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ne ve zé sû an gol TIE- tár su lat mun ká já nak megis me -
ré sé vel, a ve lük va ló együtt mû kö dés sel.

Az elôadás a Ká va Kul tu rá lis Mû hely szak mai
éle té ben ab ból a szem pont ból is kiemel ke dô fontos -
sá gú, hogy a prog ram ban szí né szi sze rep kör ben is
fel tûnt né hány ka masz,8 és elô ször tör tént meg, hogy
az egész elôadást imp ro vi zá ciók ból épí tet ték fel.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

prog ram nem iro dal mi szö veg re épül, az elô -
adás sa ját él mé nyû imp ro vi zá ciók ból áll össze.9

Az apa sze re pét ere de ti leg négy, ké sôbb há rom
szí nész-drá ma ta nár ját szot ta. Nem kü lön bö zô apá -
kat lá tunk, nem is egy sze mé lyi ség za va ros figu rát,
ha nem le het sé ges apa tí pu so kat le het sé ges csa lá di
(és mun ka he lyi) konflik tu shely ze tek ben. Bár né zôi,
részt ve vôi as pek tus ból le het ne za va ró, hogy miért
van négy (há rom) apa, ha mind vé gig ugyanar ról a
csa lád ról van szó, az elôadás ban hasz nált szín há zi
nyelv – a fo lya ma tos visszauta lá sok egy-egy már lá -
tott hely zet re; egy-egy dra ma tur giai for du ló pon ton
az apafigu rák egy idô ben, egy he lyen tör té nô meg -
je le ní té se stb. – pil la na tok alatt min den ki szá má ra
ért he tô vé és el fo gad ha tó vá te szik ezt a for mát.

A dra ma tur giai megol dá sok ról szól va fon tos szót
ej te ni ar ról is, hogy szín há zi ne ve lé si elôadás ról lé -
vén szó, a prog ram szer ves ré szét ké pe zik a részt -
ve vôk kel foly ta tott be szél ge té sek, hely zet gya kor la -
tok, drá más mun ka for mák is. Szín há zi elôadás és
drá ma mun ka nem vá lik ket té, fo lya ma to san épít -
kez nek egy más ból. Pél dául: az elôadás ele jén meg -
mu ta tott csa lá di konflik tu shely zet vé gén a (fel nôtt)
sze rep lôk hir te len meg szó lít ják a hoz zá juk tér ben
leg kö ze lebb ülô részt ve vô ket, vé le mé nyü ket ké rik
a lá tot tak ról-hal lot tak ról, ér ve ket kér nek ah hoz,
hogy ke zel ni tud ják a hely ze tet. A rö vid be szél ge -
tést kö ve tô je le net be mind annyian beépí tik az el -

hang zot ta kat. Et tôl a pil la nat tól kezd ve min den
részt ve vô tud ja, tud hat ja, hogy szá mít a vé le mé -
nye, ki mon dott sza vai val ha tás sal le het az ese mé -
nyek re. Az elôadás ké sôbb is, több pon ton él ha -
son ló esz kö zök kel.10 Mint a szín há zi ne ve lé si
elôadá sok ese té ben min dig, így itt is meg ha tá ro zó
dra ma tur giai dön tés, hogy az elôadást mely pon -
to kon nyit ják meg a részt ve vôk fe lé: a ki nyi tott
hely ze tek ben a részt ve vôk re vé le mé nyük ki nyil vá -
ní tá sá nak, meg lá tá saik, ta ná csaik el mon dá sá nak
felada ta vár. Ezek a gon do la tok és öt le tek beépül -
nek a ké sôb bi je le ne tek be, va la me lyest be fo lyá sol -
ják az ese mé nyek to váb bi ala ku lá sát, vagyis a dra -
ma ti kus szö veg egé szén nyo mot hagy nak.

A dra ma ti kus szö veg egé szé rôl el mond ha tó,
hogy va ló ban meg le he tô sen hét köz na pi tör té net
raj zo ló dik ki a részt ve vôk sze me elôtt: A négy ta gú
csa lád tag jai kö zött min den na po sak a ki sebb-na -
gyobb súr ló dá sok, az Apa egy re in kább azt ér zi,
hogy kép te len meg fe lel ni a ve le szem ben tá masz -
tott el vá rá sok nak, mi köz ben sze mé lyes figyel met
már egyál ta lán nem kap. A ben ne hal mo zó dó fe -
szült ség egy mun ka he lyi eset után rob ban – az nap
es te ideig le ne sen fa kép nél hagy ja a csa lád ját. Az
elôadás ezen a pon ton az Anya és az egyik ka masz
gye rek szem pont jai val is üt köz te ti a részt ve vô ket,
akik nek ugyanak kor el sôd le ge sen az Apá val van le -
he tô sé gük be szél get ni.

Dra ma tur giai lag igen lé nye ges a be mu ta tott je -
le ne tek sû rû sé ge, a hely ze tek kö zöt ti gyors át me -
net, a min den ki szá má ra „is me rôs” nyelv hasz ná lat
ré vén ár nyalt ka rak te rek fel vo nul ta tá sa is.

A ren de zés

Ká va Kul tu rá lis Mû hely mun ka tár sai ere de ti -
leg Pe ré nyi Ba lázst kér ték fel ren de zô nek.
Peré nyi Ba lázs ma ga is gya kor ló drá ma pe da -
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Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

Ká va Kul tu rá lis Mû hely 1997-tôl mû kö dik
ön ál ló szín há zi ne ve lé si tár su lat ként. Az Apa -
la bi rin tus be mu ta tá sá nak ide jén szé les kö rû

mun ká ju kat már nem csu pán szín há zi ne ve lé si
elôadá sok2 lét re ho zá sa és be mu ta tá sa fém je lez te
– te vé keny sé gi kö rük az utób bi idô ben a szín há -
zi ne ve lés sel fog lal ko zók kö ré ben is kiemel ke dôen
szé les sé vált: más tí pu sú drá ma fog lal ko zá sok ké -
szí té se, kö zös sé gi szín há zi pro jekt (Új Né zô)3 le -
bo nyo lí tá sa két Bor sod me gyei fa lu ban, szin tén
2010-ben, rész vé tel szín há zi ne ve lé si ku ta tá sok -

ban (DI CE – a koc ka el van vet ve),4 szak mai men -
to rá lás más tár su la tok nál, kon fe ren ciák és szín -
há zi ne ve lé si mû hely mun kák szer ve zé se és le bo -
nyo lí tá sa.

Az Apa la bi rin tus be mu ta tá sa, az elôadás ban
hasz nált szín há zi nyelv és mun ka for mák jól il lesz -
ked nek ab ba a fo lya mat ba, amely el ve ze tett – a be -
ve ze tô ta nul má nyunk ban is em lí tett – a Részt vevô
Szín há za5 fo ga lom megal ko tá sá hoz, il let ve ah hoz,
hogy a tár su lat egy re tu da to sab ban e fo gal mon ke -
resz tül igye kez zen meg ha tá roz ni te vé keny sé gé nek
lé nye gét. Ez a fo lya mat szo ros össze füg gés ben van
Ed ward Bond6 an gol drá ma író és a Big Brum7 el -

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
A be mu ta tó pon tos dá tu ma és hely szí ne nem is mert, az elôadás 2010-tôl sze re pel a Ká va Kul tu rá lis Mû hely prog ram já ban.
Ren de zôk, dra ma tur gok: Kár pá ti Pé ter, Pe ré nyi Ba lázs, Se bôk Bo ri; Prog ram ve ze tô: Gyom bo lai Gá bor; Szí nész-drá ma ta ná rok:
Mi lák Me lin da, Bo ri Vik tor, Kar dos Já nos, Gyom bo lai Gá bor, Ze lei Pé ter, Zé té nyi And rás, Zé té nyi Blan ka, Zé té nyi Ka ro li na

2 Az Apa la bi rin tus mint szín há zi ne ve lé si elôadás meg je löl he tô az an gol TIE (The at re In Edu ca ti on) el ne ve zés sel is, mint hogy azon -
 ban az elôadás ról szó ló cik kek, elem zé sek több nyi re a ma gyar meg ne ve zést hasz nál ják, én is ezt hasz ná lom a re konst ruk ció ban.

3 www.uj ne zo. hu (Le töl tés dá tu ma: 2013.09.13.)
4 www.dra ma net work .eu (Le töl tés dá tu ma:2013.09.13.)
5 „Ah hoz, hogy vi lá go san ért he tô le gyen, mit je lent a Részt ve vô Szín há za, el ke rül he tet len, hogy tisz táz zunk né hány alap kér -

dést. Mit je lent a szín ház ma? Mi a szín ház cél ja, és mi lyen sze re pet tölt be nap jaink ban a kul tú rá ban, a tár sa da lom ban?
Min den szín há zi al ko tó elôbb-u tóbb pá lyá ja so rán szem be sül ezek kel a kér dé sek kel, és ha va ló ban hi va tá sá nak te kin ti a
szín há zi mun kát, ak kor nem tér het ki elô lük, nem búj hat el köz he lyek mö gé, ôszin tén és kí mé let le nül meg kell ta lál nia sa -
ját ér vé nyes vá la szait. Nyil ván lé tez nek az el múlt szá za dok so rán má sok ál tal meg küz dött, kiér lelt vá la szok, de ha az em -
ber hi te les kí ván ma rad ni, nem elé ged het meg ezek kel. A szín ház ter mé sze te sze rint az „itt és most” mû vé sze te, ha tá sa em -
ber rôl em ber re ter jed, ki zá ró lag kortárs mû vé szet: ma élô em be rek szó lí ta nak meg ma élô em be re ket, ezért ér tel met len és
le he tet len, hogy el múlt ko rok és idôk szín ház fel fo gá sa le gyen mun kánk kiin du ló pont ja! A Részt ve vô Szín há za a ma élô em -
ber rôl szól! A XXI. szá zad szín há zá nak a XXI. szá zad ban élô em ber rôl kell szól nia, ar ról a vi lág ról, ami ben ez az em ber él,
azok ról a drá mák ról, ame lyek ve le tör tén nek. Úgy gon dol juk, a szín há zi al ko tó szá má ra nem a szí nész mes ter ség kér dé sei,
a jel mez- és dísz let ter ve zés, a dra ma tur gia, a szce ni ka a leg fôbb ki hí vás, ha nem az: jól is mer je és min den igye ke ze té vel azon
le gyen, hogy megért se a kö rü löt te lé vô vi lá got, sôt higgyen ab ban, hogy az em ber ké pes vál toz tat ni sa ját éle tén, má sok éle -
tén, s így vég sô so ron a vi lá gon is! Szó sincs vi lág meg vál tás ról, egé szen ap ró és konk rét em be ri hely ze tek rôl van szó! Ar ról,
hogy az em ber ké pes átérez ni és át gon dol ni egy má sik em ber hely ze tét: ez min den em be ri megér tés alapja, és ez a szín ház
lé nye ge.” Ro man ko vics Edit: A Részt ve vô Szín há za, www.ka va szin haz. hu (Le töl tés dá tu ma: 2013.07.29.)

16 Ed ward Bond Ang lia ta lán leg vi ta tot tabb kortárs drá ma író ja. Da rab jai ban szél sô sé ges em be ri hely ze te ken ke resz tül vizs -
gál ja tár sa dal munk, és az azt al ko tó egyé nek ér ték rend sze rét, he lyét és hely ze tét a vi lág ban. 1995-tôl kezd ve fo lya ma to -
san dol go zik a Big Brum tár su la tá val. For rás: Beth len fal vy Ádám: A vi lág és én., DPM, 2005/2.

17 „A Big Brum The at re in Edu ca ti on Com pany 1982. óta mû kö dik Bir min gham ben. […] Szín há zi ne ve lé si prog ram jaik
cél ja, hogy megélt megér tést ad ja nak ar ról, mit je lent em be ri nek len ni a min ket kö rül ve vô vi lág ban.” Beth len fal vy Ádám:
A vi lág és én, DPM, 2005/2., 1.

18 Az elôadás 13–14 éve sek szá má ra ké szült. A prog ram egy csa lád éle té vel is mer te ti meg a né zô ket, el sô sor ban az apa hely -
ze té re, prob lé mái ra fó ku szál. A csa lád ban élô gye re ke ket, fiata lo kat 16–17 év kö rü li di ák szín ját szók je le ní tik meg, s ar -
ra is van pél da, hogy ôk is kom mu ni kál nak sze rep bôl a ná luk alig va la mi vel fiata labb részt ve vôk kel.

19 A pró ba idô szak ban kü lön la kás ban dol goz tak, az elôadás ban sze rep lô ka ma szok kal kü lön bö zô csa lá di hely ze te ket vá -
zol tak fel, ame lyek ki me ne te lét sen ki nem is mer het te elô re. Az elôadás ba beépí tett konflik tu shely ze te kre a di ák szín ját -
szók hoz tak öt le te ket. A dra ma tur giai-ren de zôi inst ruk ciók gyak ran kí vül rôl, sms-ben ér kez tek. Gyom bo lai Gá bor, prog -
ram ve ze tô ar ról is be szá molt, hogy az apa sze re pek sem rög zí tet tek, min den elôadá son az adott hely zet függ vé nyé ben rea -
gál nak, s ez a csa lád ta gok vi sel ke dé sét, al kal maz ko dá sát, stb. is be fo lyá sol ja. For rás: www.pa pa- ma. hu/cikk_resz le -
tes.php?id=3606, (Le töl tés dá tu ma: 2013.09.13.)

10 Mi köz ben a szín há zi je le ne tek és drá más mun ka for mák ko he rens dra ma tur giá ja meg kér dô je lez he tet len, elem zôi szem -
pont ból át gon do lan dó, hogy a drá más for mák szín ház nak te kint he tôek-e. Ez a kér dés fo lya ma to san fog lal koz tat ja a szín -
há zi ne ve lé si elôadá sok ról író kat, egy sé ges, le tisz tult szem pont rend szer rôl egyelô re nem be szél he tünk. Re konst ruk cióm -
ban az Apa la bi rin tus egé szét szín há zi elôadás ként igyek szem meg kö ze lí te ni.

VÁGI ESZTER

Ká va Kul tu rá lis Mû hely:
Apa la bi rin tus, 2010.1
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A szí né szi mun ka kap csán em lí tést kell még ten -
ni a részt ve vôk szí né szi te vé keny sé gé rôl is. A részt -
ve vôk a szín há zi esz kö zök, for mák hasz ná la tá ban
kö ve tik a szí nész-drá ma ta ná rok tól lá tott min tá kat:
nem utá noz zák a szí né szi já té kot, ha nem az imp -
ro vi zá ció se gít sé gé vel ma guk is to vább ár nyal ják a
sze rep lôk rôl al ko tott kö zös tu dást. A részt ve vôk
szín há zi mun ká já nak leírá sa kor az esz té ti kai szem -
pon tok ke vés bé do mi nál nak, hasz no sabb nak tû -
nik azt vizs gál ni, hogy a részt ve vôi te vé keny ség mi -
ként épül be a szín há zi elôadás egé szé be. A szín -
há zi ne ve lé si elôadá sok min dig fiktív ke re tet kí nál -
nak a rész vé tel hez – a sze rep be lé pés gesz tu sa se gít
ab ban, hogy a részt ve vôk sze mé lyes in teg ri tá suk
megôr zé se mel lett nyil vá nít has sa nak vé le ményt.
Mint hogy az Apa la bi rin tus ban be mu ta tott vi lág
rend kí vül kö zel áll mind a szí nész-drá ma ta ná rok,
mind a részt ve vôk hét köz na pi (élet)va ló sá gá hoz,
fel me rül het a kér dés, hogy a sze rep be lé pé sek ré -
vén mennyi re ké pez he tô tá vol ság. Szín ház ban va -
gyunk, ezért el fo gad juk azt a kon ven ciót, hogy az
elôadás min den figu rá ja és ese mé nye a kép ze let
szü löt te – érez zük ugyanak kor, hogy a tá vol ság ki -
csi, lé nye gé ben min den részt ve vô a sa ját ne vé ben,
„per for mer ként”15 lép fel.

Szín há zi lát vány és hang zás

z Apa la bi rin tus dísz le te la kás bel sôt mu tat: tég -
la lap ala kú tér ben va gyunk, lát juk a nap pa -
lit, a kony hát, az Apa dol go zó szo bá ját, egy

kis bar kács mû helyt, az egyik ka masz há ló szo bá -
ját, kö zé pen nagy szô nyeg te rül el. Ter mé sze te -
sen egyik he lyi sé get sem lát juk a ma ga tel jes va -
ló já ban – azok a bú to rok és tár gyak ta lál ha tóak
meg a tér ben, ame lyek a legin kább jel lem zik az
adott he lyi ség funk ció ját, il let ve az itt la kók éle -
tét. A részt ve vôk szék so rai a tér négy ol da lán he -
lyez ked nek el, tu laj don kép pen be lô lük kép zô dik

meg a la kás négy fa la. At tól füg gôen, ki hol ta lál
ma gá nak he lyet, ki csit vál to zik az is, mi lyen pers -
pek tí vá ból is me ri meg a csa lád ta gok, legin kább
az Apa éle tét. A elôadás szin te min den je le ne te
eb ben a tér ben ját szó dik, az el sô be szél ge tés nél a
la kás ból ki fe lé for dul va szó lít ják meg a részt ve -
vô ket. Va ló ban bár ki érez he ti úgy: ez akár az ô
ott ho na is le het ne.

A dísz let ben kiemelt hang súlyt kap a be já ra ti
ajtó, amely az egyik hosszan ti ol da lon, a nap pa li
ka na pé já val szem ben he lyez ke dik el. A részt ve vôk
er rôl az ol dal ról ér kez nek a tér be a prog ram legele -
jén, s fontos megem lí te ni, hogy szin te min den ki az
aj tón ke resz tül ér ke zik meg, s ke res ma gá nak he -
lyet a szé ke ken – no ha el vi leg az aj tó mel lett is el
le het men ni, sôt, a szé kek a dísz let meg ke rü lé sé vel
is meg kö ze lít he tôek. Mindez jól pél dáz za, ho gyan
vá lik a szín há zi tér szin te ész re vét le nül egy kö zös -
ség kö zös te ré vé.

Egyet len, szí né szek ál tal be mu ta tott je le net ját -
szó dik a la kás te rén kí vül: ek kor a mun ka he lyén
lát juk az Apát, amint ko moly, már-már ki rú gás sal
fe nye ge tô vi tá ba ke ve re dik a fô nö ké vel. Az iro da
be ren de zé sét mindössze egy na gyobb asz tal és egy
szék je lö li, a hely ze tet eze ken kí vül a fô nök mo bil -
te le fon ja, il let ve a két sze rep lô köz ti fel tû nô kor -
kü lönb ség ár nyal ja.16 A je le net tér be li el ren de zé sét
il le tôen ar ról kell szót ej te nünk, hogy az hang sú -
lyo san el kü lö nül a la kás tól (egyé ni és tár sa dal mi
eb ben az ér te lem ben is el vá lik), s a részt ve vôk tôl
is meg kí ván ja a la kás tól va ló el moz du lást: a je le ne -
tet az „iro da” mel lett áll va né zik.17

A szín há zi tér rôl szól va ki kell még tér ni a kis -
cso por tok ban vég zett drá ma mun kák te ré re is.
A cso por tok mind egy más tól, mind a dísz let la kás -
tól el kü lö nül ve he lyez ked nek el. A kis cso por tos
mun ka ide jén szá muk ra az a tér a szín há zi tér,
amely ben kö zö sen dol goz nak, gon dol kod nak, ját -
sza nak. Ha az Apa ba rát já val egy kocs má ban ta lál -
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gó gus, diák szín ját szó-ren de zô; ko ráb ban is dol go -
zott már szín há zi ne ve lé si elôadás szín re vi te lén a
Ká vá val, te hát nem az Apa la bi rin tus kap csán is mer -
te meg e te rü le tet. A kez de tek kor csak az elôadás -
ban fel ve tett alap kér dés volt adott: mi lyen mó don
le het kiala kí ta ni mû kö dô kom mu ni ká ciós, ér zel -
mi csator ná kat a gye rek és a szü lô kö zött?11 Pe ré -
nyi Ba lázs von ta be a mun ká ba Kár pá ti Pé tert és
Se bôk Bo rit, a pró ba fo lya ma tot a tár su lat tag jai val
szo ros együtt mû kö dés ben hár man irá nyí tot ták –
ez le het a ma gya rá za ta an nak is, hogy hár man van -
nak fel tün tet ve dra ma turg-ren de zô ként az elôadás
szín lap ján.

Mint ar ra már be ve ze tô ta nul má nyunk ban is
utal tunk, a szín há zi ne ve lé si elôadá sok ese té ben
(ál ta lá ban) a ha gyo má nyos tól el té rô ren de zôi sze -
rep fel fo gás sal ta lál ko zunk. Eb ben a spe ciá lis esetben
ez ter mé sze te sen az imp ro vi zá ciós tech ni ka al kal -
ma zá sá val is össze függ, de iro dal mi anya go kon ala -
pu ló prog ra mok kap csán is sok szor szem be sü lünk
ha son ló hely ze tek kel.12 Az Apa la bi rin tus ren de zôi -
nek el sôd le ges felada ta volt te hát az imp ro vi zá ciós
mun ka mód szer ki ta lá lá sa és „le ve zény lé se”, majd
a vég le ges je le net vá zak szín re vi te le. Mi vel ki vá lóan
és öröm mel imp ro vi zá ló szí nész-drá ma ta ná rok és
di ák szín ját szók dol goz nak az elôadás ban, el képzel -
he tô, hogy a ren de zô-dra ma tur gok nak az eset le ges
túl ka pá sok nye se ge té sé vel, a he lyes já ték egyen súly
beál lí tá sá val is fog lal koz niuk kel lett. Mindez azon -
ban csak fel ve tés, do ku men tu mok nem szol gál nak
en nek alá tá masz tá sá ra, cá fo la tá ra sem.

Szí né szi já ték

szí né szi já té kot alap ve tôen meg ha tá roz za az
imp ro vi zá ciós jel leg. Az elôadás szín há zi jelene -
tein be lül is szük ség van az imp ro vi zá ciós kész -

sé gek al kal ma zá sá ra, a drá más mun ka for mák pe dig
ele ve csak a ke re tek ben (kik?, hol?, mi kor?) meg -
ha tá ro zot tak – hogy tény le ge sen mi tör té nik egy-
egy be szél ge tés ben vagy kis cso por tos je le net ben,
azt a részt ve vôk kö zö sen dön tik el és ala kít ják. A szí -
né szek leg több ször sze rep bôl szó lít ják meg, kér de -
zik a részt ve vô ket, akik nek szin tén le he tô sé gük van
ar ra, hogy fel ve gye nek bi zo nyos sze re pe ket, s az ál -
ta luk meg je le ní tett sze mély szem szö gé bôl mond ja -
nak vé le ményt, ke res sék a le het sé ges vá la szo kat.13

A szí né szi mun ka a szín há zi ne ve lé si elôadá sok
leg több jé ben, így az Apa la bi rin tus ban is va la me lyest
átér tel me zô dik: a szín há zi elôadás prob lé ma hely -
ze tet vizs gál, azon be lül igyek szik fel tár ni az em -
beri vi sel ke dé sek mo ti vá cióit, ép pen ezért a szí né -
szi játé kot is el sô sor ban a meg mu ta tás cél ja kell,
hogy irá nyít sa. Az adott tör té net sze rep lôi el sô sor -
ban nem mint egyé ní tett sze mé lyi sé gek ér de ke sek,
a szí né szi já ték ban a tár sa dal mi sze re pek és hely -
ze tek mi nél pon to sabb és ár nyal tabb meg mu ta tá -
sa do mi nál. Ez azon ban nem je lent ér ze lem men -
tes sé get: az Apa labi rin tus ban lá tott szü lôk és ka -
masz gyer me keik telve van nak ér zel mek kel, in du -
la tok kal és vá gyak kal – a részt ve vôk szá má ra így
vá lik ért he tô vé, ho gyan ke rül egy  más sal összeüt -
kö zés be az „egyé ni” és a „tár sa dalmi”.14

11 For rás: www.ka va szin haz. hu/apa la bi rin tus (Le töl tés dá tu ma: 2013.07.29.)
12 En nek ma gya rá za tát Ro man ko vics Edit a kö vet ke zôk ben ad ja meg: „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. Mindezek a ren de zô tôl egy rend kí vül cél tu da tos, ha tá ro zott, mar káns gon dol ko dást kí ván nak,
s emel lett egy mû vé szi; össze tett, szer teága zó és ár nyalt ér tel me zé si mun kát is.” Ro man ko vics Edit: A Részt ve vô Szín há -
za, www.ka va szin haz. hu (Le töl tés dá tu ma: 2013.07.29.)

13 Az Apa la bi rin tus ban drá mai csúcs pont nak te kint het jük azt a ko ráb ban már em lí tett hely ze tet, ami kor a mun ka he lyi és
családi ve sze ke dést, vi tát kö ve tôen az Apa fa kép nél hagy ja csa lád tag jait, szó nél kül el vo nul. Az erô tel jes szín há zi je le net
után kis cso por tok ala kul nak, mindegyik ben egy-egy Apát ala kí tó szí nész-drá ma ta nár irá nyí tá sá val vizs gál ják ugyanazt a
hely zetet: az Apa fel ke re si kö ze li ba rát ját, ve le pró bál ja át be szél ni a tör tén te ket. A részt ve vôk rö vid egyez te tés so rán megál -
la pod nak ab ban, hogy hol zaj lik ez a ta lál ko zó, me lyek a ba rát és a ba rát ság leg fôbb jel lem zôi, majd meg je le ní tik a hely -
ze tet. A színész-drá ma ta nár to vább ra is az Apát játssza, míg egy ön ként je lent ke zô részt ve vô a ba rá tot je le ní ti meg. Majd
sze re pet cse rél nek. Ar ra is le he tô ség kí nál ko zik, hogy több részt ve vô is sze rep be lép jen. Sôt, olyan kis cso por tos mun ká -
ra is van pél da, ami kor a részt ve vôk mind annyian, egy szer re, ugyanazon hely ze ten be lül je le ní tik meg a ba rá tot. Ezek a
je le ne tek ki vá lóan mû köd nek szín ház ként (is), tá gít ják a pers pek tí vát, és ár nyal ják a részt ve vôk szín há zi esz kö zök rôl al -
ko tott is me re teit.

14 „A Részt ve vô Szín há zá ban szí né szek és né zôk va la mennyien a drá mai fo lya mat részt ve vôi, mind annyian sa já tos élet ta -
pasz ta la tok kal ren del ke zô em be rek. A Részt ve vô Szín há zá ban a szí nész el sô sor ban nem mû vész, ha nem em ber, sze re pe -
ket ját szó em ber, ép pen úgy, mint a részt ve vô ven dé gek. Úgy is fo gal maz ha tunk, a részt ve vô ven dé gek sze re pe ket ját szó 

em be rek, de jó eset ben al ko tó tár sak ká vál hat nak a kö zös gon dol ko dás so rán. Itt egy olyan gon dol ko dá si fo lya mat ról van
szó, amely nek kiin du ló pont ja a ha gyo má nyos ér te lem ben vett szín ház, ami kor a szí né szek el játsszák, azaz a részt ve vôk
elé tár ják a drá mát. Ezután a részt ve vôk nek le he tô sé gük nyí lik ar ra, hogy ér tel mez zék a drá mai hely ze tet, meg vizs gál ják
mi nél több szem szög bôl, pró bál ják megér te ni és szín há zi, mû vé szi esz kö zök se gít sé gé vel ér tel mez ni azt: miért ke rül nek
em be rek az adott ne héz hely zet be, mit él nek át, és mi aka dá lyoz za ôket ab ban, hogy megold ják azt.” Ro man ko vics Edit:
A Részt ve vô Szín há za, www.ka va szin haz. hu (Le töl tés dá tu ma: 2013.07.29.)

15 „[…] A per for mer sa ját ma gát vi szi szín re, míg a szí nész egy má sik em ber sze re pét játssza.” Pat ri ce PA VIS: Szín há zi szó -
tár, L’Har mat tan Kiadó, 2006. 328.

16 Míg az Apát meg je le ní tô szí nész-drá ma ta ná rok mind egy ge ne rá ció hoz tar toz nak, a fô nö köt egyet len jó val fiata labb mun -
ka tár suk, Kar dos Já nos játssza.

17 Ez a je le net nyit ja a szü net utá ni má so dik részt, ami kor te hát a részt ve vôk vissza tér nek a szín ház te rem be, rög tön eh hez
a je le net hez „in vi tál ják” ôket.
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ko zik, ak kor oda kép ze lik ma gu kat, ha an nak la -
ká sán, ak kor pe dig oda stb. Nin cse nek bú to rok,
nin cse nek tár gyak, a kép ze le tük re ha gyat koz nak.
A kö zö sen ját szott je le net hely szí nét il le tôen csak
ab ban kell megál la pod ni, ami fennaka dást, megér -
tés be li za vart okoz hat.

A hang zás sal kap cso lat ban meg kell em lí te ni,
hogy a la ká son kí vül, de min den ki ál tal lát ha tó he -
lyen igen komp lex dob fel sze re lés lát ha tó, amely
mö gött a fô nö köt is meg je le ní tô Kar dos Já nos ül.
Dob szó kí sé ri, amíg a né zôk el he lyez ked nek, erôs
ze nei jel ként funk cio nál a je le net vál tá sok kor, il let -
ve a részt ve vôk te rem bôl va ló ki vo nu lá sát is alá fes -
ti. A dob hang ja te hát nem kom men tál, nem ér tel -
mez, ha nem sza ka szol ja a részt ve vôi figyel met, il -
let ve oly kor a fe szült sé get hí va tott ol da ni.

Az elôadás ha tás tör té ne te

z Apa la bi rin tus 2013 ôszé tôl már nem sze re -
pel a Ká va re per toár ján, a „da rab te me tés re”
2013 jú niu sá ban ke rült sor. Az elôadás sze re -

pelt a 6. Gyer mek- és If jú sá gi Szín há zi Szem lén
2011-ben, Bu da pes ten, ahol dí jat is nyert.18 Mint

ko ráb ban már je lez tem, ez az elôadás is fon tos ál -
lo más a Ká va Kul tu rá lis Mû hely szak mai mun ká -
já ban, a Részt ve vô Szín há za gya kor la tá val és el mé -
le té vel kap cso la tos kí sér le ti fo lya mat ban. E fo lya -
mat ré sze ként az Apa la bi rin tust 2011-tôl már nem
min dig ka masz részt ve vôk nek/részt ve vôk kel ját -
szot ták, idôn ként le he tô sé get te rem tet tek fel nôt -
tek szá má ra is a részt ve vôi lét, él mény meg ta pasz -
ta lá sá ra. Mi köz ben te hát az elôadás elô re lé pést ho -
zott a Ká va mun ká já nak más szak em be rek kel va -
ló megis mer te té sé ben, a szé le sebb kö zön ség fe lé
tör té nô nyi tás ban is kulcs sze re pet ját szott. Ered -
mé nyes nek bi zo nyult a ka masz sze rep lôk kel foly -
ta tott kö zös mun ka is: a részt ve vôk be vo nó dá sát
min den eset ben se gí tet te, hogy kor tár sai kat lát hat -
ták a szín pa don, a szí nész-drá ma ta ná ro kat is ösz -
tö nöz te fiata labb ját szó tár saik imp ro vi zá ciós kész -
sé ge és krea ti vi tá sa. A jö vô ben va ló szí nû leg en nek
a „mun ka mód szer nek” is lesz foly ta tá sa: A tár su -
lat leg fris sebb pro jekt jé nek, Az em lé ke zés drá mái -
nak Ho lo caust tal fog lal ko zó, Kár pót lás cí mû
elôadá sá ban va ló szí nû leg is mét egy a részt ve vôk -
kel kö zel azo nos élet ko rú fiata lem ber fog ja ját sza -
ni az egyik fô sze re pet.19

18 Az elôadás a szem le ta nács és a II. ke rü le ti ön kor mány zat kü lön dí ját kap ta az Ascher Ta más, Fo dor Ta más, Pá lyi Já nos
össze té te lû zsû ri dön té se alap ján. Ascher Ta más ek kor figyelt fel a Ká va Kul tu rá lis Mû hely mun ká já ra, ezt kö ve tôen
megin dult bi zo nyos szak mai pár be széd köz te és a tár su lat mun ka tár sai kö zött.

19 A 2013 má ju sá ban és jú niu sá ban tar tott be mu ta tó elôadá so kon még nem így tör tént – ek kor a tár su lat egyik tag ja, Bo ri
Vik tor ját szot ta a szó ban for gó sze re pet. A táv la ti ter vek rôl, a sze rep osz tás le het sé ges új ra gon do lá sá ról in for má lis be szél -
ge tés ben esett szó.
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