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ról szó ló We de kind-d rá ma az alapja, s ame lyet ek -
ko ri ban éves rend sze res ség gel mû sor ra tûz tek vala -
 mely szín ház ban.8 Azon ban míg ezek a drá ma bot -
rá nyok kal tar kí tott já ték ha gyo má nyá ba il lesz ke dô,
fel nôtt kö zön ség szá má ra ké szült elôadá sok a sze xuá -
lis ön tu dat ra éb re dést kí sé rô prob lé mák nak a tár -
sa dal mi vi szo nyok meg vál to zá sa el le né re is ak tuális
as pek tu sait emel ték ki, ad dig a Ke re kasz tal, a dráma
sze rep lôi vel egy idôs fiata lok nak szánt vál to za tá ban
a szü lôk és gye re kek kom mu ni ká ció kép te len ség gel
ter helt vi szo nyá ra kon cent rált, és a gye re kek tra gé -
diá jáért va ló fe le lôs ség kér dé sé vel fog lal ko zott.
E szem pont kieme lé sét ma gya ráz hat ja az is, hogy a
tár su lat a ka masz ko ri sze re lem és sze xuali tás té má -
ját a pár hu za mo san ját szott Már megint itt van a …
sze re lem9 cí mû TIE -e lô a dás ban már fel dol goz ta.

A Gyer mek tra gé dia for du ló pon tot je len tett a be -
mu ta tá sá nak ide jén tíz éves év for du ló já hoz kö ze le -

dô Ke re kasz tal tör té ne té ben. A tár su lat ra jel lem zô
szem lé le ti és for mai je gyek az elôadás ban megfigyel -
he tô átala ku lá sa10 ugyanis le zár ta azt a megúju lá si
fo lya ma tot, amely a tár su lat ból 1997-ben ki vá ló Ká -
va Kul tu rá lis Mû hely ala pí tá sa miatt be kö vet ke zô
sze mé lyi vál to zá sok kal kez dô dött, és 1999-ben foly -
ta tó dott eg zisz ten ciá lis kö rül mé nyeik meg vál to zá -
sá val, ami kor a gö döl lôi szék he lyük rôl a Mar czi -
bányi Té ri Mû ve lô dé si Köz pont ba köl töz tek.11

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

hogy azt már A ta vasz éb re dé sé nek al cí mé vel
megegye zô cím is jel zi, a Ke re kasz tal Gyer -
mek tra gé diá ja a We de kind-d rá ma je len tôs dra -

ma tur giai vál toz ta tá so kon átesett vál to za ta,12

amely ben a drá ma mun ka fó ku szá ban ál ló „ho gyan
ke rül het ték vol na el sze mé lyes tra gé diá ju kat a da -
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Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

két ez res évek ele jén a – gyer mek szín há zak
elôadá sai hoz már túl ko ros, a fel nôt tek nek
szóló da ra bok hoz pe dig még fiatal – ka ma -

szok2 szá má ra ké szí tett elôadá sok a bu da pes ti és
vi dé ki kô szín há zak ban egyaránt a kö te le zô ol vas -
má nyok ra,3 va la mint az if jú sá gi iro da lom né hány
je les al ko tá sá ra4 kor lá to zód tak, és legin kább a szín -
ház lá to ga tás ra va ló ne ve lést cé loz ták. A fiata lok éle -
té nek prob lé mái val fog lal ko zó elôadá sok kô szín -
há zak re per toár já ban ta pasz tal ha tó hiá nyát a – ha -
zai színházi struk tú rá ban az al ter na tív szín há zak

kö zé so rol ha tó – szín há zi ne ve lé si cso por tok mun -
ká ja pó tol ta.

Kö zü lük máig is az egyik leg meg ha tá ro zóbb az
1992-ben, az el sô ma gyaror szá gi TIE tár su lat ként,
Ka po si Lász ló ál tal ala pí tott Ke re kasz tal Szín há zi
Ne ve lé si Köz pont te vé keny sé ge. TIE -e lô a dá sa ik a
gye re ke ket érin tô mik ro- és mak ro tár sa dal mi prob -
lé mák kö rül já rá sá ra5 al kal mas nak ítélt, és ez alap -
ján át dol go zott iro dal mi mû vek re6 épül tek, és kez -
de tek tôl fog va he lyet kap tak köz tük a ti né dzse rek -
nek szó ló szín há zi ne ve lé si prog ra mok is.7

Ilyen volt a 2001-ben be mu ta tott Gyer mek tra gé -
dia is, amely nek A ta vasz éb re dé se cí mû, ka ma szok -

VAJDAI VERONIKA

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

Gyer mek tra gé dia, 2001.1

A
A

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
Be mu ta tó dá tu ma: 2001. de cem ber, A be mu ta tó hely szí ne: Mar czi bá nyi Té ri Mû ve lô dé si Köz pont, Ren de zô: Ka po si Lász -
ló, Szer zô: Frank We de kind (For dí tó: Bá nyai Ge y za), Jel mez: Kiss Gab riel la, Dísz let, ze ne, dal szö veg: a tár su lat, Sze rep -
lôk (sze rep ket tô zés sel): Wend la – Ur bán Zsa nett, Drá vai Ga bi / So vák An na (sze rep vál tás) Me nyus – Nyá ri Ar nold, Kardos
Já nos / Gye vi- Bí ró Gá bor (sze rep vál tás), Mar ci – Beth len fal vy Ádám, Ká lócz Lász ló

2 Ka masz kor alatt a 11–14 éves kor ban kez dô dô 18 éves ko rig tar tó idô sza kot ér tem.
3 Pl. Tas ná di Csa ba: A Pál ut cai fiúk, Jó zsef At ti la Szín ház (Bu da pest), Be mu ta tó: 2001. 01. 21., No vák Já nos: Ham let, Ko -

lib ri Szín ház (Bu da pest), Be mu ta tó: 2001. 10. 26., Ruszt Jó zsef: Cson gor és Tün de, He ve si Sán dor Szín ház (Za lae ger szeg),
Be mu ta tó: 2001. 05. 28.

4 Pl. Cse ke Pé ter: Emil és a de tek tí vek, Ma dách Szín ház (Bu da pest), Be mu ta tó: 2001. 01.14.
5 „A szín há zi ne ve lé si fog lal ko zá sok er köl csi-mo rá lis, mik ro- és mak ro tár sa dal mi prob lé má kat jár nak kö rül. … A tu da to -

san ki vá lasz tott és fó kusz ba he lye zett prob lé má ról va ló kö zös gon dol ko dá si ke ret kiala kí tá sa, mely le he tô vé te szi a fo lya -
mat ban részt ve vô diá kok / … / szá má ra, hogy a vizs gá lat ra szánt prob lé má hoz fû zô dô sze mé lyes vi szo nyu lá su kat meg -
ha tá roz zák.” TA KÁCS GÁ BOR: Pad ló vá za a szín pa don, Szín ház, 2009. feb ruár, http://szin haz. net/in dex.php?op ti on=com_con -
tent&view=ar tic le&id=35069: pad lo va za -a- szin pa don&ca tid=27:2009-fe bru ar&Ite mid=7 (le töl tés: 2013.07.26.)

6 Pl.: Sár ká nyok el len – a Fe hér lófia cí mû me sé bôl, Ed mund és Ed gar – Shakes peare: Lear ki rály cí mû drá má já ból, Hô sé nek –
A nyu ga ti vi lág baj no ka cí mû J. M. Syn ge da rab ból, A szo mo rú ki rályfi – Szép Er nô: Az egy sze ri ki rályfi cí mû drá má já ból

7 Né hány pél da a Ke re kasz tal 1992 és 2001 kö zött ka ma szok nak ké szí tett TIE -e lô a dá sai kö zül:
Má el dun (5–6. osz tály) – fó kusz: mi lyen prob lé mák kal kell meg küz de nie egy fiatal nak ah hoz, hogy egész sé ges fel nôtt vál -
jék be lô le
Pro mé theusz (6. osz tály) – fó kusz: egy ban da tag ja ként mit kez dünk a raj tunk se gí te ni igyek vô, ve lünk kap cso lat ba lép ni
kí vá nó (az el len ség nek te kin tett nép hez tar to zó) ide gen nel?
Az apa gyil kos (5–7.osz tály) – fó kusz: ho gyan eme lünk va la kit hôs sé, és ho gyan buk tat juk meg a fe les le ges sé vált sztá rokat?
Ró meó és Jú lia (13–15 év kö zöt tiek nek) – fó kusz: Az ere de ti drá má ban csak fel ve tett kap cso la tok ra és le he tô sé gek re ala -
poz va a) Ró meó elô zô sze rel mé nek fel vá zo lá sán ke resz tül an nak vizs gá la ta, mi lyen egy „hét köz na pi” és mi lyen az „iga zi 

nagy” sze re lem. b) Mi tör tént vol na a sze rel me sek kel ak kor, ha nem jön lét re a pár baj (és nincs gyil kos ság, szám ûze tés)?
Vagyis: a nagy sze re lem a hét köz na pok pró ba té te lén. For rás: KA PO SI LÁSZ LÓ: Lel tár a Ke re kasz tal Szín há zi Ne ve lé si Köz -
pont ti zen öt évé rôl, Drá ma pe da gó giai Ma ga zin, 2007/1. 44–47. (http://le tol tes.d ra ma. hu/DPM/2001-2010/2007.1.pdf
(le töl tés: 2013.07.26.)

18 1998. Ta ta bá nyai Já szai Ma ri Szín ház, rend. Ger gely Lász ló, 1999. Pes ti Szín ház, rend. Zsó tér Sán dor, 2000. Ma ros vá -
sár he lyi Nem ze ti Szín ház, rend. An ca Bra du

19 A 7–8. osz tá lyo sok nak szó ló, 1993-tól 2006-ig mû so ron le vô Már megint itt van … a sze re lem a leg töb bet ját szott szín há -
zi ne ve lé si prog ram (600 elôadás ért meg). Tör té ne te sze rint a filmes stá bot ala kí tó szí nész-drá ma ta ná rok egy a 13–14 éve -
sek sze rel mi, sze xuá lis éle té vel fog lal ko zó filmet ké szí te nek pá lyá za ti tá mo ga tás ból azo nos ko rú cél kö zön ség nek, és az eb -
bôl a ko rosz tály ból ki ke rü lô „szak ér tôk” se gít sé gét ké rik: a film ko ráb ban el ké szült je le ne tei nek ér tel me zé sé re, il let ve an -
nak megál la pí tá sá ra, hogy azok va ló ban a mai fiata lok éle tét mu tat ják-e be, mint ahogy azt az al ko tók cé lul tûz ték ki. Se -
gít sé get kér to váb bá a stáb a film hiány zó je le ne tei nek el ké szí té sé re is, eh hez elô ször ren de zôi, ké sôbb szí né szi felada to kat
is felaján la nak. A TIE -e lô a dás fó ku sza: Mit sza bad és mit nem? Mit sze ret nék én, és mit sze ret ne a má sik egy ran de vú in -
ti mi tá sá ban meg ten ni? Mi lyen prob lé mák és prob lé ma megol dá sok me rül nek fel a 13–14 éve sek pár kap cso la tai ban?
For rás: KA PO SI LÁSZ LÓ: Lel tár a Ke re kasz tal Szín há zi Ne ve lé si Köz pont ti zen öt évé rôl, Drá ma pe da gó giai Ma ga zin, 2007/1.
45. http://le tol tes.d ra ma. hu/DPM/2001-2010/2007.1.pdf (le töl tés: 2013.07.26.)

10 „A pro duk ció az utób bi évek legiz gal ma sabb Ke rek asz tal-e lôadá sa, amely megújít va, átér tel mez ve megôr zi azo kat a cso -
port ra és ve ze tô jük re jel lem zô szem lé le ti és for mai je gye ket, me lyek az egyik leg fon to sabb és legere de tibb gyer mek szín -
há zi al ko tó kö zös ség gé tet ték a csa pa tot.” (PE RÉ NYI BA LÁZS: Svind lik nél kül Be szél ge tés Ka po si Lász ló val, El len fény, 2002/5.
http://www.el len feny. hu/ar chi vum/2002/5/svind lik- nel kul (le töl tés: 2013.04.09.)

11 A tár su lat hét év után a he lyi kul tu rá lis élet át struk tu rá ló dá sa miatt volt kény te len el hagy ni gö döl lôi szék he lyét. (bô veb -
ben: http://www.ke re kasz tal szin haz. hu/a_ke re kasz tal rol, le töl tés: 2013. 04.09.) Mindez a tá mo ga tá sok csök ke né se miatt
az is ko lás cso por tok szá má ra in gye ne sen lá to gat ha tó elôadá sok szá má nak csök ken té sé vel is járt. „Ta valy még 152 elôadást
tar tot tak, idén már kö zel sem lesz ennyi…” BÓ TA GÁ BOR: Gyer mek tra gé dia bol dog ság gal, Nép sza bad ság, 2002. febr. 07.
http://www.ke re kasz tal szin haz. hu/pdf/bo ta.pdf (le töl tés: 2013.05.09.)

12 „Az an gol tár su la tok nál ne kiáll nak a szí né szek dol goz ni va la mi vel, hoz zá te szik a ma guk imp ro vi zá cióit, és van ar ra egy
em ber, hogy mindezt megír ja. Ne künk nincs ilyen em be rünk. Ezért olyan anya got kell ke res nünk, ami szab ha tó, ala kít -
ha tó… Vol tak ku dar cos pró bál ko zá saink, és vol tak olya nok, ami ket si ke re sebb nek ítél tünk. Csak utó lag döb ben tem rá,
hogy a si ke rül teb bek alap anya ga na gyon ke mény dra ma tur giai beavat ko zá son esett át. Ez je len ti a da rab hú zá sát, nyir -
bá lá sát, idôn kén ti átírá sát, tel jes át szer kesz té sét. A ta vasz éb re dé se há rom fel vo ná sá ból is kiemel tünk há rom tör té net szá -
lat, el fe lej tet tünk egy ra kás sze rep lôt, és a há rom szá lat nem össze varr va, nem át fûz ve, át búj tat va mu tat juk meg, ha nem
egy más után, a ma ga li nea ri tá sá ban. Egyes je le ne tek meg is is mét lôd nek. … Ren ge te get imp ro vi zál tunk a je le ne tek négy
mon dat ra hú zott vá zai ra. … Szá mos elem a ha tás rit mi zá lá sa miatt ke rült az elôadás ba. Ki ma radt vi szont szá mos olyan
elem, ami a szto ri miatt ér de kes, fon tos. Ki lenc ven szá za lék ban ki húz tuk pél dául a ho mo e ro ti kus szá lat.” Ka po si Lász ló
(Pe ré nyi, uo.)
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ke dô sze re pe van a klasszi kus TIE -e lô a dás dra ma -
tur giá já ban. Ezen túl me nôen a Gyer mek tra gé diá -
ban ez azért is lé nye ges elem, mert a dra ma ti kus
já té kok kon tex tu sá nak meg te rem té se ér de ké ben
el hang zó in for má ciók eb ben az eset ben a We de -
kind-d rá ma já ték ha gyo má nyá nak kar di ná lis kér -
dé seit20 érin tik. Ka po si Lász ló, az elôadás ren de zô -
je és ve ze tô drá ma ta ná ra ek kor ugyanis az idô be li
tá vol ság ra figyel mez te ti a részt ve vô ket (mindez száz
éve tör tént, egy klasszi kus mû velt ség gel ren del kezô
elit gim ná zi um ta nu lói val), va la mint az ere de ti drámá -
ban és a Gyer mek tra gé dia szín há zi ré szé ben is el -
na gyolt szü lôi ka rak te rek rôl oszt meg fiktív adatokat.

A drá ma mun ka ily mó don kiala kí tott ke re té nek
szer ves ré szé vé vá lik a szín há zi elôadás is, hi szen a
fel ve ze tés utá ni egy ség ben, a há rom cso port ra bon -
tott részt ve vôk és a sze re pük bôl ki lép ve meg je le -
nô szí nész-drá ma ta ná rok nem csak a fel ve ze tés ben
el hang zó in for má ció kat, ha nem a szín há zi rész ben
lá tott tör té né se ket és jel le me ket is figye lem be vé ve
dol goz nak. A részt ve vôk ugyanis a há rom cso port -
ban az ere de ti drá ma üres he lyei nek meg fe le lôen a
szín há zi je le net sor ban is nyit va ha gyott kér dé se ket
vá la szol ják meg, ami kor Wend la, Mar ci és Me nyus
né zô pont já ból, kis cso por tos be szél ge tés, ál ló kép-
és je le net ké szí tés se gít sé gé vel vizs gál ják meg, hogy

a gye re kek nek és a kör nye ze tük ben élôk nek mit
kel lett vol na más ként csi nál niuk an nak ér dek ben,
hogy el ke rül jék a tra gé diát.

A klasszi kus TIE -e lô a dás for mai je gyei nek meg -
fe le lôen a Gyer mek tra gé dia vé gén a há rom cso port
részt ve vôi és drá ma ta ná rai sor ban pre zen tál ják a
töb biek nek, mi re ju tot tak a köz pon ti kér dést il le -
tôen. Ez a dra ma tur giai lag le zá ró funk ció jú, összeg -
zô be szá mo ló rész, felépí té sét és tar tal mát te kint ve
is, a drá ma mun kát és a szín há zi részt össze kö tô
fon tos szer ke ze ti kap cso ló elem, mert a kis cso por -
tos be szél ge té sek so rán el hang zó, a tör té net vak -
folt jait be töl tô in for má ciók el mon dá sá val, va la mint
a tra gé dia megelô zé sé rôl szó ló kis cso por tos je le ne -
tek be mu ta tá sá val21 a drá ma mun ka ered mé nyét
vissza csa tol ja a szín há zi rész hez. Így olyan szín há -
zi elôadás szü le tik, amely komp le xi tá sa ré vén kiegé -
szí ti, to vább gon dol ja és átír ja az ala pul vett We de -
kind-d rá mát.

A ren de zés

a po si Lász ló erô sen a tár su lat mun ká já ra épí -
tô ren de zé se22 a Gyer mek tra gé dia szín há zi je -
le net so rá ban A ta vasz éb re dé se mo zai kos szer -

ke ze té ben és egy né zô pont ból áb rá zolt ka rak te rei -
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rab ban vizs gált figu rák”-kér dés13 men tén ala kult
át a drá mai alap anyag.

Ah hoz, hogy a klasszi kus TIE- mo dellt14 kö ve tô
Gyer mek tra gé dia – a szín há zi je le net sor tól a mai
szín há zi ne ve lé si prog ra mok nál éle seb ben el kü lö -
nü lô – dra ma ti kus ré szé ben ez a kér dés meg vá la -
szol ha tó le gyen, elen ged he tet len egy részt az al kal -
ma zott szín há zi nyelv megér té se, más részt pe dig a
tör té net tel kap cso lat ban az össze tett em be ri lé lek
is me re tén ala pu ló tisz tán lá tás.15

En nek ér tel mé ben a Ke re kasz tal TIE -e lô a dá sa a
drá ma li neá ris tör té net ve ze té sé vel el len tét ben, ret -
ros pek tí ven, a te me tôi je le net ele jé vel kez dô dik,
amely a szín há zi nyelv be mu ta tá sá ra szol gál. Majd
a szí nész-drá ma ta ná rok en nek meg fej té sé re irá nyu -
ló kér dé se ket tesz nek fel a részt ve vôk nek, és kiegé -
szí tô in for má ció kat osz ta nak meg ve lük A ta vasz
éb re dé sé rôl és szer zô jé rôl.16 Ezután a drá ma né hány
mon da tos ra hú zott je le ne tei bôl negy ven öt perc nyi
egy be füg gô szín há zi je le net sor kö vet ke zik, amely
a drá ma pár hu za mo san fu tó cse lek mény szá lait szét -
vá laszt va – Wend la, Mar ci, Me nyus sor rend ben –,

kü lön-kü lön mu tat ja be a há rom fô sze rep lô tör té -
ne tét. Ezek ben a kü lön egy sé gek ben a ka rak te rek
bel sô vi lá gá ra kon cent rál nak, így az ép pen kö zép -
pont ban ál ló sze rep lô meg ket tô zött alak ban je lenik
meg, az ösz tö nös és tár sa dal mi nor mák nak meg fe -
le lô tar ta lom sze rint el kü lö nü lô szö ve ge alapján.

Ily mó don a Me nyus tör té ne té nek ré szét ké pe -
zô te me tôi je le net fog lal ja ke ret be az egy más mö -
gé ke rü lô, egy idô ben zaj ló ese mény so ro kat, ame -
lye ket a gye re kek sor sá nak össze fo nó dá sa miatt
vissza té rô, ám a köz pon ti ka rak ter ér zel mi vi lá ga
sze rint mó do su ló17 je le ne tek kap csol nak össze. Az
is mét lô dé ses szer ke ze tû há rom egy sé get pe dig, a
né zô ki zök ken té sét cél zó ha tás dra ma tur giá nak
meg fe le lôen,18 a tör té net köz pon ti mo tí vu mai ra
épü lô bo hóc tré fa sze rû át kö té sek és brech ti son gok -
hoz ha son lí tó da lok ta gol ják; va la mint az elide ge -
ní tô ef fek tek ként be mon dott hely szín vál tá sok se -
gí tik ben nük a tör té né sek át lát ha tó sá gát.19

A szín há zi rész utá ni szü ne tet kö ve tô drá ma -
mun ka egész cso por tos fel ve ze tô be szél ge tés sel kez -
dô dik, amely nek át ve ze tô funk ció ja miatt kiemel -

K13 KA PO SI LÁSZ LÓ: Lel tár a Ke re kasz tal Szín há zi Ne ve lé si Köz pont ti zen öt évé rôl, Drá ma pe da gó giai Ma ga zin, 2007/1. 48.,
http://le tol tes.d ra ma. hu/DPM/2001-2010/2007.1.pdf (le töl tés: 2013.07.26.)

14 „Eb ben a szer ke zet ben a szín há zi elôadás a há rom órás szín há zi prog ram ele jén van. Ezt kö ve ti egy egész cso por tos be -
szél ge tés, me lyet a fog lal ko zás ve ze tô – a tár su lat és a részt ve vôk köz ti kap cso la tot meg te remt ve és fenn tart va – koor di -
nál. Az ún. fej tés után ki sebb cso por tok ra bont ják az osz tályt. A drá ma mun ka az elôadás – cso port ál tal ki je lölt – leg fon -
to sabb prob le ma ti ká ját dol goz za fel egy vagy két szí nész-drá ma ta nár se gít sé gé vel, sok szor ana lóg pél dán, kü lön bö zô drá -
ma tech ni kák, kon ven ciók se gít sé gé vel. A prog ra mot ál ta lá ban be szá mo lók zár ják, me lyek so rán az egyes cso por tok já -
ték ban és szó ban össze fog lal ják gon do la tai kat az adott kér dés rôl…” TA KÁCS GÁ BOR: Szín ház a ha tá ron, El len fény,
http://www.el len feny. hu/vir tu a lis- konyv tar/ma gyar- gye rek szin ha zak/szin haz -a- ha ta ron (le töl tés: 2013.07.29.)

15 Ezt az ér tel me zé si irányt jel zi a szó ró la pon sze rep lô, A ta vasz éb re dé sé bôl szár ma zó idé zet is: „Min dent tu dunk. (…) Ké -
pe sek va gyunk szán ni az if jút, hogy gyá va sá gát idea liz mus nak vé li, és az öre get, hogy sztoi kus nyu gal ma köz ben majd
meg sza kad a szí ve. (…) Mi maszk nél kül lát juk a ko mé diást, és ész re vesszük, hogy bú jik a sö tét ben a maszk mö gé a köl -
tô. (…) Meg les sük a sze rel me se ket, hogy pi rul nak el egy más elôtt, mert ér zik, hogy meg csalt csa lók. Lá tunk szü lô ket,
gye rek nek ad nak éle tet, csak hogy azt mond- has sák ne ki: »Bol dog le hetsz, hogy ilyen apád és anyád van!« Lát juk, hogy
a gye rek fel nô, és ugyanezt te szi. Meg les sük az ár tat lan sá got ma gá nyos sze rel mi ín sé ge kö ze pet te, és az öt ga ra sos ri mát,
amint Schil lert ol vas… Lát juk, hogy Is ten és ör dög köl csö nö sen bla mál ja ma gát egy más elôtt, s azt a szilárd meg gyô zô -
dést kel tik, hogy be csíp tek mind a ket ten…” For rás: Ke re kasz tal map pa, OSZ MI Do ku men tá có

16 „… az elôadás mo tí vu mait meg mu ta tó »nyi tány ban« egy ben az elôadás szín há zi nyel vét is be mu tat juk, és mindezt kö -
zö sen ér tel mez zük a fog lal ko zás ele jén. Ha pél dául nem mon dom el azt, hogy egy figu rát töb ben ját sza nak, ak kor a né -
zôink fe jé ben nagy va ló szí nû ség gel nem áll össze a tör té net. … Per sze egy ki csit ka lo da is, hogy ami ki hú za tott, az in -
for má ció ként va la hogy mégis vissza kell, hogy ke rül jön.” Ka po si Lász ló (Pe ré nyi, uo.)

17 A szé na pad lás je le net is mét lô dé sé nél pél dául a Wend la- ver zió a lány sze xuá lis beava tat lan sá gá ból adó dóan ta lá nyos za -
va ros álom sze rû kép zel gés ként je le nik meg; a Me nyus- ver zi ó ban pe dig a lány comb jaink szét fe szí té sé vel sok kal in kább
a fiú erô sza kos sá gá ra ke rül a hang súly.

18 „… egy erôs pil la nat után mu száj egy olyan nak kö vet kez ni, ami ki zök ken ti, elen ge di a né zôt. Ez per sze le het hu mo ros
is.” Ka po si Lász ló (Pe ré nyi, uo.)

19 A TIE -e lô a dás je le ne tei nek az ere de ti drá ma je le ne teit, va la mint a köz já té ko kat és da lo kat is tar tal ma zó sor rend je:
Be ve ze tô rész
III/7. ele je, III/2 csak a szü lôk és lá nyok szö ve gei vel, III/1. és 3. össze von va, a szü lôk és ta ná rok egy-egy mon da tá ba sûrítve
Wend la tör té ne te
I/1. A szok nya hosszú sá gá ról, I/3. Wend la és ba rát nôi, I/5. Wend la és Me nyus az er dô ben, Gó lya tánc, II/2. Wend la „fel -
vi lá go sí tá sa”, II/4. Szé na pad lás, II/6. Wend la- mo no lóg, We de kind -u gró cso port, III/5. Sáp kór Mar ci tör té ne te

I/2. „Férfiúi fel buz du lás”, Dol go zat-ká non, I/4. Mar ci át ment a vizs gán, Lö völ dö zôs bo hóc tré fa, II/ 1. Me nyus és Mar ci
vár ják a teát, Tan tes tü le ti köz já ték (Ne ve lés ta ni lec ke), II/7. Mar ci ön gyil kos sá ga, Me nyus tör té ne te
I/2. „Férfiúi fel buz du lás”, II/ 1. Anya teát hoz, Az ener vált ké tel ke dés da la, II/4. Szé na pad lás, III/3 Szü lôk je le ne te, III/7.
Te me tôi je le net, Tár gya lás az ál ar cos sal

20 A ta vasz éb re dé sé nek elôadá sai ról szó ló kri ti kák szin te mindegyi ke be szél ar ról, hogy a ren de zô ho gyan pró bál ja át hi -
dal ni azt a vál to zást, ami a da rab megírá sa óta a sze xuá lis fel vi lá go sí tás te rü le tén és a ta nár-diák vi szony ban be kö vet ke -
zett. „E múlt szá zad vé gi if jak mai utó dai már tíz éves ko ruk ban min dent tud nak a ké nyes té mák ról, és ha szü leik ne tán
prû dek len né nek, ôk ma guk hét rôl hét re pon tos tech ni kai uta sí tá so kat kap nak az if jú sá gi ma ga zi nok ha sáb jain. Az ô tra -
gé diá juk ép pen az, hogy nincs egy Berg man né, aki figyel mez tet né ôket, a ne mek kö zöt ti kap cso lat ban még sem a tech -
ni ka a fô, ha nem az ér ze lem.” (Szán tó Ju dit: Ho vá visz az ál ar cos úr?, Szín ház, 1980. már cius, 18. For rás: http://szin haz. -
net/pdf/1980_03.pdf, (le töl tés: 2013. 07. 26.)

21 Wend la ese té ben ki de rül, hogy ô, édes any ja és Me nyus mi lyen arány ban fe le lô sek a lány ha lá láért, az anya el le ni bí ró sá -
gi tár gya lá son mi lyen vé dô- és vád be szé dek hang za ná nak el, va la mint a részt ve vôk egy je le net ben azt is be mu tat ják, mi -
lyen kel le met len sé gek ér he tik Wend lát osz tály tár sai kö ré ben amiatt, hogy édes any ja még min dig kis gye rek ként ke ze li,
vagy azt, hogy egy né hány na pos el szö kés után mit kel le ne mon da nia és ten nie any ja ko moly ta lan vi sel ke dé se el len.
A Mar ci tör té ne té vel fog lal ko zó cso port el mond ja, sze rin tük Mar ci az ön gyil kos ság he lyett mi lyen megol dá so kat ta lál ha -
tott vol na hely ze té nek megol dá sá ra, ho gyan bán hat tak ve le szü lei és osz tály tár sai, mi tör tén ne, ha Mar ci né hány nap ra
meg szök ne, Me nyus mi lyen ba rát, amiért nem me ri vagy nem akar ja el mon da ni ne ki a bu kást; va la mint egy je le net ben
be mu tat ja, ho gyan kel lett vol na be szél get niük a bu kás után. A Me nyus- cso port be szá mo ló já ból pe dig ki de rül, ki le he -
tett az ál ar cos, a dol go zat hoz Me nyus hon nan szed het te az in for má ció kat, Wend lá val va ló kap cso la tá ban sze rin tük mi -
lyen hi bá kat kö ve tett el, majd egy olyan je le ne tet mu tat nak be, amely nek kö szön he tôen el ke rül he tôek let tek vol na ezek
a hi bák, va la mint egy ál ló kép ben meg mu tat ják, sze rin tük ho va ment Me nyus a te me tô után.

22 „Te hát nem ki zá ró lag a te ren de zôi ví ziód az elôadás nak ez a fur csa, da dais ta ka ba rét, el ke se re dett exp resszio nis ta szín já té kot
idé zô at mosz fé rá ja / … / Az elôadás vég le ges for má ja nagy ban füg gött at tól, hogy fiatal mun ka tár saim mit rak nak hoz zá
a ki cson to zott szö veg hez. Ôk töl töt ték meg új ra tar ta lom mal a kiürí tett szü zsét. Ezért ke rült a legel ken tebb lí ra mel lé a
leg va dabb ki tö rés – az ôrült po gó –, én csu pán ezek nek ará nya va gyok.” (Pe ré nyi, uo.)
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elôadás fenn tart ja ezt a tá vol sá got. Eb ben se gít az
el vont elôadás mód, amely nek fon tos ele me, hogy
itt a ket té vá lasz tott ka masz sze re pe ket a szü lôk és
ta ná rok sze re pé ben is fel tû nô fel nôtt szí nész-drá -
ma ta ná rok játsszák.

A szí nész-drá ma ta ná rok sze rep for má lá sa te hát
a Gyer mek tra gé diá ban is a TIE -e lô a dás pe da gó giai
cél já nak meg fe le lôen ala kul, így a gya ko ri sze rep -
vál tá sok és a né hány jel lem vo nás sal meg raj zolt ka -
rak te rek miatt ala kí tá suk fel szí nes nek tûn het,26 ám
ezt jól ki dol go zott test hely ze tek kel és gesz tu sok -
kal ár nyal ják, egy sé ge sí tik.

Így a je le ne tek ben Wend lát ki szol gál ta tott sá ga,
Mar cit iz gá ga sá ga, Me nyust pe dig nem tö rô döm
hig gadt sá ga jel lem zi a szü lôk és ta ná rok egy sé ge -
sen pa ro disz ti kus figu rá i val szem ben. Egyik ala kí -
tás sem vá lik azon ban kiemel ke dô vé, hi szen a gyors
és ener gi kus já ték stí lus, a meg ket tô zött sze re pek,
az ak ro ba ti kus mu tat vá nyok és a kö zös ze né lés in -
kább kon cent rált össz já té kot kö ve tel nek.

Sok kal iz gal ma sabb, hogy a drá ma mun ka so -
rán, a mo ti vá ciók elem zé se mel lett a ka ma szok és
szü leik sze re pét a részt ve vôk nek is fel kí nál ják, így
az ô imp ro vi zá ció juk is a Gyer mek tra gé dia szí né szi
ala kí tá sai nak so rá ba eme lô dik, olyannyi ra, hogy a
TIE -e lô a dás ról szü le tett mind két kri ti ka megem lí -
ti ôket, sôt az egyik ép pen hi te les sé gü ket di csé ri.27

Szín há zi lát vány és hang zás

Gyer mek tra gé dia lát vány- és hang zás vi lá ga a
már em lí tett tá vol ság te rem tés, va la mint az
alap mû exp resszio nis ta vo ná sai ra épí tô ren de -

zés miatt el vont és sti li zált. A nem a drá ma reá lis
hely szí neit meg je le ní tô dísz let a kétol dalt szék so -
rok kal ha tá rolt já ték te ret há tul le zá ró vö rös bár -
sony füg göny bôl és az elôt te el he lye zett dob fel sze -

re lés bôl áll. Ez a teat ra li tást hang sú lyo zó tér az át -
kö tô je le ne tek, a füg göny re ve tü lô ár nyé kok kal
ope rá ló vi lá gí tá sa és a disz har mo ni kus za jok ból és
dal lam fosz lá nyok ból kiala ku ló hang zá sa ré vén a
„beava tat la nok kép zel gé sei nek” köz tes te ré vé válik.

A dísz let- és kel lék sze gény kör nye zet, az egy -
sze rû jel me zek és a szí nész-drá ma ta ná rok ál tal szol -
gál ta tott ze nei alá fes tés azon ban nem csak e mû vé -
szi okok nak meg fe le lôen és a tár su lat szû kös anya -
gi le he tô sé gei foly tán ala kult ki, ha nem jel zés ér té -
kû sé gé vel ok ta tá si cé lo kat is szol gál.

En nek meg fe le lôen a szí nész-drá ma ta ná rok jel -
mez gya nánt vi selt ele gáns ru hái nak szín vi lá ga (a lá -
nyo kon csip ke szok nya és -blúz, a fiúkon nad rág,
fe hér ing és mel lény van) az ér tel me zés szem pont -
já ból rend kí vül fon tos sá vá lik. A fiúk ese té ben
ugyanis szín egye zé sek se gí tik a meg ket tô zött figu -
rák azo no sí tá sát (fe ke te mel lény és nad rág – Mar -
ci, bar na mel lény és nad rág – Me nyus), de ugyanígy
szín kü lönb ség jel zi pél dául a Me nyu sok ci pô jé nél,
hogy ki a po zi tív és ki a ne ga tív alak. A Wend lák
kék szok nyá ja és fe hér blú za pe dig még szim bo li -
kus je len tô ség gel is bír hat, mert Szûz Má ria szí nei
itt akár a lány ár tat lan sá gá ra is utal hat nak.
Ugyanilyen fon tos lesz to váb bá a jel me zek vál to zá -
sa is, hi szen az a Gyer mek tra gé diá ban a sze rep vál -
tá sok je lö lé sé re szol gál, vagyis ami kor az öl tö zet a
fiúk nál ka lap pal, a lá nyok nál ka lap pal és váll ken -
dô vel egé szül ki, ak kor ôk ép pen a szü lôk vagy ta -
ná rok sze re pé be lép nek át.

Eh hez ha son lóan ala kul a TIE -e lô a dás kel lék -
hasz ná la ta is, mi vel azál tal, hogy az olyan funk cio -
ná lis kel lé ket vagy dísz let ele met, mint ami lyen Marci
egyik je le ne té ben a fo tel vagy Me nyus nál a te me tô -
ke rí tés ma guk a szí nész-drá ma ta ná rok je le ní tik meg,
a há rom fô sze rep lô tör té ne té ben fel buk ka nó egy-
egy tár gyi kel lék je len té ses sé vá lik. Így Wend lá nál
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ben ki fe je zô dô, exp resszio nis ta je gyei re kon cent -
rál, és azo kat felerô sít ve oly kor már-már a gro teszk -
be for du ló ir ra cio ná lis vi lá got te remt.23

A Ke re kasz tal TIE -e lô a dá sa a mû la zán kap cso -
ló dó kép- és je le net so rai nak mo zaik jait ugyan há -
rom li neá ris ese mény sor rá ala kít ja, a je le ne tek kö -
zé beik ta tott át kö té sek kel mégis megôr zi an nak
szag ga tott sá gát, sôt az elôadás sod ró rit mu sá val
csak nem kao ti kus sá te szi azt. A han gu lat fes tô, va -
rie té jel le gû köz tes ré szek pe dig – A ta vasz éb re dése
ren de zé sek ben ál ta lá ban a gye re kek né zô pont já ból
meg for mált, jel zés sze rû „fel nôtt-vi lág gal” szem ben
– a gyer me ki fan tá zia vi lág felerô sí té se ként hat nak.

Mindez csak to vább fo koz za azt a Gyer mek tra -
gé dia ese té ben kon cep cio ná lis té nye zô vé vá ló lá to -
má sos sá got, amely az exp resszio niz mus je gyé ben
szü le tô ren de zés ben az em ber szub jek tív vi lá gá nak
a kül sô vi lág ra va ló ki ve tü lé sé bôl fa kad. En nek egyik
meg nyil vá nu lá si for má ja a Ke re kasz tal TIE -e lô a dá -
sá ban a test hely ze tek kel tör té nô vi szony áb rá zo lás.
Wend la any já nak foj tó sze re te tét jel zi pél dául, ami -
kor lá nya a szok nya hosszú sá gá ról szó ló je le net ben
a plüss já ték-kör kö ze pén össze ku po ro dik míg az
any ja ba bus gat va si mo gat ja, és a je le net vé gé re már
a lány há tá ra ne he ze dik. Me nyus Mar ci ra va ló ha -
tá sá nak mér té két pe dig az je lö li, ahogy a fiú Gá bor -
né teá ját vár va egy ka ros szék kar fá já hoz ha son lóan,
egész tes té vel kör be fon ja Mar cit. Ugyanígy jel lem -
zi a Me nyus és édes any ja köz ti kap cso la tot az, ahogy
a fiú a tea szer ví ro zá sa kor vi gyázz ban áll any ja elôtt,
és an nak tá vo zá sa kor még tisz te leg is.

Az ér zel mi vi lág kör nye ze ti ma ni fesz tá ció ja ál -
tal lét re jö vô ví zió sze rû sé get se gí ti elô, hogy a sze -
rep lôk a bel sô hang ként ér tel me zett szö ve gük miatt
egy szer re po zi tív és ne ga tív alak ban is meg je len -
nek. E meg ket tô zött ség az alapja an nak is, hogy a
drá ma ér tel me zés szem pont já ból kulcs fon tos sá gú
Ál ar cos urat itt a Me nyus ne ga tív én jét ala kí tó Nyá -
ri Ar nold játssza – vagyis Me nyus tu laj don kép pen

ek kor is ma gá val be szél get. S bár a drá ma fog lal ko -
zás alatt ki de rül, hogy ez az alak az elôadás ban kon -
ven cio ná lis mó don a ha lál lal azo no sít ha tó, a Ke re -
kasz tal megol dá sa az Ál ar cos úr ki lé tét il le tôen A
ta vasz éb re dé se já ték ha gyo má nyá ban egye dül ál ló,
hi szen ere de ti mó don ér tel me zi új ra Me nyus alak -
ját, aki így mint min den rossz ere dô je, az ese mé -
nye ket moz ga tó ör dö gi figu rá vá vá lik.

A Gyer mek tra gé diá ban a TIE -e lô a dá so kra alap -
ve tôen jel lem zô sti li zá ció24 is il lesz ke dik a drá ma
exp resszio nis ta ele mei re épí tô ren de zôi kon cep ció -
ba, hi szen az avant gárd hoz tar to zó stí lus irány zat
szín há zá nak meg ha tá ro zó vo ná sa, hogy nem pró -
bál ja a va ló ság il lú zió ját kel te ni. Ez a sti li zá ció itt
erô tel je sen ri tuá lis töl te tû,25 és A ta vasz éb re dé sé -
nek erô sza kos vagy sze xuá li san túl fû tött je le ne tei -
ben a leg do mi nán sabb. Ilyen pél dául az a je le net,
amely ben Me nyus az er dô ben meg ve ri Wend lát.
Az üté se ket itt dob ve ré sek jel zik, mi köz ben a lány
a föl dön fek ve test hely ze té vel rea gál rá juk.
Ugyanígy a szé na pad lás-je le net ben is dob szó kí sé -
re té ben tör té nik a sze xuá lis ak tus, ami kor a Wend -
la- ver zi ó ban a föld re dön tött lá nyok fe lett a fiúk
ter pesz ben oda-vissza át men nek.

Szí né szi já ték

ta vasz éb re dé sé bôl szü le tô elôadá sok ese té ben
a kri ti kák a szí né szi já té kot gyak ran asze rint
ítél ték meg, hogy az adott szí nész élet ko ra el -

le né re mennyi re tu dott hi te les len ni egy ka masz
sze re pé ben. A ti zen éve sek nek ké szült Gyer mek tra -
gé diát il le tôen azon ban ér vé nyét vesz ti az ef faj ta hi -
te les ség kér dé se, hi szen a tör té net egyes ele mei (pl.:
Wend la sze xuá lis tá jé ko zat lan sá ga) olyannyi ra tá -
vol áll nak a részt ve vôk va ló sá gá tól, hogy azok az
ak tuá lis prob lé mák, ame lye ket a TIE -e lô a dás
Wend la, Mar ci és Me nyus sor sa kap csán fel vet, sok -
kal job ban át lát ha tóak lesz nek szá muk ra, ha az

23 „A pro duk ció nak gro teszk hu mo ra van, mi köz ben jó né hány tra gi kus »össze csa pást« kell átél nünk, még az ön gyil kos -
sá gon is le het ne vet ni, ami egyál ta lán nem csök ken ti a tett iszo nya tát.” (Bó ta, uo.)

24 „Az an gol pél da kap csán úgy tû nik, hogy a TIE mû fa ji sa ját ja a sti li zá ció. Kö tô dé se a va ló ság hoz nem a szín pa di nyelv
rea lisz ti kus vagy na tu ra lis ta jel le gé ben je le nik meg, ha nem a szem lé le té ben, aho gyan a prob lé mát fel tár ja, és a gye rek sa -
ját di lem mái hoz csa tol ja. A szín ház azon ban nem azért van, hogy ko pí roz za a va ló sá got. Ha egy osz tály te rem sze rû tér -
ben ne kiáll két em ber mász kál ni, na tu ra lis ta szín há zi esz kö zö ket hasz nál va tár sa log nak, na gyobb az esé lye, hogy ben ne
ma rad nak va la mi eset le ges ben. Ah hoz, hogy túl lép je nek a pil la nat eset le ges sé gén, hogy ál ta lá nos ér vé nye le gyen mindan -
nak, ami rôl szól nak, be kell emel ni ôket a szín pad vi lá gá ba…” Ka po si Lász ló (Pe ré nyi, uo.)

25 „… Wend la egy igen ek lek ti kus ba ba kol lek ció ból va rázs kört rak ki, és a kö ze pé re ku co ro dik. A „má gi kus te rü let re” rop pant ne -
he zen lép be édes any ja, aki to la ko dó sze re tet tel kö ze lít lá nyá hoz. Sze rin tem az, hogy egy lányt felál doz nak egy tár sa dal mi sza -
bá lyért, vagy az, hogy va la kit ki ta szí ta nak a kö zös ség vélt ér de ké ben, na gyon erô sen hor doz va la mi mi to lo gi ku sat, ami
még ezt a for mát is ki vált hat ja.” (Pe ré nyi, uo.)

26 „…a szí nész rá kon cent rál, rá ké szül egy erôs ér zel mi ál la pot ra, és eb bôl kiin dul va fo lya ma tot épít ve dol go zik. A TIE já -
té kost ez zel szem ben ki rán ga tom eb bôl az ál la pot ból, és azt vá rom tô le, hogy egy pil la nat alatt va la mi más ban le gyen,
na gyon erôs je len lét tel. Más faj ta kép zett ség kell a TIE- hoz. Imp ro vi zál ni ké pes szí nészt igé nyel, aki meg ta nul ta, tud ja,
ho gyan le het vil lám gyor san be le ke rül ni a pil la nat ba. Nincs ide je ar ra, hogy kon cent rál jon, meg vár ja a han gu la ti ha tá so -
kat, majd el kezd jen ját sza ni… Nem va gyok biz tos ben ne, hogy vé gig tu dunk vin ni hosszú fo lya ma to kat. Ez az ára en -
nek a já ték stí lus nak. Szí né szeim fel te he tô leg nem tud ják azt, amit azok hoz nak, akik há rom fel vo nás ban, há rom óráig
ját sza nak egy fô sze re pet, és az ele jé tôl a vé géig felépí tik azt.” Ka po si Lász ló (Pe ré nyi, uo.)

27 „Miu tán a cso por tok vé gez nek a mun ká val, össze gyûl nek új ra, és be mu tat ják a töb biek nek, hogy mi re ju tot tak. A leg -
jobb je le ne teit mindegyik cso port elôad ja. Fáj da lom ve gyül jó kedv vel, érez he tôen ha tott, he lyen ként hús ba vá gó is volt
az elôadás. Fé lel me tes, ahogy az egyik srác azt a fiút ala kít ja, aki ön gyil kos lett, szag ga tot tan be szél, ma ga elé bá mul, majd
le-le hajt ja a fe jét, va ló ság gal egye dül van ennyi em ber kö zött. Sú lyo sak a sza vai, sú lyos a lel ke. Szin te megáll a le ve gô.
Van en nél vi dá mabb je le net is, ami kor pél dául az édes anya agyon sze ret ge ti, ba bus gat ja nem csak a sa ját a lá nyát, ha nem
a hoz zá felözön lô tár sai val is jó for mán ga gyog va be szél, mi köz ben szé gyel li ôt a lá nya. Ezen per sze so kat le het ne vet ni,
és mégis to rok szí tó né hány vil la nás.” Bó ta, uo.

A
A



55

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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