Kaméleon Társulat Improvizációs Színház 2010. december 12-én alakult olyan
szakemberek összefogásával, akik a felnövekvő nemzedék és családjaik lelki
egészségéért kívántak tenni az improvizáció felhasználásával. Az első két év során
55 fellépésük volt. Társulatuk állandó fellépő hellyel rendelkezik, ezenkívül szerepel
nyári táborokban, fesztiválokon, rendezvényeken, tantermekben, múzeumokban,
könyvtárakban, művelődési házakban. Munkásságuk során több fiatal közösséget
megismertettek a drámapedagógiai módszerekkel, az improvizációs technikákkal. „A
gyerekek, fiatalok nagyon szeretnek előadásainkba bevonódni, nemcsak mesélőként,
hanem rögtönzőként is.” Társulatuk rendszeresen tart előadást hátrányos helyzetű
gyermekek számára. Közönségük a kisgyermekektől a nyugdíjas korosztályig
terjed. Előadásaik a helyi közönség (Szolnok és Jász–Nagykun-Szolnok megye)
szükségleteire épülnek. Alakulás: Szolnok, 2010. Alapítók: Fróna Erika, Halmai
Hédi, Gulyás Judit, Pappné Szabó Anita, Modla Dezső, Szécsi Tibor, Nagy Dénes.
Vezetők: Pappné Szabó Anita, Szécsi Tibor. Közreműködők az alakulás óta:
Játékmesterek: Pappné Szabó Anita, Szécsi Tibor; Színészek: Fróna Erika, Halmai
Hédi, Gulyás Judit, Pappné Szabó Anita, Modla Dezső, Szécsi Tibor; Zenészek:
Nagy Dénes; Állandó közreműködők: Papp László, Lovász Tamás. Előadások:
A társulat előszeretettel tart olyan előadásokat, amelyeken mindenki kipróbálhatja
magát a színpadon, ezzel is segítve, hogy a közönség új színházi élményeket,
ismereteket szerezhessen. Rendszeres helyszín: 2011-2012-ben a Szolnoki
TiszapArt Mozi E-terme. Tréningek: Felkérésre tartott tréningek ifjúsági és felnőtt
közösségekben. Honlap: kameleontarsulat.hu. Támogatók: Miért Ne Egyesület,
TiszapArt Mozi, Aba-Novák Kulturális Központ, Szolnok.
KAVICSOK PLAYBACK-SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Csillag György: csiga.
csiga5655@gmail.com. Ismertető: A társulat a Szegletkő Gyermekotthonban
alakult, tagjai az otthon mindenkori serdülő fiú lakói közül kerülnek ki. Egyes
előadásokon közreműködnek a Szegletkőben dolgozó nevelők, olykor más színházi
társulatok tagjai. Alakulás: Alsónémedi, 2011. Közreműködők az alakulás óta:
Játékmesterek: Csillag György nevelő, Gáspár Attila, Tóth Csaba, vendégként Boros
Csilla, Oberth József; Színészek: Bakos Zsolt, Balázs Renátó, Baranyi Attila György,
Bélteki Richárd, Bódi Dávid, Bodzási Péter, Boglári Attila, Bóta István, Breitenbach
András, Dér Henrietta, Dósa Ádám, Dudás Krisztián, Farkas István, Gáspár Attila,
Gombos Zsolt, Horváth József, Hugyák Martin Sándor, Kabelács Dániel, Legrádi
Richárd, Majer Tamás, Mezei Dávid, Mihalca Márk, Milák József, Pribelszki Adrián,
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Pusztai Attila, Radics Tamás Martin, Szabó Dániel, Szépvölgyi Tibor, Tóth Csaba,
Tóth Richárd, Vass „Titi” István, Vinkovits Dániel Péter, vendégként Balog Tibor, Balog
Tiborné Oláh Krisztina, Bíró Éva Gabriella, Csobán Viktor, Csillag György, Király
Zsuzsanna, Szilágyi András, Szügyi Dávid Patrik, Verseghi-Nagy Miklós; Zenészek:
Bodzási Péter, Kabelács Dániel, Légrádi Richárd, vendégként Bolyácz Árpád,
Róna Péter, Tas Gergely; Állandó közreműködők: A Szegletkő Gyermekotthon
színháztámogató intézményvezetői: Laczkó Mihály, Pálfay Gellért, Miklósi Balázs.
Előadások: Rendszeres helyszínek: a néhai Tűzraktér Független Kulturális Központ
és Alkotóház, Józan Babák Klub, Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület
(Remix). Változó helyszínek: gyermekotthonok, hajléktalanszállók, addiktológiai
szociális szolgáltatók, egyetemek, nyári táborok és még sokfelé.
KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM („ŐSMAG”, IMPROMÁNIA, MIMÓZAIMPROLENZA) – Kapcsolattartó, vezető: Sándor Zsuzsanna: sanyizsu@gmail.
com. Cím: Kölcsey Ferenc Gimnázium, 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca
26. Alapító és támogató trénerek: Dr. Bakó Tihamér (2000-2005) és Donáth
Attila (2000-2012). Alakulás helye és ideje: Budapest, 2000. Ismertető: A
Kölcsey Gimnáziumban működő, közösségfejlesztő és tehetséggondozó célú,
playback-technikát is alkalmazó színjátszó szakkör. További célok: a tanulásból
és teljesítményből fakadó problémák feldolgozásának segítése, a diák-tanár-szülő
párbeszéd elősegítése, iskolai és egyéb problémák feldolgozása, konfliktuskezelés.
A playbacken kívül alkalmazott módszerek: drámapedagógia, színjátékos
improvizáció, színházi előadások írott drámákból. A szakkör tagjai elsősorban a
Kölcsey Gimnázium diákjai, de más középiskolások is csatlakozhatnak a csoporthoz.
A csoport 2000 óta folyamatosan, heti rendszerességgel, a szorgalmi időszakban
hetente egy délután 3-6-ig tart foglalkozást, próbát. Évente csatlakoznak új diákok
és elmennek az érettségizők, de aki akar, maradhat, visszajárhat. Bárki bármikor
csatlakozhat, és bármikor elmehet a csoportból.
„ŐSMAG” (1993-2000) – A csoport tagjai: Somogyi Bea, Rózsa Dani, Bubik
Szabolcs, Ézsöl Andrea, Lendvai Zsófi, Katona Emese, akik később a Budapest
Playback Színház és a Pepita Playback Társulat alapító tagjai lettek.
IMPROMÁNIA TÁRSULAT (2000-2005) – A csoport tagjai: Abonyi Dávid, Apor
Károly, Ágoston Eszter, Dienes Ádám, Dömötör Judit, Gera Fruzsina, Kegyes Alexa,
Komoróczki Zsolt, Kovács Eszter, Kozma Leila (Madách Gimn.), Lantos Eszter,
Majoros Árpád, Megyeri Eszter, Naszály Kata, Németh Bence, Németh Viktor,
Pataki Teréz, Pál Judit, Pepin Zsófia, Szabados Györgyi, Vadas Gergő. Ismertető:
A csoport 21 főből – 8 fiúból és 13 lányból – állt. Ebből 19 francia kéttannyelvű, 1
angol tagozatos, 3 fakultatív tantervű osztályba járt. Közülük hárman mai is aktívan
foglalkoznak playbackkel: Abonyi Dávid, Kovács Eszter és Szabados Györgyi
a Pepita Playback Társulat tagjai. A társulat éveken át a Nemzetközi Playback
Szövetség (IPTN) tagja is volt.
Fellépések, események: Kölcsey Ferenc Gimnázium – alapítványi rendezvények;
XVII. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium – 20 éves
jubileumi évforduló; Árpád Gimnázium – iskolanap; Fazekas Mihály Gimnázium –
playback-előadás; Színház és Filmművészeti Egyetem – drámapedagógus-képzés;
Marczibányi téri Művelődési Központ – Magyar Drámapedagógiai Társaság Színház
– Dráma – Nevelés szakmai konferencia; Mezőtúr Teleki Blanka Gimnázium – olaszmagyar színházi találkozó; Kecskemét – Ifjúsági Otthon – Diákszínjátszó Fesztivál;
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Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola – drámapedagógus képzés szakmai
bemutató; Kazincbarcika – Egészséges Iskolákért Hálózat Magyarországi Egyesülete
– egészségnevelési tábor; Terézvárosi Napok; Apor Vilmos Katolikus Főiskola –
szakmai nap; Vészcsengő – Drogprevenciós Konferencia. 2002 és 2003 nyarán:
tíznapos tábor keretében Balatonmáriafürdőn a (VI. ker. Önkormányzat támogatott
táborhelyén) intenzív bentlakásos tréning. 2003. április-májusban: francia diákcsere
– Párizs, Chantilly Jean Rostand Gimnázium. 2004. szeptember-októberben: olasz
diákcsere. Szeptember 2-ától 7-éig voltak Magyarországon olasz diákok, majd
október 21-étől 25-éig jártak Olaszországban a kölcseys gyerekek. A csere helyszíne
Magyarországon Budapest, Balatonboglár és Kőröshegy volt, Olaszországban pedig
a Milánó melletti Sondrio. A cserén a két színjátszó csoport közös tréningeken
vett részt, és előadásokat tartott mind a magyar, mind az olasz közönségnek. A
játék magyar, olasz, angol és francia nyelven folyt, a diákok ezeken a nyelveken
színészkedtek, játékmesterkedtek. 2005. áprilisban: Aranytíz Művelődési Ház –
Tréning és előadás holland színművészeti főiskolások számára. 2005. májusban:
Aranytíz Művelődési Ház – Integrált playback-színházi délután az Alkotmány utcai
Általános Iskola fogyatékossággal élő fiataljaival.
MIMÓZA-IMPROLENZA (2005-2011) – A csoport tagjai (zárójelben a szakkörben
eltöltött évek száma): Abonyi Dávid (2), Aradi Lívia Fanni (5), Bakos Boglárka (1),
Balázs Dani (5), Bánki Judit (1), Bognár Miklós (4), Csató Vera (1), Fritsch Boglárka
(1), Grósz Ádám (1), Gulyás Bianka (1), Györki Virág (2), Heinzelmann Emma (1),
Hulesch Máté (5), Jákly Eszter (1), Juhász Dorina (4), Kakuk Sára (1), Káli Dani (5),
Kautzky Máté (1), Kelló Kriszti (3), Kiss Gabriella (2), Koprivanacz Éva (2), Kóródi Nóri
(2), Kovács Botond (2), Köő Virág (3), Krainik Fatima (1), Makádi Maja (1), Mészáros
Dávid (4), Mikecz Vivien (5), Mogyorósi Gergely (1), Molnár Noémi (5), Mórász Dávid
(5), Németh Viktor (2), Orosz Anna (5), Pajor Anna Boglárka (4), Pásztor Pálma (5),
Pesti Mónika (5), Pertics Gergő (1), Podhorányi Dalma (1), Rácz Marcsi (1), Ráduly
Ildikó (2), Reichenberger Juli (1), Sápi Martina (2), Stemler Dia (1), Székely Dóra (4),
Szilágyi Zsófi (2), Tordai Levente (1), Vályi Réka Rodi (5), Varga Zsófi (AKG) (2), Vida
Daniella (1), Voski Lynn Anais (2). Fellépések, események: 2006-2007. októberben:
október 23-i műsor – versösszeállítás Kányádi Sándor verseiből; májusban: fellépés
a Benczúr utcában a VI. kerületi Öregek Napközijében. 2007-2008: Örömtréning –
egy volt szakkörös diák, Kovács Eszter pszichológushallgató vezetésével; A playback
hatása a személyiségfejlődésre vizsgálat íráselemzéssel – Budavári Zsuzsa
grafológus; Louise Bloomen holland családterapeuta gestalt-tréningje; Fellépés az
Árpád gimnáziumban 50 diákokból és tanárokból álló közönség előtt; Fellépés a
Fővárosi Pedagógiai Intézet könyvtáros-tanároknak tartott továbbképzésén, amely az
erőszakról és megelőzéséről szólt kb. 100 fős, tanárokból álló közönség előtt; Előadás
a XX. kerületi Lázár utcai Általános Iskolában 70 alsós diáknak; Kölcsey Gimnázium
– tanévzáró Alapítványi Est, házibemutató. 2008-2009. októberben: a Motiváció
Mozgássérülteket Segítő Alapítvány felkérésére antidiszkriminációs DVD készítése
a balatonmáriai Regens Wagner Alapítvány és a csömöri Egyenlő Esélyekért!
Alapítvány playback csoportjával, amely értelmi- és mozgásfogyatékossággal élő
fiatalokból áll; Fellépés és tréning a Szenvedélyek Napja rendezvényen az Erzsébet
téri Gödör Klubban; Áprilisban: háromnapos bentlakásos tábor Balatonmárián a
Regens Wagner Otthonban, integrált tréning és fellépés az Otthonban lakó értelmiés mozgás-fogyatékossággal élő fiatalokkal; Májusban: fellépés a XX. kerületi Lázár
Utcai Általános Iskolában, 3. osztályos tanulók előtt. 2009-2010. februárban: fellépés
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a Prevent-Art „Színházzal, drámapedagógiával, művészetekkel a józanságért” című
programsorozaton az Angyalföldi József Attila Művelődési Házban; Májusban fellépés
a XX. kerületi Lázár utcai Általános Iskolában; Fellépés a XVII. kerületi Körösi Csoma
Sándor Általános Iskola és Gimnázium „Csoma napi” rendezvényén; Költészet napi
playback-délután a Kölcsey Gimnáziumban; Alapítványi Est. 2010-2011. októberben:
háromnapos intenzív tábor Balatonmárián a Regens Wagner Otthonban, és közös
fellépés a lakókkal az Otthon fennállásának 10. évfordulóján; Novemberben: fellépés
iskolánkban a nyílt napon; Decemberben: osztályfőnöki órák playback-módszerrel;
Márciusban: interaktív módszertani bemutató a Katolikus Pedagógiai Továbbképző
Intézetben 20 tanár számára. A továbbképzés címe „Ha megszeretlek, kopogtatás
nélkül is bejöhetsz hozzám …” volt, mely a József Attila versen keresztül utalt a műfaj
legfontosabb sajátosságára, az emberi kapcsolatok és az érzelmek fontosságának
elismerésére és kifejezésére; Áprilisban: problémamegoldó szülői értekezlet a
playback alkalmazásával; Májusban: két fellépés a XX. kerületi Lázár utcai Általános
Iskolában, 60-60 1-2. és 3-4. osztályos kisdiák számára; Augusztusban: fellépés és
kedvcsináló előadás Nyírjespusztán a kölcseys gólyatáborban.
NEGYEDIK CSOPORT (2011-) – A csoport tagjai (zárójelben a szakkörben
eltöltött évek száma): Bakos Benjámin (2), Dombi Anna (Szent Angéla Ált. Isk. és
Gimn.) (3), Fritsch Boglárka (2), Gábor Tamás (2), Heinzelmann Emma (2), Lányi
Petra (1), Losonczi Lóránt (2), Lovrity Eszter (3), Naszódi Eszter (3), Papp Réka
(AKG) (2), Papp Sára (Waldorf Iskola) (2), Rátkai Amanda (1), Sulyok Luca (2),
Tanai Henriett (2), Vincze Gabriella (3). Fellépések, események: 2011/2012: az
első félév vendégtrénere – önkéntes munkában – Abonyi Dávid (Pepita Playback
Társulat). 2012/2013. októberben: október 23-ai műsor – Versösszeállítás Kányádi
Sándor verseiből; November-decemberben: playback-tréning Rózsa Dániel és
Szabados Györgyi vezetésével (Pepita Playback Társulat); Januártól önkéntes
vendégtréner: Szabados Györgyi (Pepita Playback Társulat). Támogatók: Fővárosi
Közoktatásfejlesztési Közalapítvány, Kölcsey Gimnáziumért Alapítvány, MagyarFrancia Ifjúsági Alapítvány, Márki János Alapítvány, MOBILITÁS Ifjúsági Szolgálat,
Terézvárosi Önkormányzat, TERMA Alapítvány.
KÖVÜLETEK PLAYBACK-SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Csillag György: csiga.csiga5655@
gmail.com. Ismertető: A társulat a Szegletkő Gyermekotthon nevelőiből (kövületeiből)
és vendég közreműködőkből alakult a IV. Országos Playback-színházi Találkozó
alkalmából. Alakulás: Budapest, 2013. Játékmesterek: Csillag György, Róna Péter
mv. Színészek: Balog Tibor, Balog Tiborné Oláh Krisztina, Bíró Éva Gabriella, Csillag
György, Király Zsuzsanna. Zenészek: Bolyácz Árpád és Horgosi Lea mv.
LÉLEKTÜKÖR SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Kende Sándor: skende@gmail.com.
Ismertető: A társulat a Sokproblémás Családokért Alapítvány szervezésében
alakult, elsősorban szenvedélybetegek és hozzátartozóik részére. A cél a résztvevők
önismereti fejlesztése volt. Fennállása alatt számtalan érdeklődő megfordult a
nyitott társulatban. Alakulás és befejezés: Budapest, 2008-2013. Alapító: Dr.
Fórizs Éva. Játékmesterek: Kende Sándor. Színészek és zenészek: Anonim
résztvevők. Előadások: Rendszeresen a Sokproblémás Családokért Alapítvány
néhai székhelyén (1102 Budapest, Liget u. 10.), továbbá: Monostorapáti, Művészetek
Völgye (2009), változó kőbányai helyszíneken. Támogatók: Józan Babák Egyesület,
Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány.
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MÉG 1 MESÉT AKCIÓCSOPORT – Kapcsolat: Szűcs István: akciocsoport@
megegymeset.hu; szucsistvanmail@gmail.com. Ismertető: A társulat 2009-ben jött
létre a Nagyító Alapítvány felkérésére, az alapítvány által szervezett konferenciára.
Egy „egyéjszakás kalandra” állt össze öt pszichodramatistából és kezdő
playbackesekből. „Az éjszaka mind a közönségnek, mind a színpadon állóknak
felejthetetlen élmény volt, amit fellépőként még sokszor szerettünk volna átélni, így az
ad hoc csoportunk Még 1 Mesét Akciócsoport néven társulattá alakult.” Azóta minden
színházi évadban, 5-6 saját szervezésű előadás mellett, számos megrendelésnek
tesznek eleget, konferenciákon, tréningeken, magánrendezvényeken, civil
és üzleti programokon jelennek meg playback-színházi előadással. A társulat
tagjai hivatásszerűen a személyiség és szervezetek fejlesztésével foglalkoznak,
tanácsadóként, trénerként, coachként vagy akár Waldorf-pedagógusként. Az általuk
vezetett fejlesztési folyamatokban is megjelenik a playback műfaja, akár színházi,
akár alkalmazott formában. Az M1M Akciócsoport számára „a playback-játszásban
kiemelt fontosságú, hogy a mesélők és a nézők számára megmutassa, mi rejlik egyegy történet mögött a mélységben.” Alakulás: Budapest, 2009. Alapítók: Molnár
Kriszta, Novák Gyöngyi, Visontai-Kovách Dalma, Földi Ádám, Katona Miklós, Szűcs
István. Társulatvezető: Szűcs István. Játékmesterek: Laposa Laura, Szűcs István.
Színészek: Molnár Kriszta, Novák Gyöngyi, Visontai-Kovách Dalma, Laposa Laura,
Deák Martina, Bende Katica, Földi Ádám, Kovács Arnold, Papp András, Katona
Miklós, Szűcs István. Zenészek: Giebiszer Gyöngyi, Jenei Gabriella, Gaál Csaba.
Előadások: Évadonként 5-6 saját szervezésű előadás Budapesten, 40-60 fő
nézővel, továbbá megrendelt előadások konferenciákon, magánrendezvényeken,
az ország teljes területén. Tréningek: Évente 5-10 alkalommal, személyiség- és
szervezetfejlesztő projektekben, a civil, az üzleti és a szociális szférában. Blog:
megegymeset.hu.
MINDENKÉPP PLAYBACK TÁRSULAT – Kapcsolat: Erős István: eros.istvan@
proenerg.ro. Ismertető: A nagyváradi társulat a „Tükör által világosan” című
nemzetközi projekt keretén belül alakult meg. „Valami elkezdődött, és megszűnt. De
mi maradtunk, mindenképp. / Valami folytatódik, valami változik. De mi maradunk,
mindenképp. / Valami lesz. És mi maradni fogunk, mindenképp. / Pisti beszól:
De mi az a valami? / Egy érzés. Egy történet. Rólunk. Rólatok. / Mindenképp!”
Alakulás: Nagyvárad, 2011. Alapítók: Szakács Zsuzsanna, Nagy Sarolta, Szabó
Simon. Vezető: Erős István. Képző: Donáth Attila. Közreműködők az alakulás
óta: Szakács Zsuzsanna, Nagy Sarolta, Szabó Simon, Codoban Florian, Eszteró
Ida, Bordás Andrea, Cretu Alin, Erős István. Aktivitások: Segítők konferenciája,
Marosvásárhely (workshop és előadás); „Születés Hete”, Nagyvárad (előadás);
Drámapedagógiai Szakmai Napok, Nagyvárad (workshop és előadás).
PÁN-PLAY IMPROVIZÁCIÓS SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Budovinszky Csilla:
budocsilla@yahoo.com. Ismertető: A Mohács-Kölked Református Társegyházközség
Pándy Kálmán Otthona Pán-Play Improvizációs Színháza 2004 óta működik Donáth
Attila mentorálásával. A tartós bentlakást nyújtó intézményekben élő pszichiátriai
betegek, értelmileg és halmozottan akadályozott személyek integrációját segíti,
ha egyre nyitottabbá váló világban, egyenrangú partnerként tölthetik napjaikat,
ismertté válnak, megmutathatják képességeiket, pozitív tapasztalatokhoz
juthatnak és tisztelet, elismertség veszi körül őket. Az intézmény a szolgáltatásait
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igénybe vevők életkorának, szükségletének, igényének, egészségi állapotának és
önellátási képességének megfelelő, az egyén önálló életvitelének elősegítését,
fenntartását célzó ellátást igyekszik biztosítani. A személyközpontú, egyénre
szabott szolgáltatásokat meghatározó szakmai programokba jól illeszkedik a
playback metodikája. Alakulás: Mohács, Pándy Kálmán Otthon, 2004. Kiképző,
szupervizor: Donáth Attila. Társulatvezető: Kolutácz Györgyné. Szakmai vezető:
Budovinszky Csilla. Közreműködők: A csoportban demokratikusan delegálják a
szerepköröket, így bárki kipróbálhatja magát, mint játékmester, színész, zenész
vagy mesélő. Előadások: Évente 2-3 alkalommal különböző kulturális fesztiválokon,
rendezvényeken. Tréningek: Évente 3-4 vendégszereplés. Egyéb aktivitások: Heti
rendszerességgel 2,5 órás csoportmunka. Támogató: Donáth Attila.
PÉCSI PLAYBACK SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Bognár Csaba egyesületi elnök:
abognar.csaba@gmail.com; Hoffmanné Toldi Ildikó egyesületi titkár: toldildi@gmail.
com; Zánkay András művészeti igazgató: azankay@gmail.com. Cím: 7621 Pécs,
Színház tér 3. Ismertető: A társulat – szeptembertől júniusig – minden hónap
második szerdáján játszik Pécsen, a Művészetek és Irodalom Házában. Ezenkívül
rendszeresen fellép meghívásokra, illetve – pályázatokhoz kapcsolódóan –
iskolákban, konferenciákon, szakmai találkozókon, a szociális szférában, gazdasági
szervezeteknél. Rendszeresen játszik az Országos Playback-színházi Találkozókon.
A társulat tagja az IPTN-nek, vendégszerepelt Szlovákiában, Németországban.
Alakulás: Pécs, 1995. (Első fellépés: 1996. április.) Alapító: Zánkay András.
Vezetők: Zánkay András (1995-2003), Dr. Jakab Julianna (2003-2005), Németh
Tibor (2005-2007), Bognár Csaba (2007-). Közreműködők az alakulás óta:
Játékmesterek: Bognár Csaba, Dr. Buda László, Cs. Tóth Judit, Dr. Czirmai Ildikó,
Halász Gabriella, Dr. Jakab Julianna, Németh Tibor, Toldi Ildikó, Varga Éva, Zánkay
András; Színészek: dr. Ablonczy Réka, Bodony Iván, Boda Gyöngyi, Bodnár Erika,
Bognár Csaba, Dr. Buda László, Cs. Tóth Judit, Cséfalvay Ágnes, Dr. Czirmai Ildikó,
Darida Zsófi, Divéki Péter, Eleméry Mónika, Halász Gabriella, Dr. Jakab Julianna,
Katona Krisztina, Korecz Katalin, Létai Dalma, Németh Tibor, Pogány Anikó, Sütő
Edina, Toldi Ildikó, Tóth Xénia, Tölli Margit, Varga Éva, Varga Zoltán, Wittmann
Tamás, Zánkay András; Zenészek: Horváth Mónika, Sili Károly, Papp Dorottya,
Rónaszéki Mónika. Előadások: Évente 15-25, iskolások, színházkedvelők, segítő
és humán szakmák képviselői előtt. Tréningek: Bognár Csaba, Dr. Czirmai Ildikó,
Dr. Jakab Julianna, Toldi Ildikó és Zánkay András vezetnek/vezettek tréningeket
Magyarországon, illetve Görögországban. Más események: Playback-workshopok
szervezése külföldi szakember (Veronica Needa) vezetésével, magyar és külföldi
playbackesek részvételével. Honlap: www.ppsz.hu. Irodalom: Tanulmányok magyar
és angol nyelven.
PEPITA PLAYBACK TÁRSULAT – Kapcsolat: Pénzes Gábor, repuloember@gmail.
com; pepita.szinhaz@gmail.com. Ismertető: A Pepita Playback Társulat 2002-es
megalakulása óta havi rendszerességgel tart nyílt playback-improvizációs színházi
előadásokat. Jelenleg 14 tagja van. Alakulás: Budapest, 2002. Közreműködők az
alakulás óta: Játékmesterek: Dr. Bakó Tihamér, Donáth Attila, Rózsa Dániel, Sándor
Zsuzsanna, Somogyi Bea, Sütöri Ágnes; Színészek: Abonyi Dávid, Bakacsi Gyula,
Bubik Szabolcs, Bús László, Czigány Katinka, Dénes Fruzsina, Ézsöl Andrea, Katona
Emese, Kiss B. Judit, Kovács Eszter, Lendvai Zsófia, Orbán Ágnes, Pénzes Gábor,
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Rózsa Dániel, Sándor Zsuzsanna, Somogyi Bea, Sütöri Ágnes, Szabados Györgyi,
Szemler Géza, Szendrő Szupi József; Zenészek: Pallós Roland Krisztián, Puporka
Elemér; Állandó közreműködők: Maróti Dénes playback-rajzoló, Hitka Balázs fotós,
Ana Andric vendégszínész; Különösen fontos nézők: Berkecz Zoltán, Besenyő
Gábor, Rózsa Klára. Előadások: Havonta egy nyílt előadás, minden évadban 9-10
hónapon át, továbbá a Hétesen, idősklubokban, családsegítőkben, lakóházakban,
szülinapi bulikon, leánybúcsúban, változatos közönség előtt. Rendszeres helyszínek:
Pinceszínház, Ráday Könyvesház, Ötödik Ajtó, Komod Színház (múlt), Szív-Kamara
(jelen). Alkalmi helyszínek: Antimatéria, Közgazdasági Politechnikum, Almássy tér,
Kolibri Pince, Merlin Színház, Spinoza, Zöld Macska, Csíkszereda. Tréningek:
Kezdő tréning (2010). Más események: Nyitott Műhely (2011-2012-es évad); Art for
Multicultural Commuities 2010-2012; Társadalmi Párbeszéd Színház (2011, 2012,
2013). Támogató: Tempus Közalapítvány, a Vitakultúra Egyesületen keresztül.
PSZÍNHÁZ – Kapcsolat: Dr. Bakó Tihamér: bakotihamer@gmail.com. Ismertető:
A társulat férfi tagjai 2002-ben úgy döntöttek, hogy létrehozzák a Pszínházat,
hogy együtt játszhassanak, zenésznek pedig egy ifjú titánt kértek fel. Mindannyian
pszichodramatisták, akikre jellemző a „hedonista életélvezet, a közös alkotás öröme”.
Közös és egyéni munkáik során gyakran dolgoznak a playback eszköztárával.
Az elmúlt 10 évben játszottak konferencián, születésnapon, könyvbemutatón,
szervezetfejlesztési munkákban, illetve tavaly részt vettek egy londoni egyhetes
playback-találkozón is. Tagjai aktív résztvevői és alkotói a hazai és a nemzetközi
playback-életnek. 2010 óta tartanak playback-matiné előadásokat, ahol általános
iskolásoknak játszanak. Alakulás: Budapest, 2002. Jelenlegi társulat:
Társulatvezető: Dr. Bakó Tihamér; Játékmesterek: Dr. Bakó Tihamér, Donáth Attila,
Simon Péter; Színészek: Dr. Bakó Tihamér, Donáth Attila, dr. Pálmai Kálmán, Simon
Péter; Zenész: Katona Emese. Közreműködők az alakulás óta: Veronica Needa
(vendég játékmester), Rózsa Dániel, Sándor Zsuzsanna, Somogyi Beáta (vendég
színészek), Molnár Balázs (zenész), Katona Emese (playback-matiné színész).
Előadások: Havi rendszerességgel. Tréningek: Hazai és nemzetközi képzések,
évente 2-3 alkalmazott vendégszereplés. Aktivitások: Playback-matiné, továbbá
részvétel a nemzetközi playback-mozgalomban, az Országos Playback-színházi
Találkozókon. E-mail: pszinhaz.tortenetek@gmail.com.
RÖGTÖNZÉSEK SZÍNHÁZA – Ismertető: A színház részben a Magyar
Pszichodráma Egyesület 1. Konferenciájára tervezett emlékelőadásnak köszönheti
létrejöttét. Vezetője és játékmestere, Kiss György Ádám azt gondolta, hogy érdemes
lenne Jacob Levy Moreno emlékére egy olyasfajta színházat csinálni, amilyennel
Moreno is kísérletezett. Az első előadás címe, „Rögtönzések színháza, 1922”,
az osztrák Stegreiftheater névre és a keletkezés évszámára is utalt. A társulat
tíz év alatt közel ezer nyílt előadás, tréningek és módszer-specifikus fellépések
segítségével terjesztette a playback-színház szellemiségét Magyarországon és a
közeli országokban. A társulat tagjai a hagyományos színház művelése helyett az
interaktivitásnak, az improvizációnak, a véletlennek, a spontán cselekvésnek teret adó
színházzal kísérleteztek, nagy elismertséget szerezve munkájukkal az érdeklődők,
a tanítványok körében. A magyarországi playback-mozgalom megalapozása is a
társulat nevéhez fűződik, a jelenleg országszerte működő húsznál több playbacktársulat, -csoport létrehozása, képzése, továbbfejlesztése direkt vagy indirekt módon
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a színház tagjainak köszönhető. Alakulás és befejezés: Budapest, 1992-2002.
Vezető: Kiss György Ádám. Közreműködők az alakulás óta: Játékmesterek: Kiss
György Ádám; Színészek: Dr. Bakó Tihamér, Donáth Attila, Erdős Judit, Fedor Béla,
Dr. Kaposvári Anikó, Kiss György Ádám, Mátay Melinda, Dr. Parádi József, Pálmai
Kálmán, Simon Péter, Szabó Judit, Váradi Mária, Zánkay András, valamint rövidebb
ideig: Irtzl Károly, Bokor Judit, Szegő Andrea, Merényi Márta; Zenész: Petrók Marcell.
Előadások: A társulat mintegy 1000 előadást tartott. Rendszeres helyszínei voltak:
Pinceszínház, ELTE Jogi Kara, Bálint Közösségi Ház, míg alkalmilag országszerte
szerepelt. Más aktivitások: A társulat életében kiemelkedik, hogy nemzetközi
színházszakmai kapcsolatokat épített, külföldi utakon vett részt, illetve playbackképzőket hívott meg workshopok tartására.
RÖGTÖNZÉSEK SZÍNHÁZA, A LAKMUSZ – Kapcsolat: Szabó Judit, lajtorjas.
szabo.judit@gmail.com. Ismertető: A 2002-ben feloszlott Rögtönzések Színháza,
az első magyarországi playback-formáció vezetője, Kiss György Ádám 2007-ig is
folyamatosan működtetett azonos nevű, de változó összetételű playback-társulatokat,
melyekben a régi tagok közül Szabó Judit mindvégig színészkedett. 2006-ban,
amikor a Barabás Villában lépett fel rendszeresen az akkori társulat, csatlakozott
Tóth Attila Ricsi. Hármuk víziójából, lelkes újítókedvéből és tudatos koncepció iránti
igényéből született meg az új társulat, amely nevében megjelenítette a morenói
gyökerekhez és az eredeti Rögtönzések Színházához való kötődését, ugyanakkor
jelezte újszerűség iránti igényét és elkötelezettségét is. A 2007-ben megalakult
„Rögtönzések Színháza, A LAKMUSZ” régi és új tagokból verbuválódott, igényes
és sokoldalú csapatként színesítette a hazai playback-színházi palettát. Fennállása
alatt művészi teljesítményével, szociális érzékenységével, a szakmai közéletben és
képzésekben kifejtett aktivitásával a playback-mozgalom élvonalának történetébe
írta be magát. Alakulás és befejezés: Budapest, 2007-2012. Alapítók: Kiss György
Ádám, Szabó Judit, Tóth Attila Ricsi. Vezetők: Kiss György Ádám, Tóth Attila Ricsi.
Közreműködők az alakulás óta: Játékmesterek: Kiss György Ádám, Tóth Attila
Ricsi, Szabó Judit; Színészek: Czellár Móni, Gyulavári Ágnes, Horváth Viktória, Kiss
György Ádám, Kovács Nóra, Pogány Anikó, Róna Péter, Snír Péter, Sutka Balázs,
Szabó Judit, Tóth Attila Ricsi; Zenészek: Kenesei Ráchel, Nemeskéri Csaba; Állandó
közreműködők: Tomcsányi László. Előadások: Közel száz színházi előadás,
heterogén, felnőtt közönségnek, néhány gyerekelőadás a „Lakmuszka” projekt
keretében. Rendszeres helyszínei: Repeta Sarok, Take Five, Kossuth Klub. Alkalmi
helyszínei: Sirály Multikulturális Intézet, KoMod Színház, Millenáris Park, Múzeumok
Éjszakája, Víz, Zene, Virág Fesztivál, Nők Lapja Alkotótábor, Állampolgári Részvétel
Hete – Láss gyereket élőben!, családi és céges rendezvények. Tréningek: Kb. 10
playback-improvizációs kurzus érdeklődőknek; Szervezetfejlesztő workshopok a
Grow Csoporttal együttműködve. Más események: A társulat szakmai útjai, külföldi
társulatoknál tett látogatásai, közös fellépései: Berlin (Németország) és Vilnius
(Litvánia). Köszönetnyilvánítás: „Külön köszönet Hankiss Elemér szociológusfilozófusnak, aki a Kossuth Klubban meghívott vendégként emelte az est fényét,
Réti Mária művészettörténésznek, aki a KoMod Színházban inspirálta az előadást,
valamint „Pálferi” atyának, aki lelkes hívei jóvoltából kétszer is otthont adott a
társulatunknak, hogy rendezvényükön játszhassunk.”
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RÖGTÖNZÉSEK SZÍNHÁZA MINT ÜVEGGYÖNGYJÁTÉK – Kapcsolat: Kiss
György Ádám: kissgyorgyadam@gmail.com. Ismertető: 2012. szeptember 22-én
volt a társulat első fellépése, amely fejlesztő színházi közösségként határozza meg
magát. Körülötte a színészek és a mesélők is új lehetőségeket próbálnak ki – ezt az
értéket közvetítik, ami a legfontosabb számukra. „A történetmesélés és -megjelenítés
megtanított bennünket spontán módon játszani, érzéseket előadni, a színházon
kívül pedig szabadabban gondolkodni és cselekedni. A hiteles megjelenítésben és
a történetek üzeneteiben hiszünk. Azt vettük észre, hogy a történetek többrétegűek,
és ha régészekként közelítünk feléjük, elénk tárulnak olyan tartalmak is, amelyekre
eddig nem is gondoltunk. Mostanában egy előadás dramaturgiaívéhez szükséges
törvényszerűségek megismerése, a csend okos használatához és a színpadi jelenlét
kialakításához szükséges színészi eszközök elsajátítása a legfontosabb számunkra.”
Alakulás: Budapest, 2012. Játékmester: Kiss György Ádám. Színészek: Baricz Előd,
Bíró Éva Gabriella, Bója Zoltán, Kovács Kati, Kugler Gyöngyi, Labányi Ildikó, Léka
Zoltán, Sinai Samira. Zenészek: Cseke Szabolcs, Ditrói Benjamin, László Lilla, Gazda
Ákos. Állandó közreműködő: Sipos Bence (videó). Előadások az első évadban:
Az Ózd melletti Hétesen (lakásszínházak); Tematikus előadások (például „Kreativitás
és szenvedély” címmel Kovács Tamás festményeihez kapcsolódó történetek
eljátszása); HAIKU-író pályázat kiírása, majd a legjobb alkotások megjelenítése a
Költészet Napja tiszteletére; Workshopok Williams-szindrómás gyerekeknek; Perzsa
mesék című előadás, ahol a nézők perzsa és magyar történeteket meséltek.
SORSFONÓ TÁRSULAT – Kapcsolat: Novák Magdolna: magdolna.novak@gmail.
com. Ismertető: Önismereti műhely a Sorsfonó Egyesület tagjai számára, tranzithely
a Villanásokban felnőttek számára, továbblépési lehetőség az Élményszínházból
kiröppenőknek. Alakulás: Békéscsaba, 2008. Alapítók: Novák Magdolna, Szathmári
Kornélia. Játékmesterek: Galambosné Varjú Blanka, Novák Magdolna, Szathmári
Kornélia. Színészek: Ancsin Árpád, Galambosné Varjú Blanka, Gaál Roland, Gyenge
Kriszta, Hocz György, Kovács Mihály, Novák Magdolna, Piskolty Tiborné, Szathmári
Kornélia, Szikora Mihály. Állandó közreműködők: Danszki Fruzsina. Előadások:
13 önálló, 24 közös előadás a Villanásokkal és az Élményszínházzal. Rendszeresen:
Csabagyöngye KK, Pszichológiai Tanácsadó, FEK Étterem. Tréningek: Havi 3 óra.
Honlap: www.sorsfono.hu. Blog: www.sorsfonoszinhaz.blogspot.com. Egyéb:
A társulat korábbi neve: Sorsfonó Színház. Támogatók: Sorsfonó Önismereti
Egyesület, Csabagyöngye KK.
SZATMÁRNÉMETI PLAYBACK TÁRSULAT – Ismertető: A Szatmárnémeti Playback
Társulat a Donáth Attila által indított „Tükör által világosan – TÁV” című projekt keretében
alakult. Alakulás és befejezés: Szatmárnémeti, 2012-2013. Alapítók: Barkász
Gabriella (társulatvezető, színész), Fazekas Csilla (játékmester, színész), SzodorayParádi Réka (házigazda, színész). Előadások: Meghívásos alapon szervezett előadás
Szatmárnémetiben (2012); A TÁV-csoport zártkörű előadásaiban való fellépések:
Szatmárnémeti, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely Dunaszerdahely, Budapest,
Mohács (2012-2013). Workshopok: A szatmárnémeti társulati tagok részvételével, a
Babes-Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémetiben működő tanítóképző szakának
oktatói és hallgatói részére (Szatmárnémeti, 2013); A TÁV-csoport keretében:
Marosvásárhelyen a Segítők Konferenciáján (2012, 2013), Nagyváradon, a „Születés
Hete” (2012, 2013), Kolozsváron, a Kolozsvári Magyar Napok (2013) keretében.
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SZERVEZETSZÍNHÁZ – Kapcsolat: Dr. Parádi József: drparadij@gmail.com.
Ismertető: Cégek, szervezetek számára játszó társulat. Alakulás: Budapest, 2005.
Alapítók: Bagdi Bella és Dr. Parádi József. Vezető: Dr. Parádi József. Közreműködők
az alakulás óta: Bagdi Bella, Dr. Parádi József, Parádi Kristóf, Sebestény Tibor.
Aktivitások: Tréningekhez kapcsolódó előadások, illetve önálló tréningek playbackszínházi elemek felhasználásával. Honlap: www.szervezetszinhaz.hu.
TÜKÖR SZÍNPAD – Kapcsolat: Károlyi András: andras.karolyi@hp.com. Ismertető:
A budapesti Tükör Színpad 1994 és 1999 között a második magyarországi playbackszínházként élt és virult. A társulat magja Kiss György Ádám és Dr. Parádi József (akkor
mindketten a Rögtönzések Színháza tagjai) playback-táborában, 1994 júniusában,
Mátraalmáson találkozott először. 1994 őszén megalakult a Tükör Színpad, ezt
követően havonta lépett fel a BME R-Klubjában. 1995 és 1999 között nyaranta
playback-táborokat szervezett az érdeklődőknek, és igyekezett a playback örömét
a táborlakók számára átadni. A rendszeres havi fellépések mellett rendezvényeken,
iskolákban, vállalatoknál is szerepeltek. A Tükör Színpad ötéves működése alatt
mintegy 100 alkalommal lépett színpadra a playback örömét nyújtva közönségének
és tagjainak. A társulat Károlyi Andrást választotta vezetőnek. 1999-ben a társulat
feloszlott. Alakulás és befejezés: Budapest, 1994-1999. Alapítók: Bácsi Tibor,
Herczenik Zoltán, Károlyi András, Kende Sándor, Kürti Jutka, Magyar Judit, Nagy
Zsuzsanna, Rubin Eszter, Tamás Kata. Vezető: Károlyi András. Játékmesterek:
Kürti Jutka, Károlyi András. Színészek: Bácsi Tibor, Herczenik Zoltán, Károlyi András,
Kende Sándor, Kürti Jutka, Magyar Judit, Nagy Zsuzsanna, Rubin Eszter, Tamás Kata,
Baranyi Kati, Blaskovics Eszter, Klemm Kati, Tar János, Trombitás Kati, Simoncsics
Gábor. Színészek a 2010-es Rogers Iskolai nosztalgia előadáson: Bacsik Ági, Erbits
Éva, Kovács Béla, Lipták Era (az iskola tanárai), és Nagy Zsuzsa, Bácsi Tibor.
Zenész: Oláh Zoltán. Állandó közreműködők: Zala Szilárd (házigazda-igazgató,
R-Klub, †2005). Előadások: Közel száz, ~20 évente, ebből havi egy rendszeres
alkalom mellett rendezvényeken, táborzáró nyilvános előadásokon. Rendszeresen:
R-Klub, Műszaki Egyetem; Közgáz Kinizsi utcai kollégiuma. Alkalmilag: Rogers Iskola
(1995, 2010), kongresszusok, vállalati, iskolai rendezvények. Tréningek: Nyitott
nyári táborok 4 alkalommal (1995, 1996, 1997, 1998) – ezeket a társulat tartotta;
Workshop az 1999-es budapesti PIfE (Psychodrama für Europe) kongresszuson
(Bácsi Tibor – Károlyi András és 40, zömében nem magyar résztvevő); Workshop
a második (1998) debreceni pszichodráma-kongresszuson. Kiss György Ádám, Dr.
Parádi József, Vikár András tartott egy-egy, a társulatra szabott tréninget. Részt
vettek Magyarországra látogató külföldi playbackesek tréningjein, workshopjain
(például Deborah Person). Más események: A Tükör Színpadnak (is) köszönheti
létét talán az első magyar playback-csemete, Károlyi Ábel (2001), aki Nagy Zsuzsa
és Károlyi András gyermeke.
VAKU PLAYBACK TÁRSULAT – Kapcsolat: Sebestény Tibor: sebesteny.tibor@
gmail.com. Ismertető: A társulat Sebestény Tibor által megtartott playbackalapképzés után alakult 2007 novemberében. 2008 decemberében választotta a
VAKU Playback Társulat nevet. 2009 januárjától havi rendszerességgel lépett fel a IX.
kerületi Politechnikumban. Tematikus, nyílt előadásaikon többek között a következő
témákat dolgozták fel: „Első lépések”; „Várjuk a tavaszt”; „Április bolondja”; „Érettségi
vizsgák”;„Hosszú forró nyár – Szent Iván éj”; Valami vadság”; „Születés”; „Öröm”.
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A nyilvános előadásokon túl hívásokra léptek fel, többek között búcsúesteken,
megemlékezéseken, hajléktalanszállón, konferenciákon és esküvőkön. Alakulás
és befejezés: Budapest, 2007-2011. Játékmester: Sebestény Tibor. Színészek:
Bozsogi Dia, Dukát Csilla, Gábor Zsuzsa, Kántor Árpád, Mihályi Éva, Nagy Zsófia,
Novák Lajos, Varga Zoltán, Wágner Gábor. Zenészek: Reggel Zsófia és Varga
Zoltán. Állandó közreműködők: Lukács András világosító. Előadások: A társulat
mintegy 30 előadást, míg Sebestény Tibor a 2011-es Országos Playback-színházi
Találkozón Gestalt a playbackben címmel műhelyt tartott. Rendszeres fellépések:
Politechnikum (Budapest IX. kerület, Vendel u. 3.).
VILLANÁSOK MENTÁLIS SZÍNHÁZ – Kapcsolat: Novák Magdolna: magdolna.
novak@gmail.com. Ismertető: A playback-technikával 2002-ben a Semmelweis
Egyetem mentálhigiénés képzés intenzív hetében ismerkedtek meg, Dr. Parádi
József közvetítésében. Tizenegyen – óvónő, tanító, tanár, lelkész, fotóművész,
szociológus, diplomás ápoló, dramatikusok – úgy gondolták, hogy társulatot
alapítanak. 2002-ben Korom István és Papp Lajos (Érintések) trénereket kérték fel
további képzés megtartására, akik annak végén maguk is a társulat részévé váltak,
hasonlóan egy autodidakta segítőhöz. A Villanások Szeged és Békéscsaba között
vándorol. Az idők folyamán többen megfordultak a társulatban: színész, újságíró,
családterapeuta, népművelő, mentálhigiénés szakemberek. Alakulás: Szeged,
2002. Alapítók: Brassó Imre Albert, Füri János, Dusa Katalin, Garay Éva, Hevesiné
Kratochwill Katalin, Korom István, Novák Magdolna, Papp Lajos, Péli Gyöngyi,
Portörő Katalin, Puskárné Nagy Tímea, Szatmári Kornélia, Szűcs Lajosné. Vezetők:
Hevesiné Kratochwill Katalin, Novák Magdolna. Közreműködők az alakulás óta:
Játékmesterek: Korom István, Novák Magdolna; Színészek: Brassó Imre Albert, Füri
János, Dusa Katalin, Galambosné Varjú Blanka, Garay Éva, Gyaraki Lívia, Gyenge
Krisztina, Hevesiné Kratochwill Katalin, Korom István, Koszna István, Mikóczy
Erika, Novák Magdolna, Papp Lajos, Péli Gyöngyi, Portörő Katalin, Puskárné Nagy
Tímea, Somogyi András, Szatmári Kornélia, Szandi Bálintné, Szikora Mihály, Szűcs
Lajosné, Zsindelyes Dávid; Zenészek: Szilágyi Robert; Állandó közreműködők:
Portörő Katalin fotóművész. Előadások: 72 előadás (évente ~7), ~30 nézővel
előadásonként. Békéscsaba: Zöldbambusz Vegetáriánus Étterem, Csabagyöngye
Kulturális Központ, Tudásház és Könyvtár; Szeged: Napfény Park, Millenniumi
Kávéház. Alkalmilag: Tömörkény Gimnázium, Szeged; FEK, Békéscsaba. Tréningek:
6 nap évente, és az előadások előtt két-három órában. Más események: „Változatok
Önmagunkra” című előadássorozat, meghívott mesélőkkel. 12 workshop. A társulat
gyermekei: Szabadkai Tükör Színpad, Sorsfonó Színház. Blog: www.villamszinhaz.
blogspot.com. Támogatók: Sorsfonó Önismereti Egyesület, Horizont Rehabilitációs
Közhasznú Alapítvány.
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