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A TIE-I - rigy gondolom - e kiadv6ny olvas6inak
aligha kell bemutatnom, a Theatrein education m6dszer-
16l ma m6r magyarul is sz6mos ismertet6s olvashat6, bci-
rges szakirodalom van. Magyarorsz6gi meghonositfsa
azonban - b6r voltak erre ir6nyul6, esetenk6nt biztat6
kezdemdnyez6sek - mindezid6ig vilratott mag6.ra. Most
a godollcii Kerekasztal Szinhizi T6rsas6g, illelve az cn-
nek magji{t k6.pziiSzinhizi Nevel6si K<izpont dtgondolt
TlE_programba kezdett, s v6llalkoziisdnak elsci etapja
kitiinci eredm6nnyel z6rult.

Harmadik-negyedik oszt6lyosoknak k6szitett6k el a
Sirkiinyok ellen cimii foglalkoz6sukat, amelynek sz6r6-
lapj6n nagy betiikkel ez 6ll: ,,Kcdves bardtunk! Jit6kra,
szinj6t6kra hivunk, v6runk!" A fogalmaz6s pontos, s ki-
f ejezi azl az attitiidot, ami az eg6sz egyiittl6tre jellemz,S.
A megsz6lit6s azt sugallja, hogy a gyerekeket itt egyen-
rangri partnernek tekintik, s valoban, a foglalkoz6.s veze-
t6je s r6sztvevrji minden gtigy6g6stcil, lecreszkedci, kiok-
tat6 felncittes hangv6telttil mentesen, term6szetesen be-
sz6lgetnek an6zi5-jitsz6kkal. Nem ig6rnek sem t<ibbet,
sem kevesebbet, mint jrit6kot 6s szinj6t6kot, azaz tiJbb
mincis6gri r6szv6tei t kernek a gyerekektSl; n6z6it,szercp-
kiit 6sj6tsz6tirsit.

A h6rom6rrls k6z6s j6t6k alapja a Feh6rl6fia cimii
n6pmese, illetve annak varidci6ib6l risszciillitott szinpa-
di t6rt6net, valamint az ennek a szitui{ci6iban v6gigko-
vethct6, m6s-m6s m6don megnyilvdnul6 magatart6sfor-
m6k vizsgi{lata 6s koz<is feldolgoziisa.

A foglalkoz6s l6nyeg6ben k6t r6szbcil iill: probl6ma-
feldolgozdsb6l 6s a mese dramatikus bemutates6b6l.

A szin6szek az el6csarnokban fogadjik a kdriilbeliil
egy oszti{lynyi l6tsz6mri ,,kozdns6get". Elvegyiilnek a
gyerekek kirz6tt, segitik <iket a ruhat6rn6l, a hellyel 6s a
szitu6ci6val val6 ismerked6sben. Spontiin kiscsoportok
alakulnak ki egy-egy szin6sz kiiriil, s a nyolc j6t6kos fgy
viselkedik, mintha nagyobb testv6reik lenn6nek a kicsik-
nek. Ismerkednek veliik s nagy vonalakban beavatj6k
6ket mindabba, ami veliik s koriil<ittiik az elkiSvetkezo
6rdkban tort6nni fog. M6shogy sz6lnak azokhoz, akik
m6r jdrtak szinhizban, s m6sk6nt, akiknek ilyen 6lm6-
nyiik m6gnem volt. Tudnak improviz6lni, tudj6k, hogyan
lehet meg6rinteni - a sz6 val6s 6s ritvitt 6rtelm6ben
egyar6nt - a kiil<inboz6 gyerekeket.

Miutiln oldott6 v6lt a hangulat, bevezetik a gyereke-
ket a jdt6k hely6re, ahol Kaposi L6szl6 rendezl virja
ciket, elmondja - nem mes6li ! - a jr{t6kszab6lyokat, azt,
hogy mindenki belesz6lhat az elsci r6sz tcirt6n6seibe, is-
merteti a foglalkozris fcjbb r6szeit, mindezt bardtsfgosan,
fellengzciss6g 6s tud6l6koss6g n6lkiil. Minregy folytatva
annak hangvr6tel6t, ami az elcjcsarnokban t6rt6nt. Ezutfn
a szin6szekcl<iadnak egy jelenetet, amelynek,,konfl iktu-
sa" abb6l ad6dik, hogyvalaki nem rartja be az ig6ret6t, s
ezzel kellemetlen helyzetb e hoz.za tdrsai t. A jelenet bel'e-
jez6se ut6n Kaposi felsz6litrisilra 6s segits6g6vel a gyere-
kek elmondjrik v6lem6nyiiket a sziru6ci6r6l s annak 16-
szelemeir6l, felid€ue azokat a momcntumokat, amelyek
erkdlcsi szempontb6l kifog6solha t6k. Az eszmecsere
k6zben fijabb dilemm6k ad6dnak, hiszen a ,,tanmes6-
ben" a fdszerepl6nek k6t bar6ti t6rsasig k<iz6tt kellett
d<intenie. Konkr6tarl: vagy elviszi ig6ret6hez hiven beteg
oszt6lytilrsiinak a leck6t, vagy focizni megy a haverjaiva-i
egy fontos meccsre. S 6 a focit vAlasztotta. J6l tette-e? Ha

nem ezt vflasztja,akkor a csapattirsait hagyja cserben,
igy a beteget 6sazosztillytirsait. S ezt tov6bb bonyol6dik
azzal, hogy senki nem v6llalja azosztillyfrindk elcitt a fe-
lelciss6get, majd egy idcj ut6n egyikiik elmondja azigaz-
s6got. Ot hogyan kell megit6lni? Arulkodott, vagy helye-
sen cselekedett? A fcihcis mi6rt nem v6llalta tett6t? El-
d6nthetetlennek tiin6 k6rd6sek, a tobbf6le v6lem6ny
6sszeb6kithetetlennek li{tszik. Tal6.n akkor k6nnyebb a
ddnt6s, ha a gyerekek a sajit 6lettikbcil keresnek anal6g
helyzetekct.

Ism6t kiscsoportokra oszlanak, s a terem kiilonbdz6
pontjain k6t-k6t szin'6sz r6szv6tel6vel az egylni 6lm6-
nyekbcil minidrdm6k sziiletnek. Heves vitiik zajlanak a
t6rt6net kialakiteser6l, fel6pit6s6rcil, a szereposztdsr6l, a
szini megold6sokr6l. A szin6szek val6ban anim6torok,
tov6bblendit 6i, |leszt(ji a kijzcis munk6nak, megold6so-
kat javasolnak, de nem dontcnek, nem cik hatirozzirk
meg a jelenetek lebonyolitdsat. Ugyanfgy r6sztvev6k,
mint a gyerekek. Miutdn elk6sziilt a jclentek v6za, a cso-
portok egymds ut6n bemut atj6k a maguk p6ldasztorijet,
amit azut6n koz6sen az eg6sz tdrsas5g 6rt6kel, vitat, meg-
besz6l. Ercis probl6ma6rz6kenys6gr6l 6s pontos erkolcsi
6rt6kit6letr6l tanirskodrak a tdbbe-kev6sb6 kidolgozott
eriid6k.

Miutin lecsillapodtak a szerepl6s felkavarta ked6-
lyek, Kaposi bejclentette a tulajdonk6ppeni el6ad6st,
amelyben kidolgozott 6s 6rnyalt formi{ban jelennek meg
az el6z6ekben feldolgozott probl6m6k. Megmutatja a
reflektorokat, 4z |ltallk keltett f6nyhatilsokat, a feny-
dramaturgia szerep6t, a hangosit6t, a zeneszerzs6mokat,
mindazt, ami elterelheti a figyelmet a majdani ekiad6s-
16l. Megbesz6lik, hogy ha azel6adirsban olyan epiz6dot
16tnak-hallanak, amely rimel az elscj r6szben m6r megbe-
sz6lt ,,briniikrc", jeleznek. A j6t6k egy pillanatra meg6ll,
esetleg liszt6zni lehet azon melegiben, hogy ki milyen
magatartfshibr4t v6l felfedczni, s azt6n folytat6dik to-
vi{bb a produkci6.

Az elciadiis tribbnyire hat6sos 6s intenziv mozgdsszin-
hiizi elemekbcil 6piil fel, nagyon ercis k6pekben fogalmaz
a rendez6, szriveg csak annyi hangzik el, amennyi a tort6-
net k<ivet6s6hez sziiks6ges. A k6pek ercjsen stiliziltak,
sz6 sincs valamif6le realista szinjitszisr6l, pl6ne nem a
t6v6 elterjesztette primitiv naturalizmusr6l. Semmif6le
befogad6si probl6mi{t nem jelentett e k6pek meg6rt6se,
felfogdsa, feldolgozisa a gyerekeknek.

Ez pontosan kideriilt a fogl alkozis zir 6pillanataiban
is, s persze a kdzbesz6lilsokn6l is. N6ha a j6t6k lendiilete
magival ragadta a kdz<ins6get, s nem tudtak jelezni, ami-
kor kellettvolna, m6skor nagyonlrzlkenyen reag6ltak a
hazugs6gra, a becsap6sra, a hamiss6gra. A rendezci nem
iillitotta meg akkor a j6t6kot, amikor nem jeleztek a gye-
rekek valamit, de kellett volna reagdlniuk,6m amikor a
n1ziikkezdem!.ny ez6s6r e megszakadt a j6t6k, visszame-
ncileg is tisztdztftk: hol lehetett volna m6g kozbesz6lni. A
szirflszek mag6t6l 6rtetridcj k6nnyeds6ggel rilltak vissza
intenzitdsban, jdt6kstilusban a megszakit6sok utdn a
produkci6ba, azaz a rovid megill6sok 6s megbesz6l6sek
semmif6le tcir6stnem okoztaksem a j6t6kban, sem annak
befogad6s6ban.

A befejez6st kdvet6 rdvid iisszegz6s mir csup6n leve-
zet6 jellegri, m6g meg lehetett besz6lni azt, ami nagyon
kikivilnkozott a gyerekekbril, s ez a besz6lget6s tov6bb-
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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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