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Az Örkény Színház nyitottan szeretne együttműködni a fővárosi és vidéki iskolákkal.
Az IRAM Ifjúsági Részleg és AlkotóMűhely fontos feladata, hogy pedagógusokkal
konzultáljon.

Leveleikben

és

a

foglalkozásainknak

köszönhető

személyes

találkozásokon sok kérdés, igény jutott el hozzánk. Szeretnénk azokkal a
pedagógusokkal is kapcsolatba kerülni, akiknek nem áll módjukban részt venni az
osztályaikkal az előadásainkhoz kapcsolódó FLESS foglalkozásokon, és tanórai keretek
között szeretnék felkészíteni a fiatalokat a színházlátogatásra. Az IRAM csapat egyik
tagja, Hudáky Rita gimnáziumi tanár segít ebben. Reméljük, hogy az általa
összeállított anyaggal felelünk a hozzánk érkezett kívánságok egy részére: a FLESS
foglalkozásaink tanórai kiegészítéséhez és az önálló, csak tanári felkészítéshez is
segítséget nyújtunk.
Jó munkát kívánunk!
Várjuk Önöket az Örkény Színházban!

Mácsai Pál
igazgató

Neudold Júlia
IRAM műhelyvezető
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SYLVIA PLATH REGÉNYE

Harmincegy éves korában, öngyilkossággal vetett véget életének a huszadik századi amerikai
irodalom egyik legígéretesebb költője, Sylvia Plath (1932-1963). Költészetének befogadását máig
meghatározza az a tény, hogy az ötvenes évek Amerikájában még erősen érvényesültek azok a
markáns szerepminták, amelyeket a (fehér) társadalom a nőknek tulajdonított, valamint azok a
tapasztalatformák, amelyeket ugyanez a társadalom nőinek tartott. Sylvia Plath vallomásos
költészete önelemzésre és egyúttal önlebontásra is vállalkozik, életműve pedig – az öngyilkosságba
torkolló élet révén (is) – az élet és költészet, valamint a szerző személye köré alkotott kultusz és
mítosz összefonódásának példája.
Plath egyetlen regénye, Az üvegbúra (1963) egyes szám első személyben meséli el egy fiatal lány
küzdelmét a mentális összeomlással, az öngyilkosság vágyával és az életben maradással. A
Zabhegyező női párjaként emlegetett elbeszélés radikálisan szubjektív módon számol be a felnőtt lét
elején átélt kétségbeesett bizonytalanságokról, önértékelési zavarokról, útkeresésről. A megszólaló
hang személyes hitelességének része, hogy nem ígér megoldást, kiutat és receptet, viszont aprólékos
és kendőzetlen részletességgel számol be a válságtörténetről.
A regény a háború utáni amerikai prózairodalom egyik legolvasottabb műve, amely a
befogadástörténet tanúbizonysága alapján egyaránt teret ad a lélektani és a társadalomkritikai
olvasatnak. Népszerűségét természetesen támogatja a szerző személyes sorsát övező érdeklődés, az
önéletrajziság és a fikció mértékét firtató kíváncsiság is.
Az „önéletrajziság” ténye azonban – bár hozzájárulhat egy művet övező érdeklődéshez – nem ad
kulcsot a művészi hatás megértéséhez. Ahogyan Sylvia Plath vallomásos költészete, úgy az
életrajzának elemeiből táplálkozó regénye is a – puszta élettények által leírhatatlannak bizonyuló –
’én’ megragadásának, sőt a fikció segítségével történő megteremtésének a kísérlete.

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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SZÍNHÁZLÁTOGATÁS ELŐTT

A Plath-regényből készült színházi adaptáció könnyen követhető, a történet nem okoz megértési
nehézségeket. A felkészüléshez ajánlott gyakorlatok elsősorban az eredeti mű és az előadás
kultúrtörténeti, lélektani, társadalomtörténeti vonatkozásaiba vezetnek be, valamint segítik a
reflektív (túlzott azonosulást elkerülő) befogadói attitűd kialakítását és fenntartását.

’DÜRER-SEJTÉS’
5
● A diákok kiscsoportokban vizsgálnak meg egy reneszánsz rézmetszetet úgy, hogy az A) csoportok
számára a metszeten szereplő főalak és a kép címe van kitakarva, a B) csoportok tagjai viszont a
főalak környezetét nem látják.
Az A) csoportok a főalak környezetét vizsgálják: listát készítenek az általuk felismert tárgyakról, és
megpróbálnak leírást adni a fel nem ismert tárgyakról is, valamint a táji környezetről. Végül
megfogalmaznak egy vagy több feltételezést (sejtést) arról, hogy milyen szereplőt képzelnek el a
feltérképezett környezetben.
A B) csoportok a főalakot vizsgálják: részletes leírást készítenek a kép főszereplőjéről, a figura
testtartásáról, ruházatáról, attribútumairól, arckifejezéséről, feltételezhető hangulatáról,
gondolatairól. Végül megfogalmaznak egy vagy több feltételezést (sejtést) arról, hogy milyen
környezetbe illene az általuk vizsgált alak.

● A megbeszélések után a diákok A-B párokba rendeződnek. Először nem mutatják meg egymásnak a
saját képrészletüket, hanem felváltva részletes, láttató leírást adnak róla a párjuknak. Megosztják
egymással a hiányzó képrészre vonatkozó előzetes feltételezéseket is.
Csak ez után nézi meg mindenki a párja által birtokolt képrészletet.
● Rövid megbeszélés:
Mennyire sikerült a szóbeli leírás alapján elképzelni a nem látott képrészletet?
Beigazolta-e a hiányzó képrészlet az előzetesen megfogalmazott várakozásokat?
● A párok közösen címet adnak a képnek.
● Megbeszélés:
Milyen címeket adtak a párok a képnek?
Milyen a főalak és a környezet viszonya? Beigazolódtak-e az előzetesen megfogalmazott
feltételezések?
Milyen kérdések merülnek fel a képpel kapcsolatban? Vannak-e rejtélyes, megválaszolhatatlannak
tűnő kérdések is közöttük?

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

FELADATLAP
A csoport: A kép főalakját és címét kitakartuk. Készítsetek listát a főalak környezetében felismert
tárgyakról. Próbáljatok meg leírást adni a fel nem ismert tárgyakról is, valamint a táji környezetről.
Fogalmazzatok meg egy vagy több feltételezést arról, hogy milyen szereplőt képzeltek el a
feltérképezett környezetben!

6
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FELADATLAP
B csoport: A kép főalakjának környezetét kitakartuk. Készítsetek részletes leírást a kép
főszereplőjéről, a figura testtartásáról, ruházatáról, attribútumairól, arckifejezéséről, feltételezhető
hangulatáról, gondolatairól. Fogalmazzatok meg egy vagy több feltételezést arról, hogy milyen
környezetbe illene az általatok vizsgált alak, milyen az ő „világa”.

7
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A HALÁL ÉS A SZŰZ
••• OPHELIA
A drámairodalom egyik leghíresebb nőalakja a Shakespeare Hamlet című művében szereplő, pszichés
megzavarodásáról („megőrüléséről”) elhíresült Ophelia, aki az utóbbi években megújuló figyelmet
vált ki a változó női szerepeket vizsgáló irodalomértelmezésben, és akire pszichológiai
esetleírásokban is hivatkozni szoktak.
• Olvassátok el a drámából Ophelia első jelenetét (1. felvonás, 3. szín), amelyben a bátyjával, majd
az apjával beszélget. Milyen tanácsokat, utasításokat kap Ophelia a családtagjaitól? Hogyan viszonyul
ezekhez a tanácsokhoz, utasításokhoz? Mennyiben van jelentősége annak, hogy a tanácsot adó
személyek férfiak, a tanácsot kapó pedig nő? Vajon hogyan befolyásolja Ophelia későbbi sorsát a
neveltetése?1
• Hogyan hat Opheliára a Hamlettel való kapcsolata?
• Milyen magyarázatokat lehet adni Ophelia mentális széthullására? Milyen jelei és állomásai
vannak a „megőrülésnek”? Mit emelnek ki ebből a különböző korok Ophelia-ábrázolásai?2

Ophelia a leggyakrabban ábrázolt Shakespeare-hősnő a festészetben, az irodalomban és a populáris
kultúrában egyaránt. Alakja iránt fokozatosan nőtt az érdeklődés az elmúlt 400 évben. Volt idő, hogy
a fiatal nők elmezavarairól szóló orvosi elméletekben is hivatkoztak rá, mára pedig valódi feminista
hősnővé sikerült válnia. Az Erzsébet-kori néző számára Hamlet volt az intellektuális és művészi
géniuszhoz társított, férfias melankólia megtestesítője, míg a biológiai és érzelmi ösztöneinek
kiszolgáltatott Ophelia az erotomán szerelmi őrület, az elfojtott szexualitás áldozata. Ophelia
színpadi megjelenéséhez és képi ábrázolásaihoz hozzátartozott a (Hamlet akadémikus fekete
öltözetének ellentétét képviselő) szűzies fehér ruha, a megőrülést mutató, összezilálódott haj, az
illetlen dalok, a virágok osztogatása (= szimbolikusan a szüzesség elvesztése) és persze a nőies
halálnemnek tartott vízbe fulladás. Ophelia halálát (ami egyébként csak elbeszélt eseményként
jelenik meg a darabban) festők sora örökítette meg a romantikától kezdődően – a romantikus
értelmezés szerint Ophelia úgy fullad bele a túláradóan sok érzelembe, ahogy Hamlet végzete a túl
sok gondolkodás. A 19. századi pszichológia Ophelia alakjával szemléltette a női betegségnek tartott
hisztériát és a szexuálisan túlfűtött serdülőkorban fenyegető mentális összeomlást. A 20. századi
freudi értelmezés is Ophelia neurotikus szexuális vágyaira helyezte a hangsúlyt, sőt apja (netán
bátyja) iránt táplált öntudatlan szerelmi vonzódást sejtett az összeomlása mögött. A hetvenes
évekre a színpadi Opheliák valóságos mentálpatológiai esettanulmányokká váltak, skizofrén
tüneteket produkáltak, szopták az ujjukat, rázták a fejüket, esetleg nyáladzottak is. Ezután a
feminizmus kínált új perspektívát: eszerint Ophelia megőrülése a nemi szerepekkel kapcsolatos
sztereotípiák és a társadalmi rend elleni tiltakozás és lázadás. Egyes adaptációkban Ophelia
túlvészeli traumatikus szerelmi kapcsolatát Hamlettel, és megtalálja a saját útját, sőt még politikailag
is aktív hősnővé válik…
(Elaine Showalter nyomán)

1

Megjegyzés: friss drámaélmény vagy a jelenet újraolvasása nélkül is érdemes felidézni Ophelia alakját, mert Az üvegbúra
megértéséhez sokat hozzáad a „női mentális zavarok” és a nemi szerepek összekapcsolódásáról, kultúrtörténetéről szóló
tudás.
2
Ld. következő oldal
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OPHELIÁK
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••• HÓFEHÉRKE
• Írjátok le a képen látható mesehős állapotát! Milyen – mesei nyelven elbeszélt – út vezetett ide,
és mi vezet innen tovább? Milyen általános tudást, tapasztalatot közvetít ez a történet a fiatal lányok
felnőtté válásának pszichológiájáról? Bontsátok ki a mese feltételezhető szimbolikus tartalmait!

11

• Az itt látható borítóval jelent meg Az üvegbúra első
kiadása (még álnév alatt). Miben hasonlít a képen látható
lány helyzete az előbbiéhez? Miben különbözik? Hogyan
értelmezitek a képet?

Takács Zsuzsa: Forma, üvegkoporsónk
„Akkor kigurult fogai közül
a mérgezett alma, és mint aki
álmából ébredt, hirtelen felült.”
Forma, üvegkoporsónk,
te látni engeded, de magadba
zárod, hogy sisteregve szét
ne folyjon tagadásunk. Fekete
hajjal, üveglapok közt fekszünk,
és egy érintésre várunk.

• Hogyan használja Takács Zsuzsa verse a Hófehérke-történet képeit? Vajon mit nevez
üvegkoporsónak? Milyen létállapotot fest a vers?

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

ÉLVE ELTEMETVE3

Ehhez a drámapedagógiai gyakorlathoz elsősorban testbeszédre és mozgási lehetőségre van szükség.
A megvalósításhoz előnyös, ha a csoport nem először találkozik drámapedagógiai módszerekkel.
Legjobb, ha a diákok kisebb csoportokban, önkéntes alapon játsszák el a gyakorlatban leírt
folyamatot, amelyben nonverbális eszközökkel, fizikai váltások segítségével (és teljes biztonságban)
tapasztalhatják meg az eljátszott válsághelyzetet – belülről és kívülről egyaránt. Fontos, hogy a játék
szabadulással (szimbolikusan: gyógyulással) végződik.

Alkossatok 3-4 fős csoportokat! A csoport egyik tagja irányít, egy másik játszik, a többiek nézik. Utána
szerepcsere, hogy mindenki (aki akar) lehessen irányító, játszó és néző is!
Csak az irányító beszél: a játék ritmusát is megadva egy történeten vezeti végig társát, aki szavak
nélkül, egymaga alakítja a történet két szereplőjét. Valahányszor a játszó karaktert vált, fordul egyet,
hogy egyértelműen jelezze a szerepváltást.

•

A történet:

Egy gyenge és tehetetlen ember beszorult a föld alá. – Sétálva odaérkezik egy másik, erős és tettre
kész ember. Segélykérő kiáltást hall. Vajon honnan érkezik? Fülel, figyel, keres, kutat. – A gyenge egy
lyukban kuporogva kiáltozik segítségért, hátha valaki meghallja. – Az erős a fülét a földhöz tapasztja,
majd dühödten ásni kezd. – A gyenge kinyújtja a kezét. – Az erős csak ás és ás. – A megmenekülés
pillanata: az erős lenyúl, s kezét ugyanott tartva, megfordul: a gyenge karakterré alakul át, akit
(éppen) kihúznak a mélyből.

3

Forrás: Drámapedagógiai magazin: http://letoltes.drama.hu/DPM/Jatekok/elve.pdf
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DOBOZBAN

Molly, egy 21 éves, súlyosan depressziós angol lány blogot
vezet, ahol gyakran közli a betegségét kifejező rajzait is. Az
egyik rajzsorozatához fűzött magyarázata szerint sokfélék a
napjai, csak egyvalami állandó: depresszióval élő
emberként mintha mindig egy – a többiek számára
láthatatlan – dobozba lenne bezárva.

•

Milyen napokat ábrázol Molly az alábbi dobozokkal?

13

• Találjatok ki további dobozokat, amelyek kifejezhetik a különböző napokat! Rajzoljatok a
dobozok mellé olyan embereket, akik valamilyen kapcsolatban vannak a depressziós személlyel.

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS UTÁN

ÖTSOROS4
Írjatok rövid verset a színházi élmény alapján a következő formula felhasználásával:

• téma/cím

(1 főnév)

…………………………….

• jellemzés/leírás

(2 melléknév)

………………………………………………………………………

• cselekvések

(3 ige vagy igenév)

………………………………………………………………………

14
• személyes érzelem, gondolat (4 szó)

………………………………………………………………………

• a lényeg újrafogalmazása

………………………………………………………………………

(1 főnév)

Olvassátok fel egymásnak a megírt szövegeket!
A felolvasás után mindenki tűzze ki a versét egy parafatáblára (vagy csomagolópapírra), amire nagy
méretben fel van ragasztva vagy rajzolva az előadás plakátjáról származó motívum. A versek térbeli
elhelyezését is tudatosan válasszátok ki!

4

Forrás: Pethőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv. Korona Kiadó 2005.
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MELYIK FÜGÉT?
Esther Greenwood egyik nagy problémája, hogy nem tud választani
a lehetőségei között.
Téged mi érdekel legjobban a színházi élménnyel kapcsolatban? Tudsz
választani? Netán egynél több fügébe is beleharapnál?

PSZICHOLÓGIA
BIOETIKA
ESZTÉTIKA
15
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

••• PSZICHOLÓGIA
Esther viselkedésében, problémáiban és öngyilkossági vágyaiban az Örkény Színház Előszoba című
programjába meghívott pszichiáter és pszichológus szakértők5 a borderline személyiségzavarként
ismert mentális rendellenesség egyes tüneteit ismerték fel. A borderline-ban érintett személyekhez
hasonlóan Esther is empátia nélkül viszonyul a környezetében felbukkanó emberekhez. Ahogy a
regény egyes szám első személyű narrációja teljesen bezárja az olvasót az elbeszélő nézőpontjába,
úgy a színházi előadás is érzékelteti, hogy minden történést és emberi kapcsolatot csak Esther
szemén keresztül láthatunk.
Tegyetek kísérletet az Esther körül hosszabb-rövidebb ideig felbukkanó emberek saját nézőpontjának
megalkotására, és vegyétek szemügyre innen is az adott szereplő, illetve Esther helyzetét!
Kis (3-4 fős) csoportokban válasszatok ki egy szereplőt: beszéljétek meg alaposan a (lehetséges)
előtörténetét, hátterét, Estherhez fűződő viszonyát, vele kapcsolatos érzéseit. A csoport egyik tagja
vállalja el, hogy „forró székbe” ül a választott szereplő bőrébe bújva, és válaszol a többiek kérdéseire.
A közös megbeszélésen minden csoport delegáltját alaposan faggassátok ki!

5

A beszélgetéssorozatba meghívott előadók kulturális, közéleti, pszichológiai témák szakértői. Az Üvegbúrá-hoz kapcsolódó
Előszoba vendégei Kőváry Zoltán pszichológus, Bánki György pszichiáter és Widder Kristóf, az előadás rendezője voltak.

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

••• BIOETIKA
Esthert az öngyilkossági kísérlete miatt ’nem önként vállalt’ pszichiátriai kezelésben részesítik. Az
ilyen orvosi beavatkozások esetében súlyozottan merülnek fel az orvoslással kapcsolatos bioetikai
kérdések.6
3-4 fős csoportokban definiáljátok az alábbi fogalmakat, és vitassátok meg e fogalmak egymáshoz és
az orvosláshoz való viszonyát! Milyen helyzetekben lehet különösen fontos a fogalmak tisztázása?
Hogyan kerülhetnek szembe egymással a különböző értékek?

ÖNRENDELKEZÉSI JOG

BELÁTÁSI KÉPESSÉG

A SZEMÉLY SZUBJEKTÍV ÉRTÉKRENDJE

DÖNTÉSHOZATALI KÉPESSÉG

A SZEMÉLY OBJEKTÍV ÉRDEKE

16
Hogyan látjátok Esther esetét a megvitatott fogalmakat és a bioetikai értékek érvényesülését
tekintve? Sérültek-e Esther emberi jogai és/vagy érdekei a nem önkéntes gyógykezelés során?

6

A bioetika két fő ága az orvoslással-egészségüggyel, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos etikai kérdésekkel
foglalkozik.
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••• ESZTÉTIKA

A színházkritikai fogadtatás kiemelt figyelmet szentelt az előadás látványvilágának. Beszélgessetek a
díszletről, a jelmezekről, az előadás formanyelvéről!

Hogyan befolyásolják a látványra, színészi játékra, mozgásra, az előadás zenéjére, hanghatásaira
vonatkozó alkotói döntések a nézői élményt, a befogadóban létrejövő jelentést?

17

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

TANÁRI JEGYZETEK
’DÜRER-SEJTÉS’

18

A feladatcímben használt idézőjel oka, hogy a Dürer-sejtés eredetileg egy matematikai problémára
vonatkozó kifejezés,7 míg ezúttal természetesen nem matematikáról, hanem a preparált képre és a
címre vonatkozó feltételezésekről, sejtésekről van szó.
A Dürer-metszet címeként a teljes képen látható feliratot tartja számon a művészettörténet
(magyarul: Melankólia I). Nem elvárás, hogy a diákok kitalálják a címet, sőt éppen az a cél, hogy a
változatos címötletek is segítsék a képről való gondolkodást. Ideális esetben a beszélgetés – az
eredeti cím (késleltetett, megfelelő időpontban történő) felfedése mellett – eljut a melankólia (és a
vele rokon spleen, életuntság, csüggedés, depresszió, stb.) jelenségének megjelöléséig, körüljárásáig.
A Dürer-metszet értelmezése a művészettörténet egyik legnagyobb kihívása, felmérhetetlen
mennyiségű irodalom született róla. Az óra célja azonban nem az ikonográfiai ismeretek gyarapítása,
hanem a kép elemi hatásáról való beszélgetés, amelynek során szóba kerülhet többek között:
• a művészi-alkotói törekvéssel élő ember önmagával és környezetével megélt konfliktusa
• a reflektáltságra (önvizsgálatra, kételyre, a végső „nagy” kérdésekkel szembenéző gondolkodásra)
hajlamos emberek válsághelyzete
• a meg nem értettség, a világgal szembeni idegenség
• a feldolgozhatatlannak, kaotikusnak, nyomasztónak érzett környezet, amelyben az egyén
otthontalannak, kiszolgáltatottnak érzi magát.
Segítséget jelenthet a beszélgetés során néhány információ:
• A melankólia kifejezés a négy vérmérsékletről szóló, ókori eredetű elméletre utal, amely szerint
minden ember besorolható a négy alapvető vérmérséklet (szangvinikus, kolerikus, melankolikus vagy
flegmatikus) egyikébe – attól függően, hogy a négy alapvető testnedv (a vér, a sárga epe, a fekete
epe és a nyál) közül melyik dominál a testében. A legkevésbé kedvező a melankolikus vérmérséklet,
egyrészt a fekete epe túltengése, másrészt a Szaturnusz bolygó káros befolyása miatt. Arisztotelész a

7

A
matematikai
probléma
a
tárgyalt
metszeten
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrer-sejt%C3%A9s
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kiváló embereket, a filozófusokat, a költőket és a művészeket melankolikusnak tartotta. A reneszánsz
idején elterjedt nézet szerint a melankólia a művész tulajdonsága.
• Erwin Panofsky sokat idézett értelmezése szerint a Melankólia I Dürer szellemi önarcképe, amely a
tudomány és a művészet racionális illetve képzeletre hagyatkozó világát állítja egymás mellé.
• Földényi F. László megjegyzése egy interjú során: „Dürer rézkarca a melankóliának a leghíresebb
képi megjelenítése. Köteteket írtak róla, de van egy eleme, amit eddig soha senki nem tudott
megfejteni: a hatalmas, szabályosan megfaragott kőtömb a háttérben. Engem éppen a
megfejthetetlensége vonzott. A megemészthetetlensége. Ilyen a melankólia: valami ránehezedik az
emberre, amitől képtelen menekülni, de közben nem tudja megmondani, pontosan mi is az, ami
körülfogja, letaglózza, vagy éppen magasba emeli.”8
• Talán nem teljesen véletlen, hogy Az üvegbúrá-t elemző Stribik Ferenc tanulmánya is a
megfejthetetlenség belátásával és a kőtömb képével zárul: „Esther Greenwood hosszú
visszaemlékezése, kálváriájának végigkövetése nem világít meg semmit. Nem tisztázza tettének okait,
nem magyarázza meg személyisége mozgatórugóit, nem értelmezi kapcsolatai természetét. A szöveg
egyszerűen csak oda van téve, mint egy súlyos, mozdíthatatlan kő.”9

A HALÁL ÉS A SZŰZ
Az Ophelia-párhuzamot indokolja, hogy a Hamlet sok osztályban tananyag, így jó példa és
összehasonlítási alap a „fiatal lány mentális összeomlása” témára. Opheliára a családja idősebb
férfitagjaitól függő, engedelmes, megfelelni akaró „jókislányként” szoktak hivatkozni, aki
önállótlansága miatt szerelmi kapcsolatában is kiszolgáltatott, alárendelt. A női öngyilkosság és a
tipikusan nőinek tekintett pszichés zavarodottság legismertebb, popkulturális ikonja, akinek alakjával
azért is érdemes foglalkozni, mert előkészít Az üvegbúra alaptémái közül a következőket: az eminens
lánytípus, a nővé válás, a női szerepek és a férfi dominancia konfliktusa, a női szexualitás zavarai, a
„női típusú” (vagy annak tartott) mentális zavar és öngyilkosság.
Az ismeretközlő szöveg Elaine Showalter Ophelia, Gender and Madness című tanulmánya10 alapján
készült.
A Hófehérke11 címen ismert mese szimbolikája számos pszichológiai alapú értelmezés szerint a lányok
szexuális érésével, felnőtté válásával foglalkozik.12 A tetszhalottság, az élet és a halál között lebegő
állapot és az újjászületés, valamint egy konkrét, tárgyszerű motívum, az üvegkoporsó képe indokolja
a mese felidézését. A kérdések kapcsán felmerülő lehetséges válaszelemek például:
8

Földényi F. László: A megfejthetetlensége vonzott. Litera.hu. Interjú 2017. 08. 12.
https://litera.hu/magazin/interju/foldenyi-f-laszlo-77829.html
További tájékozódásra ajánlott művek: Földényi F. László Melankólia; uő: A melankólia dicsérete
9

Stribik Ferenc: Az öngyilkosság az irodalomban. Iskolakultúra 2005. 01.
http://real.mtak.hu/60228/1/EPA00011_iskolakultura_2005_01_080-094.pdf
A tanulmány az öngyilkosságról szóló irodalmi művek (ezen belül Goethe Wether-e és Az üvegbúra) iskolai tanításának
lehetőségeiről szól.
10
Ld. https://www.bl.uk/shakespeare/articles/ophelia-gender-and-madness
11
A rajz forrása: https://www.deviantart.com/anapauladbz/art/A-dead-princess-in-her-glass-coffin-302108123
12
Ld. például Bruno Bettelheim klasszikus művét a mesékről: A mese bűvölete vagy a bontakozó gyermeki lélek. Gondolat
Kiadó, Budapest 1988
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• A koporsóban fekvő Hófehérke egy önálló életére készülő, mégis átmeneti állapotában megrekedt
lány, aki passzívan, tetszhalottként várja a férfi beavató közreműködését. Az üveg alatt
megtekinthető szépség nem néz kifelé, ő maga az egyirányú nézés kizárólagos és kiemelt tárgya.
Egyes elemzők a tetszhalott állapot motívumát a depresszióval hozzák összefüggésbe.
• Az üvegbúra alatti lány nem fekszik, hanem egy asztalnál ül, gondolkodó, befelé figyelő
testtartásban. Fekete árnyként megjelenő alakja nem kínálja fel a szemlélhető szépség élményét.
Bezártsága azonban Hófehérkééhez hasonlít abban, hogy önerőből lehetetlen a kijutás, a búra
leemeléséhez külső erőre lenne szükség.
A tetszhalott szűz mesei motívuma mellett érdemes rámutatni a vízben lebegő, halott Opheliát
ábrázoló képi alkotások tömegére és a téma popkulturális népszerűségére.
A fiatal halott lány alakjához kapcsolt (többnyire külső, maszkulin nézőpontot képviselő) morbid
esztétika a kortárs művészetben (különösen női alkotóknál!) gyakori reflexió tárgya.13
Az üvegbúra belső nézőpontból vizsgálja felül e három téma (passzív szépség, szüzesség és lány-halál)
összekapcsolt, esztétizált ábrázolását. A főszereplő Esther nem tud mit kezdeni a szépségével (noha
gyakornoki állását a szépségipar szponzorálja), szüzességének elvesztését és halálát is rögeszmésen
tervezgeti. Öngyilkossági kísérletei közül a vízbefulladás groteszk kudarccal végződik, tetszhalála és
újjáéledése pedig a teste (és teljes valója) még a korábbinál is elidegenedettebb, groteszkebb (tehát a
legkevésbé sem esztétizált) ábrázolásához vezet.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

2

1. Varga Rita: Ophelia-sorozat (részlet)
2. Szabó Klára Petra: Ophelia
3. Nadja Verena Marcin: Ophelia

3

13

Csak néhány példa a számtalanból: Varga Rita (http://meonline.hu/vizualis-kultura/halali-nok/), Szabó Klára Petra
(https://www.youtube.com/watch?v=3GVm8C10WvE), illetve a nemzetközi színtérről Nadja Verena Marcin
(http://www.nadjamarcin.de/) művei
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DOBOZOK
A feladatban szereplő rajzok egy valóságos blogról14 származnak. A rajzokhoz fűződő angol nyelvű
magyarázatok alább olvashatók, de a diákok asszociációi a fontosak, nem kell kitalálni Molly eredeti
szándékát.

21

ÖTSOROS
(cinquain)
A feladat különösen jól alkalmazható a reflektálás első lépéseként. A rövid vers megírásával a
diákoknak lehetőségük van arra, hogy a közös munka előtt először egyénileg fogalmazzák meg azokat
az érzéseket, gondolatokat, amelyek a leginkább foglalkoztatják őket a súlyos témát feldolgozó
előadás nyomán. A tömör, irányított forma általában meglepően költői eredményekhez (tehát
sikerélményhez is) szokott vezetni, valamint egyszerre segíti az élmény személyes megfogalmazását
és eltávolítását, objektiválását.
A megírt ötsorosok kitűzése – térbeli elhelyezése a plakáton szereplő motívumhoz, illetve egymáshoz
képest – további, a szövegen túli vizuális értelmezésre ad lehetőséget.
14

https://www.theguardian.com/society/christmas-charity-appeal-2014-blog/2014/dec/01/-sp-drawing-depression-thedoodle-chronicles
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MELYIK FÜGÉT?
A darab közös megnézésével és az élmény feldolgozásával kapcsolatos legnehezebb tanári feladat a
főszereplő helyzetéről, állapotáról szóló nyílt beszéd lehetőségének felmérése. Sylvia Plath
regényének népszerűsége irodalmi értékei mellett annak is köszönhető, hogy (különösen a fiatal nők
közül) sok olvasó azonosul a főszereplő pszichés állapotával, vagy hozzá hasonlóan elidegenedettnek
érzi magát az őt körülvevő világtól. Az üvegbúra főszereplőjével kapcsolatban nem kerülhető meg a
pszichiátriai zavarok, kórképek témája. A segédletben javasolt feladatok olyan reflexiókra kívánnak
alkalmat adni, amelyek nem viszik vékony jégre a csoportos munkát. Mégis: bármilyen típusú – akár
rejtett – érintettség esetén olyan kényes területre tévedhet a beszélgetés, ami meghaladja a tanári
kompetenciát. Ha valamelyik diákkal kapcsolatban felmerül, hogy pszichológus vagy pszichiáter
segítségére lenne szüksége, akkor feltétlenül szakembert kell bevonni.

22
Az öngyilkossági vágy felé tartó ember története többnyire fokozatos beszűküléssel párosul. Az
üvegbúra egyszólamú narratívája, az elbeszélés ereje képes egy túlzottan azonosuló befogadást
kiváltani – ennek felnyitását célozza a PSZICHOLÓGIA alcímmel ellátott feladat, amely segít felismerni
Esther nézőpontjának korlátait, és a többi szereplő nézőpontjának bevonásával alkalmat teremt egy
összetettebb, empatikusabb, több szempontú történetmesélésre.
Elemzésre kevésbé, míg játékra inkább kapható csoportokban a ’forró szék’ helyett a ’belső hang’
játék is kipróbálható: a diákok a történetből vett jelenetek eljátszására vállalkoznak. A nézők
megállíthatják a jelenetet úgy, hogy megérintik valamelyik szereplő vállát, és kimondják a kiválasztott
szereplő gondolatait.

A BIOETIKA alcímű feladat olyan témákat érint, amelyek talán túlzottan is mellőzöttek a hagyományos
tudományterületek alapján felosztott tantárgyi struktúrában, holott minden embert érinthetnek
életük során. A pszichiátriai betegek önrendelkezési jogának szabályozása olyan kényes, speciális
probléma, amelynek a bioetikai szakirodalom szerint (más orvosetikai kérdésekhez, például az
abortuszhoz, az eutanáziához vagy az öngyilkossághoz hasonlóan) értékválasztási (és filozófiai)
vonatkozásai vannak, ezért nem zárható le megnyugtató válaszokkal.15
Magyarórán érvelési feladatként vagy vitatémaként feldolgozható például Az üvegbúrá-ban
elmondott eset: a kezelőorvos, Nolan doktornő megígéri Esthernek, hogy előre szól, ha elektrosokkkezelést ír elő, ám ezt mégsem teljesíti. Esther abból értesül az aznapi sokk-kezelésről, hogy nem
kapja meg a reggeli tálcáját. Szemrehányására Nolan doktornő azzal védekezik, hogy épp most jött
szólni az Esther számára elrendelt terápiáról. – Mit jelent, hogy előre, ha ezt nem tisztázzák
pontosan? Meggyőző-e a doktornő érvelése arról, hogy nem akarta elrontani Esther éjszakáját? Mi áll
a páciens érdekében? El szabad-e tekinteni a páciensnek tett ígérettől? ...

15

További tájékozódásra: Dr. Kovács József: Bioetikai kérdések a pszichiátriában és a pszichoterápiában, Budapest 2006.
http://real-d.mtak.hu/347/1/Kovacs_Jozsef.pdf
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A ESZTÉTIKAi elemzéshez Gergics Enikő kritikája16 nyújthat segítséget. Részlet az írásból:
„Kálmán Eszter díszlet- és jelmeztervezői munkája gyakorlatilag a lélektant fordítja a látvány
rózsaszín-fekete-fehér nyelvére: az elsődleges helyszín itt a psziché, a fizikai valóság mellékes. Ez a
színpad még az Örkény stúdiójához mérten is miniatűrnek látszik, és még tovább tömöríti, tördeli a
teret a drámai világítás. A Zsigmond Emőke által megformált Esther simára igazított, vintázs
hajkoronájával és karikatúraszerűen óriási, rózsaszín tüllruhájában egyenesen mintha szorongana a
saját világában, miközben épp kádba ül, taxiban utazik, fotózáson áll portrét, teraszon ücsörög. Az
erős optikai hatást keltő, vibrálóan fekete-fehér és nyomokban rózsaszín díszlet valami paradoxan
komor pin-up hangulatot hoz létre, zene gyanánt pedig akár telefoncsörgés, akár tánczene szól éppen
a történetben, egyazon nyugtalanító, meztelen zongorajátékot kapunk.
A klausztrofób érzést erősíti a kapaszkodókat, szintkülönbségeket folyamatos kihasználtságban tartó
rendezés is. A színészek lépcsőznek, másznak, kapaszkodnak, kuporognak, lógnak, ide-oda csúsznak a
billenő elemeken. Mozgásszínházi eszköztár érzékelteti nemcsak az aktuális helyszíneket és a
tevékenységeket, hanem Esther lelkiállapotát, a többi szereplőhöz való viszonyulását is. A szexualitás
idegenszerű és félelmetes rituálé, a szorongás egyik epicentruma, az első szexuális élmények eredeti
rendeltetésükből kifacsart, önmagukért való tornászmutatványként ábrázolódnak.”

16

Gergics Enikő: A neurózis rózsaszínjei https://kritikusceh.files.wordpress.com/2018/08/lambic3_uvegbura.pdf
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AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZ MINT AZ
OKTATÁS PARTNERE
IRAM az ÖrkényKÖZben
---> https://koz.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
RÁHANGOLÓ FLESS diákcsoportoknak
Színházi játékokból és beszélgetésekből felépülő kétórás képzelettorna a színház próbatermében, az előadást
megelőző héten. A FLESS-en olyan élményanyag kerül a fejünkbe, amelyet majd az előadás működtet tovább,
amely asszociációkat kapcsol a színházi élményhez. Színházat nézni és figyelni tanulunk, feltérképezzük, mi
közünk lehet a választott előadáshoz.
• A színházlátogatáshoz a kísérő pedagógusnak vendégjegyet (50%), a csoportnak kedvezményt biztosítunk. A
foglalkozások ingyenesek.
• Igény szerint az előadás után közvetlenül is sor kerülhet beszélgetésre a látottakról a színház művészeinek
közreműködésével.
• Örömmel fogadunk reflexiókat és észrevételeket tanároktól és diákoktól egyaránt, ezek komoly segítséget
jelentenek a munkánkban.
• További infó az osztályoknak kínált FLESS foglalkozásokról:
---> koz.orkenyszinhaz.hu/tanari-fless-rahangolo-foglalkozas-diakcsoportoknak
• Jelentkezés ---> iram@orkenyszinhaz.hu

TANÁR I RAM
A TANÁR I RAM műhelyprogramjai lehetővé teszik, hogy a színház iránt érdeklődő pedagógusok betekintést
kapjanak a színházi alkotófolyamatokba és az IRAM munkájába, így saját szakmai hétköznapjaikba is még
hatékonyabban építhetik be a színház által nyújtott lehetőségeket.
• PRÓBANÉZÉS – a TANÁR I RAM tagjait rendszeresen meghívjuk a házi vagy a nyilvános főpróbára, amely után
rövid szakmai konzultációt tartunk.
• ONLINE KÉRDŐÍVES KONZULTÁCIÓ – az új bemutatók kapcsán nagy segítség a színház és az IRAM számára a
pedagógusok jelenléte: kritikájukkal, ötleteikkel, kéréseikkel hozzájárulnak az ifjúsági program folyamatos
fejlődéséhez.
• OLVASÓPRÓBA-DEMÓ – Beszélgetés a rendezővel, a látványtervezőkkel és a dramaturggal. A résztvevők
betekintést nyerhetnek az előadás létrehozásának folyamatába, az előkészületekbe, megismerhetik a díszlet- és
jelmezterveket, és találkoznak azokkal a dilemmákkal is, amelyekkel az alkotóknak a próbafolyamat során kell
szembenézniük. A TANÁR I RAM résztvevői ezekre az alkalmakra is meghívást kapnak.
• TRÉNINGEK – az IRAM munkatársai minden évben több tréninget, workshopot, műhelygyakorlatot
szerveznek a pedagógusok számára különböző témakörök feldolgozásával.
• ISZAP – Internetes Színházi AlkotóPortálunkon, az ISZAP-on diákoknak szóló alkotói pályázatokat hirdetünk. A
felhívásokról a TANÁR I RAM tagjait is értesítjük, és örömmel vesszük, ha diákjaikkal részt vesznek a
pályázatokon.
• HÍRLEVÉL – havonta egyszer jelentkezünk a műhely híreivel, ajánlataival. A hírlevélre feliratkozó pedagógusok

---> koz.orkenyszinhaz.hu

így mindig időben értesülnek a TANÁR I RAM programjairól. FELIRATKOZÁS:

INTERAKTÍV MŰSORFÜZET
– repertoáron lévő előadásainkhoz. Azoknak, akik a szünetben, a hazaúton vagy másnap sem szeretnének infó
nélkül maradni. A színházba érkező diákok és tanáraik számára is szeretettel ajánljuk a mobiltelefonra
optimalizált kapcsolódó kvízjátékokat, mini tudáspróbákat, amelyek végén a színészekkel készített gifek
segítségével kaphatnak értékelést.

---> https://im.orkenyszinhaz.hu

ONLINE MŰSORFÜZET, KVÍZ, KÖZÖNSÉGPROGRAMOK ÉS TANÁRI AZ ÜVEGBÚRÁHOZ:
https://iram.orkenyszinhaz.hu/az-uvegbura-im/

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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AZ ÜVEGBÚRA

A regényt színpadra alkalmazta:
Fordította:

Mikó Csaba
Tandori Dezső

Díszlet, jelmez:
Dramaturg:
Zene:
Zongorán közreműködött:
Fény:
Rendezőasszisztens-gyakornok:

Kálmán Eszter
Gábor Sára eh.
Bakk-Dávid László
Kákonyi Árpád
Kehi Richárd
Barok Andrea eh.

Angol felirat:

Gábor Sára

A rendező munkatársa:

Szabó Julcsi

Játsszák:
Zsigmond Emőke
Kókai Tünde
Dóra Béla

Rendező:

WIDDER KRISTÓF

Bemutató:

2018. május 26.

Az előadást egy részben, szünet nélkül játsszuk, hossza kb. 1 óra 40 perc.
A segédanyag az Örkény Színház ifjúsági programja, az IRAM keretében készült.

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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