
A lélektan és a társadalomtudományok fejlő-
dése érdekes utat járt be. Alapvető jelenségeiket
a filozófia már korán megfogalmazta, Platón,
Arisztotelész, Cicero, Szent Ágoston stb. köny-
veket írt az államról, morálról, a viselkedés cél-
jairól, az érzelmekről és sok más kérdésről. A
19. századra az érdeklődés újraéledt, Kant pél-
dául nagy műben foglalta össze az ember lé-
lektani antropológiáját. Önálló tudományként a
20. század elején alakult ki a lélektan és a szo-
ciológia. A nagy álom e tudományok alkalma-
zása volt, például a nevelésben, az emberi bajok
megelőzésében és gyógyításában vagy az
együttműködés fejlesztésében. A tudományos
státuszt az empíria ígérte, a megfigyelés, az
adatok elemzése vagy a kísérlet. A természet-
tudományok példájának követése azonban a
fejlődést tévútra vitte. Az emberi megnyilvá-
nulások mind kisebb részleteit kutatták mind
pontosabban, matematikai apparátussal, és az
eredmények nagyon távol kerültek a hétköz-
napi humánrelevanciáktól. Az utóbbi évtize-
dekben egymást követik az emberrel foglal-
kozó tudományokban a válsághangulatok. A
szociológia társadalmi tekintélye például je-
lentősen csökkent. A lélektan „tartja magát”,
mert egyrészt kapcsolódik a neurobiológiához,
és ott valódi „anyagi” változókhoz tudja kötni
a viselkedési tényeket, másrészt pedig külön-
böző alkalmazási terek alternatív elméleteket,
megközelítési módokat engedtek meg, ame-
lyektől az akadémikus tudomány ugyan elzár-
kózik, de amelyek fogalmai, teóriái révén em-
beri dolgok érthetővé és befolyásolhatóvá
váltak.

Ilyen alternatív megismerési út a „naiv pszi-
chológus” modellje, az a felismerés, hogy min-
den ember öntudatlanul is pszichológiát „mű-
vel”, ha érvényesülni akar az emberi világban.
Nagyon sok szabály és tény létezik és működik
benne, ezzel sokat foglalkozik a hétköznapi élet
és az irodalom vagy a művelődéstörténet is.

Egy-egy új pszichológiai fogalom vagy szem-
léletmód rendezőelveket közvetíthet, vagy ki-
fejezési formulákkal segítheti az önismeretet, il-
letve a lelki ügyek „tematizálását”, „diskurzív
érzelmezését”, ahogyan ezt már a művelt köz-
beszédben is mondják. Mivel átlagos életta-
pasztalattal bíró ember nagyon sok ismerettel
bír a lélekről, az új, alternatív lélektanok szá-
mára tud partner lenni, míg az érzékelés, in-
gerfeldolgozás, indulati szabályozás stb. kuta-
tási eredményeinek mozaikjai távol állnak tőle.

A helyzetet illusztrálja a színjáték metaforája.
Minden nagy kultúrkör felfedezte a színházat
mint az emberi viszonyok leképezésének érde-
kes eszközét. Sok helyen a színház a vallásos
kultuszokból vált ki. A legváltozatosabb és leg-
szabadabb formákban az ókori görög kultú -
rában alakult ki. A színház a városállam intéz-
ménye lett, a ránk maradt romok nagysága
bizonyítja, mekkora érdeklődést váltott ki a
színház. Az ókori drámák, vígjátékok ma is
játszhatók és izgalmasak, „fogyaszthatók”. Már
a görög bölcselőket is foglalkoztatta a színház
hatásának titka. Arisztotelész híres katarzisel-
mélete olyan gondolati modell, amely megfelel
a mai alternatív lélektani elméleteknek. A néző
beleéli, belevetíti magát az eseményekbe, azo-
nosul a szereplőkkel (ma involvációról, identi-
fikációról, az énhatárok ideiglenes feloldódá-
sáról stb. beszélnek az aktuális alternatív
elméletek), átéli érzelmeiket, majd a cselek-
mény lebonyolódásával visszatér saját valósá-
gába, a drámai feszültségek mintegy távoznak
belőle, és szinte lelkileg megtisztul. Megmarad
a morális tanulság, bonyolult összefüggések
emlékéhez kötötten, és az érzelmi élmény (ma
„csúcsélményről” beszélnek egyes pszicholó-
giákban) nevelő, fejlesztő hatású.

Ma sincs jobb lélektani drámaelmélet, ez a fo-
galmi keret a színpad szinte minden viszony-
latára alkalmazhatóvá tehető. Az ókorban jelent
meg a színház esztétikája is, amelynek profán
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SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG…

A színpad metaforája az emberi
magatartás megértésében



oldala a tetszés, az elfogadás, később ez általá-
nos bölcseleti dilemma lett, de a színház „szó-
rakoztatóipari” elterjedése idején már a gya-
korlat olyan lett, mint ma, tetszésnyilvánítás
vagy kifütyülés volt a válasz a produkcióra,
lettek népszerű színészek és népszerűtlenek. A
színpadi „kánon” eltérése a valóságtól ugyan-
csak ókori találmány, a híres ókori esetet a leg-
utóbbi idők esztétikái is gyakran emlegetik: egy
színészt rendszeresen kifütyültek, mert nem jól
utánozta szerepében a malacvisítást, mire ő kö-
penye alatt valódi malacot vitt a színpadra, és
diadalmasan mutatta fel, mikor annak visítása
is nemtetszésre lelt. Az epizód állandó tanul-
sága a színész balgasága, a művészetben ter-
mészetes a sajátos értékek, normák uralma
(„nem a való, hanem annak égi mása…” – utal
Arany János is erre, szinte Platón ideaelméletét
idézve).

A klasszikus színház elsősorban a fantáziát
mozgatja meg, az ókori színész maszkban ját-
szott, a maszk a szerep alapvető érzelmi tartá-
sának felnagyított mimikai jegyeit közvetítette.
A szerep ebben a felfogásban viselkedési és ér-
zelmi kényszer. A színészi munka eleve felve-
tette a színész lelki valóságának és a szerep kö-
vetelményeinek eltérését. Későbbi, római
lelemény a „személy” fogalma, a persona, a
maszk latin neve, szó szerint: amin át a szereplő
beszél. A római kultúra ezzel értelmezést adott
az egyénnek, mégpedig azon a szerepen ke-
resztül, amit az életben betölt. Uralkodó, rab-
szolga, feleség, harcos stb. A persona fogalma
azután a modern lélektanra is hatott, és megal-
kotta a „perszonalitás” fogalmát, amit mi is
személyiségnek fordítunk, a mi magyar sza-
vunk már nem utal a maszkra, hanem inkább a
szereplő görög fogalmát idézi (to proszopon: az
arc, az arculat, tehát amiről az ember felismer-
hető…). A régi színház nem törődött a szerep-
lők differenciálásával, a drámai (vagy éppen
vígjátéki) szerepek érdekelték. A cselekményt a
párbeszédek hordozták, nem tudtunk arról,
hogy az ókori színjáték különösebben cselek-
ményes lett volna, legfeljebb a hanghatások ér-
zelemkifejező vagy helyzetbeállító változatai
(lásd malacvisítás) lehettek erőteljesek. A kórus
magas elvontsági szinten, szinte filozofikusan
(monoton módon) adta meg a cselekvés kon-
textusát. Az ókori színház tehát – ma így mond-
juk – a „beszédaktus”, illetve a „kommunikatív
cselekvés” síkján működött, sok teret hagyva a

képzeletnek. A „rácsodálkozás” a szóra, a je-
lentésre a görög világ különleges sajátossága,
mai tudományos (kognitív szemantikai, pszi-
cholingvisztikai stb.) tudásunk szerint ez az el-
vonatkoztatás fokozatainak, képi tartalmainak
(metaforáinak) közvetlen átélhetőségét, újdon-
ságát tükrözheti. Az antik világ a memorizá-
lásra volt utalva, így nem csoda, hogy sokan
tudták, reprodukálták és tanították az eposzo-
kat, mitológiai mondákat, és valószínűleg ter-
mészetes lehetett, ami minden Platón-dialógus
kerete, hogy a nagy beszélgetést, vitát egy jelen-
lévő szó szerint mondja el az érdeklődőnek. Az
a mód lehetett különleges, amely a dialógusok
elején vagy néha a természetes szünetek leírá-
sában (például esznek, új érkezőt fogadnak stb.)
vagy a befejezésben látszik, az áhítatos figyelem
a jelentésre, a készség ennek elemzésére, az
öröm az új összefüggések megértésében. A ró-
mai kultúrában ez már hiányzik, és a latin nyelv
– ez Cicero egyik visszatérő témája – nem is al-
kalmas annyira, mint a görög, és hogy orvosi
vonatkozásáról is szóljunk, ezért is lett az orvosi
nevezéktan alapja főleg a görög, pedig a kö-
zépkorban a görögöt nem tanították (graeca
sunt, non leguntur).

Mindez a képzeleti munka később csökkent,
több tényező miatt. Az ókori színjátékok lineá-
risak és fókuszáltak voltak, a történet kibonta-
kozásának fázisait inkább új szereplők belépése
hozta a fő színterekbe, később a színek válto-
zása jobban érzékeltette a múló időt, és a dara-
bok érdekességéhez sokban hozzájárult a szín-
házra jellemző idősűrítési lehetőség. Új szín
már a későbbi idő, az időugrásokkal jobban
előtűnnek a cselekmény csomópontjai. A kö-
zépkori színház a szcénákat mozgalmassá tette,
jobban előtérbe került a színészi teljesítmény
vagy a jelmez. A megvilágított színpadon na-
gyobb szerepet kaptak a gesztusok, a mimika
vagy a hangeffektusok.

A színpad Moliére, de különösen Shakespeare
után jobban érzékeltette az egyéniséget, és ez-
zel szolgálta a megindult társadalmi individu-
alizációt. Jobban figyelembe vették a jellemáb-
rázolást, a sorskérdések helyett inkább a jellemek
tragikuma vagy komikuma vált érdekessé. A
színház is segített abban, hogy a lélektan oly so-
kat foglalkozott a jellemtipológiákkal, ugyanis
a színpad is segített elhitetni, hogy a viselkedési
sémák alapján az emberek megismerhetők, ki-
számíthatók. Részben a képzeleti körülmények
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nagyobb súlya, részben pedig a jelmez és jel-
lemsztereotípiák miatt gyakori színpadi téma,
akcióforma lett a szerepcsere, amíg a színész nem
volt különösebben érdekes, addig a szerepcse-
re hihető volt, az utóbbi évszázadban ez már csak
ritkán és különleges körülmények között tör-
ténhet meg. A színház lelki effektusait a film tud-
ta a végletekig elvinni, a színterek szaporítha-
tók, a szcénák üzenete bonyolult lehet, a sze-
mélyközi viszonyok, párbeszédek anatómiája ki-
dolgozható, a mimika és a gesztusok jelentősé-
ge teljesen kibontakozik. Mindez a színészt
nagy feladatok elé állítja, és egyenesen vezetett
a színészkultuszig. Ezt a kultuszt a színház fo-
kozatos politizálódása és intézményesedése
alakította ki. Az utóbbi évszázadokban ugyan-
is a színház nemzeti és ideológiai eszmék hor-
dozója lett, bizonyos klasszikus darabok a kul-
turális emlékezet részeivé váltak, ezeknek ese-
ményeit már a nézők túlnyomó többsége jól is-
meri, így a rendező, a díszlettervező, a jelmezes
vagy a színészek teljesítményére figyel. A lélek-
tan számára ebből a fejlődésből tanulság, hogy
a történeti elbeszélés, a narratíva mennyire vál-
toztatható viszonylag kis elemek cseréjével
vagy átalakításával. A modern színházban min-
den változhat a klasszikus darabban is, más kor-
ba, földrajzi vagy politikai környezetbe he-
lyezhetők az események, lehet játszani a mez-
telenség, az erotika, az agresszió vagy a borza-
lom effektusaival is. Az ismert darabok kon-
textusát tágítja, hogy opera vagy musical, báb-
játék, film stb. lehet ugyanabból a szöveg-
könyvből. Új intézményesedés, hogy a klasszi-
kus darab lehet akár értéktelen önmagában, már
a rendezők és a dramaturgok „kunsztjaira” fi-
gyelünk, és ez teszi érdekessé a rég elavult, ak-
tualitását vesztett darabot (amelynek szerzője ál-
talában persze irodalom- vagy színháztörténe-
ti érdemekkel bír). Ma már a képzeletre kevés
munka marad, a mai néző már sémákkal, köny-
nyen „dekódolható” összetett üzenetekkel ta-
lálkozik. Az újítások a színház lényegét kevés-
sé érintik, például a rögtönzések, a nézőtér
„megszállása”, az interaktív színházi cselekvés
a nézők bevonásával stb.

A színház és a szórakoztatás kapcsolata, il-
letve a színészkultusz ma az alakítást, a nehéz
szerepek eljátszását helyezte előtérbe. Ennek
lélektani tanulsága a hitelesség, valósághűség,
amelyet ma értékelnek a nézők, csakúgy, mint
a jellemábrázolást. Ez a közbeszédbe bevitte a

„megjátszás” modelljét, ezzel bizonyos meg-
nyilvánulások jelképes felelősségét visszajut-
tatják a küldőnek. Ha valaki megjátssza a fel-
háborodást, akkor nem kell a hibánkat keresni.
A megjátszás bizonyos fokig tudatosítja a köz-
gondolkodásban a viselkedés inszcenírozottsá-
gát, dramaturgiáját, koreográfiáját. Ezek sema-
tikus algoritmusok a viselkedésben. Ilyenek a
helyzetértelmezéseink és motivációs visszaem-
lékezéseink „narratíváiban” is vannak.

A színház metaforája különösen a szoci-
álpszichológiának adott sokat, érdekes módon
ez csak a 20. század második felére vált nyil-
vánvalóvá, és azóta sem aknázták ki még a ta-
nulságokat. Míg a szerep több modern nyelvben
inkább a viselkedés őszinteségét asszociálja, az
angolban a viselkedés előírtságára utal. A sze-
rep társadalmilag kialakított és rögzített hely-
zetek kötelezettségeit tartalmazza, minden sze-
rep partnerekkel bonyolódik, sok szerepnek
egészen bonyolult partnerhálózata is van. A part-
ner és a szerepviselkedés szituációkra aktivál-
ja a viselkedést, és adja meg a megnyilvánulá-
sok sajátos jelentéseit. A színek a darabban szi-
tuációk, pl. kórteremben az ápolószemélyzet és
az orvos felidézi a betegszerepet, irodában
tisztviselő találkozik az ügyfelekkel. Utcán
vagy üzletben pillanatnyi szereprelációk éled-
nek fel és hunynak ki. A nem és az életkor sze-
repei letehetetlenek, bizonyos hivatási szerepek
(pap, katona, orvos) különböző szituációk sze-
reprelációit színezik át. A színpadon a szerepek
közötti interakció automatikus, de szembetűnik
az is, hogy a szerepet az emberek elvárják egy-
mástól, és a szerepviselkedés minőségét kom-
munikációval szabályozzák, az elvárások meg-
hiúsulása esetében szankciókkal élnek. A leg-
különbözőbb szerepzavarok és szerepek körü-
li konfliktusok lehetségesek az életben és ter-
mészetesen a színpadon is, de a bennük rejlő
pszichológiai tanulságokra csak azóta figyelünk,
amióta a szerepelmélet mintegy kipreparálta a
szerepekben rejlő normákat és interakciós, kom-
munikációs sémákat. A szerepeket a szocializáció
során sajátítjuk el, előbb mintegy utánozva a szü-
lőket és másokat, majd különböző viselkedési
helyzetekben, amelyek gyakorlótérként szol-
gálnak. A felnőtt ember a maga szerepviselke-
désében nagy társadalmi tudást és tapasztala-
tot valósít meg, főleg rutinból, implicit módon,
kevés tudatossággal. Jelentős szerepgyakorlási
terület a munkaszervezetek világában találha-
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tó. A szerephelyzetek összehangolása és kor-
rekciója kommunikációs folyamatokban zajlik.
A színpadi dramaturgia, de még a filmek for-
gatókönyve is csak jelzi e viszonyokat, ezeket a
színészek és a rendezők valósítják meg, helye-
zik keretekbe. Sok szakember szerint a színpa-
don bemutatott emberi relációkat implicit tu-
dásként meg kellene fejteni, értelmezni kellene,
és ezzel sokban lehetne fejleszteni a lélektant. Vá-
laszokat lehetne kapni a szervezetek kapcsolati
erőtereinek, a vezetés és a hatalom mechaniz-
musainak, az intimitás és a személyes kapcsola-
tok kialakulásának, a konfliktusok természetének,
a kommunikációs önprezentációnak és sokféle
más érdekes területnek a kérdéseire. Természe-
tesen ezek között van a szenvedély, a lelki kórtan
vagy a lelki betegség sokféle arculata is.

A színház lehetséges lélektani tartalmainak
még két vonatkozásáról érdemes szólni, ezek a
viselkedés korrekciójával, fejlesztésével vagy
zavarainak gyógyításával kapcsolatosak. A
színház sokáig elsősorban az előadás szintjén
volt érdekes. Utóbb figyelem fordult a színház
szervezete és a produkció születése felé is. A be-
mutatóig sok próba, munka szükséges, ennek
során a darab minden részlete változik, csiszo-
lódik. Általában elfogadják a résztvevők a kri-
tikus visszajelzéseket is. Majd jönnek az elő-
adások, amelyek tovább javítják a produkciót,
vagy korrigálnak kisebb hibákat, megakadáso-
kat. A felkészülés folyamata a színpadi visel-
kedést reflektorfénybe állítja, ez fejlesztő ha-
tású. Emiatt pszichológiai alkalmazási terület
színdarabok betanítása és bemutatása nevelő-
otthonok, börtönök, elmekórházak lakói kö-
zött. A betanulási és a szereplési folyamat érté-
kelő, erősítő. Nem sejtett képességek kerülnek
elő, olyan élmények alakulhatnak ki, amelyek a
mindennapokban nem, hiszen ott a cselekvés
sodra ritkán engedi meg azt a fajta reflexív fi-
gyelmet, amit a próba vagy az előadás kivált. A
színház egész széles jelenségköre használható
így, lehet énekes-táncos darabokat, pantomim-
játékokat stb. gyakorolni. Sérült lelkek számára
különösen nevelő hatású lehet a bábjáték. A
bábjátékban megmozdul a fantázia, amelyről
szóltunk a régi színház kapcsán, amelyről azon-
ban a mai ember a modern ábrázolási módon
szinte leszokott. A cselekmények kontextusa
szimbólumokon át érvényesül, így a társas
helyzetek szituációs szabályai is felismerhetők.
A bábjáték visszavisz a gyermekkorba, a mesék,

a cirkusz, az ünnepségek világába, és a felidé-
zett emlékek lelki erőforrásonként használha-
tók.

A másik felhasználás a lelki vagy a társas prob-
lémák rögtönzéses színpadi megjelenítése. En-
nek két fő típusa van, mindkettőt Moreno dol-
gozta ki. Megfigyelte, hogy a színpadi cselekvés
érzelmi átélései és megjelenései a színészekben
is valamiféle katarzist, lelki fejlődést vagy saját
problémák megoldási ösztönzését válthatják
ki. A pszichodrámában a nyomasztó problémát
valaki eljátssza csoportos helyzetben. A csoport
egyes tagjai felveszik és megjelenítik a problé-
ma más szereplőinek szerepeit. Majd szerep-
cserék történnek. A mellékszereplőből főszereplő
lehet, a korábbi főszereplő mások, például konf-
liktuspartnerek szerepébe kerül. A terapeuta és
asszisztensei beavatkozhatnak a folyamatba,
megállíthatják, és a keletkezett érzelmek ki-
mondását kérhetik, vagy a játékban viselkedé-
si változásokat sugallhatnak. A pszichodráma
rendkívül dinamikus történés, ún. akciós terá-
pia, amely nagyon sok új önismeretet és új lel-
ki reakciómódot kelthet. A másik változat a szo-
ciodráma, ilyenkor a társas együttélés ellent-
mondásait és konfliktusait dolgozzák fel úgy,
hogy mindenki átélheti a feszültségben élő cso-
portok, például a kisebbségek helyzetét, és így
felszínre kerül a konfliktus lelki oldala. Ez se-
gítheti a konfliktusok oldódását. De ha ez nem
sikerül is, az alapvető társas probléma reális,
részletes megvilágításba kerül, az agresszió he-
lyett a konstruktív kommunikáció csatornái
nyílnak meg. Pszichodrámaszerű vagy szoci-
odráma-szerű elemek sokféle más terápiás meg-
közelítésbe (például pár- és családterápiába, cso-
portterápiába stb.) is beépíthetők.

A színházzal tehát az emberiség sokféle le-
hetőséget teremtett magának. Előbb a társa-
dalmi valóságot tette megismerhetővé, a sors, a
végzet – a nagy rendezők – működését, az isteni
eredetű erkölcsi parancs jegyében. Majd fel-
tárta magát az embert. Szerepek, döntési kény-
szerek, vágyak és bűnök hálóiban. Megmutatta
a szenvedéseket, a karaktereket, a meghiúsulá-
sokat. A világ színpadi megkettőzése tehát sa-
játos tükör, ez a tükör azonban a lélektan szá-
mára is használható, akár az összetett emberi
viselkedés törvényszerűségeit keresi, akár a
visszatükrözést nevelő vagy gyógyító módon
próbálja alkalmazni.

DR. BUDA BÉLA
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