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folytat6dott az el6csarnokban is, amikor a szin6szek
mintegy az idcisebb testv6r ,,szerep6ben" bficsriztak el
n6zdikt6l - jitsz6t 6 rsa ikt 61.

Diadaktikailag kdriiltekintrien fel6pitett, de nem di-
daktikus foglalkoz6s a S6rk6nyok ellen. Figyclembe veszi
a gyerekek 6letkori sajr{tossiigait, fgy van beosztva a h6-
rom6r6s idStartam, hogy a f6rad6s-6l6nktil6s ciklusokat
sz6mit6sba veszik. A probl6m6k fogalmi 6s 6rzclmi meg-
kdzelit6se kdz<itt term6szetes 6sszhang van, a r6sztvevcii
6sn6zrii attitiid vdltakoztat6sa mindig az adott kciz6ss6g-
b<il k6vetkezik - persze egy adott kereten beliil. Hiszen
ehhez a munkLhozegyszerrc kell megtervezetts6g 6s im-
proviz6ci6. A szigoriran megszabott keretek biztositjilk a
rogtonz6s lehetris6g6t 6s hat6rait, sviszont,6pp a pillanat
megszabta cselekv6sek leszik igaz6rr szinhilz.iv{ a peda-
g6giailag megtervezett foglalkoziist.

A Nevel6si Ktizpont cisztcil sajd t kozeg6bcn, G cidollcin
azeddigiekn6l kiterjedtebb kdrbcn folytatja a munk6j6t,
fell6pnek azArany J6nos Szinh6zban, s dolgczlnakmir az

THURoCZYGYoRGY

Az amat6r szinj6tsz6sban szerzett 6vtizedes tapasz-
talataim arr6l gyoztek meg, hogy egy-egy produkci6
gyeng6inek leggyakoribb hibaforrdsa: a cselekvci c
I e m z 6. s hi6nya. Kdzismert definic6: a dr6ma a cselek-
v6s miifaja. Hogy a dr6ma sz6vege cselekv6ss6viiljon, fiil
kell ti4rni a mog<itte rejki sz6nd6k or, az 6n. ,,akarati tti-
rekv6st", vagy m6g 6rz6kletesebb megfogalmaz6ssal, a
,,sz<iveg m6lyet". Ha ez kibontatlan marad, nincs szitu6-
ci6t teremtcienergidja a kiejtett sz6nak, nem kel 6letre a
,,f6lk6szgy6rtm6nynak" tekinthetcj irott drdmai anyag.
Ad abszurdumig vive, a szerepl<ik kapcsolata av6gsz6ra
val6 figyel6sre redukiil6dik, a Brook-i 6rtelemben vett
,,iires t6r" csup6n szavak halmaz6val telik meg. (Persze,
az 6tlag amatcir produkci6kndl - ha sikertelenek - a
cselekvci elemz6s elmflaszt6sa nem ilyen ,,vegytisztin"
jelentkezik. Majdmindig akad egy-egy ,,6szt<indsen j6l
megsz6lal6",,, i igyesen mozg6" j6t6kos mindenfajta
,,idomit6s" n6lkiil, vagy 6pp annak ellen6re. ,,R66rez" a
jit6kl6nyeg6r e,hor dozza az ember,,homo ludens"-i vol-
t6t, amelyet oly gyakran elsorvaszt az.6voda, az iskola, a
j6t6kossr{got elveszitett sziikebb 6s t6gabb t6rsadalmi
k<irnyezet.)

dtiidik-hatodik, illetve a hetedik-nyolcadik oszt6lyosok-
nak sz6l6 irjabb foglalkozdsuk kidolgozis6val. Terveik
szerint a tan6v elsci fel6ben a m6sodik. a kbvetkezci 6v ele-
j6n pedig a harmadik programjuk is elk6sztil, s ezzel m6d
nyilik arra, hogy az 6ltal6nos iskol6s korfak folyamato-
san r6sztvegyenek ebben a kis6rletben. Mert kis6rlet ez,
szinh6ziaknak 6s pedag6gusoknak egyar6nt. Nem az6rt,
mcrt valami mer6ben (rjat kell kitaldlni, hanem az6rt,
mert ezt a m6dszert n6lunk mindenkinek m6g tanulnia
kell,aszinhipiaknak is, a r6sztvevci s partnerr6viil6 peda-
g6gusoknak is. Valamint az6rt is kis6rlet, mert egyelcire
csak egy cgyiittes v6llalkozott erre a munk6ra. A dr6ma-
pcdag6gus k6pz6ssor6n nyilv6n egyre tobben lesznekpo-
tenciilis partnerek ebben a fcladatban, de csak szin-
hdziak 6s nevelcjk k6z6s munkilj6bol sziilethetnek [jabb
TIE-programok. Olyan 6tgondoltan 6s felk6szii lten,
ahogy czt a giidollci iek kezdem6nyez6s6bcn tapasz-
talhattuk.

Ndnay Istvfn

Mitdl szinjdtdk a szfnjft€k?
- Kfsdrlet a nagyr6bdi rendezcii t6borban -

Thuroczy Gyorgy majd mindenkinek Gyurka bdcsi. Fogalommd vdlt Debrecenbten ds ktir-
nydkdn. Tanitvdnyai, az amat1r szinpadosok krirdfun mindenkdppen. T6le ugyanis nem-
csak szakmdt lehetett tarulni, de azt is, hogyan leha megiljulni, remEnytelennek ldtsz6
helyzetekbhl is kiemelkedni. Thurrczy Gydrgyfun soha ki nem fogyott a kisdrletezd szel-
Iem. Teljes odaaddssal vdgezte, amit dppen mlivelt. Men csak olyasmit miivelt, aminek
oda is adhatta magdt. lngutdbbi tanfolyanuin is kitaldlt valami fontosat, irt neluiny rd-
vidke dialigust, s abb6l, arra dpitve kellat nnftvdnsainak szinjdtdkot.ldtrehozniuk. Ha
a miszhidnyos szdveget ki tudtdk tcilteni farudzidval, gorrdolutal, jfudkkal, szindszi je-
lenldttel, mindezt drdmai szerkezaben elhels'e7ve, akkor biztos lehaat a vizsgtiztatd,
Thurdc2y Gydrgy novenddkei megtanulrdk a rendezds lcglens'ega. Es vslfusn megtanul-
tdk, taruisitja e sorok irdja, aki hitta eme bemutatokat, ds viugtiluta a hallgu<iku. A
szerzf miihelytarulmdnydt terjedelmi okok miatt kunitva tudjuk hozni. Ka csoport szin-
jdtdkleirdsdril le kell mondanunk, noha igen dlvezaesek voltak.

A nagyr ib6i  rendez6-mi ihelyben o lyan tanul -
m6ny z.61 6 felada tform6r al kisrirleteztem, amelynek
megolddsa elscisorban a szovcg me ly6nek probl6makor6-
re ir6nyitotta a tanfoll'am resztr'evciinek alkot6 energiii-
j6t s emellett a rcndczcii tls szinj6tsz6i k6szs6g majdmin-
den szf6riljit igyekeze tt mozg6sitani. L6nyeg6ben e ki-
s6rlet elcik6sz.ittstt szolg6lta a tiibbi miihelymunka.
Ezekben elscidleges hangsflyt kapott a szin6sz- 6s rende-
zcimcsters6g alapelemeinck cgym6sra 6piilci gyakorlata.

A hatnapos nagyrdbei miihely kozremiikod6i tizen
voltak. Mind ncj. A tiz k<iziil <it friss diplom6s tanit6n6,
h6rom fiatal gyakorl6 pedag6gus, kettci pedag6gus diplo-
m6val n6pmtivelci.

A kis6rlet a tanfolyam utols6 h6rom napj6nakaprog-
ramjdba 6kelddiitt. A tervez6skor csaka l6tsz6mr6l (9 fti)
volt tudom6som, a leendcj r6sztvevciket egy-kettci kiv6te-
l6vel nem ismcrtem. Egy n6gyszem6lyes 6s k6t hdromsze-
m6lyes, n6hiiny sz6bol6116 dial6gust k6szitettem: a m6g
,,kiosztatlan szerepeket" 6s a ,,dr6mai mriveket" arab, il-
letve r6mai sz6mokkal jeloltem meg.
A kis6rlet,,irodalmi anyaga" teh{.t az al6bbih6rom,,dr6-
mai sz6veg":
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tr.
5.:Elmegyek
6.: Ertelek
7.: Egyediilvagy
6.:V6rtalak

Mint l6that6, a fenti, n6h6ny szavas, iinmagukban sem-
m i tmond6 dial6gok sz6v eglhez nem kapcsol6dik egyet -

len .szerz6i instrukci6", m6g csak mondatot zir6 ir6sjel
form6j6ban sem. Nincs helyre, vagy idcire vonatkoz6
meghat6roz6s. Mindez pedig az6rt k6sziilt igy, hogy e
f6lig szerzrii, f6lig rendez6i ,,bianco chekkct" az I.-es, II.-
es, vagy III.-as feladatot kapott n6gy illetve hirom fcis
csoport ,,t<iltse ki" n6h6ny perces sztori cselekm6ny6vel;
helyezze el a sz6m6ra kijeldlt dial6got egy tragikus dre-
mai, majd cgy k6mikus-viddm alap-, illetve re6lszitu6ci-
6ba, az adott sztiveg megv6ltoztat6sa n6lkiil. Ossz6k ki
egymf s k6zt a sztiveghez kital6lt sztorival l6trejott szere-
peket, rendezzlkmega drirm6t, illetve a kom6dirit 6smu-
tass6k be.

A fenti dialogusokon kiviil a h6rom alkot6miihely ji-

t6k6pitri anyaga eleve adott, vagy v6letlenszeriien 6ssze-
szedett elemekbril illott.

A ,,szinh6zterem" kialakitisa. A tanfolyam Nagyr6-
bet6l (Hajdri-Bihar megye) k6t 6s f6l kilom6terre 6piilt,
Echeroll b6r6 egykori kast6ly6nak megmaradt 6s sz6pen
rendbehozott k6tszintes sz6rny6ban nyert elhelyez6st.
Fdldszinten a t6gas elcit6r, konyha, az'6,tterem. Erre a
nagy elcit6rre nyilott a nagy tan6cskoz6 terem is, tele asz-
talokkal 6s sz6kekkel. Itt folytak a f(Elalkzirsok.Ezr a t6r t
rendezt iik il t,,szinhizter em mr3 ".

A kis6rleti miihelymunk 6kf ilzisaia felk6sziil6skor
l. jirnius 24.E napra programozott foglalkoziisok

ut6n a v6glegesen megalakul t mrihelyek kilzhez kap jf,k a
dial6gusokat: h6zi feladatk6nt foglalkozzanak a kapott
anyaggal.A n6h6ny szavassz6veghezkital6lt tragikus, il-
letve k6mikus etrid egym6s kdzti szereposzt6s6t donts6k
el 6s ki-ki a kapott szerep6nck n6hilny szavft jegyezze
meg.

2. jfnius 25. A d6lut6ni foglalkoz6s kezdetlt 14,30-
161 6ttetttik k<iziis megegyezdssel l7 6r6na.lgy azt6n a
d6lut6ni munk6lkod6sunk l7 6rit6l22 6ra 30 percig tar-
tott. Elfogultsig n6lkiil mondhatom, hogy a felk6sziil6st
firadtsigot nem ismer6 kedwel, ambici6val v6gezt6k
mindannyian.
- A h6rom nagrablakra felkeriiltek a vad6szh6z tulaj-

dondt k6pez6 elsdt6titci fiigg6ny6k, be6llitott6k 6s
megtanultdk kezelni a k6t vil6git6 g6pet, a h6rom
mrihely kivflogatta a maga szilmira sziiks6gesnek
v6lt bftorokat, jelmez-darabokat, kell6keket 6s a
hangeffektushoz sziiks6ges eszktiziiket.
Ez elcik6sziiletek elv'6gz6se ut6n a hdrom miihely
egym6sut6n bemutatja - 6ltalam addig nem ismert,
nem 16tott - produkci6ikat. Sz6momra meglepci le-
lem6nyess6get mu tatott mindh6rom - nevezhetem
igy - egriittes, elsosorban a n6h6nyszavas dial6gu-
sokhoz kital6lt sztorik vonatkoz6s6ban. A produk-
tumoknak ezen az els6 bemutat6jrln mag am r6sz'6r,51
csak mint sz6tlan megfigyelci voltam jelen.

A felk6sziil6s ut6bbi k6t szakasza - mint l6that6 -

els6sorban a rendez6 szervezci munkij6nak fontoss6g6t
volt hivatott hangs(rlyozni. Ennek a munk6nak a terhe 6s
felelciss6ge az amat6r szinhiizban ddntijleg a munka min-
denes6re, a rendez6re h6rul.

. - Az el6sz6r liitott, meg6llit6s n6lkiil lepergetett hat
p6rperces, p6rszavas ettidok a dial6gusokhoz kita-
l6lt sztorik lelem6nyess6ge, a testi-lelki alkatra sza-
bott szerepl6 v6laszt6s telital6latai mellett m6g szir-
mos, toviibbi rendezcii, dramaturgiai megold6st,
pontosit6st kiv6ntak (f6leg t6rszervez6ssel, partner-
kapcsolatokkal, r6vid jelenetek csattan6s lez6r6sai-
val kapcsolatban maradt m6g sok tennival6). Enn6l a
munkaszakaszn6l m6r nem maradhattam puszt6n

. figyelci, n6ma kritikus. A produkci6k tovibblendit6-
se, e rendezcii munka tudatositdsa megkiv6nta tdlem
a tov6bbl6pci felk6sziil6s studiumszerii vezet6s6t. A
miihelymunka e finisa leginkibb olyan rendelkez6
pr6b6hoz hasonlitott, ahol v6glegesen tiszt6zodtak a
j6r6sok, a honnan-hov6 kovetkezetes megold6sa, a
szereplcik mozgat6sa, a legink6bb kifejez6 t6rbeli el-
helyez6se - kiilonos tekintettel a i6t6k fordul6-
pontjaira, a j6t6k befejez6s6re, lez6r 6sr a. Studium-
szertis6g6t az adta meg, hogy az 6ltalam javasolt kor-
rekci6kat megindokoltam, gyakorlatban kipr6bdl-
tattam mindig kik6rve a j6t6kos 6s a tiibbiek v6lem6-
ny6t, vagy ellcnv6lem6ny6t. V6giil ezen a miihely-
munkdn kezdtek v6glegesedni az 6ltaluk vflasztott
bftorok, jelmezjelz6sek, kell6kek, hangeffektusok.
Ez alkalommal pr6b6ltak l6trehozni bizonyos f6ny-
hatdsokat.

A munka e f6zis6ban a rendelkez<i pr6ba vezet6s6nek
saj6tos feladatai keriiltek elcit6rbe, de mindekdzben a jil-
t6k tdrgyi elemeinek kiv6laszt6s6r a, hasznii atirr a, a i6-
t6Kolyamatba val6 illeszt6s,6re m6r ez alkalommal is sor
keriilt.

3. jfnius 26.Enapond6lel6tt 9-13 6r6ig a hallgat6k
k6r6s6re a m6snapi vizsg6ra val6 tekintettel - konzult6-
ci6szeriien, nagy l6ptekkel - 6ttekintettiik a hat sze-
meszter elm6leti anyagilt. Term6szetesen a szinh6z- 6s
dr6matijrt6neti, dr6ma- 6s rendezcjelm6leti anyaghal-
maz k6sahegy6nekitv6gisa jobban f6rasztotta a hallga-
t6kat, mint a gyakorlati, alkot6 jellegii miihelymunkrira
forditott k6tszerannyi id6; tudniillik e napr,a esci tov6bbi
miihelymunka l5 6r6t6l22 6r6ig tartott. Ugy is mond-
ha tn6m, hogy e J 6r a eml6kpr6b6knak, 6sszpr6b6kn ak 6s
fcipr6bdknak lett szentelve rendkiviil kev6s sziinettel.
Osszefoglalva fgy is lehet mondani; az eg6.sz kollektiv
munkdt ig6nylci kis6rlet v6gleges form6ba val6 rdgzit6se.
A munk6t ez alkalommal is stfdiumszenien vezettem.
- Az eml6kpr6br{kn6l a szdvegtuddssal nem volt baj

(hogyis lehetett volna egy-k6t sz6b6l 6116 szerepek
eset6ben), t<ibb a szdveg 6rthetris6g6vel. Erdekes,
hogy a ,,szdveg m6lye", a besz6det a szitu6ci6 6ltal
meg kivfnt ir6nyba cselekv6ss6 v6lt6 energia 6ltal6-
ban j6l ,,mrikiidtitt", amit 6n annak tulajdonitok,
hogy a megadott nrlh6nyszavas dialogokat maguk a
szerepl6k helyeztlkel az iiltaluk kital6lt re6lszituil-
ci6ba.
Az 6sszpr6bilkn6l pontosult a cselekv6s srilya 6s a 16-
forditott id6 ardnya, sziilettek meg v6gleges form6-
ban a sz6vegn6lkiili jelenetek, csondek, sziinetek,
sflyt adva alezirt, vagy indul6 cselekm6nysornak;
egysz6val ekkor form6l6dott v6glegess6 az el'6adan-
d6 kis jelenet ritmuskompozici6ja.

- A fcipr6b6n v6glegesiilt a bftorok, jelmezjelz6sek,
kell6kek, hang- 6s f6nyeffektusok kivdlaszt6sa 6s
hasznelatuk m6dja.

- Ahol erre lehetcis6g kin6lkozott - fesziilts6g terem-
t6se, fokoz6sa c6lj6b6l - az egyidejti, de ellent6tes
c6lir cselekv6seket azonos ritmussal ellenpontoztuk.

I.
l.:V6rod
2.: Igen
3.:flv{egFlenik)
4:.Oaz
2: Igen lesz

m.
8.: Kihoztad
9.: Sz6lt6l neki
10.:Nem
9.:Akkormostmi
10.:V6llalom
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- V6giil,minda6p6rpercesegym6stk<ivet6dramolet-
teknek, illetve a h6rom miihely kettds produkci6i-
nak bemutatlozisi rendje, majd e kis6rlet produkci-
on6lis eg6sz6nek egybefogisa Shakespeare-t6l vett
n6h6ny soros prol6gg al 6s lezir6 sziiveggel; illetve,
mindezt azonnal kdvetcjen a rettegett elm6leti vizsga
tr6f 6s bevezet6s6nek megoldilsa.

E pr6baf6zisok studiumilnak legfcibb c6lja az volt,
hogy az alkot6 kriztiss6gekben tudatosuljon - 6lm6ny-
szeriien, mintegr a saj6t brjriikon 6rz6kelve: sokf6le elem
csak idriben-t6rben-stilusban egym6shoz pontosan il-
leszkedve 6ll ossze egys6ges szinjitilk folyamatt6, ami
term6szetesen nem z6rja ki a ,,menet k<izben" sziiletett
odailki rogt6nz6s be6pit6s6t a produkci6ba.
, 4. jf nius 27. Tanfolyam zir6napja,vizsg6val.Avizs-
ga k6t r6szb<il 6llt: a kis6rlet ,,v6gterm6kenek", azazhat,
p6rperces produktumnak a bemutat6sa, annak megbe-
sz6l6se. Ut6na k6rd6s-felelet formdjir besz6lget6s szin-
h6z- 6s dr6maelm6let-tiirt6neti k6rd6sekrcil.

A kis6rlet produktumait fgy pr6b6ltam e dolgo-
zatban 6rz6keltetni, megjeleniteni, hogy a vizsgabemu-
tat6 folyamat6t szindarab formdjfban r<igzitettem.

Trag6dia!
(Gongiit6s)

U t6lag kilpzelhetci cim,:
ABUNOSMEGTERESE
Egyiitt1rzii Ibolya
Anya Eszter
Abiinos Erzsi
Kiv6ncsiEva

Azadott szdveg:
I .

1.:V6rod
2.:Igen
3.: (Megjelenik)
4 . :Oaz
2.:lgen

Szin: szoba, K6z6pen asztal, k<ir<itte h6rom sz6k. A
ki4lyha mellett egy m6sik asztal. Agongiit6sre a jdtdk in-
dul. Az Egyii tt6rzo 6s aKiv6ncsi az asztal k6t v6g6n6l le-
til. Az Anya az asztal mogdtt 6ll, majd balra az ablakhoz
l6p, a fiiggdnyt kicsit ellebbenti, kin6z.
Anya: (Eszter kiizepesen magas, j6alakri, harmincas
asszony. Arca hosszfkds, 6rz6keny mimik6jti. Ahogy el-
lebbenti a fiiggonyt, m6r is elengedi. Nyilvr4n, ezt mir
t6bbszdr megtette - eredm6nytelentil. Kar6riljdra pil-
lant. Kez6t tiirdeli. Elindul az asztal m6g6tt a jobboldali
ajt6 fel6).
Kivdncsi: @va. Kicsi, tor6keny asszony, apr6, elevenen
mozg6 tekintettel. Negyvenhez k6zel. Civil ruh6ban: far-
mernadr6g, egyszerii, siit6tebb szinii blliuzzal Kiv6ncsi-
an, de 6rzelmileg nem 6rintve figyeli a jclcnetet. Neki ez
egy j6kis,,mozi").
Egyilndrzf: (Ibolya. Az asztal jobb sark6n6l iil, aggodal-
masan, szomorfan. Amint a jobboldali ajt6 fel6 elhalad
mellette az Anya, gyeng6dcn meg6rinti a karj6t'6s
egriitt6rz6s6t kifejezve). Vrirod?
Anya: (Szinte megk<iszoni az egyiitt6rzflst. S6hajsze-
nien) Igen... (a jobboldali ajt6hoz l6p, kin6z).
Kivdncsi: (a,,mozi" nagyjelenet6t v6rva a jobboldali aj-
t6ra mered)
E gyiln 6r zd : (rem6nykedri aggodalommal kdveti az Anya
l6pteit) @6r m6sodpercnyi fesziilt v6rakoz6s)
Anya: (Rem6nyt vesztve visszal6p a szob6ba, az ajt6t
csdndesen behfzza maga m6g6tt)
K iv dnc s i : (az asztalon egy kis r6m6zott, i.ivegezet t f6ny-
k6p. Felkapja, n6zegeti)
Egyilttdrz6: (Ul, tehetetleniil lehajtja a fej6t)
Anya: (akiiyha melletti kis asztalhoz l6p; az asztalon k6-
v6sk6sdet. K6t cs6sz6be k6v6t tdlt, a megt6ltott k6v6s-
cs6sz6ket kis cs6szealjra teszi, majd az asztal mdg6l6p 6s

megkin6lja azEgTritt0rzcit 6s a Kiv6ncsit. Mindezt a
,,vend6gkinil6" mtiveletet gyorsan, mechanikusan v6g-
zi, hiszen eg6szlelk6velvirvalakit, aki m6giscsakvalami-
k6pp tudatta vele, hogy ekkor 6s ekkor jon, meg6rkezik, s
most ez a legfontosabb. Kin6lgat6s kdzben is 6r6j6ra pil-
lant)
Egyilndrz1: (egyetlen gesztussal jelzi, hogy kdsziini, de
most k6ptelen k6v6zni. Kis 6rint6ssel megsimogatja az
Anya cs6sz6t tar t6 kez6t)
Kiv dnc si : (Sziircsdli akip6t & nlzegeti a k6pet)
Anya: @gy pillanatig tehetetleniil 6ll, majd megindul a
jobb hrits6 ablak fel6)
(Ebben a pillanatban b6tortalanul nyilik a jobboldali aj-
t6 6s f6l6nken bel6p)
A biiniis : (Erzsi fiatal, kisl6nyos asszonyka. Szij6ban ci-
garetta, vrllliin hanyagul lelog6 kendci. Haja kiss6 zil6lt.
Arc6n aggodalom 6s f6lelem. Hogy fogi6k cit itt fogadni?
Kez6ben egyszil viril-g. Becsukja maga mdgdtt az ajt6t 6s
f6l6nken, tart6zkod6an meg6ll. Tekintete az Any6n)
Anya: (Erzsinek hattal, lartott a bal h6tuls6 ablak fel6, az
ajt6nyil6sra megfordul. N6m6n, megrendiilten n6zik
egym6st)
Kivdncsi: (abbahagyja a k6v6sziircsiil6st, dsszeveti a
f6nyk6pet Erzsivel. Mitsem 6rezve a pillanat sflyoss6g6-
b6l, kiss6 csod illkonra az Anya fel6 fordulva,/O az?
,4nya: (Nem veszi le a szem6t Erzsircil, kiss6 remegci han-
gon) Igen... (elindul lassan, kiss6 hatilrozatlanul, a szin-
pad bal fel6n, a k<iz6ns6ggel szembe. Meg6ll, Erzsivel
szembefordul)
Egyilttdrzf: $6nnyes szemmel hol az Anyira, hol Erzsi-
re n6z.Mfr majdnemfel6ll, hogykeziiket megfogva egy-
m6shozvezesse ciket)
Kiv dnc s i : (A,,mozi " izgalmasra nyf jtott jelenete 6rdek-
rD
Abiinds: (Akilyha melletti asztalhozl6p, a cigarett6t ott
figy nyomja el egy hamutart6ban, mint aki v6gleg szakit
azzal a feltehetcien deviins 6letform6val, amelyb,cil most
hazat6rt)
Anya: (fekintete elliigyul, karja lassan iilel6sre emelke-
dik)
A biinds: (elindul az Anya fel6, kez6ben azegyszAlvirig)
(Anya es a megtert biinos l6nya 6tiilelik cgym6st. A l6ny
haja eltakarja az arcukat. A r'6lluk r6zk6dik, hangtalanul
sirnak, elcil, szinpadk<izepen)
Egyiittdrzii: (iilve marad, arcAt akez'6be temeti)
K iv dnc s i : (Fel h<irpi n t i a marad6k kilv6j6t. A,,mo zinak"
v6ge, menni k6sztil)
(gongiites)
(Gyorsan, szervezetten kicser6lik ak6z1ps6 asztalt egy
kisebb, alacsonyabb dohinyz6asztalra, a h6rom sz6ket
h6rom nagy<iblii forgathat6 fotelre. A kalyha melletti
asztalra egy t6ny6r keriil, rajta egy nagysiilt csirkecomb.
A fent leirt v6ltoztat6sokt6l eltekintvea b[torok elhelye-
z6se ism6tli az elozo j6t6kteret. Elrendez6s ut6n - mi-
k6.nt azl a ,,trag6dirinril" tett6k -, felsorakoznak 6s)
Kom6dia!
(gongiit6s)

Ut6lagJ<6pzelhetcj.cim:
VIGYAZZ.HAJONAPOFON!
Szurkol6 l. Erzs€bet
Arya Ibolya
Kis sr6c 6va
Szurkol6 2. Eszter

Szin: szoba, a fentiek szerint. Gongiit6sre a jit6k indul. A
szinen l6vci szerepl6k a k6t Szurkol6 az asztal k6t v6g6n,
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az Anya az asztal mdgiitt, kiiz6pnelhelyzett forg6 fotel-
beleiilnek.
Anya: (Ibolya, fej6n apr6pettyes piros kend6, amely eldl,
a homlok f6lritt van megk6tve oly m6don, mikfinl azt az
asszonyok szokt6k a takaritdshoz. A kot6s k6t csiicske
mint k6t bikaszarv libeg el6re. Diihodten forgatja magilt
a fotelben)
S zur ko I 6 1 . : (az asztal bal v6g6n6l iil, jobbra-balra lendit-
ve magit a forg6 fotelben)
Szurkolf 2.: (az asztal jobb v6g6n6l iil, hasonl6an, mint
Szurkol6 1.) (Igy tehdt a szinen l6vci h6rom szerepld for-
gdsban van, de olykdppen, hogy a k6t Szurkol6 egym6ssal
szimetrikusan lendiil f6lfordulattal a szint6n forg6 fotel-
ben illci Anya fel6 6s mindig csak az egyikiik tal6lkozik az
Anya dtihodt tekintet6vel. Ilyenkor abszolfit egyiitt6rz6
k6pet v6gnak,6m amikor visszalendiilnek, n6min vihog-
nak, s ha lehet, 6ssze is nevetnek. A sz6keknek ez a forga-
t6sa a k6pet m6dfelett moz-g6konnyil tette, valamif6le
nyugtalan vhrakozfst 6hajtottak a szinen l6vrik kifejez-
ni,6m olyk6ppen, hogy a diihos Anya val6ban indulatos,
haragos lendiileteit a Szurkol6k egym6s szdmilra kariki-
roztitk6saz Anya fel6 fordulva egyiitt6rz6st mutattak.)
Anya: (ftirelmetleniil folpattan, asztal mogritt, asztal
elcitt jdrkril egyik oldalr6l a m6sikra. Arca, testtartdsa,
energikus mozgdsa nem sok j6t ig6r a ,,v6rva v6rt h azalr-
kezcinek.)
Szurkol6 /.: (Nevet6s6t visszatartva, amolyan ugrat6
kiiltcii k6rd6ssel) V6rod ?
,4nya.'(Micsoda ostoba k6rd6s!Mintha nem tudn6!) Ige-
een! (a szinpad bal oldalin 6ll, szembcn a bal elscj ablak-
kal, karbatettk6zzel,sark6val topogva. Ibolya fej6n a bi-
kavadit6 piros kendci, ekil megkotdtt masni-"szarya" a
topog6s ritmus6ra libeg.)
(Szurkol6 l.6s Szurkol6 2.figyeli ezt a m6dfeletti indu-
latviharz6st s hogy nem lehet nagy t6tje a tiirelmetlen ha-
ragnak, 6ssze-dsszenevet6silk bizonyitja, pontosabban
felt6telezi)
Anya: (Ilirtelen megfordul, a jobboldali ajt6hoz siet, ki-
nyitja. Senki. Visszafordul, szeme r6villan a k6t Szurko-
l6ra. Azok roppant meg6rtci arccal, m6ltatlankodva cs6-
vr6lj6k a fejiiket. Az Anya diihddten felkapja a k6lyha-
melletti asztalr6l a siilt csirkecombot - feltehetci, hogy
annak a valakinek k6szitette ki, aki most oly gal6d m6don
k6sik, amig dt6r, tehetetlens6g6ben irjb6l a szinpad m6sik
oldalira, t6pi-harapja a csontr6l a csirkehfst)
(Ovatosan valaki lenyomja kintrril a jobboldali ajt6 kilin-
cs6t 6s abszolft zajtalans6gra tdrekedve maga ut6n 6va-
tosan behfzza 6s az ajt6m6lyed6s sark6ban meglapul a)
Kis sr6c: (Eva asszony fej6n a micisapka, j6 m6lyen a sze-
m6re hirzva. A termetes Ibolya mellett ez a kis t6r6keny.
apr6termetii Eva farmer na"dr6gban 6s dzsekiben val6-
ban kisfifinak tiinik, aki az anyai szigorir parancs ellenr6-
re nem jdtt haza idej6ben 6s most azt a kis gyomn<iv6-
nyekbril 6sszekapkodott,,csokrot", amelyct markdban
szorongat, engesztel5 gesztusnak sz6nja)
Szurkol62.: (Eszter asszony, irgy l6tszik, hogya kissrdc-
cal csak most tal6lkozik elcisz<ir. A fiucsk6val egyiitt
6renre,szivet indit6an,6m a helyzet komikumft 6reztet-
vQ6az?
Anya: Qvlegfordul, vill6ml6 tekintete az ajt6m6lyed6s-
ben egyre kisebbre zsugorod6 kis sricon. Az utols6 hfis-
cafatot is let6pi a fog6val a csontr6l. Elhajitja. Kozben,
vesztj6sl6an) Igen... (6s elindul sfrlyos l6ptekkel a kis sr6c
fel6.)
K i s s r dc : (Azaj t6 sark6nil leguggol. Bal k ez6v el az any ai
pofon elcil takarja a fej6t, jobb kez6ben a,,csokor", k6t-

s6gbeesve nyfjtogatja a fenyeget6en kdzeledti Anya
fel6)
Anya: (pirl6p6sre van a fi6t6l 6s hatalmas pofonra lendiil
a karja)
Szurkol6 1.: (az asztal balsz6l6n iilve - tivolabb a m6-
sodpercek mfilva v6rhat6 ,,tragikus esem6nyt<il" - a fo-
telt a jobboldali ajt6 fel6 forditja 6s szinte kiizbevet6sre
k6szen mered a rettenetesen kcizelgci csattan6s ir6ny6ba)
Szurkol6 2.: (azasztal jobb v6g6n, kozelebb a forr6sod6
pillanathoz, valami m6don jelt szeretne adni a gyerek-
nek, hogy ugorjon meg. Ez azonban nem kdnnyii, mert a
kis sr6c fej6t-arcit v6dve kar j6v al-kez0vel eltakarja ma-
g6t)
Anya: Qenditi a karj6$
Kis srdc: (egy villan6snyi idcire Szurkol6 2. tekintet6vel
tal6lkozik. Nagy sebesen felugrik s az asztal md,g6 rohan)
Anya: (a lendtiletes pofon a levegrit 6ri. Elszdntan veti
magiit a menekiil6 fia ut6n. Am most a l6that6 stily-kii-
l6nbs6g a kis sr6c jav6t szolg6lja)
(Megindul a kerget6z6s. Elcjszor azasztalkoriil. Majd a
fifi eltiinik a koz6psci-h6ts6 ajt6n. A felbcisztiltAnya ut6-
na. A k6t Szurkol6 l6tva a kis sr6c fol6nyes gyorsas6g6t,
drukkolva a fif nak, a helyzet komikumdt m6dfelett 6lve-
zik. Hangosan hahoztiznakegy-egr pillanatra, mig az i.il-
ddziitt 6s az iilddz6 elttinik a szob6b6l. Az alaprajzon fel-
tiintetett kiilsri 6s belsri j6r6s lehet<is6g6t arendez6-szin-
j6tsz6k kihaszn6lt6k. Hol az egyik, hol arn6sik ajt6n tiin-
tek el 6s kukkantottak be: a bosszfs6gt6l lihegd anya 6s
eg6rke modj6ra fiirg6n menkiilcj fia, kezilben a par6jcso-
korral. A Szurkol6k a forg6 fotelben remekiil tudt6k
szemmel kiivetni a megperdiilt esem6nyeket, egym6st se-
besen k<ivetci fordulatokat. A kis sr6cnak figyelmeztetci
6s biztat6 jeleket adtak, amitcil az eg6szen megt6ltoso-
dott. V6giil egyszerre dugt6kbe a fejtkel azAnyaa jobb-
oldali, a fif a hilts6, kdz6psri ajt6n. A Szurkol6k hi6ba in-
tegettek a firinak, jelezve a vesz6lyt. Anya 6s fia mered-
ten n6zt6k egym6st. Mindkettci megleprid<itt a v6ratlan
tal6lkozdst6l. Most mi lesz?)
Anya: (Hirtelen taktikit v6ltoztat. Fi6ra mosolyog 6s in-
ti mag6hoz. Szeretettel)
Kis srdc: (gyanakodva megindul az anyja iel6, aki a szin-
pad jobb oldaldn iill, mintegy test6vel eltorlaszolva a
jobboldali kij6ratot.)
A kit Szurkol6: (abitortalanul anyja fel6 kiizeledcj fift
mindenf6le,,titkos" jelekkel 6vatossi4gra inti)
Anya : (Egyresz6lesebben mosolyog, biztatja, bdtoritja a
fi6t)
A kis srdc: (6ppen hogy lassitja a l6pteit 6s ink6bb v6d&
leg, mint engesztel6sk6ppen nyfjtott karral, k6t kez6ben
fogva tartja maga elcitt a par6jcsokrot)
A kdt Szurkold: (Rosszat sejtve figreli a jelenetet)
A kis srdc: (Menekiil6sre k6sz l6lekkel az Anya el6tt
meg6ll)
Anya: (Megsimogatja a fia arc6t, de olyk6ppen, hogt
akr{r egy kiad6s pofon el6zetes felm6r6s6nek is tiinhet)
Kis srdc:(Hirtelen mozdulattal 6tnyujtja az Any6nak a
,,csokrot")
Anya : (Acsokrot elkapja, snagy lendiilettel hatalmas po-
font keverne le)
A kis srdc: (amilyen gy6moltalannak tiinik, 6pp olyan
talpraesetten gyors.Vill6msebesen leguggol 6s a h6ts6aj-
t6n elriinik)
Anya: (Afi6nak sz6nt pofon a levegdben suhan el 6s ezzel
egyid<iben)
(flatalmas gongiit6s)
(A j6t6knakv6ge. A csapat felsorakozik. Taps.)

t9



I'{
.,1

{

{
I
q

{
I
1
.t
I{
i

I
j

{

I
I
I

t -

-tts :

Akis6rlet tapasztalatainak 6sszegz6se.
- A bemutat6kon ldtottak, hallottak, az azokat el<ik6-

szit6munkilkod6sok-v6lem6nyem szerint -aki-

s6rlet hipot6zis6t igazolt6k a puszta szdveg dnmag6-
ban 6lettelen. Dr6mai energi6t a szavak akkor nyer-
nek, ha azok valamely re6lszitu6ci6 kifejez6s6nek
szolg6lat6ba 6llanak. A szinte tetsz6s szerint vdlasz-
tott re6lszitu 6ci6 s az igy l6trejott cselekm6ny akir
tragikus, akdr komikus hangv6telii sztorit is produ-
k6lhat egyazon sz6veggel. Ekdppen - hogy figy
mondjam - saj6t bririik<in tapasztalt6k meg a ren-
dezrji felk6sziil6s 6s a tov6bbi munka alapvetS fon-
tossigfi mozzanatil: a szoveg mdg<itt gyakorta rej-
tetten megbirv6 sz6nd6kok, t6rekv6sek, szdvegm6-
lyek f6lt6r6s6nak fontossi{giit a cselekvci elemz6ssel
6ppen e felismer6shezvezeto rit forditott bej6r6s6-
val, hiszen a megadott eS/azon szdveg m6ly6t meg-
hatdroz6 k6t ellent6tes re6lszitu6ci6t, az igy megha-
t6rozott cselekm6nyt 6s sztorit cik maguk taldlt6k ki
s teremtett6k elcjad6ss6. A szoveg m6ly6nek ismere-
te viszont nagybanhozzirjfrult a fals hagsitlyok elke-
riil6s6hez, a szinpadi besz6d elevenen 6l<j term6-
szetess6g6hez.

- Egy-egy k6szitend6 ,,mti" egym6st meghat6rozott
sorrendben kdvet6, eleve megadott szavai kiiztjtt
,,szabad iiress6g" tAtongott. Ezek az iirtik ,,k6ny-
szeritett6k" a miihelyek alkot6 fanriziiljit arra,
hogy tiiltse ki azokat a csoportok k6pzelci ereje egy-
szer tragikus-drdmai-m6sszor komikus-vid6m,,k6-
t6anyaggal", igy lpitvef elamaguk ,,trag6diejet", il-
letve ,,kom6di6iat".A bemutat6k szdmomra azt bi-
zonyitottilk, hogy <isszetett feladatuknak ez a dra-
maturgiai 6rz6ket kiv6n6 eleme a csapatokfantini6.-
j6t eredm6nyesen lendiiletbe hozta.

- J6l miikddiitt a miihelyeken beliil a szereposzt6sn6l
a tagok kiils<i-bels<j adotts6gainak szimbav6tele.
Feltehet6, hogy ez ir6nyba kedvezSen hatott a mii-
helyek megalakul6s6n6l-alakit6s6n6l az inform6lis
kapcsolatok kor6bbi megl6te. M6sr6szrcjl az is felte-
hetci, hogy a sztori,s ezzel egriitt szoros 6sszefiigg6s-
ben a szerepek teremt6s6t, kitalllisrit a csoport tag-
jainak szem6lyi adotts6gai is befoly6solt6k. Az alkat
6s elgondol6s szerencs6s tal6lkoz6sa gyakran 6tsegi
tette a j6t6kost a szin6szmesters6gbeli hi6nyosrigo-
kon.

DR.L6RINCZJEN6

A rendelkez6stinkre 6116, korfbbiakban is ismerte-
tett 6s felhaszn 6lt szinhlzi rekvizitumok szeg6nyes-
s6ge - tapasztalatom szerint - hasznira volt a t6r-
sasdgnak. A rendez6i-szin&zi lelem6nyre, dtletes-
s6gre, iigyess6grevirt teh6t a feladat, hogy az adott
teret, a megl6vci bfitort, a n6hilny jelmezdarabot,
egy-k6t innen-onnan 6sszeszedett kell6ket, hangef-
fektust produk6l6 eszkozt iigyesen, a produktumot
j6l szolgdl6an kiv6lassza 6s felhasznilja. Az a felte-
v6sem, hogy egy-egy rekvizitum a dr6materemt6sre
is hathatott. Ily m6don teh6t sok bizatott a j6tsz6

,yarizserejflre" - peldriul akk6nt -hogy a magya-
ros, hosszfnyelii r6zfokost szakr6lis 6rt6kii kardnak
ldssam, egy azstal 6s k6t sz6k iigyes elrendezflslvel
messzi nyfil6 hegy-v6lgy t6j jelenjen meg, a nyakba
vetett st6hk m6lt6sigot, rangot jelentsenek, a mici-
sapka, afekete poszt6, nagysz6lii magaskalap kiil6n-
bdz6 haszniilata - minden izlilszavartelkeriilve f6r-
fiv6, vagy kisfifv6, avagy f6ln6t6s leg6nny6 avassa a
ncii j6t6kost avagy a zord anya vads6g6t, felfokozott
indulat6t egy h6ziasan elcil megktit<itt vtircis fejken-
dd alithfnza, hogy a terem k6 t a j ta j a j 6l kih asznill t le -
gyen, akir tragikus, ak6r komikus helyzeteket szol-
gill, hogyaz cgyetlen, zsin6ron fiiggd cint6nyr6r rcnd-
k(viil sokoldalf an kerillj6n hasznosit6sra (gongiit6s,
akci6kat hangsrilyoz6 csattan6sok, lEpesek iinnep6-
lyes, tompa hangz6sri ritmusos kdvetel6se, pisztoly-
l6vr6s csattan6sa, vill6mcsap6s 6s mennydiirg6s.) A
rekvizi tumok szeg6nys6ge r6v6n bebizonyosodott 6s
a lanfolyam tagsiga ezt felismerte, megertette,616l-
te, gyakorolta: a szinjiit6k legfontosabb alkot6, va-
rdzsl6 ereje a szin6szi j6t6k! Term6szetesen nem
egyenlci szin tri produktumok sziilettek. Majdminde-
niitt voltak szin6szi iigyetlens6gek, j6t6kbeli pontat-
lansigok, rct az egyik miihelygyakorlatniil tompiln
,,hasraesetl", az elrontott csattan6. Mindezek elle-
n6re (rgy v6lem, hogy ez a kis6rleti forma lehet6s6get
nyrijtott - elk6pesztcien rrivid idci alatt - a rende-
z6s rendkivtil komplex munk6j6nak 6lm6nyszerii,
sokoldal0 it6lesere, a teremt6 fanti4zia fellobbant6-
sira, a,,boszork6ny konyhdba" val6 bekukkan tisra.
Ugy gondolom, hogy e m6dszerben m6g sok m6s le-
hetrisg benne rejlik, tovdbbfejleszt6sre, tdk6letesi
t6sre, gazdagitisra virva.

Sziildsre kdsziilve
- Drdmajdtdk a csal6dalapit6s el6tt -

ARTHIJR MILLER ,,,4, modern drilmai forma es a
csal6d" cimri tanulm6nydbanl azt fejtegeti, hogy min-
den dr6ma a csal6di 6s a t6rsadalmi kapcsolatokat 6llitja
a kiiz6ppontba: ,,v6gs6 soron egyetlen k6rd6s valamely
aspektus6val foglalkozik: hogyan 6lhetiink iisszhangban
a vil6ggal... hogy a mi6nk maradjon mindaz, amit mind-
annyian a csalilddal kapcsolunk 6ssze eml6kezetiink-
ben". Hogyan lel otthonra az ember a vil6gban - ez a
nagy driimrik, kiv6lt a modern dr6m6k belsci vil6g6nak a
kulcsa. ,,A vigyvillamos6"-nak Blanche Dubois-ja az6rt

pusztul el, mert az otthon mened6k6b6l kikerfilt azem-
bertelen kiilvil6gba. A csal6d orokk6val6, elpusztithatat-
lan, a gondok, bajok idcilegesek - interpretilja,,Ami kis
v6rosunk"-at. Mi az oka ennek a m6ly kapcsolatnak dr6-
mavil6g 6s csal6d kiiziitt? MILLER v6lasza: az,,apa" 6s
az,,anya" m6gaz6ntudat kialakul6sa elcitt alakulki ben-
niink, minden m6s tdrsadalmi viszonyt megel6zve. ,,Eb-
bril kiivetkezik, hogy szimunkra nincs val6s6gosabb do-
log, mint a csal6d, mert sziiks6gszeriien adott 6s 6r6k 6r-
v6nyii, mig a t6rsaadlmi viszonylatok ehhez k6pest v6lto-
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