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Az el múlt né hány év ben Ma gyaror szá gon fel tû -
nôen meg nôtt a kü lön fé le szín há zak, szín há zi
mû he lyek ál tal kí nált szín ház pe da gó gi ai prog -

ra mok szá ma. A kí ná lat na gyon ve gyes, hi szen egé -
szen kü lön bö zô profilú szín há zak vál lal koz nak neve -
lé si cél za tú fog lal ko zá sok szer ve zé sé re és le bo nyo -
lí tá sá ra, el té rôek a cél ki tû zé sek, és a mód szer ta ni
pa let ta is rend kí vül szí nes. A sok szí nû ség kö ze pet -
te annyit ta lán in du ló pont ként megál la pít ha tunk,
hogy min den ilyen irá nyú kí sér let, prog ram kö zös
cél já nak mond ha tó az ér tô, gon dol ko dó, reflek tá -
ló kö zön ség ne ve lé se, még pe dig el sô sor ban a gye -
re kek és fiata lok meg szó lí tá sá val és be vo ná sá val.

Ha a szín ház pe da gó gi ai prog ra mok nép sze rû -
sé gé rôl be szé lünk, ak kor be szél nünk kell ar ról is,
hogy mi lyen okok ma gya ráz zák di vat ju kat és gyors
el ter je dé sü ket. A hát tér ben szak mai-mû vé szi, tár -
sa dal mi és gaz da sá gi okok egyaránt fel lel he tôek,
ter mé sze te sen egy más sal szo ros össze füg gés ben.
Mindezek rôl a ké sôb biek ben bô veb ben is szó lesz.
Az min de ne set re jel zés ér té kû nek te kint he tô, hogy
az el múlt egy-két év ben több olyan kon fe ren ciá ra
is sor ke rült, ame lyek nek köz pon ti té má ja ki fe je -
zet ten a szín ház pe da gó gia és a szín há zi ne ve lés
volt.2 Úgy tû nik, ma már mind a szín há zi ne ve lés -
sel fog lal ko zó drá ma pe da gó gu sok, mind a ha son -
ló prog ra mok ban is dol go zó szín há zi szak em be rek
ré szérôl meg van az igény a fo lya ma tos pár be széd -
re, az együtt gon dol ko dás ra és las san ként ta lán ar -
ra is, hogy a szak ki fe je zé sek, szak mai fo gal mak tisz -
tá zá sa, ala po sabb el mé le ti dis kur zus kiala kí tá sa is
elin dul jon.

Ta nul má nyom ban igyek szem át te kin tést ad ni a
szín ház pe da gó gia és a szín há zi ne ve lés je len le gi ma -
gyaror szá gi hely ze té rôl. Te szem ezt a tel jes ség igé -
nye nél kül, mi vel min den szín ház pe da gó gi ai te vé -
keny sé get foly ta tó mû hely mun ká já nak be mu ta tá -
sa, va la mint a szín há zi ne ve lé si mód sze rek és prog -
ram tí pu sok összes sé gé nek is mer te té se szét fe szí te né
mun kám ke re teit. Cé lom az, hogy több, el té rô mód -
sze rek kel dol go zó mû hely mun ká já nak be mu ta tá -
sán és elem zé sén ke resz tül el he lyez zem a szín ház -
pe da gó gi ai prog ra mo kat a mai ha zai szín há zi struk -
tú rá ban, egyút tal meg fo gal maz zam azo kat a kér dé -
se ket és prob lé má kat, ame lyek a vizs gá ló dás so rán
szín ház el mé le ti szem pont ból fel me rül nek.

A szín ház el mé le ti meg kö ze lí tés min de nekelôtt
szük sé ges sé te szi bi zo nyos szak ki fe je zé sek és fo -
gal mak kö rül já rá sát, kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy
nincs egy sé ges szak nyel vi ká non.

Mi a szín ház pe da gó gia? Mi a szín há zi ne ve lés?

T a nul má nyom el sô sor ban a szín há zi in téz mény -
tí pu sok ban tör té nô mun ka kö rül já rá sá ra kon -
cent rál, ezért kö vet kez te té se ket kell le von nunk

ar ra néz ve, hogy mi nem szín há zi ne ve lés/szín ház -
pe da gó gia:
1. Nem te kint jük szín há zi ne ve lé si mun ká nak a köz -

ok ta tá si in téz mé nyek ben (ese ten ként mû ve lô dé -
si köz pon tok ban) zaj ló, a szín ház és a drá ma ele -
meit egyaránt al kal ma zó fog lal ko zás tí pu so kat.
A gyer mek- és di ák szín ját szó cso por tok ban, alap -
fo kú mû vé szet ok ta tá si is ko lák ban, egye te mi szín -
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Szín há zi ne ve lés és szín ház pe da gó gia
Új tö rek vé sek és megúju ló mû hely mun ka Ma gyaror szá gon1

1 Az alább ol vas ha tó ta nul mány egy 2012 ta va szán írt szak dol go zat né hány fe je ze tét tar tal maz za. Az azóta el telt mintegy
más fél év szín há zi ne ve lés sel, szín ház pe da gó gi á val kap cso la tos ta pasz ta la tai ra, ku ta tá si ered mé nyei re vo nat ko zó in for má -
ciók kal nem szol gál.

2 2012. már cius 19-én a „Szín ház a gö dör ben 2.” cí mû kon fe ren cián szen tel tek a té má nak több órát a szer ve zôk. A színházi
vi lág na pon, 2012. már cius 27-én pe dig a Füg get len Elôadó-mû vé sze ti Szö vet ség szer ve zett szak mai fó ru mot a bu da pesti
MU Szín ház ban.
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esz kö zök kel igye kez nek „ma guk mel lé ál lí ta ni”
a diá ko kat? Adód hat-e olyan hely zet, amely ben
„le mon da nak” egyes be fo ga dók be vo ná sá ról?

8. Mi ként hat egy más ra a ját szók és a né zôk vi sel -
ke dé se? A ját szók mi lyen esz kö zö ket al kal maz -
nak ar ra, hogy a né zôi reak ció kat beépít sék az
elôadás ba? Tö rek sze nek-e ar ra, hogy mi nél több
be fo ga dói vé le mény, öt let be fo lyá sol has sa a szín -
pa di ese mé nyek ala ku lá sát? (Ez a kér dés cso port
szo ros össze füg gés ben van a fen ti 2. pont ban
meg fo gal ma zot tak kal. Míg azon ban ott a né zôi
as pek tus, itt a ját szók fe lô li meg kö ze lí tés vá lik
hang sú lyo sab bá, figye lem be vé ve, hogy szét vá -
lasz tá suk lé nye gé ben nem le het sé ges.)

Szé kes fe hér vá ri Vö rös mar ty Szín ház

Shakes peare: Ró meó és Jú lia6

Be a va tó szín há zi elôadás

A szé kes fe hér vá ri szín há zat je len leg ügy ve ze -
tô ként igaz ga tó, e be a va tó szín há zi elôadást ren -
de zô ként is jegy zô Qu in tus Kon rád éle té ben

nem elôz mé nyek nél kül va ló az ef fé le szín há zi
prog ra mok ban va ló rész vé tel, mi vel fiata lon Ruszt
Jó zsef nek volt ta nít vá nya. Ruszt Jó zsef ma ga is
több ször, több tár su lat tal is szín re vit te Shakes peare
drá má ját, s tu laj don kép pen ezen a mû vön ke resz -
tül kí sér le tez te ki be a va tó szín há zi mód szer ta nát.
Más fe lôl a drá ma tör té ne te a ka ma szok elôtt is is -
mert, a min dent el söp rô sze re lem té má ja al kal mas
le het ar ra, hogy va ló di pár be széd in dul jon meg az
if jú né zôk kel az ôket fog lal koz ta tó kér dé sek rôl, va -
la mint azok szín há zi meg je le né si for mái ról.7

Szé kes fe hér vá ron a szín ház ka ma ra ter mé ben, a
Pe li kán Te rem ben ke rült szín re a két ve ro nai if jú
sze rel mi tra gé diá ja. Az elôadás meg kez dé se elôtt a
kö zön ség hossza san vá ra ko zott a szín ház te rem elô -
csar no ká ban. Ez idô alatt mó dom ban állt nagy jából
megfigyel ni, mi lyen élet ko rú, mi lyen össze té te lû
cso por tok al kot ják az az na pi, ko ránt sem ho mo gén
né zô se re get. Több sé gé ben ál ta lá nos is ko lás cso por -
tok, 13–14 év kö rü li ka ma szok, va la mint az ôket
kí sé rô ta ná rok je len tek meg. Ki sebb lét szám ban

akad tak idô sebb kö zép is ko lá sok is, szin tén pe da -
gó gus kí sé ret tel. A diá kok kö zött ta lán va la mi vel
több volt a lány, mint a fiú, ami a tör té net re, a szín -
pa di ese mé nyek re adott ké sôb bi reak ció kat is va -
la me lyest be fo lyá sol ta. Az min de ne set re azon nal
egyér tel mû vé vált, hogy ez a be a va tó szín há zi produk -
ció nem tö rek szik, a nagy né zôi lét szám miatt nem
tö re ked het va la mennyi be fo ga dó ak tív be vo ná sára.8

A hosszú vá ra ko zást kö ve tôen a szín há zi elôadás
az zal vet te kez de tét, hogy a szí né szek a né zôk fe je
fe lett lé vô csi ga lép csôn le jöt tek az eme le ti öl tö zôk -
bôl, han gos kod tak, ne vet gél tek, szán dé ko san hív -
ták fel ma guk ra a figyel met, de nem le he tett el dön -
te ni, hogy még ci vi lek, vagy már a sze re pei ket
játsszák. A né zô diá kok rög tön sug dos ni is kezd -
tek egy más közt – ta lál gat ták, kik le het nek ezek a
figu rák: az azon nal egyér tel mû vé vált szá muk ra,
hogy eze ket a fiatal, ná luk nem sok kal idô sebb em -
be re ket fog ják néz ni a szín pa don a kö vet ke zô per -
cek ben. A fiata lok kül se jét sem hagy ták szó nél kül
a gye re kek, min den ki nek fel tûn tek a hét köz na pi,
„la za”, di va tos ru hák, min de nekelôtt pe dig az egyik
fiú ka kas ta ré jos, kis sé punk sze rû fri zu rá ja. Az elô -
csar nok be li meg döb be nés nél ta lán csak az volt na -
gyobb, mi kor egyér tel mû vé vált, hogy a ta ra jos lá -
za dó ma ga Ró meó.

A szí né szek kint ma rad tak az aj tók elôtt, csak
jó val ké sôbb jöt tek be, ami kor a mo de rá tor -Es ca -
lus (Qu in tus Kon rád) elin dí tot ta a tör té ne tet. Ezt
megelô zôen azon ban a né zôk kel már igen sok min -
den tör tént. Min de nekelôtt el kel lett he lyez ked niük
a ha gyo má nyos ku kucs ká ló szín pa di tér ben fo ko -
za to san tölt ve fel a szék so ro kat. A szín pad két ol -
da lán is áll tak szé kek, de egyet len né zô nek sem ju -
tott eszé be fel men ni, és ott he lyet fog lal ni – egyér -
tel mûen úgy tûnt, hogy a szo ká sos mó don a ját -
szók nak „fent”, a né zôk nek „lent” van a he lyük.
A mo de rá tor ként fel lé pô Qu in tus Kon rád vé gül a
né zô té ri két sor fel töl té sé re in vi tál ta a fiata lo kat, de
mi re fel ve tet te ezt a le he tô sé get, már szin te min -
den ki leült a né zô té ren. Né hány em bert azért mégis
meg moz dí tott a kí ván csi ság – pár diák és egy ta -
nár nô vet te a bá tor sá got, és felült a szín pad ra. A két
sort tá vol ról sem si ke rült meg töl te ni, a mo de rá tor
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ját szó kö rök ben, ama tôr cso por tok ban stb. fo lyó
mun ka nem tar to zik eb be a tárgy kör be.

2. A drá ma ta go za tos is ko lák ban fo lyó el mé le ti és
gya kor la ti mun ka szin tén kí vül ke rül a kö rön.

3. Bár mely kö zép is ko lá ban tör té nik is, nem ré sze
a fo ga lom kör nek a fel ké szí tés drá ma érett sé gi -
re vagy szak irá nyú fel sô ok ta tá si fel vé te li re.

4. Nem tar toz nak ide a szí nész kép zé si prog ra mok
sem, le gyen szó akár OKJ-s szí nész II. kép zés -
rôl, akár a Ka pos vá ri Egye tem vagy a Szín ház-
és Film mû vé sze ti Egye tem kép zé sei rôl.

5. Az egye te mek egyéb szín ház szak mai kép zé sei
sem ké pe zik e kör ré szét.

6. Vissza lép ve a köz ok ta tás te rü le té rôl a szín ház
vi lá gá ba, ki je lent het jük azt is, hogy a vizs gált
hal maz nak nem ké pe zik ré szét azok a gyer mek-
és if jú sá gi szín há zi elôadá sok sem, me lyek nem
egé szül nek ki va la mi fé le pe da gó giai tar tal mú
fog lal ko zás sal.

Né hány szín ház pe da gó gi ai mû hely mun ká já nak
be mu ta tá sa

K iin du ló pon tul vá lasz tot tam, hogy a fog lal ko -
zá sok egé szét szín ház ként né zem és ér tel me -
zem, vagyis a részt ve vôk sze re pe, meg nyil vá -

nu lá saik is az elem zés szer ves ré szét ké pe zik. Egyes
szín há zi ne ve lé si szak em be rek sze rint elôadá saik
ese té ben az elem zôk nek el sô sor ban azt kel le ne
megfigyel ni ük, hogy mi tör té nik a részt ve vôk -
kel/részt ve vôk ben:
1. Mi lyen at ti tûd del ér kez nek a né zôk az elôadásra?

Fel van nak-e ké szít ve mindar ra, ami nek ré sze -
sei lesz nek?3

2. Mi lyen szín há zi és pe da gó giai esz kö zök kel operál
az elôadás – mi lyen mó don szó lít ja meg, és milyen
mér ték ben von ja be a né zô ket? Mi lyen meg nyilvá -
nu lá si for má kat, le he tô sé ge ket kí nál fel ne kik?

3. Tö rek sze nek-e az elôadás lét re ho zói ar ra, hogy
le he tô leg min den kit ak tív rész vé tel re kész tes se -
nek? Ez a szán dék mi ként tük rö zô dik az
elôadást né zôk lét szá má ban, a kö zön ség ho mo-
vagy ép pen he te ro ge ni tá sá ban?

4. Mi re vo nat ko zik a szín ház pe da gó gi ai/szín há zi
ne ve lé si jel leg? Mely te rü le te ken kí ván a prog -
ram megér tés-, tu dás- és at ti tûd be li vál to zást
elér ni? Mi volt a prog ram lét re ho zá sá nak el sôd -
le ges cél ja?

Min den elôadás ese té ben cél sze rû va la mi kép pen
ki tér ni e kér dé sek mindegyi ké re, ugyanak kor
figye lem be kell ven ni, hogy az egyes fog lal ko -
zás tí pu sok szük ség sze rûen tér nek el egy más tól.

Az elôadá sok elem zé se kor ter mé sze te sen na gyon
fon tos az esz té ti kai vo nat ko zá sú kér dé sek re is
vá la szo kat ke res ni, az elôadás ban hasz nált szín -
há zi esz kö zök, a szí né szi já ték vizs gá la ta ér te -
lem sze rûen ezt a célt is szol gál ja.4 Kü lön figyel -
met ér de mel ugyanak kor, hogy a prog ram szín -
há zi ne ve lé si jel le ge ho gyan hat az esz té ti kumra:

5. Ér vé nyes, „profi” szín há zat lá tunk-e egyál ta lán,
vagy a pe da gó giai cé lok meg va ló sí tá sa a szín há -
zi mi nô ség ro vá sá ra tör té nik?

6. Egy sé ges, in teg rált szín há zi pro duk ció ról be -
szél he tünk, vagy szín ház és fog lal ko zás éle sen
kü lön vá lik egy más tól? Ha az elôadás tu laj don -
kép pen a szí nész-drá ma ta ná rok és a részt ve vôk
kö zös szín há zi al ko tá sa ként jön lét re,5 mindez
ho gyan vá lik ér zé kel he tô vé és ele mez he tô vé egy
kül sô szem lé lô szá má ra?

Mi vel a szín há zi ne ve lé si elôadá sok ese té ben a né -
zôk és ját szók kö zöt ti in terak ció el sôd le ges sze -
re pet tölt be, ér te lem sze rûen adód nak azok az
elem zôi kér dé sek, ame lyek eb bôl az irány ból
kö ze lí te nek:

7. Az elôadás lét re ho zói fog lal koz nak-e a né zôi ellen -
 ál lás le küz dé sé nek kér dé sé vel? Ha igen, milyen

3 Ez azért is kiemel ten fon tos szem pont, mert a né zôk (diá kok) rend sze rint nem ön ként ér kez nek ezek re az elôadá sok ra,
ha nem is ko lai szer ve zés ben, élet ko ri lag ho mo gén cso port ként, ál ta lá ban osz tály kö zös ség ként.

4 A prog ra mok is mer te té se kor ter mé sze te sen eze ket a szem pon to kat is figye lem be ve szem, de fon tos nak tar tom itt fel hív -
ni a figyel met ar ra, hogy ta nul má nyom ban el sô sor ban a szín ház pe da gó gi ai jel leg re össz pon to sí tok – az el mé le ti in dít ta -
tá sú elô a dá se lem zé sek ese té ben hasz nált, Fis cher- Lich te- fé le, leh man ni vagy pa vi si szem pont rend sze re ket nem vagy csak
érin tô le ge sen al kal ma zom. Eb bôl ki fo lyó lag rög tön adó dik is a kér dés, hogy szín ház el mé le ti szem pont ból elem zé sek nek
te kint he tôek-e a fe je zet ben a ké sôb biek ben leír tak, vagy sze ren csé sebb a be mu ta tás, leírás ter mi nus al kal ma zá sa. A to váb -
bi ku ta tá sok nak min den kép pen fon tos felada ta le het a kü lön fé le – pe da gó giai, szín ház szak mai és szín ház el mé le ti – szem -
pon tok és elem zôi kér dé sek öt vö zé se, il let ve an nak vizs gá la ta, hogy mely fel ve té sek il lesz ked nek, s me lyek nem a szín -
ház el mé let tu do mány kö ré be.

5 A Ká va Kul tu rá lis Mû hely tag jai a 2011 jú liu sá ban a MU Szín ház ban tar tott a Részt ve vô Szín há za cí mû szak mai to vább -
kép zé si prog ra mon fo gal maz ták meg, hogy szá muk ra ma már el sôd le ges, hogy TIE -e lô a dá sa ik nak egy sé ges dra ma tur giá -
ja le gyen: a szí nész-drá ma ta ná rok és a részt ve vôk kö zö sen csi nál ják a szín há zat.

6 Az elôadás lét re ho zói: Ren de zô: Qu in tus Kon rád, Ze ne: Szil vá si Dá niel, Játsszák: Arany-Sza bó Irén, Csá szár Zsófia, Haj -
nal Já nos, Her ná di Sza bolcs, Kon dász Re ná ta, Qu in tus Kon rád, Re se tár Dá niel, Szil vá si Dá niel

7 Nem te kint he tô vé let len nek, hogy a szé kes fe hér vá ri elôadás mel lett or szág szer te több szín ház ban is ép pen ez zel a Shakes -
peare-mû vel nyit nak a fiata lok fe lé: Nyír egy há zán, Za lae ger sze gen és a bu da pes ti Ma gyar Szín ház ban is ké szült beava tó
jel le gû if jú sá gi prog ram, a fe hér vá ri elôadás pe dig több íz ben sze re pel majd a Jó zsef At ti la Szín ház mû so rán is.

8 Lásd a fe je zet ele jén fel tett 3. kér dést.
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nem is akadt más dol guk, mint ön ma gu kat ad ni a
jól is mert tör té net ke re tein be lül. Tu laj don kép pen
az éle tet és ben ne a sze rel met já ték nak, mó ká nak
fel fo gó, sok szor meg le he tô sen in fan ti lis vi sel ke dé -
sû ka ma szo kat lát tunk a szín pa don, akik min dig
ké szek a mó ká zás ra, sze ret nek bu liz ni, és rend sze -
rint min dent job ban tud nak a kö rü löt tük lé vô fel -
nôt tek nél. Az elôadás ban hasz nált ke vés kel lék kö -
zül több is ezt a ké pet, be nyo mást erô sí ti: Jú lia ked -
ven ce pél dául egy pi ros pöttyös mû anyag lab da,
Ben vo lio és gi tár ja jó sze ri vel el vá laszt ha tat la nok
egy más tól, a fiúk szin te so sem ve szik le a fe jük rôl
(nem a sze mük rôl!) di va tos nap szem üve gei ket.
A já ték stí lu sá ra is legin kább a fiata los len dü let, he -
ves ség, az ér zel mek hir te len vál ta ko zá sa jel lem zô.
Ezek a fiata lok te le van nak élet ener giá val, len dü -
le te sek és jó po fák – ép pen ezért le het nek na gyon
is me rô sek és szim pa ti ku sak a né zô té ren ülô diá -
kok szá má ra. Más kér dés, hogy mindez mennyi re
te szi hi he tô vé, hi te les sé a Mon ta gu e-k és Ca pu le -
tek egy más irán ti gyû lö le tét, s leg fô képp ma gát a
tör té net kö zép pont já ban ál ló sze rel met. Ró meó és
Jú lia hir te len fel lán go lá sa, az ôket egy más fe lé ûzô-
haj tó ele mi ere jû vágy, az an nak kielé gí té sé re tö -
rek vô, sok szor hir te len öt le tek tôl ve zé relt cse le ke -
de teik ért he tôen kö vet kez nek fiata los len dü le tük -
bôl, és min den bi zonnyal sok szem pont ból is me -
rô sek is a né zôk nek, de ar ra az elôadás sem mi lyen
vá laszt nem ad, hogy ho gyan ju tunk el gyil kos sá -
gok so ro za táig, majd a sze rel me sek ön gyil kos sá -
gáig. Ezek re a tör té né sek re (is) ki zá ró lag a fiatal sá -
guk kal össze füg gô ve he men cia ad vá laszt – ami
egyút tal azt is jel zi, hogy ezek az em be rek még na -
gyon éret le nek és egyál ta lán nem ké pe sek fe le lôs
dön té sek meg ho za ta lá ra. S hogy ép pen ez ve zet tra -
gé diá hoz – nos, er re az elôadás sem já ték ban, sem
beava tó for mák kal nem reflek tál.

Az idô sebb figu rák meg je le ní té se ki vé tel nél kül
az összes érin tett szí nész nek ne héz sé get okoz.
A daj ka ko rát kis sé haj lott hát tal és eny hén cso szo -
gó moz gás sal jel zi a szí nész nô, meg fon tolt fel nôtt
mi vol ta leg fel jebb ab ban ér vé nye sül, hogy na gyon
szé pen, ki mó dol tan be szél. A Ca pu let nét ala kí tó
szí nész nô já té kát a mo do ros ság jel lem zi legin kább,
va ló szí nû leg azért ép pen ô kap ta ezt a sze re pet,
mert al ka tá nál, kül le mé nél fog va nôie sebb nek, fel -
nôt te sebb nek hat a töb biek nél. A leg na gyobb prob -
lé mát Lô rinc ba rát meg for má lá sá ban lát tam, ô
ugyanis ta lán még a daj ká nál is na gyobb ha tás sal
van a sze rel me sek re, az egyet len fel nôtt, aki re va -
ló ban hall gat nak, már pe dig mindeb bôl sem mi nem

ér vé nye sül, ha egy csu há ba öl tö zött bo hó cot lá tunk
a szín pa don. Ugyanez a fiata lem ber ala kít ja Tybal -
tot is, ese té ben a két tel je sen el té rô szerep oly kor
mint ha össze mo sód na, a ka rak te rek gyen gí tik, ho -
má lyo sít ják egy mást.

Nyil ván va ló nak tû nik az a ren de zôi kon cep ció,
amely a sze rel mes fiata lok tör té ne tét ha son lóan
fiatal szí né szek kel ját szat va kí ván ja a drá mát és a
szín há zat kö zel hoz ni a szin tén na gyon fiatal né -
zôk höz. Mint hogy a pro duk ció a beava tás te kin te -
té ben is legin kább er re az élet ko ri kö zel ség re épít,
és a szín pa di já ték mi nô sé gét is el sô sor ban ez a té -
nye zô ha tá roz za meg, szük sé ges nek tû nik ki csit bô -
veb ben fog lal koz ni még ez zel a ren de zôi dön tés -
sel: az elôadás ban ját szó fiatal szí né szek egyi ke sem
vég zett szak irá nyú egye te met, mind annyian va la -
mi lyen stú diós kép zést kö ve tôen ke rül tek a szé kes -
fe hér vá ri szín ház ba. Ez ön ma gá ban sem elônyt, sem
hát rányt nem je len te ne, je len eset ben azon ban a
szí né szek zö mé nek já té kán erô sen ér zô dik, hogy
kép zé sük va ló szí nû leg nem volt elég ala pos és sok -
ré tû, gya kor la tuk pe dig na gyon ke vés van. Leg több -
jük ügyes, elég te het sé ges is, de na gyon ke vés szí -
né szi esz köz zel dol goz nak, az ál ta luk meg for mált
– egyéb ként meg le he tô sen össze tett, el lent mon dá -
sok kal is te li – figu rák így egy sí kúak, túl sá go san ti -
pi zál tak lesz nek. Az egyet len ki vé tel a Mer cu ti ot és
a Pa ti ká ri ust ját szó Re se tár Dá niel, aki még a ki -
sebb sze rep ben is ké pes komp lett sor sot fel vil lan -
ta ni. Min den szí nész já té ka te le van ha tás va dász
po én ko dás sal, ri pacs ko dás sal, a né zô tér re cél zott
fe les le ges ki ka csin tá sok kal – Mer cu tio sze re pé ben
Re sze tár is lu bic kol a bo hóc ko dás ban, mégis ô az
egyet len, aki a szük sé ges pil la nat ban ké pes tá vol -
sá got te rem te ni és va ló di mély sé ge ket, két sé ge ket,
fé lel met is meg mu tat ni. (Ha van meg rá zó pil la na -
ta en nek az elôadás nak, ak kor az Mer cu tio ha lá la.)

A pro duk ció szín há zesz té ti kai szem pont ból, szo -
ros össze füg gés ben az ed di giek ben fej te ge tett té -
nyek kel, nagy já ból egy erôs di ák szín ját szó elôadás
szint jén van – hi va tá sos szín ház nak azon ban ke vés,
gyen ge, túl sá go san hul lám zó. Mint már em lí tet tem,
a ren de zés el sôd le ges cél já nak az tû nik, hogy
Shakes peare mû vét kö zel hoz za a ka ma szok hoz.
En nek ren de lô dik alá min den – a szí né szi já ték
éppúgy, mint sok eset ben a szö veg vagy a hasz nált
ze nék mi nô sé ge. A fe hér vá ri szak em be rek úgy gon -
dol ták, hogy a kö ze lí tés leg cél ra ve ze tôbb mód ja az
ak tua li zá lás, ezért a mai di va tot idé zô ruhák, ezért
hem zseg nek a szö veg ben a mai in ternetes ki fe je zé -
sek, a sok szor dur va, nyers, sôt obsz cén szexuá lis
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egy idô után nem is erôl kö dött to vább. Meg döb -
ben tôen „ama tôr”-nek ha tott mind az, ami e né hány,
kez de ti perc ben tör tént – eb ben a be a va tó szín há zi
pro duk ció hoz mér ten amúgy is túl nagy tér ben
legalább ar ra jó lett vol na figyel ni, hogy a kiemelt
he lyek azon nal az ér dek lô dés kö zép pont já ba ke -
rül je nek, és szin te tü le ked je nek a gye re kek azért,
hogy ott fog lal has sa nak he lyet.

Az ezt kö ve tô per cek az zal tel tek, hogy a mo de -
rá tor fel ve zet te az egész ese ményt, kis sé egy ol da -
lú ra si ke re dett be szél ge tést kez de mé nye zett a kö -
zön ség gel. Igye ke zett na gyon köz vet len han got
megüt ni, felaján lot ta a te ge zô dést, majd ar ról kér -
dez te a diá ko kat, tud ják-e, miért van nak itt, mit
fog nak lát ni-hal la ni, ki nek a for dí tá sá ban stb. Mint -
hogy né hány né zô épp az ô ké ré sé re ült fel a szín -
pad ra, figyel mét ál lan dóan meg kel lett osz ta nia az
ott, il let ve a len ti so rok ban ülôk kö zött – s bár a
szán dék lát ha tóan meg volt, nem járt iga zá ból si -
ker rel, rend sze rint fron tá li san, a lent ülôk kel kom -
mu ni kált. Na gyon ál ta lá no san fo gal ma zott kér dé -
sei re na gyon ál ta lá nos kis vá lasz tö re dé kek ér keztek,
in kább csak mor gást, mo raj lást hal la tott a né zô té -
ren ülô diák se reg. Ráadá sul ezek a kez de ti kér dé -
sek in for má ció kat, ada to kat kér tek vissza jel zés ként,
s épp ezért au to ma ti ku san egy faj ta „is ko la sze rû” él -
ményt idéz tek fel. Ez is oka – ter mé sze te sen a né -
zôk több sé gé ben nem tu da to so dott oka – le he tett
an nak, hogy miért volt vi szony lag ne héz ki csi kar -
ni a vá la szo kat: a diá kok ah hoz van nak szok va,
hogy jó vá laszt kell mon da ni, meg kell fe lel ni a kér -
de zô (ta nár) el vá rá sai nak, ha te hát bi zony ta lan va -
gyok, in kább hall ga tok, ne hogy fel sül jek.

Ál ta lá nos ság ban ki je lent het jük, hogy az ef fé le
be a va tó szín há zi hely ze tek ben sze ren csé sebb, ha a
prog ram lét re ho zói – élü kön épp a beava tás fe le -
lôs sé gé nek ja vát a vál lán vi se lô mo de rá tor ral – ke -
rü lik az ilyen tí pu sú kér dés fel te vést, és in kább tö -
re ked nek ar ra, hogy mi nél in kább a sze mé lyes meg -
szó lí tott ság él mé nye erô söd hes sen a részt ve vôk -
ben. Eh hez nem árt is mer ni azo kat a mód sze re ket
és kér dés tech ni ká kat, me lyek al kal ma sak a fen ti álla -
pot elôidé zé sé re, amely ko moly gya kor la tot igényel,
mi vel ön ma gá ban az ôszin te em be ri kí ván csi ság
nem ele gen dô hoz zá. A fent leírt szi tuá ció ban egy -
sze rûbb lett vol na, ha a mo de rá tor ele ve ma ga
össze fog lal ja a leg fon to sab ba kat né hány mondatban,

nem erôl tet ve a be szél ge tôs for mát. A vég ered mény
így is az lett, hogy ô be szélt a leg töb bet, te hát az
„ál- be szél ge tôs di” nem sok ered mény re ve ze tett.

Azt azért min den képp Qu in tus Kon rád mo de -
rá to ri mun ká já nak eré nye ként kell megem lí te ni,
hogy mind vé gig va ló di kí ván csi ság gal for dult a ka -
ma szok fe lé. Az ál ta la megütött ked ves, de azért ha -
tá ro zott hang nem, az (ön)iró nia jó ará nyú ada go lá -
sa, és az, hogy nem tol ta ma gát elô tér be, mind se -
gí tett ab ban, hogy a fiata lok las san ként egé szen ol -
dot tak ká vál tak, meg szó la lá saik, meg nyil vá nu lá saik
fo ko za to san egy re me ré szeb bek let tek. Mindeh hez
ter mé sze te sen az elôadás nyel ve, stí lu sa is kel lett,
ezek és a mo de rá to ri meg szó la lá sok eb ben a vo nat -
ko zás ban kö zö sen ve zet tek a kí vánt ered mény hez.

Shakes peare köz is mert tra gé diá já nak elôadá sa
a fen tiek után az zal vet te kez de tét, hogy Qu in tus
Kon rád „sze rep bôl” el mond ta a jól is mert pro ló -
gust. Ek kor kint rôl, két ol dalt be fu tot tak a szí né -
szek, s is mét mo de rált be mu tat ko zás, a sze re pe ket
tisz tá zó rö vid be szél ge tés kö vet ke zett. En nek a mo -
men tum nak a szük sé ges sé ge erô sen meg kér dô je -
lez he tô, hi szen a szö veg bôl, a tör té net bôl úgyis
pon to san ki de rül, ki ki cso da – és a kö vet ke ze te sen
vé gig vitt já ték mód, a sze mé lyes jel zé sek pon tos
hasz ná la ta ab ban is se gít eliga zod ni, ha egy szí nész
több sze re pet is ját szik.9

Az is fel me rült ben nem – és saj nos meg le he tô -
sen erô sen él ben nem a gya nú –, hogy ezek a tí pu -
sú leál lá sok, ki fe lé szó lá sok legin kább azt a célt vol -
tak hi vat va szol gál ni, hogy a szí né szek jó po fá nak
tûn je nek a ka ma szok elôtt. Ez a fent leírt, a sze re -
pek tisz tá zá sa okán tör tént azon na li leál lás még in -
kább csak egy sze rûen szük ség te len nek tûnt, ké -
sôbb azon ban elég sok olyan „ci vil ke dés” is tar kí -
tot ta a pro duk ciót, ame lyek át csap tak ha tás va dá -
szat ba, és fe les le ges ha ver ko dás ba kezd tek a
diá kok kal. Ráadá sul saj ná la tos mó don zö mé ben
ilyen jel le gû meg nyil vá nu lá sok ra épült a beava tás.

Mint ko ráb ban már em lí tet tem, az elôadás sze -
rep lôi mind na gyon fiata lok, így a tör té net ben is
fiatal sze rep lô ket meg tes te sí tôk kül se je, gesz tu sai,
az ál ta luk hasz nált sza vak, ki fe je zé sek min den
szem pont ból von zóak és is me rô sek a né zô té ren
ülôk szá má ra. Kis túl zás sal azt is mond hat nánk,
hogy a Ben vo li ot, Mer cu ti ot, Tybal tot, va la mint
a cím sze rep lô sze rel me se ket ját szó if jú szí nészeknek

9 Ta pasz ta la tom sze rint már az egé szen kis gye re kek is jól tud ják kö vet ni az ef fé le szín há zi kon ven ció kat – nem za va rod -
nak össze at tól, ha egy (szí nész)arc hoz több szerep/ka rak ter is tar to zik. Az elôadás lét re ho zói ezen a pon ton bíz hat tak vol -
na job ban Shakes peare szö ve gé ben, a né zô té ren ülôk jól mû kö dô fan tá ziá já ban és jel-de kó do lá si ké pes sé gé ben.
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sá gá ban.13 A fog lal ko zás egé szét mo de rá ló Beth len -
fal vy Ádám ci vil öl tö zék ben ült le a diá kok kö zé, a
má sik há rom drá ma ta nár már ek kor jel mezt vi selt.
(Ha jós Zsu zsa olí va zöld nad rág kosz tüm ben, hoz -
zá il lô blúz ban, nya ká ban se lyem ken dô vel je lent
meg, míg Ba ga mé ry Or so lya és Gom bi ta Ró bert ru -
há za ta is ko lai egyen ru hát idé zett.)

A mo de rá tor elô ször is azt tu da kol ta a diá kok -
tól, mit tud nak ar ról, ami a dél elôtt so rán rá juk vár.
Vá lasz kép pen né hány bi zony ta lan han got le he tett
hal la ni, akadt, aki tud ni vél te, hogy in terak tív szín -
ház lesz, de a több ség nek fo gal ma sem volt – leg -
alábbis ezt ál lí tot ták. Mindezek tisz tá zá sa után
hosszas be szél ge tés kez dô dött az is ko lá ról, az ot ta -
ni el vá rá sok ról, va la mint ar ról, hogy a diá kok jól
ér zik-e ma gu kat a sa ját is ko lá juk ban. A drá ma tanárok
ál tal fel tett kér dé sek re olyan vá la szok is ér kez tek –
pl.: „Az is ko lá nak nem az a dol ga, hogy jól érez zük
ma gun kat, hi szen ta nul ni já runk be” –, ame lyek
nem tûn tek iga zán ôszin té nek, vi szont hû pél dá ját
ad ták a meg fe le lé si kény szer és/vagy a sze rep lé si
vágy in di kál ta mon da tok nak. Mi vel mindez a fog -
lal ko zás legele jén, tu laj don kép pen is mer ke dé si és
fe szült ség ol dá si cél zat tal tör tént, kü lö nö sebb je len -
tô sé get nem kell tu laj do ní ta ni an nak, hogy ez a be -
szél ge tés kis sé fel szí nes re si ke re dett, az vi szont né -
zô ként za vart, hogy a hely zet túl hosszú ra nyúlt, a
drá ma ta ná rok nem dik tál tak kel lôen pör gôs tempót.

A be ve ze tô be szél ge tés vé gén Beth len fal vy Ádám
azt kér dez te meg a diá kok tól, hogy sze rin tük mi a
dol ga egy is ko lá nak/ta nár nak/diák nak. A há rom
vizs gá lan dó as pek tus nak meg fe le lôen az osz tály
gyor san há rom ki sebb cso port ra vált szét, s a to váb -
biak ban egy-egy drá ma ta nár ve ze té sé vel eb ben a
for má ban dol goz tak, be szél get tek. Né hány perc állt
ren del ke zé sük re össze gyûj te ni gon do la tai kat, le het -
sé ges vá la szai kat, majd mindezt megosz tot ták a töb -
biek kel is. A kis cso por tos for ma rög tön le he tô sé get
te rem tett ar ra, hogy töb ben szó lal ja nak meg, hogy
va ló di dis kur zus in dul jon el, s ez azon nal el mé lyül -
tebb esz me cse ré hez ve ze tett, ér zé kel he tô volt, ahogy
a szí nész-drá ma ta ná rok nyi tott és ôszin tén kí ván -

csi oda for du lá sá nak kö szön he tôen egy re több diák
mer és akar is hoz zá szól ni a té má hoz. Nem vé let le -
nül hang sú lyo zom ehe lyütt a drá ma ta ná ri at ti tû döt:
bár mi lyen tí pu sú szín há zi ne ve lé si fog lal ko zás ról is
le gyen szó, a mód, ahogy a mo de rá lást vég zô szí né -
szek vagy drá ma pe da gó gu sok az adott prog ram kez -
de tén meg szó lít ják a részt ve vô ket, a fog lal ko zás egé -
szét te kint ve meg ha tá ro zó je len tô sé gû, ek kor dôl
el, hogy ké pe sek-e meg nyer ni, ma guk mel lé ál lí ta -
ni a diá ko kat, vagy sem. Mindez sok szor csu pán
egyet len szón, gesz tu son mú lik. A Ke re kasz tal tár -
su la tá nak tag jai kel lô pe da gó giai tu dá suk nak, sok -
éves ta pasz ta la tuk nak és ôszin te ér dek lô dé sük nek
kö szön he tôen rend sze rint igen könnyen el nye rik a
kel lô bi zal mat és figyel met.

A be ve ze tô be szél ge tést és kis cso por tos gyûj tést
kö ve tôen a fog lal ko zás egy má sik te rem ben foly ta -
tó dott. Tu laj don kép pen szín ház te rem nek is ne vez -
het jük (még ha klasszi kus ér te lem ben vett szín pad -
dal nem is ren del ke zik), hi szen az összes szín há zi
je le ne tet itt mu tat ták be, s a tér el ren de zé se is ele ve
ki je löl te mind a ját szók, mind a né zôk he lyét. A já -
ték te ret erôs fé nyek vi lá gí tot ták meg, két ol dalt pi -
ros pa ra vá nok ha tá rol ták, há tul kö zé pen pe dig két
ívelt kar ton osz lop volt lát ha tó. El sô rá né zés re úgy
tûnt, mint ha a kar to nok min tá za ta tég lá kat je löl ne,
de ki csit ala po sabb szem re vé te le zés után ki de rült,
hogy va ló já ban le xi kon la pok ról van szó. Hogy ez
mi re is utal(hat), az rög tön az el sô je le net bôl ki de -
rült. Egy is ko lá ban ját szó dó tör té ne tet lát tunk: az
igaz ga tó nô (Ha jós Zusz sa ru há za ta egy má sod  perc
alatt te lí tô dött ed dig nem is sej tett tar talmak kal) iro -
dá já ba hí vat ta az egyik diá kot (a Gom bi ta Ró bert ál -
tal ját szott fiún már egé szen ter mé sze tes nek, is me -
rôs nek ha tott a ko ráb ban is lá tott, s a be szél ge tés -
ben is elem zett is ko lai egyen ru ha) a könyv tár ban ta -
lál ha tó le xi kon össze vag da lá sá nak ügyé ben. Az igen
hosszú ra nyúlt be szél ge tés so rán a fiú szá ját egyet -
len szó sem hagy ja el, min den in for má ció az igaz ga -
tó nô tôl szár ma zik. Meg tud juk, hogy ez va ló szí nû -
leg nem az el sô eset, a fiúval rend sze re sen prob lé -
mák van nak, min den ki meg van gyô zôd ve ar ról,
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uta lá sok, ezért csen dül fel a „Mi zu” cí mû slá ger is –
hogy csak a legem lé ke ze te seb be ket em lít sem. A ka -
ma szok per sze há lás kö zön ség nek bi zo nyul nak, ve -
szik a la pot, ne vet nek, ma guk ra és ba rá taik ra is mer -
nek mindeb ben. Mindet tôl jog gal érez he tik sa ját -
juk nak azt, amit a szín pa don lát nak, de két sé ges
szá mom ra, hogy akár a tör té ne tet, akár a szín há zat,
akár ön ma gu kat mé lyeb ben megis mer nék.

A mo de rá tor elôadás köz ben több pon ton is
megál lít ja a já té kot, de rend sze rint megelég szik
annyi val, hogy pi cit ér tel me zi az épp lá tot ta kat, és
átirá nyít ja a figyel met a kö vet ke zô „epi zód ra”,10 oly -
kor csak tesz va la mi hu mo ros meg jegy zést a tör -
tén tek re, más kor azt ta lál gat tat ja a gye re kek kel,
hogy mi/hol/hogy fog tör tén ni. Kez de mé nyez
ugyan ke vés in terak ciót, fel tesz né hány kér dést, de
mindez kis sé ál sá gos ab ból a szem pont ból, hogy a
diá kok úgy sem ta lál ják, nem is ta lál hat ják ki, való -
já ban mi és ho gyan fog tör tén ni a szín pa don. Egyet -
len olyan mo men tu ma sincs en nek a más fé ló rás
prog ram nak, ahol kí sér let tör tén ne a né zôk tényle -
ges be vo ná sá ra, még ak kor sem, ami kor a ki ta lált
for ma még eset leg le he tô sé get is kí nál na er re: az er -
kély je le ne tet azért ál lít ja meg Qu in tus, mert va ló -
sze rût len nek ér zi11 az adott hely zet ben al kal ma zott
hang erôt és a sze rel me sek kö zött lé vô tá vol sá got.
Meg-meg kér de zi ugyan a diá kok vé le mé nyét ar ról,
hogy hol ké ne áll nia-tér del nie a Ró meót ját szó szí -
nész nek, s mi lyen hang erô vel ké ne be szél nie, de
iga zá ból most is csak öt let bör ze zaj lik, mely bôl a
mo de rá tor vá lo gat ja ki, ami „hasz nál ha tó”. Mennyi -
vel iz gal ma sabb és hi te le sebb len ne, ha né hány diák
fel me het ne a szín pad ra, és ki csit ren dez het né a jele -
ne tet? Mi lyen iz gal mas ta nul sá gok kal szol gál hat na
min den ki szá má ra, ha több va riá ció ban is meg néz -
nék ugyanazt? Ilyen mó don va ló ban megin dul hat -
na va la mi fé le kö zös gon dol ko dás mind az adott
em be ri szi tuá ció ról, mind a szín ház mû kö dé sé rôl.

Ef fé le mé lyebb re ha tó be vo nás ra egy szer sem
tesz nek kí sér le tet a beava tó prog ram szí né szei, il -
let ve mo de rá to ra. Így az tán a beava tás na gyon fel -
szí nes ma rad, s bár a né zôk szá má ra ez min den bi -
zonnyal csep pet sem szok vá nyos szín há zi elôadás
volt, a nagy ne ve té sek él mé nyén túl alig ha visz nek
ha za mást.

Összes sé gé ben a szé kes fe hér vá ri beava tó prog -
ra mot nem ér té ke lem si ke res nek, mi vel a be fo ga -
dók szín há zi tu dá sa és ta pasz ta la ta alig nôtt vagy
mé lyült, és a drá má ban fel me rü lô em be ri prob lé -
mák át be szé lé sé re, vizs gá la tá ra sem ke rült sor. Ter -
mé sze te sen sen ki nek nem vál hat ká rá ra egy ef fé le
szín há zi elôadás meg te kin té se, szak mai szem pont -
ból ugyanak kor rend kí vül sok prob lé má val szem -
be sül het tünk.

Ke re kasz tal Szín há zi Ne ve lé si Köz pont

ATi zen egy tri kó12 cí mû TIE -e lô a dá sát 2012
már ciu sá ban lát tam a Mar czi bá nyi Té ri Mû ve -
lô dé si Köz pont ban.

Ed ward Bond drá má ját a Ke re kasz tal tár su la ta a Big
Brum csa pa tá val va ló együtt mû kö dés ré vén is mer -
te meg, ez tet te le he tô vé szá muk ra a mû TIE -e lô a -
dás ként va ló be mu ta tá sát is. A fog lal ko zást a ma -
gyar drá ma ta ná rok ter vez ték, s a mai na pig ala kí -
ta nak, vál toz tat nak raj ta. Az elôadás kö zép pont já -
ban egy kö zép is ko lás diák tör té ne te, az is ko lá hoz
fû zô dô kap cso la ta áll. A szí nész-drá ma ta ná rok el -
mon dá sa sze rint az egyes elôadá sok, fog lal ko zá sok
ala ku lá sát, ki me ne te lét nagy mér ték ben be fo lyá sol -
ja, hogy az adott al kal mon részt ve vô osz tály mi -
ként vi szo nyul az au to ri tás hoz.

A fog lal ko zás ele jén a részt ve vô diá kok (0. év -
fo lya mos, nyel vi elô ké szí tôs gim na zis ták) és a szí -
nész-drá ma ta ná rok leül tek kör be egy kö ze pes mé -
re tû te rem ben, a maj da ni szín ház te rem szom széd -

10 A je le ne tek át ve ze té se gyak ran úgy tör té nik, mint ha bûn ügyi tör té ne tet kö vet nénk nyo mon, vagy mint ha szap pan ope ra
vagy sit com epi zód jait néz nénk. Mint ha a prog ram lét re ho zói azt fel té te lez nék az in ter ne ten és te le ví zió zá son szo cia li zá -
ló dott diá kok ról, hogy a szín pa di tör té né sek ese té ben nem ké pe sek ma gya rá za tok nél kül kö vet ni a hely szín vál tá so kat
vagy az idô be li ug rá so kat.

11 Pon to sab ban: úgy tesz, mint ha va ló sze rût len nek érez né, ez zel hív ja fel a né zôk figyel mét ar ra, hogy itt eset leg va la mi el -
lent mon dás vagy szín há zi pon tat lan ság van. A mo de rá tor te hát ma ga is sze re pet ját szik, a szi tuá ció ele ve meg csi nált, így
épp a spon ta nei tás vész el az egész hely zet bôl. Va ló szí nû leg ér de ke sebb és a szín há zi beava tás ban is mély re ha tóbb len -
ne, ha a diá kok ta lál hat nák meg az elôadás azon pont jait, ame lye ket kö ze leb bi meg vizs gá lás ra ér de mes nek tar ta nak.

12 A Ti zen egy tri kó cí mû drá mát Ed ward Bond ki fe je zet ten a Big Brum tár su la ta szá má ra ír ta 1997-ben, a Ke re kasz tal 2009-
ben mu tat ta be Beth len fal vy Ádám for dí tá sá ban és ren de zé sé ben. A dísz le tet és a jel me ze ket a Big Brum egyik tag ja, az
an gol Ce ri Town send ter vez te. Az elôadás be mu ta tá sa óta több ször ke rült sor sze rep cse rék re – az ál ta lam lá tott fog lal ko -
zá son az aláb bi szí nész-drá ma ta ná rok vet tek részt: Ba ga mé ry Or so lya, Beth len fal vy Ádám, Gom bi ta Ró bert és Ha jós Zsu -
zsa. Az elôadás és a fog lal ko zás ké szí té sé ben a tár su lat to váb bi két tag ja, Lipták Il di kó és Nyá ri Ar nold is köz re mû kö dött.

13 Az osz tályt kí sé rô pe da gó gu sok és a kül sôs né zôk, szak mai megfigye lôk ré szé re eb ben a te rem ben ol dalt, az egyik fal nál
ké szí tet tek elô szé ke ket – ez zel is min den ki szá má ra egyér tel mû vé té ve, hogy ôk kí vül van nak a drá mán, s en nek meg -
fe le lôen nincs be le szó lá suk sem mi be. Ér de kes mó don a szín ház te rem ben kiala kí tott né zô té ren nem je löl tek ki elô re kü -
lön he lyet a szá munk ra, így bár ho va ül het tünk, elv ben volt le he tô sé günk el ve gyül ni a diá kok kö zött. Az adott elôadá son
részt ve vô kül sôs szem lé lôk mindegyi ke igye ke zett va la hol a so rok szé lén, mintegy a „szi tuá ción kí vül” el he lyez ked ni, de
nem va gyok biz tos ab ban, hogy min dig min den ki szá má ra egyér tel mû, hogy a fog lal ko zás, il let ve a részt ve vô diá kok
szem pont já ból ez a tisz tes tá vol ság tar tás a leg cél ra ve ze tôbb. Bár mi is tör tén jék, a hely zet ren de zé sé nek, ke ze lé sé nek fe -
le lôs sé ge a szí nész-drá ma ta ná rok vál lán nyug szik.
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ba a már em lí tett, ko ráb ban hát tér be hú zó dó diá -
kok is be tud tak kap cso lód ni, a kö zös öt le te lés és
kép al ko tás min den kit moz gó sí tott, s nem csu pán
in tel lek tuá lis szin ten. A feladat az zal zá rult, hogy
mind két kép be be le he lyez ték a za kót is, ez zel na -
gyon erô sen kiemel ve a tárgy szim bo li kus jel le gét.

Fen tie ket rö vid szü net kö vet te, utá na pe dig ismét
a né zô té ren fog lal tunk he lyet. Rö vid ta ná ri be ve -
ze tô után szín há zi je le ne tek kö vet kez tek, me lyek a
fiú éle té nek to váb bi ala ku lá sát mu tat ták be. Az elsô
je le net az is ko la ka pu já ban ját szó dott – a hely szín
több szö rö sen szim bo li kus, konk rét és el vont ér te -
lem ben is a ha tár át lé pés re utalt. A fiú „ci vil” ru há -
ban je lent meg, vagyis azon nal vi lá gos sá vált, hogy
im már kí vül ke rült az is ko la vi lá gán. Ez per sze rög -
tön fel ve tet te azt a kér dést is, hogy mit ke res itt,
mit akar ezen a szá má ra va ló szí nû leg csep pet sem
szé pem lé kû he lyen. Elô ször a diák lány je lent meg
a ka pu ban, be szél ge té sük most sok kal köz vet le -
nebb volt, mint a za kó vag do sás ide jén – mint ha a
diák tár sak im már va la mi fé le fu ra hôst, bátor lázadót
lát tak vol na eb ben a fiúban. A lány vi szo nyu lá sa
egy ko ri osz tály tár sá hoz egy szer re kí ván csi és tar -
tóz ko dó, ki csit félt tô le, ki csit fél tet te a vár ha tó kö -
vet kez mé nyek tôl. A fiúnak ugyanis tilos be lép nie
az is ko lá ba, ki lett tilt va, nem lett vol na sza bad ide
me rész ked nie. Ezt a mind annyiuk szá má ra nyil -
ván va ló tényt több szö rö sen húz ta alá az igaz ga tó -
nô meg je le né se: vi sel ke dé sé ben is mét fel sej lett a
fiata lért fe le lôs sé get ér zô, ag gó dó fel nôtt, de en nél
lé nye ge sen hang sú lyo sabb az, ahogy auto ri tá sá nak,
a fiú fe lett még min dig meg lé vô ha talmá nak han -
got adott. Mindezek lo gi kus kö vet kez mé nyé nek te -
kint he tô, hogy ez a ta lál ko zás az igaz gató  nô szá -
má ra vég ze tes sé lesz – til tá sai val tu laj don kép pen
ad dig pro vo kál ta a fiút, amíg az ne ki nem ront egy
kés sel. A je le net bra vúr ja is mét a már tag lalt ket -
tôs ség: min den sze rep lô mo ti vá cióit ér te ni vél jük,
mind annyiuk vi sel ke dé se kér dé se ket ge ne rál a né -
zô ben, a vég ki fej le tet il le tôen pe dig nem tud hat -
juk, hogy a fiú mindezt elô re el ter vez te-e vagy sem.

Az elôadás to váb bi je le ne tei évek kel ké sôbb, a
diák bör tön bün te té sé nek le tel te után ját szód nak.
A fiút elô ször egy ka to nai ki kép zô tá bor ban, majd
há bo rús fel de rí tô ként lát juk vi szont. A ko ráb ban
osz lo pok ként sze rep lô, le xi kon ol da lak kal min tá -
zott dísz let ele mek most több új funk ciót is kap nak:
lô rés ként, lô to rony ként, szé na kaz lak ként je len nek
meg. A dísz let vál tá so kat min dig a szí né szek vég -
zik, sö tét ben ren de zik át a te ret, mind vé gig sej te -
ni en ged ve a né zôk nek, hogy épp mi tör té nik.

A ki kép zô tá bor ban ját szó dó je le net az el túl zott,
kis sé ka ri ka tú ra sze rû szí né szi já ték nak kö szön he -
tôen (a ki kép zô tisz tet Beth len fal vy Ádám ala kít ja)
hu mor ral te lí tett lesz, amely old ja a né zôk ben perc -
rôl perc re fel gyü lem lô fe szült sé get. Eb ben a hely -
zet ben már nyílt te ret kap a fiúban meg lé vô ag -
resszió is: az el len ség le te rí té sét és megölé sét kell
ép pen gya ko rol nia. Is mét alá ren delt sze rep ben lát -
juk, hi szen fe let te sé nek sem mi lyen kö rül mé nyek
kö zött nem mond hat el lent. Ez a mos ta ni hie rar -
chi kus vi szony ugyanak kor lát ha tó lag csep pet sem
za var ja, sôt: igyek szik mi nél job ban meg fe lel ni az
el vá rá sok nak. Úgy tû nik, nagy já ból be le si mult kör -
nye ze té be, a bör tön évek, a kül sô tár sa dal mi hatások
le tör ték lá za dá sát. A tá bo ri gya kor la to zás so rán egyre
job ban, egy re ha tá ro zot tab ban bá nik a lô fegy ver -
rel, ami kor vi szont szu ronnyal kel le ne „le döf nie”
az el len sé get meg tes te sí tô szal ma zsá kot, pa rancsno -
ka leg na gyobb döb be ne té re több íz ben is meg tor -
pan, már-már el gyen gül. A je le net vé gén, a tiszt tá -
voz tá val egye dül ma rad, s bár lé nye gé ben szé gyent
val lott fel jebb va ló ja elôtt, nem ez a tény do mi nál -
ja a vi sel ke dé sét, ha nem olyannyi ra be le fe led ke zik
a szú rás kel tet te asszo ciá ciók ba, hogy vé gül tánc -
ra per dül a ma gá hoz szo rí tott szal ma zsák kal.

A fiú tör té ne te tu laj don kép pen a há bo rús je le -
ne tek ben ér el a csúcs pont ra, s ek kor ka punk vá -
laszt ar ra is, miért ép pen Ti zen egy tri kó az elôadás
cí me. A ko ráb bi is ko la tár sat ala kí tó Ba ga mé ry Or -
so lya most ka to na tár sat ját szik: ô és a fiú vég zik a
há bo rús te rü le ten lé vô ôr to rony fel de rí té sét. Megál -
la pít ják, hogy a torony min den va ló szí nû ség sze -
rint üres, ész re ve szik a fa lon le ló gó, tri kók ból kreált
fe hér zász lót. Már-már el fog lal ják a tor nyot, ami -
kor vá rat la nul egy on nan ér ke zô lö vés föld re te rí ti
a ka to na lányt. Mi, né zôk tud juk, hogy ki lôtt: a
megelô zô je le net ben lát tunk egy a torony bel se jé -
ben meg hú zó dó ka to nát (Beth len fal vy Ádám), aki
né hány perc nyi mo tosz ká lás után elaludt. A fiú
azon ban egyelô re döb ben ten áll a tör tén tek elôtt,
majd a hi va ta los je len tés leadá sa után vég te len el -
szánt ság gal in dul az el len sé ges ka to na fel ku ta tá sá -
ra. Míg az ed di giek ben egy, a har ci kö rül mé nyek
kö zött is meg le he tô sen hig gad tan vi sel ke dô em bert
lát hat tunk, baj tár sá nak ha lá la után min den moz -
du la tát és tet tét az ag resszió és a mély rôl fel tö rô in -
du lat ve zér li. Gom bi ta Ró bert já té ká ban ezek az ál -
la po tok nem vál nak el éle sen egy más tól, egy-egy
mi mi kai vagy tes ti gesz tus sal fo ko za to san te rem ti
meg az át me ne tet, ez zel mintegy lát tat va az ér zel -
mek vál to zá sá nak fizi kai meg nyil vá nu lá sait.
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hogy csakis ô te he tett ilyes mit. Az igaz ga tó nô a miér -
tek re len ne kí ván csi, sze ret né megér te ni a gye re ket,
sze ret ne se gí te ni ne ki – Ha jós Zsu zsa ke vés gesz tus -
sal, tág ra nyílt sze mek kel és erô tel je sen ej tett mon -
da tok kal egy olyan nôt mu tat be, aki egy szer re hi -
szi is, meg nem is, ami ket mond. Ha tá ro zott nak, az
iga zá ban biz tos nak lát juk, de min de mö gött fel sej lik
a te he tet len ség ér ze te is. Nem tud mit kez de ni a ve -
le szem ben né mán ál ló fiúval, mert se hogy sem ké -
pes kö zel fér kôz ni an nak vi lá gá hoz. Min den ki mon -
dott mon dat tal csak egy re tá vo lít ja ma gá tól. A fiú
né ma sá gá ban pe dig azon nal megérez zük az el foj tott
ag ressziót, a ki nem mon dott sé rel me ket, s per sze
azt is, hogy az igaz ga tó nô sza vai ból hoz zá csak a vá -
das ko dás, a szá mon ké rés jut el. Ez az igen hosszú
je le net na gyon plasz ti ku san áb rá zol egy is ko lai hely -
ze tet, a ben ne sze rep lôk vi szo nyait egy más hoz és az
egész is ko lá hoz. A kö vet ke zô je le net tu laj don kép -
pen csak a már meg lé vô is me re tein ket, be nyo má -
sain kat ár nyal ja: diák lány (Ba ga mé ry Or so lya) ér ke -
zik zo kog va az igaz ga tó nô iro dá já ba, két ség be eset -
ten mu tat ja ol ló val ak ku rá tu san össze vag do sott za -
kó ját. Sí rá sa el sôd le ges oka az édes any ja ha rag já tól
va ló fé le lem, ô lé nye gé ben mind vé gig er re fó ku szál.
Az igaz gató nô figyel me vi szont azon nal a már megis -
mert fiú fe lé for dul, azon nal ôt gya nú sít ja meg, hí -
vat ja is, szem be sí tést tart a két diák kö zött. A fiú most
sem szól egy szót sem, arc iz ma sem rán dul a vá dak
halla tán, re zig nál tan ve szi tu do má sul, hogy im már a
ki rú gás szé lé re so dor ta ön ma gát. A je le net új informá -
ció ként azt tár ja a né zôk elé, hogy a fiút va ló szí nû -
leg a tár sai sem ked ve lik, tar ta nak tô le és ke rü lik.

A két egy mást kö ve tô je le net dra ma tur giai és
szín há zi je len tô sé ge el sô sor ban ab ban áll, hogy
azon nal kér dé se ket ge ne rál nak. Ren ge teg min den -
rôl szer zünk in for má ciót, de sem mi nem egyér tel -
mû: nem tud juk, ki nek van/nincs iga za, sem mit
nem tu dunk meg ar ról, hogy va ló já ban ho gyan is
zaj lott ez a két igen bot rá nyos is ko lai eset. A sze -
rep lôk áb rá zo lá sá ban mind há rom szí nész ar ra tö -
rek szik, hogy a figu ra mo ti vá cióit, fé lel meit és ag -
go dal mait ér zé kel tes se. Így az tán há rom „hét köz na -
pi” em bert lá tunk, aki ket rész ben megér tünk, rész -
ben eluta sí tunk, s mi köz ben a né zôk je len tôs
ré szé ben nyil ván az is fel me rül, jó len ne tud ni, mi
is tör tént va ló já ban, ér de ke sebb nek és fon to sabb -
nak tû nik, hogy en nek a há rom em ber nek a vi sel -
ke dé sét ele mez zük. A fog lal ko zás en nek meg fe le -
lôen a je le ne tek kö zös ér tel me zé sé vel foly ta tó dik.
Ezt a mo de rált be szél ge tést Ha jós Zsu zsa ve ze ti, sze -
re pen kí vül. Eb ben a TIE- fog lal ko zás ban a szí nész-

drá ma ta ná rok min dig mo de rá tor ként/fa ci li tá tor ként
van nak je len a drá más hely ze tek ben, a tör té net ben
vitt sze re pei ket tel je sen egyér tel mûen „le ve tik” ilyen -
kor. Né hány össze kö tô mon dat, a fé nyek hasz ná la -
ta, az egyes hely ze tek ben el té rô mó don al kal ma zott
hang nem bô ven ele gen dô ah hoz, hogy a tar tal mi -
lag egy más sal na gyon is össze füg gô szín há zi és drá -
más ré szek for mai lag el vál ja nak egy más tól.

Az elem zô be szél ge tés után két cso port ra vá lik
az osz tály: egyik ben a meg ron gált le xi kon, má sik -
ban az össze vag do sott za kó, il let ve e tár gya kon ke -
resz tül ma ga a fiú ke rül a vizs gá ló dás fó ku szá ba.
Én a za kó val fog lal ko zó cso por tot figyel tem, ahol
Beth len fal vy Ádám irá nyí tot ta a mun kát. A diá kok
kör be ül tek, s egy rö vid ideig csak néz ték a kö zé -
pen föld re tett za kót. Foly ta tó dik az imént kö zö -
sen már meg kez dett elem zô be szél ge tés, de ez eset -
ben ôk csak a za kó kö rü li ese mé nyek re, azok elôz -
mé nyei re és le het sé ges kö vet kez mé nyei re fó ku szál -
nak. Kül sô szem lé lô ként azt lát tam, hogy a
cso port ban lé vô összes diák fe szült figye lem mel kö -
ve ti, épp mi rôl van szó, egyér tel mû, hogy mind -
annyiuk ban ezer gon do la tot és kér dést szül tek a lá -
tot tak. Beth len fal vy Ádám ugyanak kor nem fog ta
át kér dé sei vel az egész cso por tot, akad tak olya nok,
akik nem szó lal tak meg egy szer sem, s mint hogy a
mo de rá tor sem for dult fe lé jük, nem de rül he tett ki,
va jon mi jár ha tott a fe jük ben. El lenál lást, ide gen -
ke dést ezek a diá kok sem mu tat tak, lát ha tóan elég
kom for to san érez ték ma gu kat a hely zet ben, de ar -
ra is mód juk le he tett, hogy hosszabb-rö vi debb idô -
re kí vül he lyez ked je nek az ese mé nye ken, hi szen
nem let tek di rekt mó don meg szó lít va. A kis cso por -
tos mun ka má so dik fe lé ben ön ál ló felada tot kap -
tak a diá kok: fel me rült a kér dés, hogy va jon mit
lát ha tott ma ga elôtt az a diák (akár a fiú volt, akár
más), aki így össze vag dos ta a za kót. Beth len fal vy
Ádám azt kér te a fiata lok tól, hogy kö zö sen gon dol -
kod va ta lál ja nak két olyan dol got (tár gyat, ese -
ményt, em be ri meg nyil vá nu lást stb.), amit lát ha -
tott, ami min tául szol gál ha tott ne ki, s ezt egy-egy
ál ló kép ben mu tas sák is meg. En nek az igen össze -
tett feladat nak a megol dá sa elein te ne he zen ment,
legin kább ta lán azért, mert a diá kok nem na gyon
tud tak mit kez de ni az zal, hogy ké pi leg (szín há zi -
lag) ho gyan fe jez zék ki a gon do la tai kat. De drá ma -
ta ná ri se gít ség gel vé gül na gyon ki fe je zô, sû rû ké -
pek szü let tek: mind ket tô ben az ag resszió, an nak
ha tá sa ke rült kö zép pont ba. Ez a mun ka for ma – a
dö cö gô sebb in du lás el le né re – na gyon ha té kony -
nak bi zo nyult, ép pen azért, mert eb be a fo lya mat -
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vé sze ti mû hely… A Krí zis tri ló gia má sod sor ban struktu -
rá lis mo dell, amely ben a kü lön fé le mû vé sze ti és menedzs -
 ment jel le gû cél ki tû zé sek har mo ni zál nak egy más sal,
a mû hely tag jai nak és a pro jekt részt ve vôi nek szándéka
sze rint. A Krí zis tri ló gia har mad részt te het ség gon do -
zó prog ram, amely ben kü lön fé le in dít ta tá sú és el té rô
ko rú fiata lem be rek ta lál ják meg a he lyü ket, vál nak egy -
más part ne rei vé és al ko tó tár sai vá. A Krí zis tri ló gia ne -
gyed részt tár sa dal mi fó rum, amely több, a fel nö vek vô
ge ne rá ciók ra vo nat ko zó kér dés meg fo gal ma zá sát te szi
le he tô vé a mû vé szet esz kö zei nek se gít sé gé vel. A Krí zis
tri ló gia nem utol só sor ban ön val lo más, amely sze mé -
lyes ta pasz ta la taink, fé lel meink, vá gyaink és meg gyô -
zô dé seink ki fe je zé sé re ad le he tô sé get.”19 A prog ram
komp le xi tá sa jól tük rö zô dik erô sen nem zet kö zi jel -
le gé ben is: az el sô rész a Prá gai Qu ad rien ná lé, a
má so dik a mün che ni Ba jor Álla mi Ope ra ház fel ké -
ré sé re ké szült, a har ma dik rész ben pe dig szá mos
er dé lyi fiatal sze re pel. A magyar or szá gi be mu ta tó -
kat20 a Tra fó Kor társ Mû vésze tek Há za fo gad ta be.
A vá lasz tott elôadó-mû vé sze ti for mák is meg le he -
tô sen szí nes ké pet mu tat nak: a tri ló gia el sô ré sze
filmes, a má so dik ze nei (egé szen pon to san ope rai),
a har ma dik pró zai szín há zi for má ban ölt tes tet.

A tri ló gia egy szétesett há rom ta gú csa lád tör té -
ne tét me sé li el – az al ko tók (a tár su lat hon lap ján is
ki fej tett) szán dé ka az volt, hogy a tár sa da lom e leg -
ki sebb és egyút tal leg fon to sabb mik ro kö zös sé gé -
nek mû kö dés kép te len sé gét úgy de monst rál ják,
hogy az le he tô leg a na gyobb kö zös sé gek prob lé -
mái ra is rá vi lá gít son. A tri ló gia há rom egy más sal
szo ro san össze füg gô, de ön ál ló al ko tás ként is ért -
he tô és él vez he tô elôadá sa tu laj don kép pen a kö -
zép pont ba he lye zett csa lád tör té ne té nek há rom fe -
je ze te, há rom kü lön bö zô meg kö ze lí tés ben. A fiúé
a film, az apáé az ope ra, az anyáé a szín ház nyel -
vén meg fo gal ma zott tör té net. Mind há rom pro duk -
ció ban nagy hang súlyt ka pott a kü lön bö zô ko rú és
in dít ta tá sú fiata lok kal, gye re kek kel vég zett mun -
ka, mint hogy azon ban a filmet nem lát tam, az ope -
ra, il let ve leg fô kép pen a pró zai elôadás kap csán
ten nék né hány megál la pí tást.

Gye re kek ját sza nak a szín ház ban – gya ko ri, ha -
tá sos, egyút tal ké nyes „fo gás”. Mil lió szám so rol -
hat nánk olyan elôadá sok pél dáit, me lyek ben gye -
re kek (is) sze re pel nek. Ezek ben az ese tek ben nem

hi va tá sos szí né szek lép nek szín pad ra, te hát a gye -
rek sze rep lô ket be kell von ni a szín ház vi lá gá ba, se -
gí te ni kell ôket ab ban, hogy meg ta lál ják a va ló di
he lyü ket az elôadás ban. Vé le mé nyem sze rint csor -
bul min den olyan pro duk ció nak a hi te les sé ge,
amely nek fel nôtt al ko tói ele ve „kis mû vé szek ként”
ke ze lik a gye re ke ket, hi szen ôk – le gye nek bár a
leg ki u gróbb te het sé gek – nem hi va tá sos szí né szek.
Ha azon ban a fen tiek kel el len té tes mó don, a pró -
ba fo lya mat ré sze ként ko moly ala po zó mun ka tör -
té nik, ha az adott elôadás lét re ho zói tö rek sze nek
ar ra, hogy megis mer jék a gye re ke ket, s ma guk is
nyi tot tan áll nak elé jük, ha együtt ját sza nak, ha
együtt vizs gál ják az elôadás ban fel ve tô dô kér dé se -
ket és prob lé má kat, ak kor a gye rek is az elôadás
ré szé vé vá lik, s va ló ban kö ze lesz mindah hoz, ami
a szín pa don tör té nik. Nem csu pán „szín pa di esz -
köz” lesz, ha nem ön ál ló al ko tó sze mé lyi ség. Mind -
eköz ben ter mé sze te sen ren ge te get ta nul a szín ház
mû kö dé sé rôl, me cha niz mu sai ról is. Szín há zat tanul
és csi nál. Jó eset ben az élet rôl, a vi lág ról, ön ma gá -
ról tud meg töb bet a já té kon ke resz tül. Ez a cél ja a
leg több jól át gon dolt drá ma pe da gó giai, szín há zi és
ta ní tá si drá más fog lal ko zás nak, a jól mû kö dô szín -
ház pe da gó gi ai prog ra mok nak is – óriá si kü lönb -
ség azon ban, hogy míg ezek a fog lal ko zá sok a részt -
ve vôk kö zös sé gé re kon cent rál nak, ne kik szól nak,
ad dig a fen teb biek ben tár gyalt hely ze tek lé nye ge
mégis csak az, hogy né zôk nek szánt szín há zi pro -
duk ció ké szül. Ez meg ha tá roz za a mun ka fo lya ma -
tot, a mo ti vá ció kat, az esz té ti kai mi nô sé get, min -
de nes tül ki hat te hát a gye re kek kel foly ta tott mun -
ká ra is. A szín há zi elôadás ese té ben a gye re kek kel
kö zö sen vég zett mun ka nem el sôd le ge sen szín ház -
pe da gó gi ai te vé keny ség, jel le gé bôl adó dóan azon -
ban van – kell, hogy le gyen – ilyen as pek tu sa is. Ez
eset ben a szó kap cso lat SZÍN HÁZ tag ja a hang sú lyo -
sabb – míg a nem be mu ta tás ra szánt drá ma fog lal -
ko zá sok, szín há zi ne ve lé si prog ra mok ese té ben
vagy egyér tel mûen a PE DA GÓ GIA ke rül elô tér be, vagy
a két as pek tus kö zöt ti egyen súly kiegyen lí té sé re tö -
rek sze nek a szak em be rek.

A Krí zis-tri ló gia elô ké szí té se, pró bái so rán az al -
ko tó gár da tag jai na gyon kö rül te kin tôen, fe le lôs ség -
tel je sen, a kö zös sé gi él ményt kö zép pont ba he lyez -
ve dol goz tak együtt a gye re kek kel. Az elôadá sok
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A zá ró je le net több, erô sen szim bo li kus elem mel
is ope rál. A fiú fog lyul ej ti az el len sé ges ka to nát,
aki nek mon da tait nem ért jük, mi vel Beth len fal vy
Ádám ide gen (szláv) nyel ven szó lal meg. A térd re
kény sze rí tett fo goly he ve sen igyek szik ma gya ráz ni
va la mit,14 amit a fiú ta lán azért nem ért meg, mert
nem is akar ja megér te ni. Van ugyanis egy má sik
fog lya,15 aki tört ma gyar ság gal igyek szik for dí ta ni,
köz ve tí te ni, de mind hiá ba: a fiú vé gül ne ki ront az
idô köz ben tri kó ra vet kô zött, fegy ver te len ka to ná -
nak, és szu ro nyát an nak mell ka sá ba döfi. A hal -
dok ló utol só ere jé vel még fel tá pász ko dik, fe hér tri -
kó já val le tör li a szu rony ról sa ját vé rét, mi köz ben
mint ha va la mi imát mor mol na. A fiút lát ha tóan
össze za var ja ez a gesz tus, hir te len min den ere jét
ar ra igyek szik össz pon to sí ta ni, hogy megért se, meg -
fejt se, mit mond ha tott ál do za ta, majd a tor nyon ló -
gó tri kók ból font zász lót ma ga után húz va tá vo zik
– egyút tal le zár va a szín há zi je le ne tek so rát is.

Az utol só je le net ké pi és tar tal mi sû rû sé gé hez
mér ten kü lö nö sen hir te len nek tûnt az a vál tás, ami -
vel Ha jós Zsu zsa, ki lép ve az egyik pa ra ván mö gül
azon nal be szél ge tést kez de mé nye zett a diá kok kal.
Az elôadás má so dik fe lé ben egy pissze nést nem lehe -
tett hal la ni a né zô té ren, ér zé kel he tôen sû rû sö dött
a le ve gô, a részt ve vôk min den ideg szá luk kal a szín -
pad ra kon cent rál tak. Ezt az ál la po tot né mi leg meg -
tör te, hogy a drá ma ta ná ri kér dé sek men tén azonnal
sza vak ba kel lett fog lal niuk mind azt, amit a lá tot -
tak ból megér tet tek, majd új ra szét kel lett vál niuk
a fog lal ko zás ele jén kiala kí tott há rom ki sebb cso -
port ba. Ezek ben a cso por tok ban ar ra ke res ték a vá -
laszt, hogy va jon a diák-fiú ta lál ko zott-e olyan em -
ber rel/ese ménnyel, aki/ami meg fe lelt a ko ráb ban
az is ko lá ra/a diá kok ra/a ta ná rok ra vo nat koz ta tott
el vá rá sok nak. A kis cso por tos be szél ge té se ket figyel -
ve is mét azt lát tam, hogy van nak el ve szô figyel mek,
nem min den kit kész tet nek meg szó la lás ra, s ez zel
az imént em lí tett kon cent rált né zôi ál la pot töb bek
ese té ben is szét csú szik, leen ged. A kis cso port ban

át be szél te ket né hány össze fog la ló mon dat tal a töb -
biek elé tár ják, egyút tal le von nak bi zo nyos ta nul -
sá go kat is: pél dául, hogy eb ben a tör té net ben az is -
ko la meg fe le lô je le het a fal vagy a ba jo nett.

A fog lal ko zás vé gén a szí nész-drá ma ta ná rok
meg kö szö nik a diá kok rész vé te lét, majd el kö szön -
nek tô lük. Már a te rem bôl ki fe lé me net is ér zé kel -
he tô, hogy a diá kok nagy ré sze azon nal kí vül ke -
rült a fog lal ko zás ban megél te ken: rög tön más ról
kez de nek be szél ni, egy más kö zött nem reflek tál -
nak, lát szó lag nincs foly ta tá sa a dél elôtt tör tén tek -
nek. Ez ter mé sze te sen le het csu pán lát szat, hi szen
sen ki nek a fe jé be nem lát ha tunk be le, s ha így is
van, an nak is meg le he tô sen sok oka le het.

Kül sô szem lé lô ként min de ne set re úgy érez tem,
hogy eb ben a TIE -e lô a dás ban a na gyon pon tos, erô -
tel je sen áb rá zo ló szín ház ha tá sait oly kor szin te eli -
mi nál ja a drá ma mun ka, ép pen azál tal, hogy nem
kö ve ti a je le ne tek fe szes sé gét, túl sok szor en ge di
meg a diá kok nak, hogy kien ged je nek. Mi vel na -
gyon ha mar ki de rült, hogy en nek az osz tály nak a
tag jai könnyen és jól dol goz nak szim bó lu mok kal,
nem csak ér tik, de hasz nál ni is tud ják azo kat, a mé -
lyí tést ta lán elô se gí tet te vol na több reflek tív mun -
ka for ma al kal ma zá sa.16 A drá más for mák és a szín -
há zi je le ne tek jól il lesz ked nek egy más hoz, a prog -
ram át gon dolt és jól szer kesz tett, de a Bond ál tal
megírt na gyon sok ré tû tör té net, il let ve an nak rend -
kí vül ki fe je zô szín há zi meg je le ní té se több ször is ve -
szít ere jé bôl, ár nya la tai ból azál tal, hogy fel dol go -
zá sa ta lán túl sá go san szö veg orien tált.

Kré ta kör17

Kré ta kör komp lex elôadó-mû vé sze ti prog ram -
jai nak so rá ból is kiemel ke dik a Bu da pes ten
2011 ôszén be mu ta tott Krí zis-tri ló gia.18

A pro jekt rôl a tár su lat hon lap ján az aláb bia kat ol -
vas hat juk: „A Krí zis tri ló gia el sô sor ban an nak a bi zo -
nyí té ka, hogy a Kré ta kör je len tôs elôadó- és mé dia mû -

A
14 Bár mi, né zôk sem ért jük a ka to na ál tal be szélt nyel vet, s tár sá nak for dí tá sa ré vén sem vá lik min den rész let vi lá gos sá,

azért nagy já ból egyér tel mû, az zal vé de ke zik, mi vel elaludt a to rony ban, nem tud ta, hogy idô köz ben megad ták ma gu kat,
s a kin ti moz gás hang jai nak hal la tán ön kén te len vé de ke zô reak ció ja volt, hogy a lô rés nél kö tött ki.

15 Az iga zat meg vall va, nem em lék szem, ki de rült-e, hogy a Ha jós Zsu zsa ál tal meg for mált ka to na hon nan ke rült ide. Az
egyér tel mû, hogy ô nem volt ott sem a harc té ren, sem az ôr to rony ban. Mindezen túl pe dig iga zá ból a figu ra dra ma tur -
giai funk ció ja, a je len hely zet ben ta nú sí tott vi sel ke dé se bír je len tô ség gel.

16 A fog lal ko zást kö ve tô be szél ge tés ben Ha jós Zsu zsa ki fej tet te, hogy sze rin te a prog ram vé gét kel le ne ilyen irány ba vin -
niük, a le zá ró be szél ge tést va la mi asszo cia tí vabb for má val fel vál ta ni.

17 A Kré ta kör mun ká já nak is mer te té se kor nem fog lal ko zom a 2008-as vál tás elôt ti na gyon si ke res idô szak prog ram jai val és
elôadá sai val, ki zá ró lag a je len le gi csa pat mun ká já ra fó kusz álok. A leg töb bet hasz nált for rás: www.kre ta kor .eu

18 For rá sok: www.kre ta kor .eu és a prog ram hoz kiadott mû sor fü zet.

19 For rás: www.kre ta kor .eu
20 Az ere de ti ter vek sze rint 2011 ok tó be ré ben csu pán egyet len hé tig ját szot ták vol na a tri ló gia elôadá sait, né hol ön ál lóan,

más kor va ló ban tri ló gia ként, egy mást kö vet ve. A ké sôb biek ben azon ban úgy ala kult, hogy 2012 már ciu sá ban mód nyílt
né hány na pos új ra ját szás ra.
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me rül, hogy a va ló ság ban is meg tör tén het ugyanez.
A pap nô elôadá sá hoz Er dély ben ke res tek gye -

rek sze rep lô ket a Kré ta kör mun ka tár sai. Kap cso lat -
ba lép tek a sep si szent györ gyi Oso nó Szín ház mû -
hely mun ka tár sai val, akik a kör nyék be li gye re kek
kö zül öt ve net hív tak meg az el sô, a kré ta kö rö sök -
kel kö zö sen ren de zett tá bor ba.23 A tá bor ba meg hí -
vott gye re kek mindegyi ke hát rá nyos hely ze tû volt:
akad tak kö zöt tük az ôr kôi ci gány te lep rôl ér ke zôk,
a Dé vai Szent Fe renc Ala pít vány „gon do zá sá ban”,
ne ve lô szü lôk nél vagy in té zet ben élôk, va la mint he -
lyi (azaz sep si szent györ gyi) sze gény csa lá dok gye -
re kei is. Az el sô tá bort Sep si szent györ gyön tar tot -
ták, az egy he tes tá bor prog ram sok olyan gya kor la -
tot és já té kot is tar tal ma zott, ame lyek se gí tet ték a
kö zös ség épí tést, és ame lyek ré vén ki de rül he tett,
kik al kal ma sak iga zán a to váb bi mun ká ra. Schil -
ling Ár pád ren de zô nem te het ség vagy szí né szi
kész sé gek alap ján vá lo ga tott, ha nem el sô sor ban azt
vet te figye lem be, hogy a gye re kek kö zül kik bi zo -
nyul nak elég rá ter mett nek ah hoz, hogy egy ilyen
hosszú tá vú és össze tett pro jek tet vé gig tud ja nak
csi nál ni. Vé gül húsz fiatalt hív tak meg a kö vet ke -
zô, im már tíz na pos an gya lo si tá bor ba, ahol meg -
kez dôd tek az elôadás elô ké szü le tei. A tá bor ban a
gye re kek na pi rend jé nek ala ku lá sáért el sô sor ban az
Oso nó mun ka tár sai vi sel ték a fe le lôs sé get, min den
he lyi szer ve zé si feladat rá juk há rult, s a szín há zi
mun ka megala po zá sá ban is se gí tet tek sa ját mód -
sze reik kel, gya kor la taik kal. A tá bo ri na pi ren det úgy
ala kí tot ták ki, hogy a gye re kek a maj da ni elôadás -
ban fel buk ka nó fog lal ko zá sok hoz, tan órák hoz ha -
son ló órá kon is részt vet tek: így a sze rep osz tást hí -
ven kö vet ve Ter hes Sán dor tar tot ta a test ne ve lé só -
rá kat, Bar tha Ló ránt „hit tan órá kat”, Sá ros di Lil la
pe dig drá ma fog lal ko zá so kat ve ze tett. A szín há zi és
drá más mun ká ban fo ko za to san ha lad tak elô re, kez -
det ben sza bály já té ko kat ját szot tak, ezután imp ro -
vi zá ciós gya kor la tok kö vet kez tek, majd be szél get -
ni és ját sza ni kezd tek sa ját tör té ne tek rôl, ame lyek
kö zül nem egy a kész pro duk ció ba is be ke rült. A fo -
lya mat vé gén – ha tet szik a csúcs pon ton – Schil -
ling Ár pád ren de zô ként, azaz kül sô irá nyí tó ként
kap cso ló dott be a mun ká ba, és a konk rét szín há zi
for mák kal is kezd te megis mer tet ni a fiata lo kat. A tá -
bor ban részt ve vô húsz fiatal kö zül vé gül ti zen ha -

tan vál lal ták, hogy az elôadás ban is sze re pel nek.
Bi zo nyos sú lyos pe da gó giai és eti kai kér dé sek

már eb ben az elô ké szí tô tá bor ban fel me rül tek, mi -
vel vi lá gos sá vált, hogy egyes gye re kek szá má ra a
pro jekt ben va ló rész vé tel hosszú tá von akár ve szé -
lyes sé is vál hat: né hány diák lé nye gé ben fel sem
fog ta, hogy mi be csöp pent – azt ér zé kel ték, hogy
jó és iz gal mas dol gok tör tén nek ve lük, de a hely -
zet sú lyát nem vol tak ké pe sek fel mér ni. A tá bor -
ban vég zett kö zös mun ka ugyanak kor se gí tet te a
részt ve vô ket ab ban, hogy mer je nek és akar ja nak
meg nyíl ni, be szél ni; s a ci gá nyok és ma gya rok kö -
zöt ti pár be széd is élén keb bé, el fo ga dób bá vált. A ci -
gány te le piek kel kap cso lat ban az Oso nót ve ze tô Fa -
za kas Mi hály el mond ta, hogy ôk kü lö nö sen ne he -
zen bír ták a csa lád juk tól va ló tá vol lé tet, akadt
olyan, aki ép pen ezért nem vál lal ta vé gül a sze rep -
lést. Az ôszi elôadás ban részt ve vô két ci gányfiúnak
nagy él mény volt az uta zás, a szín há zi sze rep lés és
a si ker, de az ott ho nuk tól va ló tá vol lé tet annyi ra
ne he zen vi sel ték, hogy a ta va szi elôadá sok ban már
nem vet tek részt. Az Oso nó ve ze tô je ugyanak kor
kiemel te, hogy a prog ram ban va ló rész vé tel ezek -
nek a fiata lok nak az éle té be is ho zott po zi tív vál -
to zást: mo ti vál tab bak, cél tu da to sab bak let tek.24

A 2012 ta va szán Bu da pes ten be mu ta tott elôadá -
sok ban te hát már csak ti zen négy fiatal vett részt,
ôk mind annyian ját szot tak a nyá ri kül föl di elôadá -
sok ban is. Ez zel a ki sebb lét szá mú cso port tal az
elôadás ban dol go zó fel nôt tek a köz tes idô sza kok -
ban is fo lya ma to san tar tot ták és tart ják a kap cso -
la tot, mind annyian úgy ér zik, hogy fe le lô sek a cso -
port és a ben ne lé vôk sor sá nak ala ku lá sáért. A gye -
re kek szá má ra na gyon fon tos él mény a kö zös sé gi
együtt lét, a szín há zi ta pasz ta lat, örül nek a si ke rek -
nek, de sze ren csé re – min den bi zonnyal a rá juk fo -
lya ma to san odafigye lô fel nôt tek nek is kö szön he -
tôen – a he lyü kön tud ják ke zel ni az ese mé nye ket.

Az te hát vi lá go san lát szik, hogy amíg él a Krí -
zis-tri ló gia pro jekt je, amíg van kö zös feladat, ad dig
él nek a kiala kult em be ri kap cso la tok is, s a fel nôtt
mun ka tár sak kü lö nös fe le lôs ség gel for dul nak a
fiata lok fe lé. A nagy kér dés az, hogy ha a Krí zis-
triló gia vé get ér, mi lesz ezek kel a gye re kek kel?
Vajon a ve lük hosszú hó na po kon át együtt dol go -
zó szín há zi em be rek vég leg el tûn nek majd az éle -
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lét re ho zá sá ban fon tos krea tív, al ko tói szerep ju tott
a fiata lok nak – tu dá suk, gon do la taik, öt le teik szer -
ve sen beépül tek az adott pro duk ció ba.21 En nek
meg fe le lôen a tri ló gia má so dik ré sze ként ját szott
Há lát lan dö gök cí mû ope ra gye rek sze rep lôi lát szó -
lag min den fé le ne héz ség nél kül szer vül nek az
amúgy na gyon bo nyo lult és szín há zi esz kö zeit te -
kint ve is rend kí vül össze tett elôadás ba. Eb ben az
ope ra-e lôadás ban egy részt gyö nyö rûen ki mun kált
ének han go kat hal lunk, más részt min den sze rep lô,
így az öt gye rek ré szé rôl is plasz ti kus já té kot, hi te -
les je len lé tet ka punk. Egyet len pil la nat ra nem me -
rül fel, hogy ezek a gye re kek ne ér te nék, mi rôl van
szó, mind annyian a he lyü kön van nak a pro duk -
ció ban. En nek az ál la pot nak a meg te rem té sé hez
nyil ván va lóan je len tôs mér ték ben já rult hoz zá az
is, hogy az elô ké szí tés so rán két szak kép zett drá -
ma pe da gó gus, a Ká va Kul tu rá lis Mû hely mun ka -
tár sai (Kar dos Já nos és Ta kács Gá bor) dol goz tak
együtt a gye re kek kel, kö zö sen ér tel mez ve és imp -
ro vi zá ciók ban kö zö sen ki bont va mind azo kat a – a
fel nôt tek szá má ra is rend kí vül nyo masz tó és ne he -
zen emészt he tô – prob lé má kat, ame lyek kö ré az
ope ra tör té ne te szer ve zô dik.

Fen tiek tôl el té rôen a har ma dik rész, A pap nô
ese té ben meg le he tô sen prob lé más nak, legalábbis
sú lyos kér dé se ket ge ne rá ló nak ér zem a gye re kek
szín pa di je len lé tét, „al kal ma zá sát”; mind azt, ami az
elô ké szí tés so rán, majd a konk rét elôadás ban tör -
tént/tör té nik ve lük és ál ta luk. En nek az elôadás nak
a köz pon ti sze rep lô je a há rom ta gú csa lád nô tag ja,
aki egy kor is mert szí nész nô volt, mi vel azon ban
meg csö mör lött a nyüzs gô vá ro si élet tôl, és há zas -
sá ga is vál ság ba ju tott, kisfiával le köl tö zik egy kis
fa lu ba, ahol a he lyi is ko lá ban vál lal mun kát drá -
ma pe da gó gus ként. Ez a mo men tum azon nal ért -
he tô vé, mond hat ni, tri viá lis sá te szi, hogy mit ke -
res nek gye re kek a tör té net ben – mind annyian a fa -
lu ban él nek, az is ko la ta nu lói, vagyis en nek az újon -
nan ér ke zett drá ma ta nár nak is ta nít vá nyai.
A gye re ke ket el sô sor ban kü lön bö zô is ko lai hely ze -

tek ben lát juk: unal mas, mo no ton tor na órán, meg -
le he tô sen di dak ti kus hit tan órán és per sze több drá -
ma órán is. A be mu ta tott drá ma fog lal ko zá sok egy -
fe lôl érez he tôen sok kal ol dot tabb lég kör ben zaj la -
nak, mint a pre zen tált egyéb tan órák bár me lyi ke,
más fe lôl azon ban ezek az órák sem hi bát la nok: A
pap nô elôadá sá ban lé nye gé ben reá lis idô ben mu ta -
tott fog lal ko zás rész le te ket lá tunk több fé le szak mai
hi bá val.22 A tör té net so rán a gye re kek és ta ná ruk
egy re kö ze lebb ke rül nek egy más hoz, min den ki nek
szük sé ge van a má sik ra – a ta nár nô is az ezek kel a
fiata lok kal vég zett mun ká ban ér zi ma gát a leg job -
ban, na gyobb biz ton sá got je lent szá má ra ez a kö -
zeg, mint sa ját fia, aki pusz ta lé té vel is fo lya ma to -
san a ku dar cai ra em lé kez te ti. A fel nôt tek mik ro kö -
zös sé gé be azon ban eb ben a fa lu ban sem si ke rül
beil lesz ked nie, sa já tos mód sze rei és a gye re kek kö -
zöt ti nép sze rû sé ge miatt a tan tes tü let ki ve ti ma gá -
ból, a he lyi pap pal is konf ron tá ló dik – s így vé gül
eb bôl a hely zet bôl is el me ne kül, ott hagy ja a hoz zá
na gyon erôs ér zel mi szá lak kal kö tô dô gye re ke ket,
és vissza tér a fô vá ros ba. A diá kok nak a ta nár nô „el -
vesz té sé re” adott reak cióit ja va részt filmes val lo má -
sok for má já ban lát juk-hall juk: hol megér tôen, hol
kel lô in du lat tal nyi lat koz nak a pe da gó gus ról, va -
la mint a ve le vég zett kö zös mun ká ról. Az elôadást
mint kö zön ség nek szánt mû vé sze ti pro duk tu mot
te kint ve eze ket a filmes mi ni je le ne te ket kis sé erôlte -
tett nek és ha tás va dász nak érez tem, azt ugyanakkor
le kell szö gez ni, hogy a gye re kek ôszin te já té ka
min den kép pen ma gá val ra ga dó. A hely zet va ló sze -
rû sé ge miatt fel me rül a kér dés, mennyi re já ték
mind az, amit a fel vé te le ken lá tunk: az ön ma gu kat
ala kí tó, rep re zen tá ló gye re kek A pap nô cí mû
elôadás fô sze rep lô jé rôl be szél nek, vagy sa ját speciá -
lis hely ze tük prob lé máit és kér dé seit fo gal maz zák
meg? Va ló ság vagy fikció, amit lá tunk és hal lunk?
Hol van a ket tô kö zöt ti ha tár? Ezek a kér dé sek azért
tûn nek re le ván sak nak, mert a tör té net be li gye rekek -
rôl tud juk, hogy kap tak va la mit, amit rög tön el is
vet tek tô lük, a be fo ga dó ban pe dig óha tat la nul fel -

21 A tri ló gia egyes ré szei nek elô ké szü le tei rôl, ala ku lá sá ról rész le tes be szá mo lók ol vas ha tók a pro jekt hez kiadott prog ram -
fü zet ben.

22 Hét köz na pi hely zet ben eze ket a drá más gya kor la to kat nem vi szik kö zön ség elé, min den tör té nés, min den el hang zott szó
a részt ve vôk „ma gánügye”. Ter mé sze te sen jól ért he tô, hogy az elôadás ban vá zolt dil lem ma hely ze tek te szik szük sé ges sé
ezek nek a já té kok nak, gya kor la tok nak a szín pa di be mu ta tá sát, azt vi szont nem tar tom sze ren csés ren de zôi dön tés nek,
hogy mindez re ál szi tu á ci ó ként pre zen tá ló dik. Még ko mo lyabb hi ba, hogy a be mu ta tott gya kor la tok so rán a drá ma ta nár
ko moly szak mai hi bá kat is el kö vet (ci pô ben vé gez te ti a re la xi á ci ós gya kor la tot; az órán részt ve vô ta nu lók kal a va ló ságban
is meg tör tént ese tet dol goz fel a drá ma órán, figyel men kí vül hagy va a tá vo lí tás szük sé ges sé gét stb.), s az elôadás ezt reflektá -
lat la nul hagy ja. Vi lá gos, hogy nem ez a köz pon ti kér dés, így azon ban oly bá tû nik, mint ha az elôadás lét re ho zói vagy nem
len né nek tisz tá ban ezek kel a hi bák kal, vagy nem tar ta nák fon tos nak, hogy szak mai lag is hi te les ka rak tert raj zol ja nak.

23 Az elôadást megelô zô elô ké szí tô mun ka rész le tei rôl, il let ve a pro jekt utó la gos ha tá sai ról az Oso nó Szín ház mû hely ve ze -
tô jé vel, Fa za kas Mi hállyal foly ta tott be szél ge tés bôl sze rez tem tu do mást.

24 Ezen a pon ton ér de mes nek tû nik új ra hang sú lyoz ni, hogy az itt leír tak 2012 ta va szi ál la po to kat tük röz nek, ar ról nincs
in for má cióm, hogy az azóta el telt idô ben mi tör tént A pap nô-pro jekt ben részt ve vô gye re kek kel, fiata lok kal.
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ven ni mind azo kat az elem zé si szem pon to kat, ame -
lyek men tén a prog ra mok jól és ered mé nye sen ele -
mez he tôek. Kü lön figyel met ér de mes for dí ta ni
azokra a fog lal ko zá sok ra, ame lyek ben a részt ve vôk
ma guk is ját szók ká vál nak – lé nye ges kér dés
ugyanis, hogy az ál ta luk pre zen tált je le ne tek egyál -
ta lán szín ház nak te kint he tôek-e. Ha a be fo ga dók
szín pa di meg nyil vá nu lá sait szín ház ként ér tel mez -
zük, kér dé sek adód hat nak a szí né szi mun ka elem -
zé sé re vo nat ko zó szem pon tok kal kap cso lat ban. Más
ok ból ugyan, de szin tén fon tos len ne a prog ra mo -
kon be lü li, be szél ge tés ala pú mun ka for mák hoz is
ér vé nyes elem zôi szem pon to kat ke res ni. A TIE-prog -
ra mok ese té ben ezek a for mák rend sze rint szer vül -
nek a szín ház ba, kü lö nö sen ak kor, ha a szí nész-drá -
ma ta ná rok mind vé gig sze rep bôl kom mu ni kál nak a
fiata lok kal. Egyes beava tó prog ra mok ese té ben
ugyanak kor a be szél ge tés tel je sen le vá lik a szín házi
elôadás ról. A szín há zi ne ve lés na pi gya kor la tá ban
dol go zó szak em be rek jog gal hiá nyol ják a program -
jaik ról szó ló ér tô elem zé se ket és kri ti ká kat: a színházi
és drá más szak la pok ban és szak por tá lo kon még ma -
nap ság is el vét ve je len nek meg ilyen írá sok. Igaz, hogy
prog ram is mer te tôk és a te rü le ten dol go zó szak em -
be rek kel ké szí tett in ter júk ma már vi szony lag szép
szám mal szü let nek, de ala pos, ár nyalt elem zés alig.

Az elem zé si szem pon tok kap csán azt is szük sé -
ges nek tû nik megem lí te ni, hogy ez a rész te rü let is
meg kí ván ná az el mé let ben és az al ko tói gya kor lat -
ban jár tas szak em be rek együtt mû kö dé sét, hi szen
míg a na pi gya kor la tot mû ve lôk el sô sor ban a konk -
rét for mák ra és tör té né sek re kér dez nek rá, ad dig
az el mé le ti meg kö ze lí tés a na pi gya kor lat tól elemelt

ál ta lá nos je len sé ge ket is vizs gál ja. A kur rens szín -
ház el mé let fe lôl kö ze lít ve meg ke rül he tet len nek tû -
nik az zal is fog lal koz ni, hogy pl. a Pat ri ce Pa vis
elem zô kér dô ívé nek szem pont rend sze re vagy Eri -
ka Fis cher- Lich te szín há zi je lek re, jel rend szer re vo -
nat ko zó megál la pí tá sai mi ként al kal maz ha tóak a
szín há zi ne ve lé si fog lal ko zá sok elem zé se kor. Kü -
lö nö sen iz gal mas len ne egy olyan kí sér let, amely
ugyanazt a prog ra mot egy szer a kül sô megfigye lô,
más szor a részt ve vôk cso port ja, har mad szor pe dig
egyet len, a prog ram ban ak tí van részt ve vô be fo ga -
dó fe lôl kö ze lí te né meg.26

A szín há zi ne ve lés te rü le té nek szak mai feladatai
so rát a finan szí ro zás és az ér dek kép vi se let kér dé -
sé vel zá rom. Az ér dek kép vi se let ter mé sze te sen nem
csu pán pén zü gyi szem pont ból fon tos: a ter mi no -
ló giai mun ká nak, a drá más és szín há zi ol dal ról ér -
ke zô szak em be rek kö zöt ti pár be széd élén kí té sé nek
vagy a fel sô fo kú szak em ber kép zés nek is van nak
ilyen as pek tu sai. A je len le gi na gyon szû kös, a kul -
tú ra min den te rü le tét rop pant ne ga tí van érin tô gaz -
da sá gi hely zet ben ugyanak kor min den tár su lat nak
és szak em ber nek ke res nie kell az al ter na tív pénz -
for rá so kat. A me nedzs ment szem lé let el sa já tí tá sa,
az er rôl a te rü let rôl ér ke zô szak em be rek be vo ná sa
a mun ká ba szin tén egy re fon to sab bá vá lik.

A sort nyil ván hosszan le het ne még foly tat ni, a
le he tô sé gek és felada tok szá ma lé nye gé ben vég te -
len. Mint re mél he tô leg a leír tak ból is ki de rül: ten -
ni- és be szél get ni va ló akad bô ven. Re mé lem, hogy
a je len ta nul mány ban fel vá zol tak is ré szét ké pez -
he tik majd a mi nél szé le sebb kö rû és mi nél ár nyal -
tabb szak mai dis kur zus nak!
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tük bôl, mond ván: újabb felada tok, újabb em be ri
ta lál ko zá sok vár nak rá juk is, az Er dély ben élôk re
is? A di lem mát Sá ros di Lil la és Ter hes Sán dor már
a pro jekt hez ké szült prog ram fü zet ben fel ve tet te, az
azóta el telt idô ben pe dig Schil ling Ár pád is ar ra a
megál la pí tás ra ju tott, hogy ke res ni kell a to váb bi
ta lál ko zá si és együtt mû kö dé si le he tô sé ge ket. A Krí -
zis-tri ló giá ban vá zolt prob lé mák fe lôl néz ve is fon -
tos kér dés, hogy a Kré ta kör tár su la ta mit tud és mit
akar kez de ni az zal az óriá si fe le lôs ség gel, amit ezek -
nek az er dé lyi fiata lok nak a megis me ré se és a szín -
há zi mun ká ba tör té nô be vo ná sa rótt rá juk.

Összeg zés

tu do má nyos, el mé le ti ala pú vizs gá ló dá sok is
meg kí ván ják a szak ki fe je zé sek pon tos definiá -
lá sát. Je len leg te hát a ter mi no ló gia pon to sí tása,

a szak ki fe je zé sek ana lí zi se, majd definí ci ó sze -
rû leírá sa tû nik a leg sür ge tôbb feladat nak. A szín -
há zi neve lés sel fog lal ko zó szak em be rek zö me
egyetért abban, hogy mie lôbb ne ki kell lát ni en nek
a feladat nak, ta pasz ta la tom sze rint vi szont ahá nyan
van nak, annyi irány ból in dul nak/in dul ná nak en -
nek ne ki. Te kin tet tel ar ra, hogy sa ját gya kor la ti te -
vé kenységü ket be lül rôl, má so két kí vül rôl lát ják és
ér té kelik, a fo ga lom al ko tás ban sem vár ha tó el tô -
lük a tel jes ob jek ti vi tás. Ezért is tar tom na gyon fon -
tos nak, hogy a szín ház el mé let tel fog lal ko zó szak -
em be rek is mi elôbb ak tí van be kap cso lód ja nak eb -
be a diskur zus ba – a kü lön bö zô elô fel te vé sek, ta -
pasz ta la tok, prefe ren ciák és szem pon tok
üt köz te té se va ló színûleg min den érin tett mun ká -
já ra ter mé ke nyí tô leg hatna.25

A fo gal mak tisz tá zá sa so rán ér de mes kü lön ki -
tér ni a fel nôt tek kel vég zett kö zös ség épí tô, fó rum
jel le gû szín há zi mun ká ra: több szem pont ból is egyre
lé nye ge sebb nek tû nik tisz táz ni, hogy ezt kü lön
szak te rü let nek te kint jük-e vagy sem. Amennyi ben
igen, ak kor ne vet kell ad ni a te rü let nek – le het séges
meg ha tá ro zás ként a „drá ma and ra gó gia” fo gal ma
len ne hasz nál ha tó. Ha nem tû nik szük sé ges nek és
in do kolt nak új fo ga lom al ko tá sa és be ve ze té se a
szak mai nyelv be, ak kor a szín há zi ne ve lés ér telme -
zé  si tar to má nyát kell szé le sí te ni, s eb ben meg ha tá -
roz ni a fel nôt tek kel vég zett mun ka he lyét és szerepét.

A fog lal ko zás tí pu sok sor ra vé te le, kü lön bö zô

szem pon tok sze rin ti cso por to sí tá sa és struk tu rá lá -
sa is lé nye ges, töb bek ál tal szor gal ma zott feladat.
Nem mindegy ugyanis, hogy egy adott prog ram lét -
re ho zói mi lyen tí pu sú szín há zi ne ve lést tûz nek ki
cé lul: egé szen más ra össz pon to sít egy, a szín há zi
for ma nyelv el sa já tí tá sát se gí tô fog lal ko zás, mint egy
klasszi kus TIE -e lô a dás. A kü lönb ség té tel ter mé sze -
te sen nem je lent ér ték be li hie rar chiát – a for mai és
tar tal mi el té ré sek re ugyanak kor ér de mes odafigyel -
ni. Ugyan csak lé nye ges kér dés, hogy egy adott fog -
lal ko zás mi lyen lét szá mú és össze té te lû cso port nak
ké szül, hol van ben ne a szín há zi rész(ek) he lye, mi -
lyen sze re pet szán a részt ve vôk nek stb. A prog ra -
mo kat, il let ve az azo kat lét re ho zó, szín há zi ne ve lés -
sel fog lal ko zó in téz mé nye ket ab ból a szem pont ból
is ér de mes len ne cso por to sí ta ni, hogy hol, mi lyen
szak tu dás sal, vég zett ség gel és szak mai hát tér rel ren -
del ke zô szak em be rek vég zik a mun kát. En nek kap -
csán – bár ez már nem a struk tu rá lás hoz tar to zik –
meg ke rül he tet len a szak mai kép zé sek kér dé se.
Szak mai to vább kép zé sek re idô rôl idô re sor ke rül,
de a fel sô ok ta tás ban egyelô re nincs, il let ve nem a
meg fe le lô mó don és súllyal van je len a szín há zi ne -
ve lés. Amíg ugyanis a kép zô in téz mé nyek er re a
szak te rü let re mint a pe da gó gus-to vább kép zé sek
egyik le het sé ges te rü le té re te kin te nek csu pán, addig
a szín há zi szak má ban csak el vét ve lesz nek kép zett
szín ház pe da gó gu sok al kal ma zás ban. Az el múlt
idôben több szak em ber is hang sú lyoz ta, hogy a szín -
há zi ne ve lés sel fog lal ko zók kö zös fe le lôs sé ge a meg -
fe le lô szín vo na lú és meg fe le lô szak mai tu dás sal ren -
del ke zô szak em be rek ál tal ve ze tett kép zé sek ér de -
ké ben vég zett lob bi te vé keny ség. A ma gas szin tû
felsô fo kú kép zé sek bein dí tá sa mind az után pót lás -
kép zés, mind a szak mai mi nô ség biz to sí tás szem -
pont já ból kiemelt je len tô sé gû.

A kép zé sek rôl szól va azt a kér dést is vizs gál ni
kell, hogy mi ként le het ne mi nél több kül föl di szak -
mai prog ram ba is be kap cso lód ni, nem zet kö zi kon -
fe ren ciá kat és to vább kép zé se ket szer vez ni, il let ve
ilyen jel le gû prog ra mo kon részt ven ni. Az an gol és
né met szín há zi ne ve lé si kép zé se ket és prog ra mo -
kat kö ze lebb rôl is me rô ma gyar szak em be rek gyak -
ran em lí tik a nem zet kö zi vér ke rin gés be va ló be -
kap cso ló dás fon tos sá gát is.

Az elôadá sok szín ház el mé le ti szem pont ból is
megala po zott elem zé sé hez szük sé ges len ne sor ra

A

25 Is me re teim sze rint a szín há zi ne ve lés sel gya kor lat ban fog lal ko zó szak em be rek, el sô sor ban a Ká va Kul tu rá lis Mû hely mun -
ka tár sai ré szé rôl tör tént már kí sér let ar ra, hogy a szín ház el mé let te rü le tén dol go zó kat is be von ják a szak mai pár be széd -
be: a DI CE ku ta tás ered mé nyei rôl 2010 vé gén ren de zett kon fe ren ciá ra in vi tá lást ka pott né hány el mé le ti szak em ber is.

26 Nyil ván va lóan más ho va ke rül nek az elem zés hang sú lyai, ha az elem zô sa ját be fo ga dói él mé nyét he lye zi elô tér be, vagy
ha egy osz tály egé szé nek mint cso port nak/kö zös ség nek, megint más kor pe dig egyet len megfigyelt részt ve vô nek a vi sel -
ke dé sét és reak cióit igyek szik megér te ni és leír ni. Ezt a mun kát ter mé sze te sen ne he zí ti, hogy a sa ját be fo ga dói él mény
so ha nem hagy ha tó egé szen figyel men kí vül, il let ve hogy az elem zô a má sik két eset ben is min dig csak ön ma gá ból kiin -
dul va ké pes kér dé se ket és ál lí tá so kat meg fo gal maz ni. Ráadá sul az zal a ténnyel is kal ku lál ni kell, hogy eh hez mi ni mum
há rom szor kell meg te kin te ni ugyanazt a prog ra mot, ami so ha nem lesz egé szen ugyanaz.


