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mi szín há zunk egy olyan fó rum, ahol a mun -
ká ban, já ték ban részt ve vôk (szí né szek, né -
zôk, ku ta tók, drá ma ta ná rok, ren de zôk) azt

ku tat ják, hogy mit je lent em ber nek len ni a je len
tár sa dal má ban.”2

Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

Ká va Kul tu rá lis Mû hely Ma gyaror szá gon a má -
so dik olyan tár su lat, amely nek fô te vé keny sé -
ge a szín há zi ne ve lés mû fa já hoz köt he tô. 2004-

ben, ami kor Di gó cí mû elôadá su kat be mu tat ták,
még rend kí vül ke vés olyan elôadás volt a ma gyaror -
szá gi szín há zak re per toár ján, amely a 14–15 éves
ko rosz tályt szó lí tot ta meg, és fon tos tár sa dal mi
prob lé mák ról va ló kö zös gon dol ko dás ra hív ta ôket.

A Ká va ön definí ci ó ja és gon dol ko dá sa a szín -
ház ról az el múlt tíz év ben so kat vál to zott. A mû -
hely tag jai min dig ar ra tö re ked tek, hogy elôadá sai -
kat és fog lal ko zá sai kat új ra és új ra át gon dol ják,
felújít sák a meg szer zett új is me re tek nyo mán. Ezt
mu tat ja az is, hogy a Di gót 2007-ben és 2010-ben
is új ra gon dol ták, át dol goz ták. A 2010-es elôadá -
son már az az új faj ta szín há zi gon dol ko dás ér zé -
kel he tô, ame lyet a Ká va a Részt ve vô Szín há za ként3

defini ál. A Részt ve vô Szín há zá nak el mé le te azon az
ál lan dó köl csön ha tá son ala pul, amely az el múlt
évek ben a KÁ VA mun ká ját jel le mez te: egy re töb -
bet dol goz nak együtt tár sa da lom ku ta tók kal (az
AnB lokk Kul tú ra- és Tár sa da lom tu do má nyi Egye -
sü let tag jai val) és olyan al ko tók kal, akik a mû vé -
sze tet a tár sa dal mi fe le lôs ség vál la lás egyik le het sé -
ges for má já nak te kin tik, mint pél dául a Kré ta kör.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

TIE -e lô a dá sok ese té ben el vá laszt ha tó egy más -
tól dra ma ti kus szö veg és dra ma tur gia. Dra ma -
ti kus szö veg nek ne ve zem a szín há zi je le net so -

rok4 elô re megírt szö ve gét, dra ma tur giá nak pe dig
a kü lön bö zô dra ma ti kus mun ka for mák és a szín -
há zi je le net so rok vi szo nyát, szer ke ze tét.

A TIE prog ra mok nak ál ta lá ban, így a Di gó nak is
van köz pon ti té má ja, amely a dra ma tur giát szer ve -
zi. A Di gó ese té ben a xe no fó bia, a ki re kesz tés és az
eb bôl fa ka dó ver bá lis5 és tett le ges erô szak ez a kö -
zép pont. A drá ma mun ka (a be szél ge té sek, a kis -
cso por tos fog lal ko zá sok, a diá kok sze rep be lé pé -
se) és a szín há zi je le net so rok is a kö zép pont kö rül -
já rá sát szol gál ják azál tal, hogy a részt ve vôk meg -
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a sok plüss ál lat és ba ba any já val va ló vi szo nyá nak
mi lyen sé gé rôl árul ko dik (sôt, a terhes ség sza lag gal
a lány ke zé hez kö tö zött mû anyag ba bá val va ló jel -
zé se egyér tel mûen e vi szony hely te len sé gé nek kö -
vet kez mé nye ként tün te ti fel azt), míg Me nyus pi -
pá ja a fel nôt tes ke dô fiú nem tö rô döm hig gadt sá gát
rep re zen tál ja. Az pe dig, hogy Mar ci pisz to lya idô
elôtt ke rül elô, tör té ne té nek vég ki me ne te lét jel zi.

A szin tén e ne ve lé si cé lok fe lôl meg kö ze lít he tô
hang zás vi lág azon ban eb bôl a szem pont ból két
rész re bom lik: azok ra a ze nés be té tek re, ame lyek
a cse lek vé sek han gu la ti il luszt rá ció já val se gí tik az
ér tel me zést (ilyen pél dául, ami kor a Kö zö sü lés dol -
go zat cím ká non ként hang zik fel, vagy ami kor a
Wend la- fé le szé na pad lás-je le net nél a kó rus a szö -
veg ré szek, sza vak is mé tel ge té sé nek ze nei sé gé re
épü lô dalt ad elô) és azok ra a dal la mok ra és hang -
ha tá sok ra, ame lyek a je le net so rok ta go lá sá ra szol -
gál nak (pl. a gong sze rû cin tá nyér ütés).

Az elôadás ha tás tör té ne te

Gyer mek tra gé dia – a szín ház kul tu rá lis kon tex -
tus alatt tár gyalt okok nál fog va – köz vet len ha -
tást gya ko rolt a tár su lat kö vet ke zô elôadá sá ra,

a Lé lek vesz tô re, amely nek szín há zi ré sze ugyanolyan

len dü le tes rit mu sú és öt let gaz dag volt, mint A ta -
vasz éb re dé sé bôl ké szült TIE -e lô a dás.28

Az pe dig, hogy a Ke re kasz tal fel fe dez te ezt a drá -
mát a szín há zi ne ve lés szá má ra, a 2009-ben a Ka -
rin thy Szín ház ban be mu ta tott A ta vasz éb re dé sé nek
elôz mé nyé vé te szi. Vi dovsz ky György ren de zé se
ugyanúgy ka masz kö zön ség nek ké szült, és el vont
tér ben ka ri ka tú ra sze rûen áb rá zolt fel nôtt sze rep -
lôk kel mu tat ta be a tör té ne tet. Az elôadás hoz kap -
cso ló dó drá ma fog lal ko zás azon ban – va ló szí nû leg
a ti né dzse rek éle té ben nyolc év alatt be kö vet ke zett
vál to zá sok miatt – más fó kusz pon tot vá lasz tott, és
sok kal in kább az olyan ké nyes té mák ra kon cent -
rált, mint a nem kí vánt ter hes ség, a fiatal ko ri ho -
mo sze xua li tás vagy a fiatal ko ri bû nö zés.29

Az Ód ry Szín pa don lát ha tó legutób bi (2011-es)
A ta vasz éb re dé se elôadás ra va ló szí nû leg nem gya -
ko rolt ha tást a Ke re kasz tal Gyer mek tra gé diá ja, azon -
ban ha son ló ság fe dez he tô fel a TIE -e lô a dás ban kel -
lék ként hasz nált mû anyag ba ba és a bá bos osz tály
Al föl di Ró bert ren de zé sé ben be mu ta tott elôadá sá -
ban a lát vány vi lá got ura ló mû anyag ba bák kö zött,
hi szen eze ket mind két elôadás ugyanolyan dur ván
hasz nál ja a szi tuá ciók ban rej lô ag resszió ki fe je zésé -
re (a Ke re kasz tal elôadá sá ban da rab jai ra sze dik, Al -
föl di ren de zé sé ben pe dig felakaszt ják, fel szögelik).

28 „A Lé lek vesz tô ben is erô sebb nek tûn nek a szín há zi am bí ciók. Mi köz ben a fog lal ko zás szak sze rûen, de mód szer ta ni újí tá -
sok nél kül zaj lik, ad dig az elôadás rész le tek egy olyan öt let köz pon tú, len dü le tes, szel le mes já ték sort te rem te nek, amely
vé le mé nyem sze rint al kal mas le het a ma gyar gyer mek szín há zi stí lus megújí tá sá ra is. … Az elôadás er re a fel pör ge tett diá -
kos já ték mód ra épít. Míg azon ban a Ke re kasz tal elô zô mun ká já ban, a Gye rek tra gé diá ban (amely We de kind da rab já nak,
A ta vasz éb re dé sé nek sza bad fel dol go zá sa volt) a té ma szin te meg kí ván ta ezt a fo gal ma zás mó dot (s ezál tal ak tua li zál ta is
a 19. szá za di, má ra avít tá vált prob lé ma fel ve tést), ad dig eb ben a pro duk ció ban kis sé ön cé lú nak tû nik az elôadás ból a né -
zôk re zú du ló öt let ára dat …” SÁN DOR L. IST VÁN: Út köz ben Szín há zi Ne ve lé si Tár su la tok II I. Or szá gos Ta lál ko zó ja, Drá -
ma pe da gó giai Ma ga zin, 2003/1, 2., http://le tol tes.d ra ma. hu/DPM/2001-2010/2003.1.pdf (le töl tés: 2013.07.26.)

29 For rás: https://docs. goog le. com/file/d/0B0xzfO BY a 8U UNzc1ZDQ wOTYtY jUw Ni00NjZhLWIzNTctM2M 4O DY4ZGRkNm -
Fi/edit?hl=en&pli=1 (Le töl tés: 2013.07.26.)

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
Be mu ta tó: 2004. A be mu ta tó hely szí ne: Mar czi bá nyi Té ri Mû ve lô dé si Köz pont, Ká va Kul tu rá lis Mû hely, Szer zô: Cseicsner
Otí lia, Alap szö veg író ja: Ra i ner Wer ner Fass bin der, Szí nész-drá ma ta ná rok: Kar dos Já nos, Mi lák Me lin da, Gyom bo lai
Gábor, Ta kács Gá bor, Ren de zô: Tóth Mik lós, Dísz let ter ve zô: Dan kó Fe renc, Jel mez ter ve zô: Kiss Gab riel la, Prog ram vezetô:
Ta kács Gá bor

2 http://www.ka va szin haz. hu/. Le töl tés dá tu ma: 2013. szep tem ber 12.
3 Vö. „Mi azon ban úgy gon dol juk, va ló já ban szín há zat csi ná lunk a hoz zánk ér ke zô fiata lok nak, sôt ve lük együtt csi ná lunk

szín há zat, ám el té rôen a ha gyo má nyos szín há zi for mák tól, ôk nem csu pán né zôi, de részt ve vôi, al ko tói is a szín há zi fo -
lya mat nak. Ezért ne vez tük el szín há zun kat a Részt ve vô Szín há zá nak, mi vel az el múlt évek ben a szín há zi ne ve lé si prog ra -
mok mindegyi kén azt ku tat tuk: mit tu dunk egy más tól ta nul ni a szín há zon ke resz tül, mi lyen szín há zi esz kö zök al kal ma -
sak ar ra, hogy já ték tér (szín pad) és né zô tér kö zött va ló di kom mu ni ká ció jöj jön lét re.” http://www.ka va szin haz. hu/fi les/sta -
tic/a_reszt ve vo_szin ha za rol.pdf. Le töl tés dá tu ma: 2013. szep tem ber 12.

4 A szín há zi je le net sor ön ma gá ban ha gyo má nyos szín há zi elôadás ként, an nak esz té ti ká ja sze rint ér tel mez he tô.
5 Jor gosz ron csolt nyel vet be szél. Nem is me ri ki fo gás ta la nul a kis vá ros nyel vét.
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a részt ve vôk kel együtt elem zik az egyes ka rak te rek
mo ti vá cióit, jel le mét, hely ze tét.

Az in terak ció ra, kö zös al ko tás ra épí tô je le ne tek
szö ve gei ter mé sze te sen nin cse nek elô re megír va,
imp ro vi zá ción ala pul nak. A Di gó ban te hát a részt -
ve vô diá kok nem pro fesszio ná lis szí né szek ként lép -
nek a já ték tér be, je len lé tük szub ver zí ven hat. A já -
ték tér be va ló be lé pés pil la na tá tól fog va nincs meg -
ter ve zett ség, ami azt ered mé nye zi, hogy az ér zé ke -
lés ben és az ér tel me zés ben he lyet kö ve tel ma gá nak
a spon ta nei tás esz té ti ká ja. Ez pél dául ak kor jut hat
ér vény re, mi kor megakad az imp ro vi zá ció vagy
kies nek a sze rep bôl. Egy-egy ilyen pil la nat a több -
sé get be vo nó dás ra és a miér tek ke re sés re kész te ti,
ki moz dít ja mind a szí nész-drá ma ta ná ro kat, mind
az ép pen nem sze rep ben lé vô részt ve vô ket „biz ton -
sá gos” po zí ció juk ból.

Szín há zi lát vány és hang zás

ha gyo má nyos szín há zi elôadá sok tér szer ke zete
ál ta lá ban jól leír ha tó a né zô tér-já ték tér fo -
galom pár hasz ná la tá val. A Di gó ese té ben azon -

ban en nek se gít sé gé vel csak a szín há zi je le net so -
rok te re ír ha tó le, hi szen a drá ma mun kák te re nem
ezt a szer ke ze tet kö ve ti: a drá ma mun kák so rán né -
zô tér és já ték tér gyak ran egy más ba ol vad. A Di gó

azon drá más ré szei nél, ame lyek ben a részt ve vôk és
a szí nész-drá ma ta ná rok sin cse nek sze rep ben, fel -
me rül het a kér dés, hogy egyál ta lán be szél he tünk-e
já ték tér rôl.

A Di gó ban a szín há zi je le ne tek ku kucs ká ló szín -
pa di tér be van nak he lyez ve, ahol fron tá lis a vi szony
né zô tér és já ték tér kö zött. Bár a tér el ren de zés ha -
gyo má nyos nak mond ha tó, an nak hasz ná la ta azon -
ban rend ha gyó: az elôadás ar ra tö rek szik, hogy
leomol jon, át jár ha tó vá vál jon a „ne gye dik fal”, ami
el vá laszt ja egy más tól a né zô- és a já ték te ret. A szí -
nész-drá ma ta ná rok pél dául az el sô szín há zi je le -
net sor ele jén a né zô tér rôl áll nak fel, és lép nek be a
já ték tér be, il let ve Jor gosz az elôadás vé gén, mi kor
tá vo zik, nem ki megy a tér bôl, ha nem a né zô tér re
ül vissza. A részt ve vôk pe dig ci vil ként és sze rep be
lép ve is be lép het nek a né zô tér rôl a já ték tér be.

Ha tás tör té net

i vel a Di gót a KÁ VA még je len leg is re per toá -
ron tart ja, ha tás tör té ne té rôl egyelô re ne héz

be szél ni. Az elôadás nak egy köz vet len ha tá sa már
van: Gyôr ben a RÉV Szín há zi Ne ve lé si Tár su lat a
KÁ VA ins pi rá ló ha tá sá ra el ké szí tet te – dra ma tur -
giai vál toz ta tá sok kal – sa ját, a di gó cí mû TIE prog -
ram ját és egy ez zel azo nos cí mû drá ma órá ját.
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vizs gál hat ják az egyes hely ze te ket, a sze rep lôk mo -
ti vá cióit.

A szín há zi je le net so rok dra ma ti kus pre tex tu sá -
nak Ra i ner Wer ner Fass bin der Ka tzel ma cher (A ven -
dég mun kás/A di gó) cí mû szín mû ve te kint he tô. Fon -
tos, hogy a KÁ VA sa ját elôadá sá nak a Di gó cí met
vá laszt ja, amely sok kal több kon no tá ci ó val ren del -
ke zik, mint a „ven dég mun kás”. A di gó ban már ben -
ne fog lal ta tik Jor gosz megíté lé se: ide gen, nem kö -
zü lünk va ló, dél rôl jött, más men ta li tá sú. Fass bin -
der szö ve gé bôl kiin dul va Cseics ner Otí lia, a dra -
ma ti kus szö veg szer zô je új, hár mas struk tú rá ra
épü lô szö ve get al ko tott.6 Az elôadás alap szi tuá ció -
ja – amely bôl ké sôbb a konflik tu sok szár maz nak
–, hogy egy né met kis vá ros ba gö rög ven dég mun -
kás ér ke zik, aki meg pró bál ja meg ta lál ni a he lyét az
ide gen kör nye zet ben. A há rom szín há zi je le net sor
so rán azt kö vet het jük vé gig, hogy Jor gosz ér ke zé -
se és je len lé te mit vált ki a he lyiek bôl, mi lyen
konflik tu so kat okoz, és ô ho gyan éli meg mindezt.
A há rom rész há rom kü lön bö zô irány ból jár ja kö -
rül Jor gosz ér ke zé sé nek kö vet kez mé nyeit. Az el sô
rész a ki re kesz tô kis vá ro si fiata lok nak, a má so dik
Jor gosz sze rel mé nek, Ma rie- nak, a har ma dik pe dig
Jor gosz nak a szem szö gé bôl lát tat ja a tör té né se ket.

A Di gó dra ma tur giá já ban rend kí vül nagy je len -
tô sé ge van a sze rep össze vo ná sok nak. A há rom egy -
más sal szö ges el len tét ben lé vô nô ka rak tert (Ma rie,
Gun da, Eli za beth) Mi lák Me lin da játssza, Kar dos
Já nos pe dig egy szer re tes te sí ti meg Jor goszt és az
egyik vá ro si fiatalt, Pault, aki részt vesz Jor gosz bán -
tal ma zá sá ban. A sze rep össze vo ná sok a pe da gó giai
cé lok eléré sét ala poz zák meg: az, hogy ugyanazt a
szí né szi tes tet lát juk el len té tes sze re pek ben, meg -
könnyí ti, hogy ugyanazt a té mát más-más as pek -
tu sok ból is meg vizs gál juk.

Ren de zés

A TIE prog ra mok nál a ren de zô felada ta el sô -
sor ban a szín há zi je le net so rok meg ren de zé se,
cél ja, hogy ezál tal be von ja a részt ve vô ket az ér -

tel me zé si fo lya mat ba.7 A ren de zés nek a meg fe le lô
he lye ken nyi tott nak kell ma rad nia, üres he lye ket
kell hagy nia, ame lyek a drá ma mun ka8 so rán töl tôd -
het nek meg tar ta lom mal. Ez a for ma ak ti vi tás ra, az
üres he lyek ki töl té sé re ösz tön zi a részt ve vô ket.

Tóth Mik lós ren de zé sé ben do mi nán sak az erôs
szín há zi je lek: Jor gosz vé res arc cal, vé res ru há ban
je le nik meg a ve rés után a szín pa don. A szín há zi
je le net so rok és a drá más mun ka for mák egy ré sze
is egy köz pon ti tárgy, a bôr ka bát kö ré szer ve zô dik.
Erich, Paul és Bru no, mi kor el ve rik Jor goszt, mind -
hár man bôr ka bá tot vi sel nek. Az elôadás ban ez ké -
sôbb az erô sza kos tett szim bó lu má vá ala kul, ha bi -
tust je löl, amely hez min den sze rep lô nek sa já tos
viszo nya van. Az egyik kis cso por tos já ték ban a rész -
ve vôk nek je len té se ket kell tár sí ta niuk a bôr ka bát -
hoz, és meg kell vi tat niuk, il let ve in do kol niuk, hogy
a há rom férfi mit és miért tesz sa ját bôr ka bát já val,
mi kor a „ve rés” es té jén ha zaér.

Szí né szi já ték

int ál ta lá ban a TIE prog ra mok ese té ben – így
a Di gó ban is – a szí né szi já ték szem pont já ból
azt a leg fon to sabb meg vizs gál ni, ho gyan mû -

kö dik a részt ve vôk és a szí nész-drá ma ta ná rok sze -
rep be lé pé se és sze rep bôl va ló ki lé pé se. A Di gó ban
sok fé le mun ka for mát figyel he tünk meg. Egy fe lôl
van nak olyan ré szek, ahol az osz tály egé szé vel egy -
szer re kom mu ni kál nak a szí nész-drá ma ta ná rok,
más fe lôl van nak kis cso por tos be szél ge té sek és
felada tok. Az egész osz tállyal dol go zik pél dául Jor -
gosz sze re pé bôl Kar dos Já nos: a részt ve vô ket kér -
de zi ar ról, hogy sze rin tük miért ver te meg ôt Bru -
no, Erich és Paul. Ké sôbb egy-egy diák fel ve he ti a
há rom férfi sze re pét, egye sé vel, egy más után be -
lép ve a dísz let be. A kis cso por tos felada tok so rán
az egyik cso port ban a részt ve vôk nek fel kell ven -
niük Bru no sze re pét, és han go san, E/1-ben el kell
mon da niuk, mi ját szód hat le a ve re ke dés után a
férfiban. Egy ké sôb bi kis cso por tos be szél ge tés ben
a há rom szí nész-drá ma ta nár sze rep ben ma rad, és

6 Vö. „A Di gó nál a szer ke zet nagy já ból fix. A na gyobb dra ma tur giai egy sé ge ket nem szok tuk moz gat ni: be jö ve tel, be széd,
szín há zi el sô rész, fel dol go zó rész, szü net, má so dik szín há zi rész, fel dol go zó rész, szü net, har ma dik fel vo nás.” http://www.ka -
va szin haz. hu/fi les/sta tic/TG_in ter ju.pdf. Le töl tés dá tu ma: 2013. szep tem ber 12.

7 Vö. „A ren de zô nek a szín há zi prog ram ter ve zé sé nek tel jes al ko tói fo lya ma tá ban részt kell vál lal nia, nem csu pán a szí né -
szek ál tal ját szott szín há zi je le ne tek meg ren de zé se a dol ga, pon to san tisz tá ban kell len nie az zal, mi lyen kér dé se ket ku tat -
nak majd a szí né szek és a részt ve vôk a drá mán ke resz tül, s eze ket a kér dé se ket kell egyér tel mûen, ugyanak kor sok ré tûen,
komp lex mó don a drá mai cse lek vé sek be és a szín pa di ké pek be kó dol nia.” http://www.ka va szin haz. hu/fi les/sta tic/a_reszt -
ve vo_szin ha za rol.pdf. Le töl tés dá tu ma: 2013. szep tem ber 12.

8 A drá más mun ka for má kat a szí nész-drá ma ta ná rok ta lál ják ki.

A

M
MA


