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I

ES MODJAI
A 200 db-ból álló, 4 dobozban elhelyezett
diapozitiv-gyüjtemény a középiskolák (gimnáziumok és szakközépiskolák) I-IV. osztályában tanitandó,
kötelező,
ill.
ajánlott drámák un. kulcsjeleneteit
tartalmazza.
Pedagqgiai lag nem szorul különösebb bizonyitásra,
hogy
tni Iyen nagy jelentősége van annak, ha az éppen tárgyalásra kerülő drámai alkotás egy-egy kulcsjelenete
a képkockák vizuális erejével segiti a mü atmoszférájának
érzékelését,
hiszen a dráma születésétől kezdve megtekintésre hivatott müfaj. A középiskolák I-IV. osztályában
szép számmal akadnak a kötelező és az ajánlott olvasmányok között drámai müvek. Ugyanakkor még fővárosi
iskolák esetében sem mindig biztositható megtekintésük
(hem is beszélve nagyon sok vidéki gimnáziumról és szakközépiskoláról,
amelyek - ha nincs a helység köze lében
rar)gos szinház - esetleg évekig nem jutnak ela kivént
drámák előadására).
Ezért készitette el e remélhetőleg
nagy hatásfokkal felhasználható
tanszert a TANÉRT Kutatási és Fi Imgyártási Főosztálya, valamint a Magyar
Diafilmgyártó Vállalat a középiskolák számára. (Távolabbi terv, hogy az egyes jelenetek szövegét, müvészi interpretálását
hangsza lag rögzitse és ezze I te Ijes legyen
a tanitott drámák legnagyobb pi lIanatainak müvészi
"rneqidézése'",
gazdagabbá váljék a zömében csak olvasás utján szerzett élményanyag .)

A fekete-fehér
kivitelezésü diapozitivek
a középiskolai
irodalmi tanterv I-IV. osztálya szerinti Felépitési sorrendben találhatók az egyes dobozokban.
Egy dobozban 50
diapozitiv van. Az első 60 diopoz it ivj: tehát több mint
egy doboz tartalma, elsősorban az 1-11. osztály tantervi
anyagához,
a többi dobozé a Ill-IV. osztö ly anyagához
kapcsolódik.
Azért mondjuk, hogy "elsősorban",
mert
- amint az majd a további ismertetésből 'nyi Ivánvalóvá
válik - a képanyag felhasználásának
didaktikai lehetőségei igen változatosak.

aj Az egyes képcsoportok

mindenekelőtt arra szolgálnak,
hogya tanitandó'drámák
legnagyobb pillanatait vizuálisan megjelenitsék a tanulók előtt. 'A legtöbb
esetben az MTI fotóanyagából sikerült diapozitiveken
is megörökiteni - méghozzá igen sokszor a legnagyobb
szinészek alakitásában
- a kérdéses drámák nagy jeleneteit.
Feltételezhető,
hogy a képek varázsa, noha
csak egy-egy pi lIanatot rögzitenek,
képesek .lesznek
éppen atmoszférateremtő
ere jükke I megidézni 'a drámai konfliktus egészét is. E részletek azonban csak
akkor funkcionálnak .igy, ha a tanulók előzetesen
már olvasták vagy látták az egész drámát. A diapozitivek drámai ku Icsje lenetei tehát nem helyettesitik,
hanem csak kiegészitik,
gazdagitják az olvasmányvagy szinházélményeket.

bj A képanyag másik része - ugyancsak a tantervi felépitésnek megfelelően - a szinpadtörténet
fóbb vonulatát
ismerteti meg a tanulókkal,
illetve jeleniti meg a tan-
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könyvek drámatörténeti
olvasmányainak anyagát (pl.
szimbolikus papi t'ánc; ősi rituális drámajelenet Mexikóból; az athéni szinház rekonstruált képe; Shakespeare korának szinháza stb. egészen a szimbolikus
szinpadképekig,
ill. a je Izéses szinpadig) . Minthogy
az egyes diapozitivek
eredeti helyükből kieme IhetóK,
az egyes tanévek, Fóképpen pedig a Ill. és a IV.
osztály végén összeállitható
olyan képsor is: miként
fejlődött a legősibb müvészet, a dráma az ősi rituális drámáktói napjaink konfliktusait
leginkább megje leniteni tudó dramaturgiai,
szinpadképi megoldásáig. Ez a képcsoportositás természetesen csak kiváló képességü osztályok számára javasolt, de kitünő
foglalkozási téma lehet dramaturgiai,
szinjátszó szakkörökön is. Ugyanakkor az is lehetséges,· hogy az
osztály néhány tehetséges tanulója kapja meg.azt a
fe ladatot, hogy a négy doboz anyagából az emlitett
szempont szerint válogassa ki a megfelelő képeket,
és megtekintésük után közösen adjanak számot az
óra (vagy egy nagyobb tanitási egység) megfele lő
időpontjában mindarról, amit régebbi és jelenlegi
tanulmányaik,
valamint a válogatott képek szemlélése a lapján fontosnak, számukra érdekesnek,
tanu 1ságosnak, a drámatörténeti
folyamatban e ligazitónak
tartanak.

cj Noha - mint már arról szó volt - a négy doboz tartalma a tantervi felépitést követi, olykor olyan drámák nagy pillanataill is beékelődnek a kötelező
tantervi anyagba, amelyek bemutatását csak kifejezetII
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ten kiváló képességü
osztályoknak
és olyan tanároknak
javasolunk,
akik biztonságosan
mozognak e tanterven
és tankönyvön
kivüli müveltségi
anyagban
is. Ilyenek
pl. az 1. dobozban
azok a diapozitivek,
ame Iyek
Szophoklész
Antigonéjének
5 kulcsjelenetét
ábrázoló
képei után Bornemisza
Péter Magyar Elektrájától,
Anouilh:
Antigone,
ru. O'Neill: Amerikai Elektra c.
müvéből mutatnak
je Ilegzetes
- a korszak szempontjából jellegzetes,
de az ókori tragédia
atmoszféráját
árasztó
- alakokat,
illetőleg
O' Nei II müve esetében
a tragédia
legfontosabb
kulcsjeleneteit
rögzitő sz ituöciókat . Természetesen
ez a megoldás távolról
sem hordozza azt a rejtett
sugallatot,
hogy az amugy is sok
tanu lócsoportban
nehezen
vége zhető tananyag
mennyiségét tovább kivánnánknövelni
a beállitott
képsorok
nagyobb szőrnévc l . Erről szó sincs, azért sem, mert e
diapozitivek,
mint általában
minden szemléltetőeszköz,
nem kötelező,
hanem csak lehetséges
eszközei
az isko lai oktatásnak.
Hasznosságukat
azonban
kár lenne
vitatni,
mert az olvasmányélmények
rnüvész i kivite lü
vizuális
megjelenitésének
a serdüló'korban
való nagy
hatásáról
már kötetnyi
irodalmi bizonyité
anyag van.
A "bővitések"
egyrészt
a kifejezetten
irodalmi érdeklődésü osztö lyok , másrészt az irodalmi szakkörök számára készültek . (A szaktanári
fe Ikészültség
biztonságosságát ezek a többletképek
természetesen
maximálisan feltételezik.)
Kitünőtanár
és jó felkészültségü
osztály esetében
hel lotlen izgalmas
- a vi lágnézeti
neve lés, az irodalmi
iz lés és az irodalmi folyamatban való eligazodás
szempontjából
-, egy.5ltalán
nem lebecsülhető
lehetőségek
rejlenek
pl. az emli-
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te tr Szophoklész,
Bornemiszo , Anouilh,
O'Neill
müve kből vá logatott
összeö IIi t:Ssban. Enne k a témának a
fe Idolgozása
lehetséges
ugy is, hogy csak néhány kieme~kedően
jó olvasottságu,
a szinházi
dramaturgia
iránt érdeklődést
mutató,
fejlett
erkölcsi
érzékkel,
fi!ozofikus haj lammal rende Ikező tanu lónak adjuk az
emlitett
képek megtekintését
és elemzését
feladatul,
természetesen
hozzásegitve
ó'ket a drámák szövegének
megismeréséhez
is. Ilyen esetben
akár az 1., akár a
IV. osztályban
legalkalmasabb
módja a beszámoltatásnak, ha egy-egy
összefoglaló
örön , vagy pedig az év
végi ismétlés alkalmával
keritünk
sort arra, hogya
tanu lók e kis csoportja
(csakugy , mint a szakköri munka során e témában
már télj ékozort tanu lók) beszámo 1janak erről a számunkra
bizonyára
nagy örömmel,
élvezette I végzett
munkáról.
E beszörno loné l lehetőleg
kivánjuk
meg azt is, hogya
tanulók a vetitett
képeknek megfe le lő eredeti
drámai szövegből
is idézzenek
(természetesen
nem könyv nélkül,
hanem előre kikeresett részletek
értelmes,
kifejező
felolvasás6val).
Voltaképpen
kü lön fe jezetet
érdeme Ine, de tartalmáná I
fogva ide kivánkozik
annak a pedagógiai
prob'lémának
a
tiszt:Szása,
hogy vajon szabad-e,
ke Ilő haszonnal
járhat-e az olyan módszer,
ame ly az oktatási
folyamat egy-egy sz okcszöbon
a következő
tantervi
anyagot
kit.ágitja
olyan élményekkel
is, amelyek nem az osztály egészének sajátjai.
Meggyőződésünk,
hogy ez az e ljőrös
egyrészt hasznos,
másrészt ne mhogy ti los, honern - adott
osztö l y esetében
- egyenesen
kivánatos
is. Mert miről
is van szó? Arról, hogy rengeteget
(talán olykor már tul-
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s·:5gosan is gyakran)
beszélünk
a IIgyorsu ló időről II, az egyre nehezebben
átfogható,
felhalmozott
tudomá'nyos anyagrói, az ijesztő gyorsasággal
e lavu ló technikai
ismeretekről,
de egyré' kevesebb' időt szénurik
mag.:Snak az embe~nek a
megism~'résére,
akiért pedig ri,'inderi tud.:5s, ér te chnikoi
vivmá~y vcn , rnert ha nem az ember ~zolgálat,:JrajÖtt
létre, érte Imét veszti:
gondo latsor tövo Iról sem ahhoz a
követke~tetéshe~ak~r
eljutni,
hogya
fentiek értelmében
meg keil'váltoitatrii
a müvelődé~i
anyagnak
a modern világkép 'kial6kif:5sa
érdekében
csaknem már vi lágszerte
kic lckult b~lső arányait;
és valamiféle
uton-medon
az un.
k lqssz ikus iskola ismeretanyagát
ke II - 'némi leg moderni zálva' - felujitariurik.
Két dologról azonban
nagyon is
szó van .. Az eg'yik az, hogy az irodalom - s ezen be lül
az
let ko~fljktusaft
nagy megjelen'itő
eróve l letre hivó
drámairoda'lom
- őlyan emberi,
t·:5rsadalmi igazs.:5gokat tud
átéletni,.tehát
szemé lyes
lrnényévé
tenni az embernek,
amelyre semmiféle"tudo~ány
nem képes.
(Nem'hi.:SbanevezteGorkij
az irodalmat' lIembe~tannak,í !) Arról van tehát szó, hogy minden olyan esetben;
amikor egy adott'
osz+é ly szellemi
szint je birja (vagy az osztály néhány
tanu ló jának nemhogy megerőlfetést,
hanem inkább még
é lvezeret
Ts je lent ez a rnunkó},
a tanártól'pedi'g
nem
követel
különösebb
felkészülést,
az "ernbertonl"
ismereteknek ez a bővitése
- éppen a ;ze~élyiségformálás
szempontjából
-:- kivánatos
dolog. '(E körülmények
hiánya
esetéri természetesen
sulyos hibák forrása lehetaz
ilyen
többletfeladat
völ lclőso ,")

r

é

Ié

é

A másik dolog,
amiről szö lnunk kell, az a következő:
éppen lia gyorsuló ldó" emlegetése
kapcsán sok szó esik
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arról,
hogy egyre nehezebb
feladatai
vannak az iskolának,
ha arra akar v':'llalkozni,
hogy az elődök által felhalmozott tudásbe li és müvészeti
anyagot
átszármaztassa
az utókorra.
Ezek terjede Ime hovatovább
olyan óriási,
hogy
még alapjainak
elsajátittatására
sincs kellő ideje az iskolának (különösen
demokratikus
iskolarendszerek
esetében,
ame Iyek szélesre
tárják a közmüve lődés kapuját).
Ilyen
körülmények
között az un. hagyományos
tanulóiskola
helyett a képességek
iskolöjőt"
kellene
kimunkálni,
vagyis
olyan intézményt,
ahol a legalapvetőbb
és mindenki
számára közös müve Itségi törzsanyag
me lIett a természetre,
a t.5rsadalomra,
az emberre vonatkozó
ismeretek
széles
köre helyezkedik
el, ami nem olyan értelemben
tananyag,
mint a tantervben
rögzitett
ismeretek.
Töjékoz torösul , tudomásu I véte Iü Iszo Igá 1, de - ha természete
vonzó - esetleg éppen ez a müveltségi
anyag indit el egy olyan folyamatot a tanulóban,
amely bőségesen
kamatozik
majd az
ifju önmaga képességeinek,
önmagára
eszmélésének
folyamatában.
Lehet, hogy éppen ezek a tanterven
kivüli müve Itségi elemek lesznek
legnagyobbsegitői
a konzervativ,
a jegyért való tanulásnak
mind a tanár,
mind a tanulók
esetében
(nem is beszélve
a szüI6'kről).
II

A diapozitivek
e fajtáján.51 azért időztünk
hosszabban,
mert már a tanterv
megá Imodösokor"
számo Itunk azza 1,
hogy noha a csekély
irodalmi óraszámok
tananyaga
az
':'tlagos érdeklődésü
tanulóna.k készül,
sok tehetséges
középiskolás
is van, akik a világról,
az emberről
többet
akarnak
tudni, .és erre nagyobb erőfeszités
nélkül
képesek is, mint oz átlag.
(Csak megjegyezzük,
hogya
tehetségesek
elhanyagolása,
szellemi
erejük parlagon
haII

7

gyása legalább olyan pedagógiai vétek, mint a hátrányos
helyzetben levő tanu lókkal való nemtörődés, illetőleg közömbösség a nehezebben kinyi ló érdeklődésüekke I szemben.) E tehetségesebbeket,
érdeklődőbbeket,
kiváló felkészültségü tanárokat hivatott a diasorozat ilyen je Ilegü
felhasználási
lehetősége (amely mindenképpen a korszerü középiskolai irodalmi oktatás egyik előfutára) szolgálnt.

dl

Ismét nem tartozik közvetlenül a tantervi előirások
anyagába,
de a vi lágnézeti neve lés, korizlés érzékeltetése szempontjából rendkivüli,
szinte felbecsül;"
hetetlenül nagy szolgálatot tehetnek az egyes diaképek annak tudatositására,
hogya nagy klasszikus müveket az egyes történelmi korokban különböző rendezési felfogással játszották,
ezzel az eredeti értelmezésnek más és más hangsu Iyt adtak. (P 1. az Ember
tragédiája c. mü különböző felfogása.)

el

A Muzsák testvér iséqének"
is kevés olyan könnyen
hozzáférhető bizonyitó anyaga van, mint pl. az 1.
dobozban szereplő un. vázaképek,
festmények, ill.
a II. számu dobozban az Ember tragédiájának Zichy,:""
ill. Kass-i lIusztrációi .

fl

Legfó'bb jelentőségük azonban, hogy megidézik egy-egy olvasott dráma nagy pi lIanatait , amellett az
egymástól távoli drámák összehasonlitása esetén szemléltető tanulságai annak is, hogy mindig "rcilunk szól
a mese ", csak a körülmények. változnak.
Az emberi
jellem fejlődésében olyan törvényszerüségek
uralkod-
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II

nak, amelyeket
töltés társadalmi

minden esetben
pozitiv
mozgatóerővé
motivál.

vagy

negativ

s/

Utoljára
hagytuk,
de csak a magától
értetódés
és nem
a fontossági
sorrend diktáltatta
nekünk ezt a drámairodalom nagy pillanatait
felidéző
megoldást,
hogya
diaképeknek
különösen
az ingerszegény
környezetből
jövő tanulók részére nagy a jelentősége.
Azoknak,
akik vagy egyáltalán
nem; vagy csak igen ritkán
jutnak el rangos szinházi
előadásra,
azoknak
is,
akik mindemellett
még kis képzelőerővel,
szegényes
fantázi áva lis rende Ikeznek . Régebbi korok,
más országok je lIegzetes
figuráit
(öl.tözet,
környezet
stb.)
olvasmányélmények
alapján
igen sok tanulónak
nehéz
elevenné
varázsolnia
saját képzelőerejére
hagyatkozva. A diaképek
életre ke Itik a régi környezetet,
maitói eltérő,
vagy éppen maiságuknál
fogva ismert miliőt, az ebben mozgó figurákat.
Ez a vizuális
megjelenülés mindig nagy segitség a tanulóknak,
hogy behatoljon
mindazokba
a magatartásbeli
mozgatórugókba,
amelyek
a jóra, máskor a társadalmilag
kérosto törő,
maga körül boldogságot
vagy pusztulást
teremteni
kivánó, olykor tétovázó,
tehetetlen,
jóra vagy rosszra
elszánt ember cselekedeteit
motiválják.
Ez a vizuális
megjelenités
segiti az olvasmányélmények
egészének
otmoszféröjét
is átélni,
ami pedig egyáltalán
nem e 1hanyagolható
szempont a mü konfliktusának
megértése
szempontjából.

hl

Arról hosszabban
nem kivánunk
szólni,
de megemlitjük, hogya
kifejezó'képesség
fejlesztését
is kiválóan

9

segitik a dobozokban levő képek. Főleg az alsóbb osztályokban van számtalan lehetőség az ilyen szempontu
felhasználáshoz.
Ime néhány példa: az 1. osztályban
kitünő alkalom nyilik arra, hogya Szophoklész, Shakespeare tragédiájából,
ill. Moliere komédiájából vett
irodalmi hősök megfilmesitése után összehasonlitó le irást
készittessünk az egyes korok eszményeit őrző ideálokról.
Az ilyen célra kiválasztott diaképek esetében megadhatjuk az irodalmi alak le irősönck vázlótban rögzitett jellemzési sorrendjét is, de az összehasonlitást,
az ebben
való közös nevező megtalálását bizzuk rá az osztály
egyes csoport loire (vagy egy-egy tanu lójár,a), ahogyan
ezt az általunk tervezett didaktikai fe ladat megkivánja .
Még jó néhány szempont szerint csoportosl+hcto a 4 doboz
anyaga, gazdag variációs lehetőséget kinálv~ osztálymunka és szakkör számára annak megfelelően,
h10gy egy-egy
tanu lócsoport és a kivánt pedagógiai,
didaktikai igényhez
mérten mi lyen megoldás a legcélszerübb.
A továbbiakban .az egyes dobozok tartalmi anyagának felhaszná lésőhoz adunk tanácsot, de természetesen ni ncsen
módunkban - miután a különféle tanulócsoportok felkészültségi szintjének különbözősége miatt ez lehetetlen is foglalkozni valamennyi felhasználási
lehetőséggel,
csak a
leg lényegesebb iránymutatások rögzitésére törekszünk. Mielőtt azonban még erre sort keritenénk,
felhivjuk a figye Imet, hogy az összeválogatott
c:lnyag meglehetősen
gazdag (mármint a lehetőségekhez
képest gazdag) a mai
magyar drámai müvekből vett pi lianatképekben . Ezt azért
kivánjuk előrebocsátani , mert e müveltségi anyagnak nem
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csupán a IV. osztályban van a helye, ahogy az a dobozok tarta Imi fe lépi téséből következnék.
Már a II. osztálytól kezdve hasznosithatók ezek a diaképek a mai magyar irodalmi órák egyi kén is, ame Iyen a Tanterv (i II.
az Utasitás) ajánlása szerint egy mai magyar dráma megbeszélése a javasolt tantervi anyag. Éppen ezért azt
ajánljuk a szaktanároknak,
hogy - bármely osztályban
tanitanak - valamennyi doboz diapozitiv anyagával alaposan ismerkedjenek meg, mert csak az áttekintés birtokában lehet a legcélszerübben
megtervezni e tanszer felhasználásának
leghatásosabb módjait. A kifejezó'képesség
fejlesztéséhez
a. helyi szükségleteknek,
kivánalmaknak
megfelelően bármely diakép ill. azok valamilyen szempont szerint kiválasztott
csoportja kiválóan hasznositható.
Az 1. doboz képanyaga . Bár elsősorban az 1. osztályos
irodalmi anyag vizuális "támogatására"
készült, az eló'bbiekben elmondottakból
következik,
hogy több lehetőséget hord magában, mint csak az 1. osztály müvelődési
anyagának egyszerü illusztrációját.
Annak ellenére,hogy
a dobozban kaptak he Iyet a "Bánk bán" tragédiából és
operából vett nagy pi Ilanatok képei is, az 1. doboz
legjava mégis az 1. osztály müvelődési anyagához simul.
Nem" megbonthatatlan"
érte lemben, hiszen képanyagának
igen nagy része szerephez juthat majd a Ill., i II. a IV.
osztályos irodalmi órákon vagy dramaturgiai szakkörökön
is. Különösen nagy haszonnal forgathatók,
ill. mutáthatók be egyes képek akár a Ill. osztályos "Európai dráma
nagy hagyományai" c. dráma-áttekintő
gimnáziumi
anyagrésznél,
ugyanilyen "telitalálat"
lehet az 1. osztályos ókori anyag diaképeinek
levetitése a modern drámai

II

alkotásokat tárgyaló drámáknál, akár a gondolati tartalom
megformálása, akár a szinpadképi megoldás össze hason litása ürügyén kerit,ünk sort az ilyen egybevetésre .
Az első un. kötelező dráma, az Antigoné előtt 3 diaképet lehet felhasználni nagy haszonnal. Ezek a következ6~:
.
1. Szimbolikus papi tánc. Mexikó
2. Dionüszosz megalapitja a tragédiát.
(Váz6kép)
3. Az ókori szinház képe. (Az athéni szinház)
Ezek a képek az ókori drámairodalom egyik legnagyobb
alkotását bevezető olvasmánynál használhatók föl, tehát
az Antigoné előkészitéseként.
Sok mindenre rácsodálkoztak már eddig a tanulók, f6~éppen talán arra, hogya
szinház - mint intézmény és mint egy müclkotös lepergésének szinhe Iye - mi Iyen ősi idékre tekint vissza. Ezek
a képek arra hivatottak,
hogya vizualitás erejéve I rögzitsék: a müvészet egyidős az emberrel, és a drámai müvészet, ame Iynek he Iye a szinház (amint majd a későbbiek folyamán feltárul, hogy a folyton változó szinház),
az egyik legősibb müvészet. Az 1. sz. kép éppen azt
teszi szemléletessé,
hogy az ősi rituális drámák fő t6rgya
a tél és a nyár, a halál és az ujjászületés küzdelme
volt. (Ez a legősibb megje lenési formája a konfliktusnak,
ame ly nélkül nincs drámai alkotás.) A konfliktus érzékeltetése mellett a dráma másik alapvető alkotó eleme a
rneqszemé lyités.
a megjelenités is jelen von ebben az el ..•
ső képben.
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A 2 .. kép már, közvetlenebbül
kapcsolódik a tanu Imányi
anyaghoz . Az egyes tankönyvek un. drámatörténeti
olvasmányai csaknem kivétel nélkül emlitik, hogya tragédiakölt6'k versenye mór az i.e. VI. század végétől
csaknem állandó "müsorszörno"
lett a Dionüszosz-ünnepségeknek . A diaképen látható vázlatkép érzékletes közelségbe hozhatja a tanulók számára az ókor sajátos
atmoszféráját
- ha csak egy-egy vi Ilanásnyi időre is -,
a vázlatkép kompoziciójának
egészét szemlélve néhány
megjegyzést teszünk az ábrázolt alakokra, a kifejezésmód sajátos technikájára.
Jobb felkészültségü,
érdeklőd6'bb osztályokban éppen e kép kapcsán utalhatunk arra, hogy a drámai müvek cselekménye - bár az első
tragédiakölt6'k müvei nem maradtak fenn - hamarosan
elszakadt a DionUszosz-mondáktól,
általában a mitológiai tárgyu alkotások maradtak többségben.
A 3. kép az athéni szinház rekonstruált képe. Ez már
szinte illusztrációs vizuális anyaga "oz ókori sz inhéz"
c. olvasmánynak,
az abban leirtak meqe levenitése;
A 4-17. képek sajátos egységet alkotnak.
Ez, a képanyag könnyen bontható az osztály felkészültsége,
szellemi teherbirása szerint, illetőleg ez a 14. kép
kitünő témája lehet irodalmi, esetleg dramaturgiai
szakköröknek.
Az Antigoné-Elektra
problémakör jelenik meg ezeken a képeken - mármint azok egy-egy'
·kulcsjelenete,
olykor
pedig csak egy vi Ilanásnyi kép
a merőben más korszak Antigoné-problémájából
-, azért
ezek a képek kiválóan alkalmasak a történelmi kategóriáju szép-rut,
eszmei-esztétikai
megéreztetésére.

13

(Azért irunk megéreztetés"
kifejezést,
mert a diakép még
hangszalaggal
kombináltan sem vállalkozhat
arra, hogya
müalkotáshelyébe
lépjen.) "Csck" segiteni akarja ezt a
be Iső megértést azzal, hogya vizualitás atmoszféra-teremtő erejével azoknak a kisebb fantáziáju tanulóknak siet segitségére,
akiknél a betüve I leirt etikai szituáció nem jelenik meg magától értetődő módon konkrét formában is.
(Sartre szellemes kifejezését idézve: a fantáziatevékenység
a szellemi életnek az atmoszférájó, amely - az irodalmi
alkotások esetében, s praktikus okokból ide kell sorolnunk
a drámai alkot6sokat is, hiszen a tanulók többsége csak
olvasás utján ismerkedik meg velük - lehetővé teszi, hogy
a tárgy jelen legyen valóságos távollétében
is.) Ez a "je_
lenvalóvá tevés" egydltal':Sh nem lényegtelen,
ugyanakkor
nem is egyszerü fe ladat a legtöbb tanu ló számára.
II

A 4. kép megidézi Antigoné és Iszméné alakját (a nyarl
Körszinházbeli előadásból vett fotók). A "megidézés" kifejezést ismét tudatosan választottuk,
hiszen a tanulók,
akik már az olvasókönyvben levő drámatörténeti
olvasmányból tudják, ez a mi korunkbe li előadás - a megje lenités
külsőségeiben is - igen sokban eltér az eredeti két és félezer éves előadások atmoszférájától
(maszkokban játszó
szinészek, az álarc, amely kizárta az orejáték
lehetőségét
stb.), mégis hivebben közvetiti a régi görögök emberi érzés- és gondolatvi lágát, mintha rekonstruálni akarná az
eredeti előadásmódot.
E külsőségek megfigyeltetése
(amely
jól megfogalmazott tanári kérdés esetében pi lIanatok alatti
belső felismerési időt követel csupán) nagyon hamar elgondolkodtatja a tanulókat,
és rádöbbenti arra, hogy az An-
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tigoné alakjában
kifejezett
etikai magatartásban
van valami "az örök emberi"-ből,
ahogyan ezt a gondolatot
"Az
örök Antigoné"
c. kitünő Tv'-jőték is bizonyitotta
. Kisebb
lehetőségekkel
ugyan,
de az emlitett
diaképek
alkalmat adnak a tanárnak
e gondolat
felvetésére.
Miut·5n Szophoklész
Antigonéje
kötelező
olvasmány,
a képek bemutat.:Jsánál
mindenképpen
idézzük
fe I azt a szövegrészt,
ame Iyet a tanulók tc lö lnok a legalkalmasabbnak
a kép me Ilé idézetü 1.
(Persze,
nem is sok munkóvo l , csupán némi sugallattal
segitse,
illetőleg
irányitsa
ezt a szövegkeresési
munkát a tanár .) Igy pl. a 4. kép megfe le lő szövege
a tankönyvben
is meglevő Antigoné-Iszméné
párbeszéd . Az 5. képhez
szintén a tankönyvből
választhatóan,
a
sok van mi
csodálatos ... " kezdetü
kórusrész illik (de ajánlhatnak
ennél alkalmasabbat
is a tanulók).
A 7-8.
kép Anriqoné
és
Kréon, illetőleg
Kréon és Hel mon párbeszédének
levegőj ét
közvetiti
a tanulók
számára.
E képek jól közvetitik
az egymással szemben állók különböző
felfogását.
(Ajánlatos
javasolni fe lolvasandó
szövegként
a drámának
azt a részletét,
amely Heirnon e szavaival
kezdődik:
" ... Atyám,
az emberész az istentől való,
s ennél nagyobb kincset képzelni sem
tudok ...
s végződik
a nagy összecsapással
Ám akkor légy
király a puszta föld felett.")
Az Antigonéből
vett utolsó
képhez szintén találunk
jó idézeteket
is, bár alkalmasabb
e képpel Kréon erkölcsi
összeomlás.:Jnak
problémáját
megtárgyalni,
és felolvastatni
a kar zárókórusát;
" ... Gőggel teli
ajkon a nagy szavak - Nagy romlásra vezetnek
stb.
Amig ez az 5 kép köte lező tantervi
anyaghoz
kötődik és
ezért bemutat.:Jsuk szükséges,
addig a 9-17. képek veti tése
inkább csak jó osz+é lyokbon , illetőleg
szakkörökben
tanácsolható.
Bornemisza
Magyar Élektr.:ija,
Anoui Ih: Antigonéja
és O' Nei II: Amerikai
Elektra c. a Ikotásaiból
vett ku Icsjell

II

•••

II

_.:.11
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leneteket
láthatnak
ezeken a képeken.
(A Magyar Élektra
és az Amerikai
Elektra c. alkotásokat
csak szakköri
foglalkozásokon
he Iyes alkalmazni,
a tanu lók megterhelése
nélkül, vagy olyan osztályokban,
amelyek a filmesztétikai
oktatás keretében
már látták Cacoyannis
Élektra c. kiiünő
filmjét.
Valamennyi
emlitett
képanyag
nagy szakmai felkészü Itséget ki ván a tanártó 1, bár igen bőséges kamatokat
hoz nemcsak az irodalmi müveltség
növe kedésé.;: hanemaz
ifju személyiségformálása
szempontjáb6lis.A
Bornemisza
müvel kapcsolatban
ugyanis nem elég csupán annyi informöcic , hogy ez az alkotás,
ame ly a XVI. századi
magyar
drámairodalom
legnagyobb
remeke,
nem egyszerü
forditás,
hanem benne Bornemisza
Péter a humanizmus
és a reformáció szintézisének
szellemében
valóságos
uj drámai müvet hozott létre.
Ezen tu Imenően a képek segitségéve I a
XVI. századi
magyar politikai
élet atmoszféráját
is tudjuk érzékeltetni.
Az a probléma,
amelyet
Bornemisza fogalmazott
meg rnüve utószavában;
Oresztész
nővéreinek
ellentétes
rnoqcrortösöbcn-rclé
lhoto meg, a darab kulcskérdése.
Nevezetesen
arról a XVI. szőz odi magyar politikai kérdésről
van szó, hogy az aktiv e llené l lös vagy a
megalkuvó
possz ivi+ás helyes -e a zsornokokkc!
szemben?
Ezért Élektra cselekvő
elsz6ntsága
példamutató
a rosszat
erősitő be lenyugvássa I szemben.
A zsarnokölő
_ Oresztész tehát he Iyesen cse lekedett,
de vajon lehet-e
be lőle jámbor fejedelem?
A 9-10. kép csak azt tudja érzékeltetni,
hogy mennyire
16. századi magyar történetté
vé lr Bornemisza
forditó-ujj6iró
toll:Sn az ókori tragédia,
mennyire
magyarok az alakok - a külső megjelenitésen,
öltözéken
tul is mennyire
magyar történeti
tragédi:Svá

vé lt .
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Bornemisza
Elektr6ja
mellett
- éppen az összehasonlitás
miatt - a 13-17. képeken
O'Neill
Amerikai
Elektrőjőnek
megismerése
igen izgalmas
pedagógiai
fe ladat,
bár kife jezetten szakköri
keretek
között fér csak el igy ez az
anyagrész.
(Amennyiben
az 1. osztályban
nem tudunk erre sort keriteni,
a IV. osztö lybcn , a II. vi löqhéboru
utáni
haladó vi lágirodalom
tcni+ösönő l beiktathatjuk
ennek az öt
képnek bemutat5s:St,
esetleg
az 1. oszté lybcn megismert
Szophoklész
Antigciné kulcsje leneteit
ábrázoló
képek, i 1letőleg az akkor látott Cacoyannis
fi Imre való visszaemlékezések
felidézésével.)
:Az Amerikai
Elektra képei jól
rögzitik
a modern korban játszódó antik tragédiát.
A tanárra vár a feladat,
hogy - a mü befejezésére
utalvaa cse lekménytörténet
ismertetéséve
I kiegészitse
a képeken
már nem látható tragikus befe jezést.
A köte lező tantervi
anyaghoz
könnyebben
kapcsolható
Anoui Ih Antigonéjából
vett két kép kiWnő vita kiindulópontja lehet,
ha a szophoklészi
Antigoné
megbeszélése
után a tortőr ismerteti
az Anoui Ih darab cse lekményét,
majd a képek bemutcráso
előtt Bajomi L6zár Endre: A
mai francia
irodalom kistükre c. müvéből felolvassa
az
emlitett
darabra vonatkozó
kritikai
megjegyzéseket
(273. o.).
A 18-19. képek vetités~
mindenképpen
ajánlatos.
A 19.
szömu , szinte varázs latos~n szép vözokép
még' akkor -is
hatásosan
érzé ke Jt.eti a korsz ok hangu'l~tát,
h<;l a tanulók jóformán semmit sem tudnak Ar isz+ophonész
Lovagok
c. vigj6ték6ról,
amely politikai
t·:Smadás az uralmon levő de magóg háborus uszi tó ellen.
A 18. kép már job-

17

ban kötődik a tankönyvhöz (a szöveggyüjteményben
van
egy szeme Ivényrészlet Plautus kornédlöjöbdl , a Hetvenkedő katona c. müből). A Pompejiben levő falfestmény
vetitése sorőn megemlithető,
hogy aképen
vizuálisan is
megje lenik a vi lágirodalomban később annyiszor e ló'kerülő noqyszőju , hazudozó katona alakja.
Az 1-19. képek elsősorban tehát az ókori irodalom tanitásához használhatók,
de jól hasznosithatók a szakköri
foglalkoz.:'lsokon és az egyénileg megoldandó feladatokon
ki vü I később a IV. osztó lyban is, főleg az érettség i
vizsga előtt a korábbi tanulmányok felelevenitésére.
A 20-30. képek ismét egy tanulmányi egységbe tartozó
müvelődési anyegot szolgálnak.
liA Shakespeare-korabeli
szinház" c. drámatörténeti
olvasmányhoz mutatható be
a 20. és a 21. kép, amelyek illusztrálják az olvasókönyvnek az angol szinpadról és a sz injétszösrö!
szóló
szövegét. (Az egyik kép a tankönyvben is megvan, de
apró mérete miatt aligha használható.)
A diaképen a
nagy drámaköltő korának szinpadi képe, a szintér beosztása látható, ame ly a lapvetően meghatározta e korszak drámáinak szerkesz+ésmödjőt
.
A Shakespeare-i
müvekhez 5 diakép (22-26.) a köte lezően feldolgozandó drámának, a Julius Caesarnak kulcsjelen=teit odjo, 3 kép (27-29.) a Romeó és Julia c.
mü két leghiresebb je lenetét az un. erkély-je lenetet;
valamint a münek azt a részét, amikor a halottnak vélt
Julia felébredve maga mellett találja meghalt kedvesét
- mutatja he. A közbülső kép (28.) a szinészi arcj.:i-
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ték kifejező
voltára
hivja fel a figyelmet,
utalva a muveszet megjelenitő
erejére,
jelen esetben a szinte földöntuli
boldogs6gnak
az arcjátékkal
kifejezett
müvészetére.
- Két
kép (30-31.) .0 Szentivánéji
lorn c. vigj6tékból
az olvasókönyv szöveggyüjteménybe
Ii szövege ihez illeszkedik . .
(Különösen
a 31. kép ilyen szemléltető
jellegü,
amely a tankönyv
szövegeihez
simulva - megjeleniti
a Théseus
palotájában
folyó Pyramus és Thisbe "szörnyü
vig komédiá[öt" a mesteremberek
előadásában.
(S hogy a mu lats6gos
epizód mellett a költői szó varázsa
is felhangozzék,
a
dramaturgiai
szakkörben
- ahol akár a münek ez a része
szivesen
is megtanult
és előadott
jelenetté
válhat
- a tanár olvassa föl a mü utolsó sorainak
egyikét,
Théseusrick
az ünnepélyt
záró szavait
is. (11Tizenkettőt
vert a vasöklü
éjfél ... II) Megjegyezni
kivánjuk,
hogy noha az itt szereplő Shakespeare-i
müvekből csak a Julius Caesar a kötelező
tantervi
anyag,
mindenképpen
sok haszonnal
jár, ha a
nagy drámaköltővel
való első találkozás
legalább
ilyen sokszinüen mutatja be a vi lágirodalom
egyik legnagyobb
alakját. A Ill. osztályban
ugyan IIAz európai dráma legnagyobb
hagyományaill
c. tantervi
egységben
'Jjra eló'kerül a drámaköltó'k óriáso,
igya
már sokszinübb
arckép megkönnyiti
a
vele való későbbi foglalkozást,
s ezekre a müvekre visszatérni a Ill. osztályos
anyag zsufoltsága
miatt már nem lehet. (Nem is beszélve
arról,
hogy a szakközépiskolákban
az emlitett
téma a Ill. osztö lybcn - a kisebb óratervi
körülmények
miatt - nem is kapott helyet.
Ezért e néhány
kocka vetitése
indokolt
az 1. osztá Iyban.)
ő

A 32-41. képek ismét egységes témakörhöz
tartoznak;
Valamennyi a Moliere-korabe
li szinház és szinjátszás
eszmei
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müvészi problémáival
fog lalkozik.
A nevettetve
tudatformáló eszmeiség
és az uj szinpadtörténeti
lehetőségek
megvi lági16s6t kiv6nj':Jk érzékeltetni.
A 32-36.
képek még csak azt kivánják
megjeleniteni,
hogya
középkori
egyházi
misztériumdrámák
mellett,
azokkal párhuzamosan
kezd kifejlődni
a világi szinjáték
is.
Ennek, a történeti leg érthető okokkal magyarázható
lassu
folyamatnak
egyik kiemelkedő
rnüve a Pathelin
mester c.
kornédici, ame Iynek legfontosabb
alakja egy paraszt furfangos figurája.
(A tanár közölheti
növendékeive
I azt is,
hogya
parasztnak
ilyesfajta
szerepeltetése
azért nagy jelentőségü,
mert a megelőző
korabeli
kor világi szinjátszásában
a paraszt addig általában
a guny céltáblája
volt.)
A következő
három kép a drámatörténeti
olvasmányhoz ad szem lé leti an yagot.
Kü lönösen a 36. kép érdekes
ilyen szempontból,
amely bár kicsit tulzsufolt , de megkeresteth-ető és jól kivehető
a párizsi
Pont Neuf mutatványos bódéinak
sora, ame ly igen je lentős szerepet
kapott
a szinháztörténeti
fejlődés
folyamatában.
A 37-41. képek Moliere
A fösvény c. kötelezően
feldolgozandó komédi éjőnok
ku Icsje leneteit
tartalmazzák.
(Bár
a tanárnak
a tanterv szerint módja van a szöveggyüjteményben szereplő
egyfelvonásos
mü megbeszélésére
is e
nagyobb méretü müalkotás
helyett,
remélhető,
hogya
diaképek
ennek a darabnak
a fe Idolgozására
fogják ösztönözni kollégáinkat.
) Miután köte lező olvasmányró I van
szó, a tanár joggal e lvörhct]o tanulóitól,
de legalább is
a legjobbaktói,
hogya
képekhez
tartozó
legmegfelelőbb
szövegrészeket
maguk keressék ki, és szép fe lolvasással
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kommentálják
a látottakat.
Ez a szövegkeresés
szerepelhet
akár házi fe ladatként
is. Ebben az esetb(:n a tanár kétszer
vetiti a diaképeket,
s felkéri a tanulókat:
jegyezzék
a látottakat.
A következő
órán pedig,
amikor ujra vetitésre
kerü I a sor, már az öná Ilóan megkeresett
szöveprészeket
"aláolvassák"
a tanulók a képeknek.
Igya
müvészi szöveg és a látvány szinkronba
kerül még abban az esetben
is, ha a helyi körülmények
miatt az osztály
tanulói
nem
láthatták
szinházi
e lécdosbon
a darabot.
Ha viszont
látták,
ismétlésnek,
mármint az élmények
ujraélesztésének
szem+
pontjából
sok pedagógiai
haszonnal
jár a munka.)
Ezekkel a képekkel
az 1. osztály
irodalmi anyagának
diaképei véget érnek.
Pusztán praktikus
szempontból
került
tehát az első dobozba
a II. osztályban
tanitandó
nemzeti
drőrnénk, a Bánk bán kulcsjelenteit
ábrázoló
néhány képe.
Az elóbbiekben
vázolt Moliere darab feldogozásához
hasonló lehet a diaképek
alkalmazása,
miután ez a müalkotös is kötelező
tantervi
anyag.
A 43-48.
képek a dráma legfó'bb jelenetei.
(Sajnos, nem ugyanazon
előadásból
valók a felvételek.
E kényszerü
helyzetből
azonban
még
haszon is származhat:
a különböző
sti lusu előadások
összevetésének
lehetősége
áll itt a tanár rendelkezésére
jó felkészültségü
osztály eserében, )
Az első doboz utolsó képe a dráma operai vé ltozo+őbdl
való.
A 49. képnél (palotás-je
lenet) hang lemezről vagy
magnóról megszólaltathatjuk
a megfelelő
zenei részleteket is.
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A II. dobozban
található
50 képből a következó'ket
ajánljuk tanáraink
figye Imébe: az 53-60.
képek a Csongor és
Tündéből,
a 61-77.
képek Az ember tragédiájából,
a 93100. képek Ibsen Nóra c. müvéből örökitettek
meg un.
nagy pi lianatokat .
Már az előzőekben
is szóltunk
arról, hogy noha az egyes
dobozok tartalma
á Ita lában a tantervi
koncepciót
követi,
mégsem teljesen
csupán azt illusztrálja,
illetőleg
az egyes
dobozok
tartalma
nem csak meghatározott
osztályokban
hasznosithatók.
Az 1. sz. doboz praktikus
szempontból
a
Bánk bánnal zárul,
zömében az 1: osz tő ly tanterve
szerint haladva
tartalmazza
a drámákat.
(Nyomatékosan
hangsulyozzuk,
hogy az 1. osztályos
ókori anyag ugyanugy,
mint a Julius Caesar a Ill. osztályos
un. drámatörténeti
áttekintő
téma fe Idolgozásakor
igen jó didaktikai
és nevelési funkciót
tölthet
be a IV. osztályos
modern mai külföldi dráma megbeszéiésénél
is.) A II. doboz tartalma beszédes bizonyitéka
annak,
hogy minden praktikus
megfonto lés me l le tr is a képek elrendezésének
egyik elve az volt,
hogya
már tanult ismeretanyag
és a szerzett
élmények
ujra és ujra való Fe lidéz ésére ösztönözzön , hogy segitse a
kapcso latok megteremtését
a régi és az uj anyag között,
és felkészitsen
ujabb élmények
befogadás6ra
is.
A II. doboz első képei (51. és 52.) csak un. kiegészitő
anyaga
lehet az irodalomóráknak,
illetőleg
tárgyáv6
válhat a szakköri
foglalkozásoknak.
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Ha ugyanis a tonőr röviden ismerteti
Victor Hugo: Ruy
Blas (nálunk a Királyasszony
lovagja cimen ismert) romantikus drám:Sjának
történetét,
a következő
képek,
ame Iyek
a Csongor és Tünde nagyszerü
atmoszféráját
érzékeltetik,
már kellő alapot adnak arra, hogy a romantikus
szinpadkép, a romantikus
dráma (amelynek
kedvelt
alkotásai
között megtalálhatók
a fi lozofikus tartalmu
"ründérjötékok''
is) sajátos jellemzőit
képszerüen
elevenitsék
meg a tanulók e lőtt. Az órán csak az utóbbi képekke I (53-60.)
ajánlatos foglalkozni,
hiszen a képek tartaimát
jelölő feiirások szerint ezek a voltaképpen
kiragadott
állóképek
képesek a mü egészének
megidézésére
is, természetesen
csak
abban az esetben,
ha a vetitést
a megfelelő
szövegrészek
hangulatos
fe lo lvcsöso is kiséri.
Szakköri foglalkozásként
elképzelhető,
hogy a tanár több időt szán a romantikus
szinpadkép , elsősorban
a romantikus
dráma je lIemzőinek
megbeszélésére.
Ez annál is inkább jó szakköri
témává
v·:]Ihat, mive I bőr a romantika
mint sti lusirány meg is
szünt a mu It század derekán
egyeduralkodó
lenni,
hatása mégis megmaradt.
Rendkivül
izgalmas,
a tanulók
szempontjából
bizonyára
szivesen
végzett
fe ladat,
ha
a mai· drámákban
kerestetjük
meg a kor igényeinek
megfelelően
,Stalakult,
de alapjaiban
véve mégis romantikus
jegyeket.
Ehhez azonban
természetesen
alaposan
ismerniök
ke II a romantikus
ábrázolási
mód sajátosságait
(nemcsak tételesen,
ahogy azt a tankönyvekben
találják,
nemcsak szép-.
irodalmi alkotásokban,
ahogy azt az órákon a tanuló. és
tanár közös munkája fe Ideriti,
hanem akár szinházi
élmények utján,amennyiben
ez nem lehetséges,
e diaképek
élményt teremtő erejével).
Természetes,
hogy ilyen rész letességü feldolgozás
csak szakköri
munkával
képzelhető
el.
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Ezek megbeszélésének
eredményei azonban mindenképpen
bele áramlanak mag.5ba az irodalmi órába' is, hiszen a
szakköri tagok nyi lván örömme I beszámolnak az órán kivü li
fog la Ikozások eredménye iről .
A Csongor és Tünde képeinek bemutatása azonban mindenképpen ajánlatos.
Az uj tanterv szerint ez a mü ugyanis
csak részletek alapján mutatandó be, nem kötelező,
hanem csak aján lott olvasmány. Minden bizonnyal nagy segitséget kap a tanár a képek erejében egyrészt a felolvasott szöveg élményanyagának
elmélyitéséhez
másrészt
abban a vonatkozásban,
hogy tanitványai kedvet kapjanak az egész mü elolvasásához.
Különösen felhivjuk a figyelmet liA hármas ut" vidékét ábrázoló képre, mert ennek a diaképnek kapcsán a romantikus szinpadkép ismérvei ,is
me'gbészélhetők.E romantikus alkotáso"kkal valőfögJalkozás
során nagyon helyén való annak megemlitése is, hogy az
európai romantika kezdetén alkotó Katona nagy müve csak
ugy, mint Madách lenyügöző hatásu alkotása elképze Ihetetlen a szinháztörténetnek
eme állomása nélkül.
j.

A 61-77. képek Madách: Az ember tragédiája c. téma
tanitásához kapcsolódnak.
Kötelező olvasmányról lévén
szó, nem is törekedtünk arra, hogya történelmi szinek
mindegyikéből válogassunk.
Inkább azt tartottuk fontosnak - és jó, ha e szándék lehetőségeit ki is használja
a tanár -, hogya különböző korszakok különböző felfogásu előadásmódját
meg idézzük a képek segi tségéve 1.
Hóz i feladat lehet, ha a Julius Caesarnál,
illetőleg a
Moliere-i darabnál javasolt megoldáshoz
hasonlóan az
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egyik óra vegen bemutat juk a következő
órán vetitésre
kerülő jeleneteket,
s azt kérjük a tanulóktól,
hogya
látott
képekhez
a legmegfe le lóbb idézeteket
keressék ki otthon.
Több képről lévén szó, ez a munka csoportfogla,lkozásként
is elképzelhető.
Az órán egy diákot kijelölhetünk
un. ncr rátornak,
aki bevezeti
a vetitést,
és "kitölt i" a hiányzó
képeket,
illetőleg
az általa kiválasztott
tanulókkal
felolvosterje a bemutatásra
kerülő képekhez
leginkább
találó
müvészi
szöveget . (Mindezt
természetesen
előzetesen
közölni kell a vetitésnek
középponti
szereplőjével,
hiszen
ha nagy hatásfokot
akarunk elérni az órán - márpedig ez
rnindenképpen
cél - improvizációs
megoldással
könnyen
melléfoghatunk.
:<ülönben is: az iskol:Snak arra is fel kell
késziten ie növendékeit,
hogy az ilyesfajta
"szereplést"
meg
is kell kompon:Slni,
igen alaposan
:Stgondolni,
s ehhez mindenekelőtt
a t:Srgyal:Ssra kerülő mü alapos ismerete szüksé+
ges. E képesség cloki tásához
az ilyen alkalmak
sokban hozz:Sj,"jrulhatnak .) Egyes képek (69-77.)
portréfotók
a mü nag)'hirü alkotói ról, mások i Ilusztdciók
Zichy Mih:s ly és Kass
.János müveiből.
A hagyom5nyos
és a modern kor l:St5smódj5nak különbözősége
éppen ugy szembeötlő
ezeken
a képzőmüvészeti
alkot:Ssokon,
mint a különböző
korszakok
rendezé si fe Ifog6saiban.
Mindez nagyszerü
alkalom a Muzs:sk testvériséqének''
vi l lcnésn yi érzéke Itetésére,
a szép kategóri áj:Snak történetiségére
. A tragédia
megbeszélésére
több óra szük séges, tehát a tanár döntse e L. hogy ez utóbbi problémát
együtt beszéli-e
meg a mü filozofikus
tartalm:Snak
tisztőz
s ávo l , vagy egy későbbi időpontban.
A gimnáziumokban
ennél a témakörnél
kerülhet
sor a Faustból vett képek bemutotösöro és megbeszé lésére is: (A szakközépiskolákban
ez
csak ódn kivüli foglalkoz:Js
térná]o lehet.)
II

á-
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A II. doboz anyag5ból
a tovőbbiokbcn
csak a 95-100.
számu képek bemutatására
és megbeszélésére
van idő, de
az5tlagos
képességü
gimn5ziumi
oszt ályokbcn . A szakközépiskolai
tantervben
ugyanis nem szerepe I köte lező
anyagként
a kérdéses
mü (Nóra) megbeszé lése, amiképpen - sajnos - az alacsony
óraszámok
miatt itt nem kerü I sor a gimn5ziumokban
meg levő un. drőmotör+éne t i
áttekintő
témára sem. A kiválasztott
hat kép voltaképpen
az egész mü fe lépitését
érzéke Itetve mutatja meg a ddma teljes problerno+ikéj át . A képek o lepjőn jól követhető a mü cse lekménye,
Nóra és He Imer ellentétes
alakja,
merőben eltérő erkölcsi
fe Ifogásuk.
A 100. képkocka
pedig a szinpadkép
alaku lása, fe j lődéstöi-téne te szempontj.5ból fontos,
hiszen a realisztikus
szinpddképek
egyik jellegzetes
pé ldöjo lehet.
Olyasfajta
szinpadi
berendezést
mutat,
ame Ilye I a régebbi
müvek fe lu ji tásakor a tanu lók
sz inház látoqotósuk
alkalmáva I talá Ikozhatnak.
Ennek a
képnek a megbeszélése
különösen
akkor fontos,
ha a ro. mantikus szinpadkép
vizuális
hatásával
már foglalkoztunk
a mege lőző évben.
Nagyon
hasznos az akkor megbeszélt
kép ujra vetitése
és össze hason litása a Nóra c. drárnábö l
vett utolsó képpe 1. Akér házi fe ladat is lehet,
de ilyen
összehcson litős csak a legkiválóbbaknak
adható feladatul.
Az viszont biztos,
hogy ilyen munka mindenképpen
nagy
haszonnal
[ör , mert a tanu lókban megfogalmazódik
az a
felismerés,
hogyaszinpad
tárgyai,
noha élettelen
kellékei az e lőad5snak,
je lIemzői egy-egy
kornak,
emberek
je lIemének,
törsodolrni , etikai fe Ifog.5soknak.
Je len esetben a bobcotrhon"
berendezése
nemcsak egy meghatározott korszak izlésének,
hanem egy le Ikivi 15gnak is kifejezője.
II
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A dobozban
levő további képek (75-95.)
részint egyenl
foglalkozásként
, részint szakköri
témaként
kaphatnak
helyet irodalomtanit6sunkban.
Gogol Revizorjából,
a drámairó Osztrovszki j darabjából,
Csehov Ványa bácsi c.
müvéből,
va lamint a magyar századvégi
drőrncirö Csiky
Gergely:
Buborékok
c. alkotásából
vó lopotott
képek
műr a tantervi
un. kiegészitő
anyag körébe tartoznak.
Jó felkészültségü
osztályokban
azonban
nagyon ajánlatos
a Revizor és a Vönyo bácsi diaképeinek
bemutat6sa.
A
revizort
azért ajánljuk,
mert ez a mü már az
lto lőnos
iskolában
is szerepelt
a javasolt
irodalom között,
feltehetően többen ismerik.
(Nem utolsó szempont
a mü cselekményének,
alakjainak
kacagtató
volta sem, hiszen
amugy is igen kevés a derü a tanulók
kötelező
irodalmóbon . Erről persze sem az irodalom,
sem a tanterv
nem tehet.
Hibásak a szözodok , amelyek
a súlyoson
nehéz emberi szenvedéseket
, kinzó szenvedélyeket
terme Iték ki azokban
a kortársakban,
akiknek
megadatott
együtt élni,
egy korban élni egy-egy
nagy iróval.)
A
Vónyo bácsi c. müvet természetesen
nem ebből a szempontból aj.-:Snljuk a diaképek
utjőn való megismertetésre.
Itt rnősrö l , a dologtalan
szépség értelmetlenségének
csehovi eliféleséről'
van szó. A rövid cselekmény
ismertetése utön a szereplők
megismertetése
a legfőbb feladat:
Jelena
Andrejevna,
a dologtalan
szép értelmetlenségének je lképe , Sztarcev
doktor,
aki szinte fiJozófiai
fokon is megfogalmazza
ezt az itéletet,
Szonja és Vörryo
bács i a Iak ja. E képek hamar be mutathatók,
s a mü,
nem lévén kötelező
tantervi
anyag,
csaknem egyetlen
idézette I e legendően
köze I hozható
a tanulókhoz.
Az
ember legyen mindig,
mindenben
szép ...
kezdetü
beszélgetés
fe 10 lvosőséro gondolunk.
ő

II

II
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A Ill. doboz a köte lező tantervi
anyag szempont j6bó I a
szokközépisko
lők részére csak a Gorkij-dr6mát
adja.
Az
anyag természetéből
következik
azonban,
hogy az un.
bevezető
olvasmányok
kop csón az egész dobozbé li tartalom kitünően
hasznositható,
hiszen vizué lis információkat nyujt a tanulók szörnöro olyan müvekről,
amelyeket
az óratervi
nehézségek
miatt a tankönyvek
csak emlitenek.
Egyedül a meglehetősen
részletesen
megjelenitésre
kerülő
Hamlet nem fordul elő un. bevezető
irodalomtörténeti
01vasmányban,
nem lévén ebben az iskolatipusban
drámatörténeti
öttek intó téma.
Javasoljuk
azonban,
hogya
legérdeklődőbb
tanulók szórnörc , akár szakköri
foqlc lkozösként
is, a tanár vetitse
le ezeket
a képeket,
és ismertesse a
vi lág drámairodalm-5nak·
egyik legnagyobb
clkotásőt . Ugyanez a helyzet
a Tartuffe-fel
is, azzal a különbséggel,
hogy
az to lön még néhány évig élénkebben
él a tanulók emlékezetében,
mive I azt a TV a köze li id6'kben kétszer is
vetitette . Miután azonban
rnindkét mü gyakorta
szerepel
aszinházak
müsorán,
érdemes a szakközépiskolákban
is
pl. irodalmi délutánok
keretében
foglalkozni
ve luk.
A gimnáziumokban
a 101-117,
képeknek
azt a részét,
amely az előadás egyes jeleneteit
örökiti meg, a kötelező
o lvosmönyok
fe le levenitésekor
vetitsük.
Ugyanigy
járhatunk
el a Tartuffe feldolgozásakor
is. A Hamlet esetében
igen
jó alkalom
nyi lik, de csak jó felkészültségü
osztályokban,
illetőleg
szakkörökben
- egyrészt
a kü lönböző rendezői
fe Ifogások rneqrnutctösöro , másrészt sztárfotók
kapcsán
a legnagyobb
Hamlet-alakitások,
a legkiválóbb
szinészportrék megismertetésére.
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Hauptmam: Naplemente előtt (123-126,.\ Shaw: Pygmalion
127-131.), PirandelIo: Hat szerep keres egy szerzőt (133135.), O'Neill:
Hosszu ut az éjszakába (136-138.),
Lorca: Vérnász (139-144.), valamint az emlitett Gorkijdráma képei is a Ill. dobozban vannak. Az Éjjeli menedékhe ly kivéte léve I kiegészitendő
tantervi szemelvények
képeiről van szó. A tanár valamennyit az órán nem mutathatja be, szakköri keretben azonban reme k fog lalkozási témaanyag lehet. Gimnáziumi osztályokban azonban
- az un. áttekintő téma keretében - még órakereten belül is lehetséges és tanácsos két mü megbeszélését napirendre tüzni a rendelkezésünkre
álló képek alapján.
Az
egyik a Houptrnonn darab, a másik pedig a drámát korunk ban először forradalmasitó mü, Pirande Ilo alkotása. A
Hauptmann-münél az eszmei -esztétikai
megoldás me lIett a
szinpadkép naturalista-realista
volta is megfigyelhető.
(E
szinháztörténeti , drámafejlődési vonások miatt volna ajánlatos még a szakközépiskola
un. bevezető olvasmánya
mellett ezeknek vetitése.)
A többiek közül szahadon v6laszthat a tanár az osztály érdeklődése és teherbirása
szerint. Két képről semmiképpen nem tanácsos lemondani, mert a drámai szinpadalaku lés szempontjából a tanulók számára nemcsak tanulságos, hanem rendkivül érdekes is lehet. Ezek a 132. és a 150. számu képek.
(Konstruktivista szinpadkép,
ill. előzően egy szimbolista
szi npadkép megoldásának bemutatása . Természetesen ez
a görög szinháztól folyó változás lehet a IV. osztály' ismétlő anyaga is,s igy ebben az esetben nem kell még a
tanulmányok lezárása előtt ezzel is foglalkozni - bővebb
indukciós anyag amugy sem áll még a tanulók rendelkezésére.
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A IV. dobozzal
folytatódik
akorunk
drámairodaimából
vett "nagy pillanatok"
sora. Mennyire
más társodolrni
töltésüek
- bár ugyan9nnyiró
lélegzete lállitóak
- ezek
a "nagy pi lianatok",
mint az antik tragédiáké
voltak.
Alakjaik
szinte mi vagyunk,
minden eddiginél
jobban
érezzük
már a "tua res agitur"
igazság6t.
Valamennyi
korunk problémáit. vizsgál ja, és nem kellenek
bonyolu It
filozófiai
siku áttételek,
hogy erre rádöbbenjünk.
A
IV. osztö lybon már nem sok idő van egy-egy
dráma alaposabb elemzésére.
Furcsa paradoxon,
de mégis azt kell
mondanunk,
hogy éppen ezért talán ebben az osz .őjybon
könnyitik
meg leginkább
a tanár munkáját
a képek.
Ha
ugyanis jól szervezzük
a munköt , az egyes kisebb csoportok a választható
tantervi
anyagból
vállalkoznak
egyegy mü behatóbb
elemzésére.
Ha a vá lasztható I i lIetőleg a tanár által kijelölt
mü kép'i. feldolgozásban
is
megvan,
a tanu lói beszámoló
az·e lőre megnézett
képek
fe Ihasználásával
történhet I igy az osztály egésze szines
tájékoztatót
kap korunk irodalmi törekvéseiről.
Köte lelezően csak a Vis nyevszkij
és o Brecht drámát kell feldolgozni.
Ezeket az egész osztálynak
el is kell olvasnia, s ha mód van rá, szinházi
előadásban
megnéznie .
A IV. dobozban
levő képek igy csak a suqo l lősro vállalkoznak,
i ly módon kivánván
segitséget
adni a tanárnak
a modern drámákkal
való foglalkozáshoz.
Némelyik
drámai alkotás filmes feldolgozásban
is elkészült.
A kétféle
müvészeti
alkotás összevetése
izgalmas,
de nem középponti
feladat.
Az eltérések
és a megegyezések rögzitése
nagyon e ligazitó
lehet,
és jókora sze 1lemi batyut ad az iskolán tuli olvasáshoz
és fi Imnézéshez egyaránt.
A könyvben
is elemzett
müveken kivül a

30

doboz első képére hivjuk fel a figyelmet
amely már olyan
szinpadképet
öbrézo l , ami Iyen a modern tárlatokon
is szerepelhetne.
Noha Majakovszkij
korában vagyunk
mégi geometr.+ókat kedve lő vi lágunk
betori-törvénye
it'' érzéke Ihetjük
már. Ekkor, vagy a tanév fo lycrnön , vagy később érdemes
áttekinteni
a képek alapján
a szinpadképek
alaku lását r
amelyek
még vöz lotossőqukbon,
tehát teljességre
egyáltalán
nem törekvő voltukban
is arról vc l lonok , hogy a dráma,
amely egyidős magával
a müvészettel
s igy talán az emberiséggel
is, mindig követte
és kiszolgálta
teremtőjét,
az
emberi müvészetet.
E drámatörténeti
, szi npadkép-a laku lási
áttekintés
természetesen
elsősorban
szakkörök
vizsgálati
anyaga
lehet,
de a képek többsége
alkalmas
az érettségire
való felkészülésre
is, mert képszerüségükkel
az elméleti tudás mellett megidézik
az olvasott
mü élményanyagát
is.
l

II
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1.

DOBOZ

1. Szimbolikus papi tánc, Mexikó
2. Dionüszosz megalapitja a tragédiát
3. Az ókori szinház képe (az athéni szinház)

Szophok lész: Antigoné
4.
5.
6.
7.
8.

Antigoné és Iszméné
Kép a kórusról
Kreon és Antigoné
Kreon és Haimon
Kreon fi a ho Itteste fe lett

Bornemisza

Péter:

Magyar

9. Képek Bornemisza
10. Képek Bornemisza

Péter Elektrájából
Péter Elektrájából

Anoui Ih: Antigoné
11. Kreon és Antigoné
12. Kreon és Antigoné

Elektra

1.
II.

O' Nei II: Amerikai
13.
14.
15.
16.
17.

Elektra

Ezra Mannon hazatérése;
lépcsője lenet
Anya és leánya összecsapása
Az apa haldoklása
A két testvér az anya ravatalánál
A két testvér a ravatal lépcsőjén

18. Komikus je lenet Plautus: Hetvenkedő
vigjátékából
19. Arisztophanész:
Lovagok
,
20. Oangol szinpad
21. A Globe Theatre madártávlatból

Shakespeare:

Julius

katona

c.

Caesar

22. Caesar ellenfelei
Pompeius csarnokában
23. Caesar megölése
24. Antonius bucsubeszéde
25. Brutus és Cassius Phi lippinél
26. Brutus öngyi Ikosságra készül

Shakespeare:

Romeó és Ju lia

27. Romeó és Julia erkély je lenete
28. Köz~lkép a szere Imesek tal61kozásáról
29. A sirboltban felébredő Julia

33

Shakespeare:

Szent iv6né ji 610m

30. Titánia és Zuboly lugasje lenete
31.

A kézmüvesek

előadása

Theseus pclotöjóbon

32.

Pathelin mester a posztókereskedőné
II beteg"
Pathelin
34. Commedia dell' arte jelenet
35. Párizs hidjai
36. Mutatványosok a Pont Ne uf-ön

I

33. A

Moliere:

A fösvény

37.
38.
39.

Harpagon átkutatja La FI~che-t
Harpagon és a keritőnő
A fösvény vccserét rende I
40. Az elveszett kincsek siratása
41. Anzelm váratlan betoppanása

Katona József:

B·5nk b6n

42. A hazatérő Bánk ez. összeesküvőkhöz siet
43. Bánkés Tiborc ta 161kozása
44. A trónterem nagytotálja
45. Bánk és Gertrudis összecsapása
46. Bánk és a király tal51kozása
47. Me linda holttestének megérkezése (tömeg je lenet)
48. A magába roskadt Bánk Melinda holtteste mellett

34

Erke I Ferenc:
49.

Hugo:
Je lenet
Jelenet

Vörösmarty
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

gondjaira

bizzék a gyermeket

.

A királyasszony

lovagja

a II. felvonásból
a IV. felvonásból

Mihály:

Csongor

és Tünde

A hármas ut vidéke (romantikus szinpadkép)
Mi nden országot be j:Srtam ...
(Csongor be lépője)
Csongor megtud ja Mirigytől
a fa titk:st
lima és Balga
Tclálkozős
a három vándorral
Az ördögfiókák
és Csongor találkozása
Az álomportói
elalvó Csongort Tünde hiába költögeti
Éjféli elvadu It kert; csak Tünde varázso I uj gyümölcsöt az aranyalmafára
II

Madách
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Tiborc

DOBOZ

Victor
51.
52.

bán

A pa lorős
Bánk és Melinda

50.
II.

Bank

II

Imre:

Az ember

tragédiája

Lucifer és az Ur párbeszéde
Ád·:Sm és Éva előtt megjelenik
Lucifer
A fáraó leszá II trónusáró I a rabszo Iganónöz
Danton és az arisztokrata
leány
Danton a gui Ilotine . lépcsőjén
A falanszter
szinpadképe
Az eszkimó szin
Anyának érze m I óh, Ádám magam!
II

II
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Portréfotók

az 1883-05 első rendezésből

69. Ádám (Nagy Imre)
70. Évo (Jászoi Mori)
71. Lucifer (Gyenes László)
Zi chy Mihá ly Tragédia-i IIusztrációiból
72. II Reggelre ne feledd o pénz+" ! (Prágai
73. Donton a nyokt i löné l
74. Ádám megmerevül az ürben

szin)

Kass János Tragédio-i Ilusztrációiból
75. A poradicsomon
76. Az ürje lenet
77. A be fe jezés
Gounod:

kivül

Faust

78. Az öreg Foust o koponyáva I
79. Mefisztó o megfiotolitott
Fousttal
Gogol:

A revizor

80. Tanácskozás a polgármesternél a revizor érkezése
előtt
81. Hlesztakov a tiszte letére rendezett fogadáson
82. Megérkezik az igazi revizor levele
83. Gogol rajzo A revizor végje lenetéhez
Osztrovszkij:
84.
36

Kotyerina

Vihar
és Kabonova

85. Katyerina
86. Katyerina

és Borisz találkozása

készul

öngyilkosságra

Csehov: Ványa bácsi
87.
88.
89.
90.

Je lena Andre jevna köze Iképe
Sztarcen doktor és Szon ja
Esti je lenet a kint du ló viharral
Zárókép: IIMegpihenUnk
ll

Csiky Gergely:

Buborékok

91. Estély a Somay-családnál
92- A IIbuborékok'", a esi Ilogó hazugságok
94. egy-egy jelenete

elpattanásának

Ibsen: Nóra

95. Nóra be lép, a csomagokka I
96.
97.
98.
99.
100.

Krogstad megje lenése
Krogstad felmutatja a váltót
Helmer Nórára támad
Nóra távozása a "bcbcotthonbc!"
Realista-naturalista
szinpadkép a Nórából

lll.

DOBOZ

Shakespeare:

Hamlet

101. A szellemjelenés
102. Hamlet a kikémlelésére kuldött Guildensternnel
Rosenkrantz -ca I
103. IILenni vagy nem lenni ... " (közelkép)

és
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104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Az "egérfogó" je lenet
Hamlet az imádkozó király mögött
Hamlet és a királyné kettőse
A király átadja az angol királynak szóló levelet
A megtébolyodott
Ophélia Laertes-szel
Hamlet a temetó'ben Yorick koponyájával
A végső párviadal Laertes-szel
Hamlet testét kiviszik (szinpadkép)

A Shakespeare születésének
"je Izéses" rendezésből

400.

évfordulójára

készült

112. Az "egérfogó" je lenet
113. Hamlet és a királyné
Magyar
114.
115.
116.
117.

korábbi rendezésekből

Márki Géza
Ungvári László
Básti Lajos
Major Tamás

Moliere:
118.
119.
120.
121.
122.

Hamlet-alakit,:,sok

Tartuffe

Pernelle asszony vitöjo a családtagokkal
Orgon és Dorina összecsepőso
- Tartuffe megjelenése (közelkép)
Tartuffe szerelmet vall Elmirának
Az álszent bukása

Hauptmann:

Naplemente

Tartuffe-ről

előtt

123. Hanefe ld jószág igazgató pénzt kinő I Petersnének,
ha leányával elköltözik a környékről.
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124.

Inken és Clausen tanácsos találkozása -a gyermekkertészetben
125. A tanácsos szakit családjával a reggelizőasztalnál
126. Clausen tanácsos halála
Shaw: Pygma lion

";.;t.'

127.
128.
129.
130.

Higgins professzor és lizi, a virágáruslány találkozása
lizi oktatása
.'
Higginsné foqodöesté lye' L
" .r "
Higgins és Pickering LizielőreKbládÓ~Órdl'le
Ikendezik
Higginsnének
::,e;,vit> '
131. Záróje lenet
. ,~
",
132. Szimbolikus
város)

szinpadkép

diszletterve

(D' Annunz io: Holt

Pirande Ilo: Hat szerep keres egy sierzSr: - .. '
133. Eló'készületek a szinpadon az előadásra
134. A hat szereplő megjelenése;
'"
135. A szerepló'k saját életüket élik
-',>

O' Nei II: Hosszu ut az éjszakában
136. A csa lád a regge Iizőasztalná I
137. Edmund és az anya kettőse
138. Éjféli záróje lenet a drámai QS$zecsqpásG)k után
Lorca: Vérnász
139. A legény a mezőre indul. Anycés fiu kettőse
140. Leánynézóben
141. A korőbbi udvar ló és a menyasszony ta ló Ikozósa
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142. Az ujdonsült férj az eltünt
143. A halál jelenete az erdőn
144. A halottsiratás
Gorkij:

szerelmesek

üldözésére

indul

Éjjeli menedékhely

145.
146.
147.
148.
149.

Szinpadkép az első felvonásból
Kártyacsata
Páve I és Kosztyi Ijov összetüzése
Az öregember beszélgetése
Pávellel
Tömegjelenet a mü végéről

150.

Konstruktivista szinpadkép
rium c. darabjából

IV.

DOBOZ

1512 Je Izéses szinpadkép
15
. jából
Visnyevszkij:

Optimista

Majakovszkij

Suffo-miszté-

Majakovszki j: Gőzfürdő c. darab-

tragédia

153.
154.
155.
156.

A komisszárnő megérkezése
Mu latozó tengerészek
Össietüzés az anarchisták vezérével
Visszatérés a győzelmes csata után a sulyosan sebesült
asszonnyal
157. A komisszárnő halála
Brecht:

Kur6zsi mama

158. A család belépője az ekhós szekérrel
159. Stüszi e lhurco löso
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160.
161.
162.
163.

Stüszi halála
A "rossz fiu" hőstettét ünnepli
Je lenet Katrinnal
Zárókép a magára maradt Kurözsi

Dürrenmatt:

mamáva I

Fizikusok

164. A felügyelő

megérkezik

a szanatóriumba

a gyilkosság

utén

165. A fizikusok leleplezik magukat egym6s előtt
166. A hata lomv6gytól megszállott doktorkisasszony
167. A fizikusok - az őrültség je Imezeiben
168. Je Izéses szinpadkép
tása c. dorobjöbo l

Dürrenmatt:

Az öreg hölgy látoga-

Mi Iler: Az ügynök ha lá la
169.
170.
171.
172.
173.

Willy belépője a bőröndökkel
Wi Ily állása megtartásáért könyörög
Willy és fiai a vendéglőben
Multbeli jelenet a bostoni szállodából
A két fi u a temetés után

Németh

László: A két Bólyai

174. Bólyai Farkas és Róza kettőse a hegedüvel
175. János hazaérkezése
a katonaságtó I
176. János kettejük m'egromlott viszonyáról penoszkedik
nagybátyjának
177. Apa és fiu összecsapása és szakitása
178. Ujbóli találkozásuk a mü végén
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Darvas
179.
180.
181.
182.
183.
184.

József:

186.
187.
188.
189.
190.
191.

Imre:
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Elveszett

paradicsom

Sebó'k Zoltőn hazautazása
utön besz őrno l apjának
a
ti Itott mütétről és várható következrnénye
iró l
Az öreg Sebó'k Imre születésnapját
ünnepli a család
Zoltán félrevonulva
sógornőjével
folytat cinikus beszé Igetést
Mira megje lenik Zoltán szobájának
ablakában
Az idi II kezdete
Zo ltön és Mira bucsujelenete
Szétrugom
ezt a vi lágot.
Zárókép
II

II

Hubay-Ránki
192.
193.
194.
195.

eső

Temetői jelenet
Völgyesen
Je lenet a mu Itból: kirándu láson az ifjumunkásokka
I
1956-ban
a pártházná I
András és Balla a miniszteri
szoböbon
Szölöth-Ickős:
Szóláth és András vitája az öngyi 1kosságról
Ismét a völgyesi
temetőben

Sarkadi
185.

Részeg

-Vas:

-

Egy szere lem három

éjszak:5ja

Julia és B61int beköltöznek
az üres lokösbo
A birós6gi komédia-Bálint és Julia végső bucsuja
A Három kírö lyok'' je lenete
II

-Örkény

István: Tóték
(

196.
197.
198.
199.
200.

A fronton levő fiu levélben jelzi Örnogyo érkezését
Dobozolás. Tót szöjöbcn a "csipogó"
A postés a fiu halálhirét hozó sürgönnyel
Tót az orvosnál
Tót a hinta lovon
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