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rf,, €s mondjam meg hogyan is k6vess6k ezeket a kis6r-
leteket. Volt id6, amikor rigy v6ltem, hogy tudom, mit
6s milyen sorrendben kell csin6lni, de a tapasztalat ar-
ra k6sztetett, hogy k6telkedni kezdjek felt6telez6seim-
ben. Az 6rz1kel&i gyakoraltok, a mozgiisgyakorlatok, a
szinpadi j6t6kok mind-mind hasznosak a koncentrdci-
6s k6szs6g 6s az 6nbizalom fejlesztes6re, azalkot6i rea-
g6l6sok serkent6s6re, a csoport-osszhan megteremt6s5-
re. De hasonl6 eredm6nyeket hozhat az is, ha valami-
lyen tort6net dramatiziil6s6val kezdjiik, vagr adott t6-
m6bol, k6rd6skil teremtiink dr6mdt. Hogy az emlitett
tev6kenys6gek megadjik-e a n-ovella dramatiz6l6shoz,
vagy drilmai jelenetek alkot6slhoz sztiks6ges j6rtass6-
got, ahogy azt altal4ftan felt6telezt6k valamikor, irgy
gondolom, nyitott k6rd6s. A tanulm6nyomban milr el6-
adott okokniil fogva, 6nnekem az a vr6lem6nyem, hogy
helyesebb a fri hangsirlyt a kreativ drimiikra helyezni
mint a szinpadi j6t6kokra.

Szdmomra a gyermekek kreativ dr6miban val6 ir6-
nyit6sa mindannyiszor izgalmas 6s elbtiv6ki 6lm6ny.
Olykor cstiggeszt6 6lm6ny is!Aki vezet, annak 6lland6-
an egyensfilyt kell tudni tartania szubjektiv 6s objektiv
6rdeklcil6se kozdtt. Ha a vezet6t nem tudja 6szint6n ki-
v6ncsiv6 tenni az, ami tdrt6nik, ha nem izgatj6k a j6t6k-
ban rejlci lehetris6gek, akor az eg6sz munka elfakul,
mert a gyerekek reagili4s6t a vezeto <isszpontosit6sa 6s
vitalit6sa v6ltja ki. Amellett szil6rd hive vagrok aveze-
t6 tr1f 6rhozval6 jog6nak is. De ha nem vagyunk k6pesek
ug;ranakkor objektivit6sunkat is meg6rizni, akkor ne-
hezen tudjuk felm6rni 6s helyiikre tenni az egyes gyere-
kek sztiks6gleteit 6s k6pess6geit, 6rz6kenyen 6s okosan
ir6nyitani az esem6nyeket, 6s lekiizdeni azt a kis6rt6st,
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AJelens€g
Olyan pszichol6giai elj6rdsnak a c6ljit, m6dszerta-

n6t, tiirt6net6t pr6billom itt r6viden 6sszefoglalni,
amely az dnismereti 6s a szem6lyis6gform6l6si csopor-
tos gyakorlatok k6r6be tartozik (mint ilyet, ter6pi6s c6l-
ra is alkalmazzik). Az eljdr6s l6nyege a viselked6si in-
dit6kok tudatosit6sa. Vagyis, bej6rni azt az 6rzelmi-
sziiks6gleti m ezot, amelyet egy cselekv6sl6lektani folya-
mat forr6svid6k6nek neveziink; <isszegyfijten i azokai az
eml6k-tdred6keket, em6ci6-foszl6nyokat, szok6s-ron-
csokat, amelyek belej6tszottak egy viselked6s megfo-
galmazis6ba.

Ebbe a k6rbe tartozik a pszichodrdma 6s a szocio-
drima vil6gszerte elterjedt m6dszere. Amikor ezeknek
az elj6risoknak mindenekel6tt az iinismereti 6rt6k6t

hogy kisaj6titsuk a dr6mit. Tudni 6s 6rezni, hogy ebben
a pillanatr6l-pillanatra v6ltoz6 folyamatban milyen
ddnteseket kell a gyerekekkel hozatni ahhoz, hogy az al-
kot6i folyamat 6s eredm6ny gazdiinak 6rezhess6k ma-
gukat, 6s, hogy milyen d<int6seket kellavezet6nek hoz-
nia ahhoz, hogy valamennyiiiket bevonja a j6t6kba 6s
tapasztalataikat elm6lyitse, ez az egy ik legnehezebb fel-
adat, ami az improvizativ driimilval foglalkoz6 csopor-
tok vezet6ire vdrhat.

Tanulm6nyom elej6n arr6l besz6ltem, hogy v6lem6-
nyem szerint az a lehetcis6g, amivel azimprovizativ dr6-
ma a gyermek 6let6t gazdagithatja, azimprovizativ dr6-
m6nak az 6lethez, 6s a dr6m6hoz, mint mriform6hoz va-
16 viszony6n alapul. Eml6keztettem arra, hogy a gyer-
mek szimb6likus fejlcil6se olyan folyamatok r6v6n va-
l6sul meg 6s nyilv6nul meg, amelyek a drdma 6letforril-
sait k6pezik. Vallom, hogy azoknak a legfontosabb esz-
krizdknek egyike, amelyek segits6g6vel mi, emberek a
viligr6l val6 ismereteinket bcivithetjiik, iinmagunkat
meg6rthetjtik, m6sokkal kapcsolatot teremthetiink ab-
b6l rill, hogy cselekvcik6nt 6s k<izremilkodrik6nt, klpze-
le tben olya kdrtilm 6,ny ek koz| hely ezzik magunka t,
amelyek tEnylegesen nincsenek jelen. Az improvizativ
driimilnak megvan az a \agy elcinye, hogy 6l ezzel a fel-
fedezii folyamattal; nem idegen, hanem ismercis, nem
gyotrelmes, hanem 6hajtott folyamattal. A jit6k 6szt<i-
ne, a mimentikus k6sztet6s, a szimboliziiils sztiks6ges-
s6ge 6s az afolott 6rzett 6rdm, hogy ismereteinket szim-
bolikus jrit6k form6j6ban fejezhetjiik ki, mind-mind
6letforriisa a dr6m6nak, annak a miiform6nak, amely az
emberi viszonylatokb6l emberi cselekv6s irtj6n hoz l6t-
re dinamikus metaf6r6kat...l '
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Szoci odr 6ma, psz i chod r 6ma, szerepgyakorl a tok
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ragadjuk meg, az ,,6nismeret" fogalmat nagyon pontos
6rtelemben alkalmazzuk. Nem arr6l van sz6, hogy ,,mi-
lyen vagyok", milyen tulajdons6gaim vannak, milyen
jellegekkel lenn6k leirhat6, hanem arr6l, hogy adott fel-
t6telek krizt hogyan viselkedem, milyen reakci6val
felelek megh atdr ozott f elhivilsra. Nagyon keveset tudok
magamr6l, ha valamilyen m6don meg6llapitj6k r6lam
- s errcil onismereti bel6t6som lesz -, mondjuk, hogy
diszkr6t, titoktart6 ember vagyok. De ha olyan helyzet-
be keriil<ik, amelyben a kdriilm6nyek pr6b6ra teszikezt
a von6somat, akkor szerezhetek a titok-k6szs6gemrcil,
titok-6retts6gemrcil igazi onismeretet.

Egy peld6n pr6bdlom megmutatni ennek a fajta 6n-
ismeretnek a felt6teleit. Istv6n krilcsdnadja lak6siit egy
bar |tjinak szerelmi tal6ikoz6r a. Ez a bar6t Katalinfial,
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egy fiatal asszonnyal j6r a lakisra. Katalin f6rje nagyon
f6lt6keny, tal6n kiss6 r6gim6dian, megdln6 a hiitlen
asszonyt is, a szeretdj6t is. Istv6n cjrzi a titkot. Csakhogy
eS/ nap beleszeret Ann6ba, aki ktil6n6s kapcsolatban
van Katalinnal. Bariltn6k is, vet6lyt6rsak is. Egyiitt j6r-
tak iskol6ba, 6s Anna nem egyszer f6jdalmasan 6llapi-
totta meg mag6ban, hogy Katalin szebb, mint ci, de leg-
alilbb olyan sz6p, 6s bizony gyakran elegdnsabb is. Ez-
zel a f6lt6kenys6gi 6rz6ssel pedig nyilv6n szivesen hal-
lan6, hogy Katalin bajba keriilt. Egy nap Anna megl6t-
ja Katalint azona korny6ken, ahol Istv6n lakik. Egy h6t
mirlva megint megl6tja, m6g k6zelebb Istviln lakisihoz.
Felmeriil a k6rd6s, tal6n Istv6nn6l jirt. Anna titkot szi-
matol, lecsap Istv6nra, azzalv6dolva, hogy Katalin biz-
tos ir6la jirt. Istv6n a viratlan t6mad6st6l zavarba jon,
lehetetleniil viselkedik; tagad ugyan, de a tagadisb6l ki-
hallatszik, hogy nem mond igazat, m6g el is pirul. Anna
jelenetet rendez. Tudni akarja, hogy milyen kapcsolat
van Istv6n 6s Katalin kiizt. Istv6n viszont ismeri Annil
aki kifecseg mindent, nem tart titkot, s m6g kev6sM, ha
Katalinr6l van sz6: nyilvin 6.lvezn6, a botriinyt.

Istv6nnak valamik6ppen ddntenie kell: m egorzi a til-
kot, vagy eleget tesz szerelme, Anna kiv6ns6g6nak 6s ki-
szolg6ltatja Katalint. Ezt a t6rt6netet kellene meg6lnie
Istv6nnak ahhoz, hogy diszkr6ci6j6r6l, titok-6retts6g6-
16l valamif6le 6rv6nyes tinismereti evidenci6ja legyen.

A szociodrima-pszichodr6ma 6nismerete ilyen
helyzeteken, ilyen viselked6si felt6telrendszereken,
ilyen szituativ konfliktusokon nyugszik. Ilyen helyzete-
ket kell teremteni ennek a m6dszernek a keret6ben, 6s
ilyen helyzetek meg6l6s6ve kell lehetciv6 tenni, hogy a
r6szt vev6k megismerj6k saj6t ig6nyeiket, pr6b6ra te-
gy6k ttircik6pess6giiket, on6r zeti hatf raikat, f ogalmat
szerezzenek saj6t meg6rt<i k6pess6giikrcil, bele6ki k6sz-
s6giikrril. Egy-egy ilyen helyzet alapjin tbdjik meg,
hogy mennyire k6pesek a neh6zs6gek elvisel6s6re, eset-
leges 6ldozatv6llal6sra, meddig terjed szolidarit6si
k6szs6giik. De minden esetre konkr6t helyzetrcil legyen
sz6. J6l meghat6rozott, konkr6t felt6telek kdzt t6rulja-
nak fel a belscj fesziilts6gek, a cselekv6sek motivici6ja
6s kiiliinf6le prefer6lt megoldisi m6djai.

Ez a helyzeti-viselked6si onismeret alapvetcien kti-
ldntxizik a hagyominyos pszichoter6piai m6dszerekben
leirt 6nismereti elj6r6st6l. A hagyom6nyos pszichoter6-
pi6s helyzetekben a p6ciens - legyen azbetegvagy ta-
nul6 - kizilr6lag verb6lisan nyilv6nul meg.Ez a pszi-
choter6pi6s alaphelyzet olyan, mint egy zirt lombik,
amelyben a piciens mozdulatlanul fekszik, mint ,,egy
bebalzsamozott mirmia", vagy iil a fotelben, mintha
odak<itdzt6k volna a villamossz6khez. Nem cselekszik,
nem mozog, csak besz6l. Ez ennek a hagyomilnyos m6ly-
l6lektani dnismeretnek a kontraktusa: sz6ban, besz6d-
ben kell kifejez6sre juttatni mindent 6s a szabad verb6-
lis kommunikiici6ban kell eljutni az onismerethez. Pe-
dig van olyan felfog6s, s ez Moreno felfogisa, amely
szerint az 6rtelmezhetci val6s6g nem csak asszoci6ci6k
fonalin tirulhat fel, hanem cselekv6sek sor6b6l is; egy-
egy cselekv6s ugyanolyan ddntcj, ugyanolyan l6nyeges
lehet az indit6kok megismer6s6ben, mint amilyen ver-
htlisan kihordott asszoci6ci6s sor.

A klasszikus p6lda erre a Moreno 6ltal javasolt 6n-
ismereti m6dra, a szociodr6ma 6s a pszichodr6ma 6nis-
mereti gondolat6nak a szeml6ltet6s6re, egy 6testamen-
tumi epiz6d. Salamon kir1ly nevezetes it6let6r6l van
sz6. Bibliai szdveg, tal6lhat6 a a Kir6lyok K<inyv6nek
Itr. fejezet6ben (L6-28. sor). Az epiz6d egy jelenetet ir

le. A kirily tr6nus6n ill 6s a n6p mindenf6le iigyeiben
it6letet mond. K6t parilzna asszony j<in a kirdly el6it6-
letet, d6nt6st k6r egy iigyben. A k6t asszony egyazon 6j-
szaka egyazon h6zban egy-egy firit sziilt. M6gaz6.jsza-
ka folyamiln az egyik fjsziil<itt meghalt oly m6don,
hogy az anyja rifekiidt. Reggel a kr6t asszony f6l6bredt,
egy 6lci 6s egy halott gyerek volt a h6zban. A bal oldalon
6116 asszony ezt mondta: ,,az o gyereke halt meg az 6j-
szaka, de ci iilmomban elvitte az €n 616 gyermekemet 6s
odatette mell6m az ci halott gyerek6t". A jobb oldali
asszony ezt mondja: ,,nem igaz, az 6n fiam az, aki 61, a
ti6d halt meg, melletted volt a halott gyermeked". ,,Nem
azeny6m, a ti6d" - ki6ltja a m6sik. Es igy versengenek
szavakkal a kir6ly tr6nusa el6tt. Ekkor megsz6lal a ki-
r6ly: ,,Hozzatok egy kardot. V6gi6tok kett6 a gyereket,
fele az egyik6, fele a misik6. Nincs mis megoldils." A
jobb oldali asszony ezt mondja: ,,Vigj6tok csak kett6,
se az eny'6m, seazov€.nelegyen." A bal oldali pedig kdz-
beki6lt: ,,Adj6tok neki!Csak meg ne olj6tek!" S ekkor a
kirdly kimondja az itflletet: ,,Neki adj6tok! (Mirmint, a
bal oldalinak, akinek csak az volt a fontos, hogy a cse-
csemci 6ljen.) Ov6 a gyerek!" A kritikus pillaniiban te-
h6t a cselekv6sben megnyilv6nul6 viselked6s, a maga-
tart6s hozta meg a diint6st. Amikor konkr6t helyzetben
cselekv6sre keriilt a sor, a cselekv6s spontaneit6sa elra-
gadta a jelenlevciket, 6s rigy viselkedtek, hogy felt6rult
viselked6siik val6s6gos belsci indit6ka.

A jelens6g l6nyege ennek a klasszikus p0ldinak az
alapj6n is az, hogy l6tezik a cselekvls illtalvezlrelt meg-
ismer6s, konkr6t helyzethez kot6tt onismeret. S ez a
szociodr6ma-pszichodr6ma m6dszer alapjelens6ge.

Moreno munk6ssdga
A szociodrdma 6s a pszichodr6ma m6dszer megte-

remt6je Jacob Lery Moreno. 1892-ben sziiletett Buka-
restben. 1908-ban B6csbe utazott 6s beiratkozott azor-
voskarra. Orvosi diplom6j6t 1917-ben szerezte. Itt is-
merkedett meg az eur6pai 6rtelmis6g k6rr4ben akkor
bontakoz6 avantgardizmus ir tnyzatlw al, amelyben Mo-
reno elscisorb an az 6letvezetr6s 6thangol6silnak perspek-
tiv|jit l6tta. Ebben az irilnyzatban v6lte felismerni a
sablonokt6l mentes ember gondolkod6sm6dj6t, sponta-
neit6s6t, 6s spont6n m6don adott kreativit6s6t. Orvosi
6rdeklcid6se mellett sokoldalfi irodalmi 6s mtiv6szeti 6r-
deklcjd6se is van. Egy szinh1zat hoz l6tre, amelyet a
Rdgt<inz6sek Szinhiiz6nak nevez (Stegreiftheater). La-
klsszinh5z volt: egy lak6sban jdtszott6k. A n6zdk ma-
guk adtiik elci a meg nem irt, legtobbsz6r a helyszinen
fogant szindarabot. A rendezo 6ital rogzitett t6m6t b6r-
ki bcivithette [gy, hogy valamilyen szereppel bel6pett a
j6t6kba, s igy tovilbbsz6tte a cselekm6nyt a saj6t indi-
t6kainak megfelel6en. Ezekben a szinh6zi elciad6sokban
m6r benne rejlett a pszichodrima k6srjbbi m6dszere.

Moreno azonban nem sok6ig maradt B6csben. Az
osztr6.k fciv6ros gazdaslgi 6s tS.rsadalmi neh6zs6gei nem
tett6k lehei6v6 terveinek mesval6sit6s6t. 1925-ben 6t-
haj6zott az Egyesiilt Atla-otibu, s fokozatosan kapcso-
l6dott be az ott kibontakoz6 szociillpszichol6giai mun-
k4ba. 1934-ben jelenik meg Who shall Survive? (Ki 6li
tfl?) cimri munk6ja, amely az6ta tobb, mint hfisz nyel-
ven jelent meg. Maga a cim elscillegesen arra utal, hogy
tfl6li-e azalkot6 ember a robotg6pek elterjed6s6t, eset-
leges uralm6t a Fiild<in. Ebben a konyvben fejti ki, hogy
az atdrsadalom, amely az emberi alkot6kdpessdg meg-
hrzdsdt biztositani tudja, meg fogja becsillni a sponta-
neitdst ds a kreativilrisl. Ebben a munk6ban Moreno
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mir kifejt i a szociometria alapelveit 6s m6dszereit.
Gondolatmenete ncm felt6tlenii l rokonszenves. Igaz
ugran. hogy a krcativitds 6s a spontaneitils hangsrilyo-
zasa cgvcrtelmii szemhefordul6s az autokr6ciival 6s az
aulokrdci6n alapu16 mindenfajta fasizmussal. Viszont a
vildg szociometriai 6tszervez6se messianisztikus gondo-
latokt6l terhes 6s valamil'6le zavaros eszmerendszert
k6pvisel.

Az, ez.t k6vetrj 6vtizedekben Moreno er6teljesen ki-
fejleszti a szociometria m6dszertit, majd 1945 ut6n a
szociiilpszichol6gia cgy6b 6gaiban is fontos eredm6nye-
kct 6r el. Nag-v iskolit alakit ki nemzetk6zi szewezetek-
kel, amelvck a csoport pszichoteri{piiiban -6s a Rdgtd,n-
zcsek Szinhdzi{b6l kialakult pszichodrilm6ban is jelen-
tcis munklt v6geznek.

M rrre n <r ren <lszere, az. alkalmazott szoci6lpszichol6-
gia h6rorn nagf ismeretanyagb6l szovcidik. Ezek: a szo-
ciomelria, a csoport-pszichoter6pia 6s a pszichodrdma,
illetvc szociod16ma.

A toviitrbiakban e hdrom teriiletet ismertetjiik. A
szociometrift 6s a csoport-pszichoter6pir{t a jobb meg-
ismer6s c6ljdb(rl vizoljuk fel, a szociodr6m6val 6s a
Jnzichodr6m6val alaposabban 6s rr1szletesebben foglal-
kozunk.

A szocionretria, ez a vil6gszerte ismert, Magyaror-
wdgon is bo,ezctett 6s sok helyiitt alkalmazott elji{r6s,
a tdrsas alakzatok tagol6ddsdnak 6s bels6 r6tegz6d1s6-
enk fclismer6sobcil indul ki. A szociiilpszichol6giai ta-
pasztalatok rnegmutatt6k, hogy a t6rsas alakzatok in-
tcznr6nyers rend.j6ben rejtett csatorn6k hfz6dnak, ame-
h'ek az adott kijzoss6g egyiittes viselked6s6nek megha-
tdrozdsdban l6nyeges szerepet jitszanak.

A t6rsas alakzatokat rendszerint a maguk int6an6-
nves szervczctts6g6ben, tehet formelis von6saikban ir-
juk lc: cgy hivatalt, a hivatali sematizmusban fciosztd-
l1'ok, osztiilyok, csoportok egysdgeinek 6s dsszefiigg6se-
inck 6briizoliis6val. A szociometriai feltev6s 6s tapasz-
talat szerint azonban eztazint6zm6nyes keretet rejtett
h|lozat szrivi 6t; a formdlis rendet inform6lis egys6gek
tagolj6k. Egy hivatalban p6ld6ul kiilonf6le 6rdeklcid6-
sek es 6rdekek szerint kis csoportok k6pzridnek, pirtok
keletkcznek, s ezek egy m6sf6le kapcsolatrendszert, in-
form6ci6s csatorndt hoznak l6tre, mint az int6zm6nyes
kapcsol6diisi rendszer. Egy hivatalban bardti kapcsola-
tok keletkeznek, szerelmek indulrrak el, rivalizil6dilsok
alakulnak ki, egyesek <isszefognak, m6sok vet6lkednek.
S mindez lappang6 srinisiid6seket teremt az int6,zm6,-
nyes rendben. Moreno m6dszere, a szociometria ezt az
informilis hfi6zatot tirja fel a hivatalosan rogzitett in-
t6zm6nyes keretben, s kivetiti a hivatalosan nem rcigzi-
tett, de az esem6nyek indit6kaiban esetleg ddntci jelen-
tlis6gii informdlis kotrjd6sek t6rk6,p6,t. Minden int6z-
mdnyrcil k6szithetiink egy szociogramot, mint a nem in-
t6zrn6nyes kapcsolatok t6rk6p6t. A szociometria az az
cgyszeni elj6r6s, aminek segits6g6vel ezr el66llithatjuk.

A szociometri6ban, mint Moreno munk6ss6g6nak
minden 6.gazat:abau a konkr6t helyzeti mozzanat hang-
sfilyozott. A szociometria irgr k6sztil, hogy egr adott in-
l6zm6nyes egys6gben 616 szem6lyek egy konkr6t tartal-
nrri, helyzetiikben teljesen val6s szitu6ci6 adta k6rd6s-
re v6laszolva megielolik, hogy kik rokonszenvesek, kik
ellenszenveset nekik. (A konkr6t k6rd6s: pl. ,,Kivel tdl-
tcn6l egyiitt szivesen egy vas6rnapot?") az ilyen konk-
ret rokonszenvi k6rd6sekre kapott villaszokb6l rajzol-
hatjuk ki a t6rsas mez6t 6tsz.6vri rejtett kapcsoaltokat,
a rokon szen vi, ellenszenvi risszefiigg6sek h6l6zatit, azt

a lappang6 inform6lis rendszert, amely az int6zm6nyes
rendben rejtett motiv6ci6k6nt vez6rli az embereket.

A szociometria tehdt a kozdssdg szerkezetdt, az
adott kiizrissdgben elfoglalt tdrsas pozici6kat tdrja
fel.

A c s op ort p s zi c hot e r dp i a Moreno munk6ss6g6nak
m6sodik nagy 6ga. Eredetileg ink6bb a ter6pi6s elj6r6-
sok k6r6be tartozott, de egyre inkibb kibontakozott be-
l,6le az rinismeretre alkalmas m6dszer. Ez azor' a gondo-
laton alapszik, hogy minden ember 6let6ben van egy bi-
zonyos fajta mikromili6: az a kozvetlen kornyezet, csa-
l6di, bar6ti, munkahelyi kiscsoport, amely a t6rsadalmi
hatilsokat kdw etiti. A c s o p or t hat d s o k v i z s g dl at a me g -
mutatta, hogy a tdrsadalom tudatformdl6 ereje ilyen
ki s c soportok kii zv et it 6s dv el t iir t dnik. Ezek a kiscsopor-
tok - a mikromilicj egys6gei - hol mintak6nt, hol el-
lenmintak6nt hatnak az emberre, hol elcisegitik, hogy
v6lasszon valamit, hol el<isegitik, hogy elutasitson vala-
mit, de mindenk6ppen jelent6s hatiist grakorolnak. Ez
a hat6s legtcibbszdr tal6n indulati t<ibbletiiknek kdsz6n-
hetcj. Az egytittesen v6grehajtott cselekv6snek nagyobb
az indulati ereje. Az egyiittesen 6t6lt helyzetek maga-
sabb emocion6lis szintet k6pviselnek. Az egyiittess6g az
6rom6t egzaltirci6v6, a f6lelmet p6nikk6 fokozhatja, a
megsz6gyenit6s gy6trelme csoporthelyzetben megsok-
szoroz6dhat. Ezt a lapasztalatot haszn6.lta fel Moreno
is teripiis 6s rinismereti c6lra. Elj6rds6nak l6nyege
spontin besz6lget6s egy6ni 6s t6rsas probl6m6kr6l kis-
csoportokban. Az eszmecser6k el6segitik az adott cso-
port mikromilicj-szeni kialakul6s6t, megszil6rdul6s6t, s
igy egy igazi hatdskelt<i kozoss6gi kdzegnek a l6trejov6-
s6t. Ebben a k<izegben a besz6lget6s spontaneit6sa lehe-
t6v6 teszi, hogy a r6szt vev6k sajr4t 6lm6nyeiket sz6lal-
tass6k meg, rejtett gondolataikat, lappang6 v6gyaikat
mondj6k ki, igy tudatossd v6ljanak benniik azok az 6l-
m6nyek, amelyek egy-egy dont6st, egy-egy cselekv6st
meghat6roztak. A Moreno-f6le csoport-pszichoterd,pia
teh6t <inismeret abban az 6rtelemben, hogy tudatositja
az adott viselked€s mogott rejlci 6lm6nyeket, lehetciv6
teszi a m6sik helyzet6be val6 bele6l6st (a csoportkeret-
ben), s igy a saj6t 6lm6nyek tudatosit6sa mellett a m6-
sik jobb meg6rt6s6t is.

A szociodrdma ds a psTichodrdma Moreno mun-
kdssdg6nak harmadik nagy teriilete. A mai szakiro-
dalom szerint a pszichodr6ma Moreno nagy gondolata.
Iinyege az, hogy azemberi spontaneittis ds kreativitris
cselekvdsbe dgyazva drvdnyesiil igazin. A cselekv6sbe
ilgyazott helyzetet vagyok k6pes igaziln tudatositani.
Ennek fesziilts6g6t tudom <inismereti szinten felt6rni. S -
ami a l6nyeges, a cselekv6s teszi lehetcjv6 a nagy indu-
lati fesziilts6gek elvezet6s6t. Csakhogy - s itt kezdridik
Moreno zseni6lis gondolata - a cselekvds mint indu-
latvezetd csatorna vesTellyes rtt. Az emberisdg tdvol16l
sem eldggd bes2abdlyoTott ahhoz, hogy a cselekvdsben
ne sodorja el az indulat S az eg6sz kultfri4nknak egyik
belscj konfliktusa. Kultfr6nk ugranis abba az ir6nyba
haladt |vszizadok,tal6nbvezredek 6ta, hogy a cselek-
v6s helyett ink6bb verbaliz6ljunk az inger 6s a reakci6
kdzr6 beiktassuk a sz6hoz k6tdtt intelektu6lis m6rlege-
l6s tartom6.nyrit. De ezzelellene dolgozunk mindannak,
ami kiizvetlen, mindannak, ami spont6n,6letiink intel-
lektu6lis-verb6lis sztereotipi6i elszaporodnak.

Ha a spontaneit6st keresem, kdnnyen sodr6dom g6t-
l6stalans6g fel6, egyre ink6bb fenyeget a cselekv6sbe
implik6lt agresszi6 vesz6lye. Ha ezt ellensrilyozni aka-
rom 6s a cselekv6sbe beiktatom a m6rlegel6st 6s a ver-
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balit6st, akkor a sztereotipi6k uralm6nak vesz6lye fe-
nyeSet.

S itt Moreno rij6tt valamire: van a valfoegnak egy
olyan tartom6nya, amely nem a cselekv6shezvezet, ha-
nem a cselekv6s saj6tos m6s6hoz; realizll ugyan, de
m6gis helyettesiti a realizf,Jilst. S ez a megszeliditett,
m6gis teljes indulati 6rt6ki val6s6g: aszinhiz, a j6t6k-

nlk az ,,olyan mintha" mechanizmusa. Ez a fajta cse-
lekv6s lehetcivl leszi mind a bele6l6st, mind a kettcis tu-
datot: csinilok valamit, m6gis tudom, hogy szinpadon
vagyok. Spont6n 6s kreativ lehetek an6lkiil, hogy a grlt-

l6stalans6g vagy a g6pies v6laszad6s vesz'llye fenyeget-
ne.

Erre a realiz6l6si m6dra bizonyos fokig szocializil-
l6dva vagyunk. Gyermekkorunk 6s ifjrtkorunk hosszrt
idd 6ta rdtanit bennilnket a szerepidtdkra ds azwdnz6-
jdtdkra. Ezeknek sor6n ritanultunk arra' hogy viselke-
d6sben fogalmazzunk meg mondanival6kat az ,,olyan
mintha" regiszterben; olyan 6letform6kat, amelyek iit-
jrirj6k a f antiziilmat, meghatfirozz6k a v6gyk6pletemet;
szeretn6m 6lni riket, de f6lek meg6lni, s a f6lehnem jo-

gos. A dramatizel6s lehet6v6 teszi, hogy m6gis l6trehoz-
zam, realizilljam. Ebben a tartominyban fogalmazta
meg a m6dszer6t Moreno.

S most tdrjiinkvissza a Kir6lyokKonyv6hez' a Sala-
mon-jelenetre. Spont6n m6don ilyen jelenetet ma nem
j6tszan6nk le, hisz a val6s6gban ma nem t6rt6nhetne
meg, hogy egy kir6ly dtint6s6re egy csecsemcit kett6 le-
het v6gni. De m6gis lehet olyan helyzet, amelyben k6t
anya kcivetel mag6nak egy gyereket. Az egyik tal6n va-
l6di szeretetbcil, a m6sik tal6n presztizsbcil. Tehdt val6-
sziniileg l6trehozhat6 lenne egy olyan helyzet, amely a
Salamon-jelenet modellj6re val6s 6rzelmeket mozgatna
meg valakiben, val6s indulatok elvezet6s6t tenn6 lehe-
tciv6. K6pzeljiink el egy gy6mhat6sfgot. A gyimiigyi fti-
elciad6 iil a kir6ly hely6n. Az iigy, amir6l sz6 van, a kci-
vetkezo'. Az anya meghalt. K6t nagyn6ni viillaln6 a gye-
rek nevel6s6t. Az egyik az apa csal6dj6bol, a m6sik az
anya csaliidjr{b61. (Tegyiik hozz6. hogy az apa disszi-
d6lt.) A gy6miigyi frielcjad6nak d6ntenie kell, hogy ki
lenne alkalmasabb a nevel6sre. A k6t nagyn6ni veszek-
szik. Mindkettci szidja a m6sikat: ,,N6lad olyan piszok
van, hogy a sv6bbogarak felfaln6k a gyereket" - ki-
abfija az egyik. ,,Te rlszeg f6rfiakat hozol az egyetlen
szob6dba. Ott kurv6lkodn6l a gyerek mellett" - kiabril-
ja a m6sik. A gy6ntigyi frjelcjad6 ekkor elmondja, hogy
a gyermeknek sirlyos bcirbaja van. N6gy 6r6nk6nt kelle-
ne kezelni, 6jszaka is. Annak, aki a gyereket elvillalja,
6lland6an vele kellene lennie, mert 6tvaros bcir6t kene-
getni kell. Most tess6k eldiinteni, ki vr4llalja. Konstru6l-
hat6 tehet olyan helyzet, amely valamik6ppen rneg a
gyermek kett6v6g6si4nak is megfelel, s amelyben a be-
sz6lget6s, a lejiltszis megmozgatja, a dont6s l'el6 tereli
a szereplciket. Erleli a helyzetet 6s elcisegiti a cselek-
v6sszerii, viselked6sszintti dont6st, egyben indulatelve-
zet6st 6s onismeretet.

A Moreno-f6le szociodr6ma 6s pszichodr6ma l6nye-
ge a t6ma 6tforditesa egy konkr6t helyzetbe, a hclyzet
dr amatiz6l6sa, csel ekv6sbe val6 6tt6.tele, le j il tsziisa.
Nem verb6lis megfogalmaz6s, hanem szituativ drama-
tiz6l6s.

A dramatizilis, a lej6tsz6sba val6 iitt6tel egziszten-
cidlis alapjelens6g Moreno rendszer6ben. Az ember tud
dramatiz6lni, a kiil<inf6le j616kok, miszt6riumok sok
6vezredes gyakorlata alakithatta ki benne ezt az osi
k6szs6get. Tal6n egyediil az embernek van meg az a

k6szs6ge, hogy kett6s tudattal k6pes meg6lni valamit, s
az,,olyan mintha" j6t6k term6szetes a szilmina. More-
no rendszer6ben az embert az iellemzi, hogy dramati-
zilni tud, teh6t szilmrira a dramatiz6lis 6ppen ttgy az
emberi l6t evidencii{ja, mint Descartes-n6l a gondolko-
d6s, vagy Sartre-n6l a szorong6s, vagy Camus-n6l a
helyt6ll6s. Van egy inspirilci6nk, fesziilts6giink, k6szs6-
giink, az, hogy utinozzunk, lej6tsszunk, kifigurdzztnk,
elmes6ljiink egy tdrt6netet 6s amit lehet, eljitsszunk
benne. Ez az egzisztenci6lis principium teszi lehetdv6,
hogy a szociodr6ma 6s a pszichodrima m6dszer az in-

dulatelvezet6snek, az tinismeretnek 6s igy a szem6lyis6g
form6l6s6nak az eszkoze legyen...

A szociodrdma 6s a pszichodrdma elkiildnftdse
Ttirt6neti kialakuliisriban a szociodrima a tortenel-

mi megjelenit6s (monarchia boml6sa) 6s a napi hirek
dramatizil6s6nak mintijAt kovette. A pszichodr6ma
mintilja a napi hirekb6l kibukkant indulatvezet<j konk-
r6t 6lm6ny lej6tsz6sa @arbara).

A k6t elj6r6s mai gyakorlatunkban egybefolyik.
Csoportos dramatiz6l6saink mindk6t elj6r6st krakn6z-
aik. A konfliktus absztrakci6ja a szociodrima fel6 viszi
a jrit6kot, a konkr6t 6lm6ny indulatelvezet6se pedig a
pszichodr6ma jelleg6t er6siti. Dramatikus onismereti
vagy ter6piis gyakorlatunk ma egyar6nt megkivilnja az
6rt6korient6ci6s absztrakci6t (vagyis a szociodr6ma
er,6feszit6s6t) 6s a konkrdt dlmdnyt (vagyis a pszicho-
dr 6ma-mozzanatot); egyar6nt mozg6sitjuk a t6rsaskoz-
pontir 6s a szem6lyis6gk<izpont(r <isszetevciket...

A szociodrdma
Moreno hangsfilyozza, hogr a szociodrima m6lyre-

hat6 6s aktiv m6dszer, amely a csoportok k<izotti rel6-
ci6kra 6s a kollektiv ideol6giai megnyilvilnul6sokra ir6-
nyul. Elesen kiiltjnbozik a pszichodr6mit6l, amelyben
m6g a kiizoss6gi mondanival6k is az egy6nre ir6nyul-
nak, s minden r6sztvevci sajiit trirsas-szf6r6j6nak meg-
felelcien mozg6sitja szem6lyis6g6t.,,A szociodr6ma iga-
zit€mijaezzelszemben, a csoport... A szociodr6ma ma-
g6ba foglalja azt a feltev6st, hogy a r6szt vevcik csoport-
ja az adott kultirr6t jellemzo t6rsadalmi szerepek sze-
rint tagol6dik." A csoport az adott kultlirkor szerep-
rendszer6t k6pviseli, s a szociodr6m6ban a csoport je-
lenti azt, amit az egy6n a pszichodr6m6ban. R6la van
sz6, az ci probl6miii keriilnek az el6t6rbe, scit m6g a fe-
sziiltscg-elvezet6s is a csoportra vonatkozik. A pszicho-
drdma szem6lyes konfliktusokat t6rgyal 6s az egy6nt se-
g i t i  katarz ishoz;  a szociodr6ma v iszont  t6rsadalmi
problemiit jelenit nreg 6s tirsas katarzishoz vezet.

Ebben az crtelemben a szociodrS.m6ban nincs jelen-

tcis6ge annak, hogl hlny tagfr 6s milycn osszet6telii a
csoport. Hiszen a fciszercplii rnaga a csoport i's rtcm a
csoportot alkot6 szcnrclvck cgvi ke.

Egy tema szociodrarnatikus feldolgozasa *azon az
elven alapszik, hogv az ember szerep jitsz6l6.ny:'minderr
egy6n t bizony<.rs szerep-v6l toz6sok j ellem ez.nek, ezek
szabjilk meg viselked6s6t, s mindcn kultfira lctrehoz egy
jellegzetes szereprendszert, amelyet nagyjrib6l r6er6-
szakol az adott tilrsadalom minden tagii4ra.

Nos, a dramatiziiliisban a kultrira adott rendszer6t
kell szociodramatikusan megjeleniteni. Ennek legfcibb
m6dja az, hogy egy adott t6rsadalom kiiliinf6lc kultfr-
koreinek, csoportjainak a konfliktus6t lehet dramati-
ziilni.
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A szociodrima kdr6be tartozik Moreno rend-
szer6ben a szerepjit6k is. Val6j6ban leegyszeriisitett
szociodr6m6r6l van sz6. A szerepl<ik egy val6s6gos sze-
rep-rendszert val6sitanak meg, s egyazon szem6ly egy-
m6s ut6n tobb szerepet is kipr6b6l, esetleg egy 6s ugyan-
azt a jelenetet jebsza el t<ibb szerepben. P6ld6k (saj6t
tapasztalataimb6l meritve): .

l. T6ma: Valaki jegy n6lkiil utazik az aut6buszon.
Szerepek utas jegy n6lkiil, ellencjr, 6rdekl<jdci utas, k<i-
zombris utas stb. A szerepeket a szem6lyek cser6lik, v6l-
togatj6k.

2. T,6ma:. Egy ismer6snek tizezer forintot kdlcvin-
tiztem, nem hozta vissza. Szerepek ad6s, hitelezci, tanri,
iigyv6d, ad6s feles6ge, gyereke stb. A szerepeket cser6-
lik.

3. T6ma: Megkeresztelj6k-e a gyereket. Az- anya
akarja, mert f6l az Istent6l, az, apa nem akarja, mert f6l
a v ez6r igazgat6 j6t6l. Szerepe k : a z fi j szii I iit t ap ja, az t j -
sztildtt anyja, az fijsziilott nagyanyja, szomsz6dasszony,
szakszervezeti bizalmi stb.

Mindezek a t6m6k pszichodrimilban is elcjad6dhat-
nak mint szem6lyes 6lm6ny. A szociodr6m6ban azon-
ban k6sz t6mak6nt meriil fel, mivel a szerepek kiil<inf6-
le kulturiilis 6rt6keket k6pviselnek, s igy az azokat elfo-
gad6 vagy elutasit6 csoportokat eleveniti meg. Az igy
megelevenitett kultirr6rt6kek krire igen nagy 6s idcisza-
konk6nt v itltozik, N6h6nyat megemlitiink:

lojalitiis, fair play, ezt elevenitette meg az aut6busz-
jegy-epizod 6s az ad6ssig-epiz.&;

tapintat, ezt elevenitette meg a hitelezci probl6m6ja,
aki tapintatb6l nem merte siirgetni az ad6stl

,,helyezked6s", alkalmazkod6s, ezt elevenitette meg
a keresztel6si epiz6d stb.

A szociodr6ma teh6t kultirr6rt6kek k6rd6s6ben fo-
ly6 csoportkonfl iktusokat dramalizfl.

Apszichodrfma
,,Val6s tcirt6n6sek feltilrilsa dramatiz6l6 m6dszerrel.

T6m6ja az interperszon6lis rel6ci6k vil6ga, az egy6ni
mikrokozmosz". A pszichodr6ma-m6dszcr Moreno le-
irislban <itf6le eszk<izzel,,kell6kkel" dolgozik. Ezek:

l. A szinpad (a jrit6kt6r), amely olyan 6letteret ad,
ahol a szem6ly a fant6zi6rja szerint is 6lhet. A j6t6kt6r
kitAgitja az lletet,,rigy, hogy a val6siig 6s a fanrdzia
nincs tcibb6 konfliktusban. Mindkettci r6szese egy szf6-
r6nak, a dolgok, a szemr6lyek, az esem6nyek pszichodra-
matikus vil6g6nak". Ebben a szf6r6ban az illfizi6k 6s a
hallucin6ci6k is val6s5,gosak, minden, ami lej6tsz6dik,
az6w6nyes.

A j5t6kt6r legtdbbszrir a szoba egy r6sze, amelyet a
r6sztvevcik k<jriil tilnek mint hallgat6s6g, esetleg egy po-
dium. Esetleg tobb sikir szinpad (a New York-i Moreno
Pszichodr6ma Szinh6zban), amelyben a sikok azaspir6-
ci6s szinteket jelk6pezik.

2. A szem6ly, a fciszerepl6 (ahogy Moreno mondja:
a Protagonista), akitdl azt kiv6njuk, hogy a j6t6kt6rben
onmaga legyen, ne pedig egy szin6sz, aki szem6lyis6g6t
aliirendeli a szerepnek. A pszichodrimilban azt kivin-
juk, hogy a szem6ly spontiin legyen, indulatilag r6sztve-
gyen, 6rzelmi elkdtelezet ts6ggel kapcsol6d j 6k a j6t6kba.
A kiil<jnf6le technikdk nem arra szolg6lnak, hogy a r6szt
vev6k szin6szek legyenek, akik be6ltoznek egy szerep-

be, hanem arra, hogf a szinfrdon is iinmaguk legyenek,
6ppen csak m6lyebben 6s nyilv6nval6bban, mint a rea-
litrisban.

3. A j6t6kvezeto (retdez6,..igazgat6). A harmadik
,,kell6k" a pszichodr6m6ban. O maga h6rom funkci6t
t6lt be: rendez6, terapeuta 6s r6rtelmezci egy idciben.

4. A jAt6kmesterek, Moreno megfogalma zfsirban
egy csoport, mely a terapeuta szin6szekbcil vagy kisegi-
tci 6n-ekbcjl (,,Auxiliary ego") 6ll. Egyr6szt a j6t6beze-
tci segitritilrsai, m6sr6szt segitenek a f6szereplcinek a
helyzet megkonstru6lilsban: olyan val6s vagy k6pzeleti
szem6lyeket  (eset leg t6rgyakat ,  6 l la tokat ,  term6-
szetfdlotti l6nyeket, szellemeket, alleg6ri6kat) alakita-
nak, akik, (vagy amik) ahelyzethez sziiks6gesek.

5. A csoport (a r6,sz.t vevcik csoportja). Tdbbf6le
funkci6ja lchet.

irl A csoport b6rmely tagja bekapcsol6dhat a jit6k-
ba egy szerep alakit6jak6nt; a szerepet maga is v6laszt-
hatja.

b/ Bekapcsol6dhat mint hilts6 hang, mint valamelyik
szereplci lelki rezdiil6s6nek, fesziilts6g6nek a kif ejez6je.

d A csoport lehet a kozv6lem6,ny kifejezcije, mint a
k6rus a k.lasszikus driimiiban.

A kozons6g, a csoport megnyilvilnuldsai is 6ppirgy
spont6nok, mint a szereplcik6. A spontaneit6s elve a
pszichodr6ma minden risszetevcij6re vonatkozik.

A pszichodrdma l6nyeges meghatiroz6i a szocio-
dr6mi4ban is 6rv6nyesek.

Egyikn6l sem elengedhetetlen a szinpad; a j6t6kte-
ret bilrhol kijeldlhetn6nk; a szoba egy sark6ban, a tera-
szon, egy kertben, egy mezcin; ,,ahol a fciszereplci van,
ott van a j6t6kt6r".

Mindk6t elj6ri4sn6l lehets6ges a nem verb6lis jet6k,
a testi kontaktus lehetcis6g6nek kiaknriz6sa. A dramati-
z6lt jitlkba kiv6natos bevezetni az 6rint6s elemeit -
mondja Moreno - k6zfog6s, rilel6s, karonfogva egyiitt
s6t6lni, egyiitt enni stb.

A kisegitri 6n-ek kieg6szitik, megkelt6zik a sze-
m6lyt, tiikrot tartanak neki, igy a jit6k egyszerre foly-
hat a val6slg , a f ar't6zia 6s az intrapszichikus tartalmak
szintj6n.

M6gis van bizonyos kill1nbsdg a kdt eljdrds kozdtt.
Ezt rdviden ism6t iisszefoglaljuk:

l. A szociodrdma inkdbb drtdk-konfliktusokat, a
p s zic ho dr dma inkdbb s Temd I y e s kdt 6d ds i konf I i ktu so -
kat dramatizd.l . A szociodrdma inkdbb az ethosz, a
pszichodrdma inkdbb az egydni konfliktusok kdrdbdl
vdlasztja tdmdjdt.

2. A szociodrdma inkdbb kdzdssdgi tiirtdnds, a pszi-
chodrdma inkdbb egydni ( szemdlyi) tdrtdndseket jelenit
meg. A szociodrdma csoportcenrikus, a pszichodrdma
egydncentrikus.

3. A szociodr dma inkdbb elvont g ondol at okat, tdte-
leket jdtszik le, a pszichodrdms inkdbb konkrdt szem6-
lyi dlmdny.

4. A szociodrdma inkdbb a vezetd dltal inditott td-
mdt dolgozfel, a psTichodrdma inkdbb a beszdlget€s-
b6l kibug gyantott szubj ektfv tdmdt.

5. A szociodrdma m6dszer, a szerepjdt€kok revdn
inkdbb lehetdvf teszi a tdrsadalmi szokdsok tudatosi-
ttisdt.

r t l
I

l -
I

I

I t
- { l-

-
--

t

b

\ .

l

I

l*
d,

l.

a
- .  ] . . ; . . :

l 5


