
A középiskolai irodalmi színpad neveléslélektani
jelentősége

Az irodalmi színpad az irodalmi nevelés és ismeretterjesztés egyik legmoder-
nebb eszköze. Annyira új, hogy meghatározására a Magyar Irodalmi Lexikon sem
vállalkozott. Lényege - életet lehcllni az írott szavakba, lüktetővé, zengővé varázsolni
a hallgatag sorokat - még keresi a legmegfelelőbb formát.

Az irodalomtanárok azonban már felismertek a benne rejlő lehetőségeket: ha
a költeményeket, prózai szemelvényeket egy egységes gondolat szolgálatában úgy
állítják össze, hogy mondanivalójuk egymás által meghatványozódjék, az oktatói-
nevelői tudatosság felszikráztathatja, felzengcthcti mindazt, aminek érzelemviharában
pedagógiai alkotótevékenység teremteni képes.

Egy-egy irodalmi műsor nyomán önmagává száll vitába a hallgató, a néző:
létezett-e valóban, nem is régen, pedagógia program, amely csupán ismerctnyújtásra
törekedett, és nem tűzte ki célul a jellem kialakítását? Lehetett-e elv, amely csupán
tudással kívánta felvértezni a serdült ifjút, és nem látott már benne nevelési alanyt?
A pubertással foglalkozó pszichológiai és pedagógiai irodalom könyvtárat töltene
meg, az adoleszcenciáról csak lapokat találunk, az ifjúság megismerésérc újabban
jelentkezett hatalmas társadalmi igény is még csak az anyaggyűjtés megkezdődését
eredményezte. A hazai és külföldi pedagógusok és pszichológusok feltárták a ser-
dülőkor minden pozitív és negatív tulajdonságát, a belső viharokon átesett ifjú
magára maradt a jellem kialakulásának döntő korszakában. Mint üres szivacs, magába
szívott mindent, amit az iskolában, a könyvekben, a környező valóságban megtalált,
s nem irányította gondos pedagógiai vezetés, mit hogyan asszimiláljon belőle, hogyan
építse be lelkivilága, személyisége scjthalmazába.

Az igazi pedagógusban mindig elégedetlenséget, hiányérzetet ébresztett a be nem
fejezett munka tudata, a bizonytalanság a szárnyára bocsátott emberi sorsok felől.
A nevelési tervnek a középiskolás ifjúságra kiszélesítése, a szocialista erkölcsi nor-
mákkal körvonalazott embereszménynek, mint nevelési célnak a kitűzése nemcsak tár-
sadalmi szükségesség, hanem a neveléssel őszintén foglalkozó, alkotómunkája ered-
ményében gyönyörködni akaró tanár számára is lehetővé teszi teljesítménye értékelését.

Embert formálni démoni tevékenység. S a valóság megmintázandó darabján
függő tekintet még nem jelenti azt, hogy műalkotás születik. Képesség kell hozzá,
a szakma ismerete és megfelelő eszközök.

A nevelői alkotóképesség lényege: a valóság célszerűen megválasztott részeinek
exponálása útján az érzelmek, emocionális erők olyan irányítása, hogy az a szocia-
lista mórálnak megfelelő cselekvésbéri, magatartásban aktivizálódjék.

Egyik legnagyobb hatású eszköze pedig a középiskolás ifjú jelleme formálásá-
nak az irodalmi színpad.
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A Szolnokon bemutatott Irodalmi összeállítások á valóságnak olyan darabjait
ismertették meg az aktív résztvevőkkel és nézőkkel, amely magába foglalta mindazt,
amiért ifjúi lelkesedés lángolni képes: egy exotikus szigetország barnabőrű népének
élete, hősi küzdelme a szabadságért elevenedik meg a fehér-színes származású költő:
Nicolas Guillen modern ritmusú, csengő refrénekkel hangsúlyos költeményeiben a
Verseghy Gimnázium tanulóinak előadásában, a vendég debreceni irodalmi színpad
különböző mélységű és színárnyalatú mozaikkockákból illesztette össze a mai ifjúság
tablóját, a leánygimnázium növendékei a nő, az anya hivatását bontották szélesre
a bölcsőben szendergötől elindulva az egész emberiség fölé. :

S nevelői hatása? Milyen idegkapcsolatok alakíthatók ki, változtathatók meg egy
irodalmi műsor céltudatos felhasználásával? ' • :

A felserdült ifjú legnegatívabbnak ítélt, irányításra legjobban rászoruló jellern-
vonása a szabadságnak, fügetlenségnek olyan mérvű igénylése, amely nem egy eset-
ben a környező valóság tagadásához vezet. Az adolescens, aki már megszabadult
a serdülőkori gátlásoktól, aki ismerve saját értékeit, hatalmas erőfeszítéssel igyekszik
szétfeszíteni környezete egyre nyomasztóbbnak érzett korlátait, szabadságszükséglet-
élményeit vetíti az elnyomott nép forradalmi fellángolásába. Küzdelmükkel való
együttérzése egy tőről fakad azzal a belső kényszerrel, amelynek hatása alatt a szülői
ház és a társadalom szükséges és az ő védelmét szolgáló korlátait lázadozva bírálja,
a valóságot megváltoztatni törekszik. A felszabadító mozgalmak hirdetésével saját
szabadságvágyának ad magasabbrendű formát, s a durva önkénnyel szembeállítva a
tiszta humánumot, közelebb jut ahhoz a felismeréshez, hogy saját szabadsága, boldog-
sága csak a közösségben, a közösséggel (kisebb vagy nagyobb) összhangban valósít-
ható meg.

Az ifjúi vágyak másik irányulásának, a „megértő, hűséges társ'" keresésének útját
szintén befolyásolja az irodalmi színpad. Esztétikai élmények nyújtásával finomabbá
teszi a felserdültben a vágyat az ellenkező neműek iránt, az előadásra felkészülés
megköti szabadidejüket, foglalkoztatja őket, gondolatokat ébreszt, amelyek kicserél-
hetök, megvitathatok; többsíkú érintkezési felületet teremt, lehetőséget arra, hogy a
sexuális vágy helyett mély szerelem bontakozzék ki.

A felserdült intellektuális életének fő jellemvonása a felfogó képességnek olyan
foka, amely az egyén életében többé nem jelentkezik. A jól vezetett irodalmi szín-
pad az intellektuális igényeket is kielégíti, már anyaggyűjtés közben érdeklődést
támaszt egy-egy témakör, a valóságnak az irodalomban és művészetekben ábrázolt
egyes részleteinek teljes és módszeres tanulmányozására.

Az aktivitást, csclekvőkészséget ebben az életkorban gyakran károsan befolyá-
solja a serdült mindennapi álmodozása, amely az ember életének tartalma alatt
most éri el legnagyobb intenzitását. Az ifjú álmodozó a gyakorlatban megnyilvánuló
tehetetlenségi érzését nagyszerű lehetőségek realizálásával ellensúlyozza. Szószólói,
bmátor harcosai ők minden eszmének, aki rájuk bízta hitét, szilárd alapokra épített.
Önértékigényük és a valóságban elfoglalt helyük között ellentmondást a valóság meg-
változtatásával akarják feloldani. Az álmoknak az energiája - amelyet a romantika
is táplál - hatalmas pedagógiai lehetőségeket tartlamaz. „Ki kell használni, mint
nagy térségekben nagy gondolatokért vívott harc szorgalmas aktivitásának forrását,
mert táv-oli és optimista perspektívák felvázolását teszi lehetővé," (V, Erihoda: Beveze-
tés a pedagógiai pszichológiába, 319. lap.) De figyelmeztet azokra a veszélyekre is,
amelyeket magában rejt. A fiatalkorúak bűncselekményei az indexei annak, meny-
nyiben képes a pedagógiai vezetés ezt az energiát a társadalom számára pozitív
értékké változtatni. .

A versek, dalok előadásában önértékigényének kielégítését találja meg az ifjú,
s .-az. .előadói babérokról, nem.álmodozók színpadtechnikai feladatok végrehajtásában
fejthetnek ki tevékenységet. \.. . • • . . •
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A képzeletbeli kirándulás ÍCuba szigetére - zöld gyík a hamvaskék tengerben
- irányt ad a romantikus fantáziának. Az összekötő szövegben repülőgép suhan
távoli tájak felett, hazaszeretettől forró lelkű költő - Guíllén - lesz a vezetője az ifjú
álmodónak; a barnabőrű nép exotikus dalait, nyújtott sirámait, ritmusba szőtt láza-
dozását teremti újra az alkotó fantázia az egyik előadáson; a másikon lélegzet-
visszafojtva kísérik figyelemmel, ahogy mennek, „elmennek az anyák", csak halk láb-
nyomuk marad a szíveken, a puhába mélyen besüppedve, a keményt alig meg-
karcolva, csak tetteiktől lesz teljesebb az élet, csillámosabb a világ. A Jevtusenko
gyönyörű szavaival záródó élménysor után a lélek felszabadult katarziszban emelke-
dik saját öncélú vágyai, káros szenvedélyei fölé, s az érzelmeknek bátran, pedagógus-
kézzel megfogott akkordja tovább zeng a tudat mélyén a személyiségnek immár
űrökké alkotórészévé válva.
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