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Kedves Tanárnő, Tanár Úr! 

Köszönjük, hogy érdeklődik A bogyósgyümölcskertész fia című előadásunk 

iránt, amelynek 2021. május 22-én volt a bemutatója az Átrium Színház új 

játszóhelyén, a Bisztrószínpadon. 

Az előadás főhőse egy, a gyermekkorból a fiatal felnőttkorba érkező fiú. Az ő 

felnövéstörténete lelkes nekirugaszkodások és kiábrándulások sora, melynek 

tétje a hiteles élet, az identitás megtalálása. Ahogyan a színlapon találjuk: 

„Útnak indul a bogyósgyümölcs-ültetvényről, hogy felfedezze a nagyvilágot.” 

A felnőtté válás kihívásai ironikusan és kesernyés humorral mutatják a 

személyiség eszmélkedésének és alakulásának első pillanatait, amely Kocsis 

Gergely rendezésében és Kovács Máté nagy energiájú játékában az önmagával 

való szembenézés lehetőségét teremti meg a néző számára. 

Segédletünkben feladatokat és csoportokra adaptálható ötleteket kínálunk a 

színházlátogatás előkészítő és feldolgozó munkájához. 

Szeretettel várjuk Önöket és tanítványaikat az Átriumban! 
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Kinek ajánljuk az előadást? 

A szövegkönyv Háy János 2003-ban megjelent azonos című novelláskötetének 

egyes darabjaiból áll össze. A vidékről Budapestre kerülő fiú történetének 

háttere az 1960-as, 70-es, 80-as évek Magyarországa. De sem a kor, sem a 

vidéki lét mély ismerete nem szükséges a darab (és a kötet) megértéséhez. 

Mindez csak kulisszája a kamaszkori szorongás, az elvágyódás, a 

szabadságvágy, az önkeresés kérdéseinek. 

Az előadás alcíme: „rokendroll + csajok + fájás”. Általánosabban: zene, 

szerelem, csalódás. Ezek mindannyiunk számára ismerős összetevői annak az 

örvénylő életérzésnek, amiben a félelem, az elveszettség, a mindent és 

mindenkit meghódítani vágyás, a halasztást nem tűrő megmutatkozási vágy, a 

csalódás és a magány váltakozik irányíthatatlanul és érthetetlenül. 

A felnövésnek ezen az útján kísérjük végig a főhőst az előadás 90 perce alatt. A 

téma és az előadás formanyelve, a történetmondás közvetlensége képes 

megszólítani a 15-18 éves korosztályt, hiszen a színházi előadás nézőjeként 

kívülről láthatnak rá olyan helyzetekre, amelyek a jelenükhöz, hétköznapi 

tapasztalataikhoz kapcsolódnak. A néző pozíciójából azonban nemcsak 

ráismerhetnek saját életükkel párhuzamos eseményekre, hanem a 

cselekvések, sikerek és kudarcok okait is felfedezhetik. 

Ez a színházi élmény érvényes kiindulópontja lehet osztályfőnöki vagy 

etikaórai beszélgetéseknek, de az irodalom tantárgy NAT és a Kerettanterv 

által meghatározott elvárásának megfelelően a 12. évfolyam „Metszetek a 

kortárs magyar irodalomból” témakörében is feldolgozható Háy János kötete, 

és az abból készült színházi előadás. 
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Háy János  

Eredeti neve Horváth János. József Attila-díjas kortárs magyar 

író, költő, képzőművész. 

1960-ban született Vámosmikolán, innen származnak 

meghatározó gyermekkori élményei. A középiskolát 

Budapesten végezte, ekkor ismerkedik meg az 1970-es évek 

alternatív képzőművészeti és zenei kultúrájával. Az irodalom mellett ez a két 

művészeti terület végigkíséri életét. 1981-től a Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar orosz-történelem szakos hallgatója. A 

főiskolai évek alatt alapítja meg barátaival az Originál Láger nevű, rövid életű 

rockzenei együttest. Képzőművészként a mai napig tevékenykedik: maga 

illusztrálja könyveit, maga készíti el könyvborítóit is, rajzai, festményei 

jelennek meg. 

Tanulmányai végén, 1985-ben barátaival irodalmi periodikát indít 

Narancsszívszonett címmel. 1989-ben elhagyja a tanári pályát és 

szerkesztőként kezd dolgozni a Holnap, a Pesti Szalon és a Palatinus 

könyvkiadóknál. Ekkor jelenik meg első verseskötete, Gyalog megyek hozzád 

sétálóúton címmel. Első regénye a Dzsigerdilen (1996), 2004-ben pedig 

drámaíróként is debütál A Gézagyerek című kötettel. 

2020-ban a Kik vagytok ti? – Kötelező magyar irodalom – Újraélesztő könyv 

című munkája az Európa Könyvkiadónál jelenik meg, komoly irodalmi vitákat 

és tagadhatatlan érdeklődést váltva ki. 

2021-ben a Libri irodalmi díj tízes shortlistjén van A cégvezető című regénye. 
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A bogyósgyümölcskertész fia kötetről 

 

A kötet 2003-ban jelent meg, és a kortárs irodalom történetközpontú epikus 

műveinek sorába illeszkedik. A benne található írások először tárcanovellaként 

jelentek meg, nagyobbrészt az Élet és Irodalomban, de a kötetté szervezés 

ötlete már ekkor megszületett, ennek tudatában íródtak az egyes darabok. 

 

Felnövekedéstörténet, de nem fejlődéstörténet 

A kötetté szerkesztett írásokat novellafüzérnek és regénynek is tekinthetjük, 

hiszen egyetlen, vidékről Budapestre kerülő fiú életét követhetjük benne 

nyomon. A huszonöt novellából álló láncolat időrendben mutatja a 

címszereplő életének egyes jeleneteit az óvodáskortól a fiatal felnőtt 

férfikorig. A kötetnek ez a kronologikus íve önkéntelenül felidézi a 

nevelődésregények műfaját, de az író határozottan elzárkózik ettől. Szerinte 

hiba a kronológiára épülő történetbe bármiféle fejlődést belelátni. Ahogyan ő 

fogalmaz: [különösen fontos volt írás közben az,] „hogy ne kerüljön bele 

fejlődés, mert nem hiszek a fejlődésben, az ilyen felnövekedéstörténetben 

pedig a fejlődés eleve idegesítő, afféle ideologikum, ami persze önkéntelen is 

kinyírja a művészi szándékot.”1 De nemcsak a szerző elhatárolódása miatt kell 

felülírnunk a kézenfekvőnek tűnő műfaji besorolást. A nevelődésregényben a 

felnövekvő, eszmélkedő hős körüli világ olyan, amelybe érdemes 

beilleszkedni, amely megéri az ezért a beilleszkedésért cserébe meghozott 

kompromisszumokat, mert a lemondás a személyiség kiteljesedésének 

lehetőségét hozza meg a főhős számára. A bogyósgyümölcskertész fia 

történetének a végpontja azonban épp ennek ellenkezőjét mutatja: „Álltam a 

tiszta bécsi gassén: előttem volt a nagyvilág. És nem volt előttem semmi.” 

 

Hétköznapi történeteink 

A novellák eseményei általában egyetlen, köznapi esemény köré épülnek: a 

gitározni tanuló fiú egy héttel elnézi a vizsgakoncert idejét, a család 

meglátogatja a pesti nagybácsit, eltöltenek egy napot a balatoni kempingben, 

a barátnő egy bécsi lakásban szakít a fiúval stb. Hétköznapi emberekről, 

ismerős problémákról beszélnek a szövegek. A szülő-gyermek viszonyról, a 

felnőtté válás, elszakadás nehézségeiről, iskoláról, szerelemről, zenéről, 
                                                           
1
 Rostás Eni: Egy fejlődéstörténetben ne legyen fejlődés, In: Könyves Magazin, 2015. január 22. 

https://konyvesmagazin.hu/nagy/hay_janos_egy_fejlodestortenetben_ne_legyen_fejlodes.html eg
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megvalósítandó vágyakról, életről, halálról. Tulajdonképpen történetsémákat 

kapunk, abban az értelemben, mint ahogyan a mese is az: a legkisebb fiú 

elindul egy vidéki városból szerencsét próbálni, útja során találkozik a világgal, 

különös és ismeretlen helyzetekkel, megküzd hátráltató erőkkel, megpróbálja 

elnyerni a királylány(ok) kezét, és végül elnyeri méltó jutalmát. A kamaszkor 

világának tipikus történetei ezek, az identitáskeresés állomásai. Ezért élőek és 

átélhetőek azok számára is a szövegek, akiknek nem ismerős a háttérben 

megjelenő történelmi idő, az 1960-as, ’70-es, ’80-as évek Magyarországa. Háy 

Jánosnál azonban nem teljesülnek a gyerekkori ábrándok, a kötet 

történetének végén a hős magányosan, árván nézi az ábrándok helyén az 

ürességet.  

 

Nomen est omen? 

A minimális eseménysorban a zenészlegendákon kívül a szereplők 

többségének, így a főszereplőnek sincs neve. Ezzel együtt egyéniségük, 

jellemük sincs kibontva. Nem ők, hanem a velük történő dolgok, az őket 

körülvevő szituáció a fontos. A figurák stilizáltak, archetipikusak. Ezért sem 

nevezhetjük fejlődésregénynek a művet, hiszen a műfaj kritériuma a jellem, 

amelynek változását követhetjük végig a műben. Itt azonban a szereplőkből 

csak annyi látszik, amennyi az adott történet szituációjában feltétlenül 

szükséges. Ezek a vonások döntően a kisebb közösséghez való viszonyukból 

adódnak, így a címszereplő meghatározójává a családi hierarchiában elfoglalt 

hely, a „fiúság”, a „gyerekség” válik, az apáévá pedig a szakmai zsargon miatt 

komikussá váló foglalkozásnév: bogyósgyümölcskertész. A megnevezetlenség, 

a névhiány az identitás hiányát is jelenti. A gyerek nem nő valódi, autonóm 

felnőtté, életkorát tekintve lesz csak az, de nem jut el az önazonosságig.  

 

Töredékes emberi kapcsolatok, töredékes nyelv 

A novellák nyelvezete töredékes, ami egyrészt az élőbeszédszerűségből 

adódik, másrészt a szereplőkről is informál. A gyér szókészlet, az akadozó, 

roncsolt mondatfűzés, a panelekre, szlengre épülő beszédmód, a közhelyek 

használata a személyiség kiteljesedésének, az egyéniséggé válás 

lehetetlenségének következménye is. 

Az alulstilizáló fogalmazás, a közhelyes élőbeszédszerűség olyan nyelvi világba 

vonja az olvasót, mint amilyenben az önazonosságát kereső, de azt nem találó 

főhős is vergődik. A nyelvi csonkoltság nem a vidéki léttel vagy valamiféle 

szociokulturális elmaradottsággal van összefüggésben. Sőt kifejezetten p
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megkérdőjelezi a vidéki beszédmóddal kapcsolatos sztereotípiákat, például az 

Isten című novella: „Azért persze nem kérdeztem ilyeneket, hogy Idösapám, 

messze van-e még? Apám meg erre nem mondta, hogy: Hát biz. Ezután aztán 

nem kérdeztem, hogy Idösapám, oszt merre? A faterom meg nem mondta: 

Arra-e.” A nyelvi lefokozottság a közösségi és morális kiüresedettség 

következménye. 

A nyelv fragmentáltsága mellett a beszéd hiánya is hangsúlyosan van jelen a 

történetekben. Az említett novellában a család az Erzsébet hídon halad át az 

autóval, a fiút viszik a fővárosi kollégiumba, amikor az apa majdnem 

megszólal: „Megnyílott hát ott az Erzsébet hídon a koronás száj, de aztán nem 

mondott semmit. Nekivágott a faterom a Hegyalja útnak, szó nélkül, 

direktbe,[…]”. A novellák világában a hallgatás, a nem beszélés lesz a 

megszokott magatartás. Ez a norma vezet tragédiához a Pityu bácsi fia című 

novellában, és a kollégiumi beavatásról szóló jelenetben is ez indítja el a 

zaklatást: nem válaszol a felsőbb évesek kérdéseire, mert azt gondolja, ha 

beszél, megverik majd. A hallgatás, a beszéd hiánya az idegenség érzéssel, az 

izoláltsággal kapcsolódik össze. Legmarkánsabban talán a Kórház című 

novellában, az apa-fiú kapcsolatban. A kommunikációra való képtelenség az 

apa haláláig kíséri kettejük viszonyát. Más vonatkozásban, de ugyanez a 

nehézség a lányokkal való kapcsolatteremtésben is. Ott azonban segítségre 

talál a zenében. Amit szavakkal képtelen elmondani, a zenével pótolja ki. Vagy 

csak a gitár látványával. Vagy csak a gitártokkal. Mert „Az úgy megy a 

Balatonon – mesélte --, hogy lemegy az ember, végigsétál a parton a 

gitárjával, és már sorakoznak is mögötte a csajok. Mennek, amerre megy. Már 

a gitártokra összegyűlnek!” 

 

„rokendroll + csajok + fájás” 

A novellafüzérből készült előadás alcíme a kötet kulcsszavainak egyenlete. 

Nem véletlenül kapcsolódik össze a főszereplő New York-i álmában ez a 

három elem, ahol a hatvanadik emeleti lakás gazdag, elismert zenésze sikeres 

hódító, és végtelenül szabad: „Minden olyan lazán feldobva a testre, ahogyan 

csak a szabad emberek hordanak cuccokat, hogy még a gombolásból is látszik, 

meg a gallérból is, hogy szabadok”. A zene, a zenetanulás az önmegvalósítás, 

a kiteljesedés, a vágyott szabadság megélésének lehetősége. A legtöbbet 

emlegetett ikonikus zenész „Jimi Hendrix”, aki mindennek a megtestesítője. 
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A főszereplő látószögén átszüremlő világ 

A bogyósgyümölcskertész fia kötet novelláinak eseményei E/1. személyű 

narrációval, én-elbeszélésben szólalnak meg. Ez a narrátori pozíció 

hagyományosan korlátozott nézőpontú. Háy Jánosnál azonban a külvilág 

megnyilvánulásai párbeszédek vagy függőbeszéd formájában beleszövődnek 

az E/1. személyű elbeszélésbe. Ezzel együtt a reflektáltság is részévé válik a 

szövegvilágnak, hiszen minden rajta kívüli megszólalást a főszereplő 

interpretációjában, az ő tudatán átszűrve kapunk. 

Logikailag az E/1. személyű elbeszélő, saját múltja eseményeinek egy későbbi 

időpillanatban való felidézésében mindentudó elbeszélőként jelenik meg, 

hiszen már tudja, mi történt vele az adott időpillanat után. Így bizonyos 

távolság jön létre a narrátor és egykori énje között. Ez a distancia a reflexió 

második rétege, mely nem a beszélő korábbi vagy jelenbeli énjére, hanem a 

korra vonatkozik. A helyét kereső ember és a világ szikrázik össze ezekben a 

pillanatokban, és az elbeszélő ironikus hangját az önmegvalósításra és 

beilleszkedésre vágyó korábbi énjének eleve kudarcra ítélt törekvése váltja ki. 

 

Hiányzó tájékozódási pontok 

A novellák hangja sokszor anekdotikus, a szerkezet pedig csattanóra kiélezett, 

de ezekből a történetekből hiányzik mindenféle didaxis, közvetlen tanulság. 

Kérdéseket kapunk inkább, melyekre a formailag csattanószerű befejezés sem 

ad választ. A példázatosság idegen attól a világtól, amelyben a narrátor-

főszereplő épp az eligazodás lehetetlenségét éli át a sziszifuszi újra és újra 

nekiveselkedések kudarcában. Az összefüggések felismeréséhez és tanulság 

megfogalmazásához egy távolabbi horizont kellene. A bogyósgyümölcskertész 

fia kötet főszereplőjének keserű tapasztalata azonban épp az, hogy nem tudja 

megszerezni a saját élettörténete ilyen horizontját.  

Háy János kötetének főszereplője mesél, történeteket mond önmagáról, 

miközben az élete eseményeiben gyakran néma. Az események időrendi 

sorrendje a valahonnan valahová tartás illúzióját adja, de a narrátor-

főszereplő nem ér el sehová, sem az önmeghatározásban, sem a szabadság 

megélésében. Benne ragad az úton levés illúziójában. Ez azonban nem 

semmisíti meg a mondás, a mesélés aktusának érvényességét és fontosságát. 

A novellák egymásutánjának ívében megfogalmazódó kérdés, hogy mi a 

hiteles élet kritériuma, nem új sem az irodalomban, sem a filozófiában. Háy 

János kötete a történetmondás válaszát adja erre a kérdésre. A hiteles élethez 

megtalált identitás kell, ezt pedig saját életünk alakulásának reflektálásával, 
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történetünk megfogalmazásával, önmagunk folyamatos újradefiniálásával 

érhetjük el. 

A történet túlnő a főhősön. Rajta keresztül, de nem csak róla szól, hanem a 

körülötte lévő világ perspektívátlanságáról. Az egyes novellák korlátozott 

nézőpontja a mű egészére visszatekintve egy tág, külső nézőponttá alakul, 

ahonnan olyan világra, olyan társadalomra látunk rá, amelyben értékadó 

viszonyítási pontok nélkül az egyéni életek a bizonytalanságba futnak, az 

egyéni vágyak beteljesíthetetlenek, a személyiség saját életének kívülálló 

szemlélőjévé válik, az értelmes élet lehetősége megkérdőjeleződik. 

 

 

 

 

Színház és irodalom 

Az Átrium Színház előadásának íve hat kiemelt novellára épül, és szöveghűen kapcsolódik 

Háy János művéhez. Így a tanórai feldolgozás során a színházi élmény a novellák nyelvi 

szövetéhez is segít közel kerülni. Az alábbi kérdésekkel célunk, hogy felkeltsük a szöveg iránt 

is az érdeklődést, de a színházi előadásra semmiképpen nem a szövegolvasás 

illusztrációjaként vagy alternatívájaként tekintünk, hanem mint önálló, szuverén művészi 

produktumra, a tanári segédanyag kérdései is döntően az előadáshoz kapcsolódnak. Az 

alábbi feladatok segítségével a darab által teremtett értelmezést reflektív viszonyba 

igyekszünk állítani a novelláskötet világával.   
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Előadás előtt 

 

1. Ki lehet ő? 

Milyen lehet az az ember, akiről az alábbi idézetek szólnak? 

• Írjatok a szövegrészletek mellé olyan tulajdonságot, tulajdonságokat, amelyekre 

szerintetek a leginkább mutatnak! 

• A megtalált tulajdonságokat írjátok a sziluetten kívülre vagy belülre aszerint, hogy külső 

vagy belső tulajdonságra vonatkoznak-e! 

• Az idézetek megismerése után, mit gondoltok, hány éves lehet „a 

bogyósgyümölcskertész fia”? 
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a) „–És hogy leszek akkor rockzenész? – kérdeztem, hogy akkor erre 
válaszoljon a nagyanyám, mert én csak azért jártam gitárórákra, hogy 
majd egyszer a színpadra lépjek, s ahogy a váci Alfa gitárosa (őt 
láttam egyszer egy bulin játszani, persze csak az ablakból), eljátsszam 
a legjobb Hendrixeket.” (3. Nagymama) 

→ tulajdonság: ……………………………………………. 

b) „– Hát ezt elnéztük – mondta viccelődve a faterom, hogy lássák a 
rokonok, ez őt egyáltalán nem zavarja, én meg nyeldestem egy 
gombócot a torkomon, hol fölszaladt, hol egy kicsit lejjebb csúszott a 
nyelőcsövön, és valami csípte még a szemem sarkát is. Most vissza az 
úton, erre gondoltam, hogy miképp is lesz az. Szerettem volna akkor 
örök életre eltűnni a világról, elpárologni, felszáradni, mint az 
esőtócsa, mikor szólt a faterom, csak hogy mentse a helyzetet: Nem 
baj, akkor beugrunk a presszóba, a gyerek kap egy citromtortát, mi 
meg iszunk egy sört.” (4. Vizsgakoncert a kultúrotthonban)  

→ tulajdonság: ……………………………………………. 

c) „–Szedtem a bogyósgyümölcsöt, mert a faterom azt mondta, hogy 
szedjem a bogyósgyümölcsöt, aztán így minden megoldódik. Ez majd 
megnyitja nekem a világot – mondta, mert az ő szemében ez volt 
minden: a bogyósgyümölcs. […] Szedtem, persze a lehető legkisebbet, 
a ribizlit, pirosat meg feketét, a piros savanyú volt, a fekete rém 
büdös, aztán ha a legkisebb elfogyott, akkor a legszúrósabbat, a 
málnát. Ezekből összerakni egy farmernadrágot csak rendkívüli, 
különösen fejlett fantáziával lehetett, de a párizsi úthoz még az is 
kevés volt, a bogyósgyümölcsalapú párizsi út valójában teljességgel 
elképzelhetetlen volt. Hogy a világ és a szabadság, minden, amit az 
élet jelent, az benne lenne ezekben az apró, kétnapnyi szedés után 
kifejezetten ellenszenves bogyókban – hogyan is hihetné el egy 
fejében kozmikus méretű gondolatokat forgató kamasz.” (7. A 
bogyósgyümölcs) 

 
→ tulajdonság: ……………………………………………. 

d) „Ültem ott a hátsó ülésen, néztem, amint elmaradnak a málnaföldek 
meg a ribizlitáblák, végül még egy eperültetvény is, […] Azért persze 
nem kérdeztem ilyeneket, hogy Idösapám, oszt merre? A faterom 
meg nem mondta: Arra-e. Mert bár népiek voltunk, de teljesen 
normálisan beszélgettünk egymással, mint minden más család, vagyis 
hallgattunk.” (8. Az isten) 

→ tulajdonság: ……………………………………………. 
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e) „S aztán az ablakról egy hirtelen, sportos nyaktekeréssel egyenesen 
az ajtóra néztek, hogy az emeletes vaságyak nehogy bejátsszanak a 
komfortérzetbe. Megnyugodva indultak a nyílegyenes tekintet után, 
és otthagytak a sashegyi kollégium huszonkettes szobájában a román 
gyártmányú barna műbőrtáskával, annak markolásztam a fülét egész 
estig, mert nem volt más biztonság a tizenkét ágy zegzugában, csak 
ez a román műbőr.” (8. Az isten) 

→ tulajdonság: ……………………………………………. 

f) „Aztán hirtelen, szinte véletlenül átlendültem egy másik világba. 
New Yorkban voltam egy lakásban a hatvanadikon, mert ott úgy 
vannak a házak, hogy ötvenkilenc emeletet csak azért építenek, hogy 
a hatvanadikra költözhessen az ember, csak a magasságért, annyira 
gazdagok, és nekem is ott volt lakásom. Általában aki számít, annak 
ott van lakása. Csak olyan kinézetű fickók voltak, amilyen én is 
szerettem volna lenni, másokat meg se hívtam volna, hosszú haj, 
kockás flaneling, bőrzakó. Minden olyan lazán feldobva a testre, 
ahogyan csak a szabad emberek hordanak cuccokat, hogy még a 
gombolásból is látszik, meg a gallérból is, hogy szabadok.” (8. Az 
isten)  

→ tulajdonság: ……………………………………………. 

g) „Szerelmesnek lenni az Annába ez tulajdonképpen közösségi ügy 
volt. Aki nem volt az Annába szerelmes, valójában nem is létezett, 
úgyhogy mindenki szerelmes volt az Annába. […] A többiek nem is 
látszódhattak abban a hatalmas fényességben, amit ez a lány 
árasztott. Még fekete üvegen át is alig lehetett ránézni, annyira 
fényes volt. Akár a Nap. […] Elvesztettem a Napot, amihez képest 
rajzolva volt a világ, s most nem tudtam, merre menjek, hogy ne 
törjek össze, ne morzsolódjak szét valahol messze a galaxis mélyén.” 
(9. A Nap)  

→ tulajdonság: ……………………………………………. 

h) „Hamarosan híre kelt a terveinknek, hogy mi bizony megnézzük azt 
a fényes napnyugatot, ahol nemcsak banánt árulnak az utcán, ami 
eleve nagy szám, hanem hasist is meg kokaint, mert annyira szabadok 
az emberek, és például minden olyan könyvet el lehet olvasni, ami az 
én országom nyomorult állapotáról szól. És mi azt el is fogjuk olvasni, 
az biztos, és úgy jövünk haza, hogy tudni fogjuk, hogy mi van itthon, 
nem mint mikor elmentünk, és csak annyit tudtunk, hogy ez így szar. 
Szóval mindenki tudta már a városban, hogy megyünk. Sorban jöttek 
a haverjaink, csengettek, ti tényleg elmentek a nyáron Párizsba – 
kérdezték, mire mi, hogy mi tényleg elmegyünk Párizsba a nyáron. Á 
– mondták erre a haverjaink, azt mi nem hisszük el, […]” (25. Hazánk 
és a nagyvilág)  

→ tulajdonság: ……………………………………………. 
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2. „És hogy leszek akkor rockzenész?” 

A címszereplő történetében fontos szerephez jut a zene. 

Fejezd be az alábbi nyitott mondatokat saját magadra vonatkoztatva! 

A zene azért fontos nekem, mert… 

A zene olyan számomra, mint… 

A zene segítségével én… 

 

 

 

 

 

3. A tárgy legszebb és legszomorúbb pillanata 

A bogyósgyümölcskertész fiának nagyon fontos a gitárja. Szólaltassátok meg a tárgyat, 

adjatok szavakat neki: meséljétek el ennek a hangszernek a legszebb és a legszomorúbb 

pillanatát E/1 személyben! 
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4. Kulcsmondat 

Írjatok 8-10 mondatos monológot, párbeszédet, vagy játsszatok el egy jelenetet, melynek 

utolsó mondata így hangzik:  

 

a) Egészen kicsire aludtam magam ott a roncsok között, az üres ég alatt. 

b) Nem vigyázott rám az isten. 

c) Micsoda világ ez – gondoltam kedvetlenül --, hogyan is lehetne ebben eligazodni. 

d) Valami biztosan jön majd – gondoltam. 

e) Előttem volt a nagyvilág. 

f) Azért jön, hogy ne vesszek el. 

g) Lehetetlen! Az lehetetlen, hogy egy pesti gimnazista ezt megcsinálja, az lehetetlen, 

érted! 

 
5. Dialógus 
 

Írd át az alábbi szöveget párbeszéddé! 

Hasonlítsd össze a két szöveget! Melyik típusú szöveg mennyi és milyen információt ad a 

szereplőkről, a hangulatukról, lelkiállapotukról? 

 

Felmegyünk Pestre, mert ott lakik a faterom nagybátyja, a Pityu bácsi és a Pityu bácsi 

mondta, hogy megmutatja nekünk a metrót, ha felmegyünk, mert ott Pesten minden van, 

ami meg nincs, az majd lesz. 

 Fogunk csak bámulni, mondta a Pityu bácsi, különösen az anyám, mert neki ugye az is 

olyan nagy szám, hogy zebra van a Korvin előtt. Különben lehet, hogy föl se mer majd szállni, 

még a mozgólépcsőre se. Márpedig – emelte meg a hangját a Pityu bácsi – aki nem száll föl a 

mozgólépcsőre, az nem ülhet föl a metróra, mert a metróhoz csak mozgólépcsővel lehet 

odajutni. Ez olyan, mármint a mozgólépcső meg a metró, mint az ásó és a kapa. Hogyhogy? – 

kérdezte az anyám. Nem lehet őket elválasztani – mondta a Pityu bácsi, aztán nevetett, mert 

elképzelte, hogy az anyám mit össze fog idétlenkedni a Blahán, a mozgólépcső tetején, nem 

mer majd rálépni, föltartja az embereket, jönnek aktatáskával, meg ridiküllel, és beleakadnak 

az anyámba. […] Az anyám tiszta vörös lesz, még a kendője is – magyarázta vidáman a Pityu 

bácsi, és ránevetett a fateromra, a faterom is nevetett, az anyám arca piros volt, mint a 

mozgólépcsőn, csak nem álltak mögötte a pestiek, igaz ő úgy érezte, hogy ott tolonganak 

mindahányan, arrébb is állt a kamraajtóban, kiállt a fény útjából, ami most a Pityu bácsira 

reflektorozott, aki a kolbászokat pakolta befelé a táskájába, mert a faterom adott neki, hogy 

legyen, egy egész szálat, egy másikat meg csak úgy lendületből csúsztatott a táskájába. Jól 

jön az majd Pesten – mondta a faterom, hogy elterelje a Pityu bácsi figyelmét arról, hogy 

véletlenül két szálat tett el. Ti is ehettek belőle, ha följöttök a metrót megnézni. Elfogy az 

addig – mondta a faterom, a Pityu bácsi meg, hogy akkor még egy fél szálat eltenne. És 

becsúsztatta a harmadikot is a táskába. 

 

Miért lehet problémás a függőbeszédre épülő szöveg megjelenítése a színpadon? 
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6. Rendező 
 

Rendezőként ti hogyan járnátok el? 

 

a. Egy vagy több színész játszaná az általatok átírt jelenetet? 

b. Milyen színészre, színészekre bíznátok a szöveget? 

c. Milyen lenne a jelmez, ha egy színész volna csak jelen? Milyen díszletben játszana, 

milyen tárgyak vennék körül? 
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Előadás után 

1. Az élmény előhívása 
 

Fejezzétek be az alábbi mondatot a látott előadással kapcsolatban! 
 

Amire legerősebben emlékszem az előadásból, az az a pillanat… 

 
2. Ami történt 
 

Öt állóképben foglaljátok össze a színházi előadás alapján a fiú történetének 5 

legfontosabb pontját! 

 
3. Az előadás tere 
 

Mi lehet a szerepe annak, hogy az előadás a színház előterében, az ún. Bisztrószínpadon 

kap helyet, nem a szokásos színpadi térben? 

 
4. Belső hangok 
 

Az alábbi szövegrész megcsillagozott részeinél írjátok be a szövegbe, mire gondol 

valójában, vagy mit érezhet az adott szereplő a történetnek a megjelölt pontján! 

 

Nekivágott a faterom a Hegyalja útnak, szó nélkül, direktbe, aztán a Meredek utcának, csak 

úgy vonyított a vajszín paripa, s engem, a bogyósgyümölcskertész legkisebb fiát ebből a 

vonyításból helyeztek aztán át a sashegyi kollégium huszonkettes szobájába.* 

– Nem rossz hely – mondta a faterom és kinézett az ablakon, éppen a hegykalapra nyílt 

kilátás, a sziklákra.* 

– Nem – mondta anyám. –Tényleg nem rossz hely.* 

– Meg csendes is – mondta a faterom.* 

– Az – mondta az anyám.* S aztán az ablakról egy hirtelen, sportos nyaktekeréssel egyenesen 

az ajtóra néztek, hogy az emeletes vaságyak nehogy bejátsszanak a komfortérzetbe.* 

Megnyugodva indultak a nyílegyenes tekintet után, és otthagytak a sashegyi kollégium 

huszonkettes szobájában a román gyártmányú barna műbőrtáskával, annak markolásztam a 

fülét egész estig, mert nem volt más biztonság a tizenkét ágy zegzugában, csak ez a román 

műbőr.* 
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5. A gitár 
 

Idézzétek föl, a látott előadásban milyen jelenetben, milyen játékok vannak a gitárral? 

Milyen jelentéseket kap a hangszer? Miért ilyen fontos eleme a játéknak? 

 

6. Névtelenség 

A novellák szövegében hangsúlyos a szereplők névtelensége. Miért nem feltűnő ez az 

előadásban? 

 
7. A kéz  
 

Vizsgáljátok meg az alábbi jelenetet! Mi adja a szöveg humorát? 

 

– De szépen gitározol – mondta a lány, és még háromszor eljátszatta velem a dédapámról 

szóló dalt, ami persze nem a dédapámról szólt. 

Így indultunk haza – mert mondtam, hogy elkísérem, úgyis ráérek. Nyolcassal le a Sas-

hegyről, aztán gyalog föl az Avar utcán, rá az Alsóhegyi útra. Most – gondoltam –, most 

megközelítem a kezét, persze óvatosan, nehogy azt higgye, hogy én meg akarom közelíteni a 

kezét. Az Avar-Alsó-hegyi saroktól megpróbálom leküzdeni ezt az öt-hat centit. Mentünk kb. 

húsz métert, és én tudtam, hogy már három centi lement, de a kezéhez közelebbi centik 

hosszabbak voltak, szóval ez csak látszatra volt az út fele. Lehetne például azzal próbálkozni 

– gondoltam –, hogy nekiütődik a kezem az övének, és azt mondom, hogy bocs, ő meg, hogy 

á semmi. Aztán megint nekiütődik... De ez se jött össze. Nem akart fogyni a táv. Már kb. öt 

lépéssel hagytuk el a tervezett helyszínt, ahol a dolognak meg kell történnie, ahhoz, hogy 

maradjon idő még valamit elérni, mondjuk, hogy megöleljem pl. a Ménesi-sarkon. Nincs 

mese, döntöttem magamban, elkezdtem csak úgy fejben énekelni a Dédapámat, hogy 

eltereljem a figyelmem a közeledésről, vagy legalább ritmust adjak az akciónak. Éppen a 

második versszakhoz értem, váltottam céből gére, fejben, az arcomat mereven 

előrevetettem, hogy úgy tűnjön, nem is én csinálom ezt az egészet, szóval ezzel a látszatra én 

ott sem vagyok kifejezéssel rákulcsoltam a kezem a kezére. 

Valami kemény tárgyat markoltam meg, vastagabbat mint egy lány keze. Nem értettem, mi 

történt. Talán mert még soha nem volt a kezemben egy lány keze, azért olyan furcsa az 

egész. Hogy eddig nem tudtam: ilyen érzés ez a dolog, pont ilyen megfogni egy lány kezét. 

Óvatosan csak, hogy ne látszódjon, lefelé pillantottam, mintha a lábamat nézném, hogy hova 

lépek, persze közben a kezét akartam meglátni. Nem kellett sok, hogy beugorjon, akkor már 

tudtam... Eltörte a múlt héten a kezét, és be van gipszelve, és én megmarkoltam a gipszet. 

Ott van a kezemben a gipsz. Biztosan érzi ő is, hogy fogom a gipszet. Nem csinálhatok úgy, 

hogy véletlen. Az ember véletlenül nem fog meg egy darab gipszet. Ment ki belőlem az élet, 
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csak a lejtő vitt lefelé, csak az gurított tovább, gipsszel a kezemben, mint egy haldokló 

bolygó, ami erőtlen bukik az ég mögé. 

Ha a Ménesire érünk, ott biztosan leállok és összecsuklok – gondoltam. – Ott fogok kimúlni a 

Ménesi kövén, mint egy emeletről leejtett tejeszacskó, egy undorító tócsa leszek, amibe az 

embernek belelépni sincs kedve. Már köptem is volna magamra csak úgy gondolatban, mikor 

éreztem, hogy valami mozdul a markomban, és a bőrömhöz ér. Néztem rá erre az érzésre, és 

láttam, hogy a gipsztől szabadon maradt hüvelykujj kicsit megsimogatja a kezemet, épp ott, 

ahol be volt dagadva a gyakorlástól. 

 

 

8. Utolsó mondatok 
 

Hogyan értelmezhető az előadás végének két utolsó mondata:  
 

„Álltam a tiszta bécsi gassén: előttem volt a nagyvilág. És nem volt előttem semmi.” 
 

Milyen színházi eszközökkel teremti meg ezt a jelentést? 

 

 

 

9. Naplóbejegyzés 
 

Írd meg a főszereplő 15 évvel későbbi naplóbejegyzését, amikor egy utazása során 

ugyanezen a bécsi pályaudvaron áll. 
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Tanári jegyzetek 

Előadás előtt 

1. Ki lehet ő? 

A feladat a tanórai gyakorlatban rendre megjelenő, így jól ismert jellemzés, 

tulajdonsággyűjtés. Ugyanakkor ebben a formában a sűrítés gondolkodási műveletét is 

gyakorolják a diákok, hiszen az információkat néhány tulajdonsággá kell fogalmazniuk. 

Mindeközben ismerkednek a kötet szöveg-, nyelvi és képi világával, ezen keresztül a pedig a 

központi figurával. A feladat második eleme, a külső-belső tulajdonságok csoportosítása nem 

intellektuális kihívás középiskolás diákoknak, de az információ rögzítését jól szolgáló lassító 

és vizualizáló módszer. 

 

Munkaformaként páros vagy csoportmunkát javaslunk. El is lehet osztani az idézeteket a 

csoportok között az időgazdálkodás miatt, de ebben az esetben a feladat befejezése után 

szükséges egy rövid közös egyeztetés, amelynek során minden szöveg elhangzik a csoportok 

által megtalált tulajdonságokkal együtt. Fontos, hogy mindenki találkozzon minden 

szövegrészlettel. 

 

Lehetséges válaszok (természetesen elképzelhető több, az alábbiaktól eltérő adekvát válasz 

is): 

a. ambiciózus 

b. szorongó 

c. szabadságvágyó, eltökélt 

d. csöndes, szótlan 

e. érzékeny, magányos 

f. álmodozó, gazdag fantáziájú 

g. romantikus, csalódott 

h. kalandvágyó 

 

Az életkorra vonatkozó kérdésnél a szövegek során változó életkor felismerése a cél, mely itt 

a fiatal férfikorig tart. 

 

2. „És hogy leszek akkor rockzenész?” 

A feladattal a mű és az előadás egyik központi motívumához igyekszünk közel kerülni, saját 

élményen keresztül. Célja a ráhangolás, a saját érzelmi viszonyulás előhívása a zenével 

kapcsolatban. 

 

Itt egyéni munkában dolgoznak a diákok. Érdemes felhívni a figyelmüket arra, hogy 

mindhárom mondatot fejezzék be, és lehetőleg igyekezzenek különböző megoldásokra jutni 

a három esetben. 
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3. A tárgy legszebb és legszomorúbb pillanata 
 

A tárgy történetébe helyezkedve továbbra is a főszereplőről gondolkodunk. A diákok a 

rendelkezésükre álló információkból, a fantáziájukkal teremtenek alakot, vágyakkal és 

indulatokkal, aki a hangszer kitalált életének szereplőjeként jelenik meg. 

 

A rendelkezésünkre álló időtől függően kérhetjük a feladat megoldását írásban, időkorláttal, 

majd a feladat végén néhány megszületett alkotás kihangosításával az egész csoportos 

megbeszélésben, vagy egy rövidebb felkészülés után, szabad szóbeli előadásban is 

elhangozhatnak a gitár legszebb és legszomorúbb pillanatának történetei. 

A tanulási helyzet körülményei alapján mindez történhet egyéni vagy csoportos munkában 

is. 

 

Ezeknek a ráhangoló feladatoknak a célja a saját élmények, tapasztalatok, ismeretek 

mozgósítása. Diákjaink saját életének korábbi elemei lesznek azok a kapcsolódási pontok, 

amelyekkel az értelmezési folyamatukba lépnek majd. Ezt az értelmezői keretet erősítik meg, 

módosítják, vagy írják felül aztán a színházi előadás jelentésével folytatott párbeszédben. 

Tanárként ezekre az értelmezői keretekre azért hasznos rálátnunk, hogy az esetleges, az 

értelmezői folyamatot gátló félreértések felismerésével korrigálni tudjuk a tervezés 

folyamatát. 

 

4. Kulcsmondat 

Három-négy fős csoportokban dolgozva, csoportonként húznak egy-egy záró mondatot a 

diákok, és a feladatban említett formák közül szabadon választva írnak monológot, vagy 

párbeszédet, esetleg fölkészülnek egy jelenet bemutatására. A csoportok találják ki a 

helyszínt, a szereplőket, valamint azt az eseményt, melynek során elhangzik az adott 

mondat. Fontos, hogy a mondat a szöveg, illetve a jelenet végére kerüljön! 

A feladat során a diákok ismét saját élményeiket közelítik a figurához, azokat a közös 

pontokat keresik, ami összeköti az ő világukat és a főhős életét. Másrészt a jelenetírásban a 

színpadi szövegvilág sűrítő munkájával találkoznak. Vagyis egy esemény dramatizálását 

végzik el miniatűr formában. 

 

5. Dialógus 

A függő beszéd és a párbeszéd különbségére való rálátás Háy János szövegvilágának 

sajátosságát világítja meg. Fontos felismerése lehet a feladatnak, hogy függő beszédben egy 

másik személy megfogalmazása beépül a figura beszédébe. Ennek következtében a nézőpont 

belső szerkezete gyakran változik, de a fogalmazásmód sajátossága, hogy minden információ 

a beszélő szubjektumán keresztül jut el a befogadóhoz, így egyszerre kapunk képet az 

eseményekről és a beszélőnek az ahhoz való viszonyáról. A szövegvilágnak meghatározó 

eleme a reflektáltság. Ezzel szemben a párbeszédben a befogadó részese, tanúja az 
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eseményeknek, megfigyelőként jelen van benne, a megszólalásokban a szereplők a szituáció 

elemei által meghatározottan, de önmaguk hangján szólalnak meg, a reflexió pedig 

alapvetően a befogadó, nem a szereplő horizontjának a része. 

 

A feladathoz kapcsolódva érdemes arról is beszélgetni, hogy a párbeszéddé alakítás során 

elvesző történetmesélő helyzet miért alapeleme a szövegeknek? Miért fontos a mesélés 

gesztusa az öndefiniálásban, az identitáskeresésben? Miről kapunk információt a beszélő 

állandó reflexióin keresztül? 

Elképzelhető-e olyan színpadi forma, amely megtartja ezeket az elemeket? Mi a 

következménye egy monodrámaszerű előadásnak? 

Rövid kiscsoportos megbeszélés után érdemes kinyitni a formát, és a csoportmunkában 

felmerült ötletek, kérdések továbbgondolását közös megbeszéléssel folytatni. 

 

6. Rendező 

 

Csoportonkénti megoldások, majd közös ismertetés, beszélgetés. 
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Előadás után 

1. Az élmény előhívása 

 

A mondat befejezésére nem kell külön felkészülési idő, kérjük meg a diákokat, hogy valóban 

azt a pillanatot jelöljék meg, amely valami miatt megérintette őket, ami ezzel kapcsolatban 

legelőször eszükbe jut. Ez lehet valamilyen megértéshez kötődő, vagy érzés megszületését 

rögzítő pillanat is, de olyan is, ami épp elidegenítette, kizökkentette őket, vagy nehezen 

értelmezhető volt számukra. 

 

2. Ami történt 

 

Csoportmunkában, rövid megbeszélés során idézzék fel a történet öt csomópontját, 

tervezzék meg az öt képet, majd lépjenek a térbe, és a saját testükből hozzanak létre 

mozdulatlan képeket. Fontos, hogy a diákok világosan értsék, hogy nem az előadás jeleneteit 

kell rekonstruálniuk, lemásolniuk, így tehát az egyes képeken a főszereplőn kívül mások is 

jelen lehetnek. Képzeljék el úgy a helyzetet, mintha öt fényképet mutatnának be, amin 

keresztül a többiek szavak nélkül is megértik az eseményeket. 

Az elkészült állóképeket a csoportok mutassák be egymásnak. A többi csoport adjon címet az 

egyes képeknek. 

Lehetséges megoldások (az alábbi példától több eltérő megoldás is elképzelhető!): 

1. A fiú gitárt kap. 

2. Zenekaralapítás és csalódás. 

3. Kollégiumba kerül, a zene az, amibe kapaszkodik a megpróbáltatások során. 

4. Dédapám, amivel EGY lányt lehet szerezni/ kézfogás. 

5. Egyedül a nagyvilágban. 

 

3. Az előadás tere 

 

Egész csoportos beszélgetés során érdemes lehet a kérdés kapcsán röviden kitérni általában 

a színházi tér jelentésképző szerepére, a nagyon szűk vagy nagyon tágas terek hatására, a 

dobozszínpad és a nézőket körülölelő, vagy a nézőteret keresztező színpad hatásának 

különbségeire. Semmiképpen nem cél most a kérdés színháztörténeti vagy dramaturgiai 

mélységű taglalása, de a tér és a térhasználat jelként való működésének aláhúzása fontos 

bármilyen előadás értelmezésében. 

Ezzel a helyszínnel kapcsolatban a helykeresés, a kívül levés, az átmenetiség, a megérkezés 

előtti állapot, az úton levés fogalmai lehetnek azok a hívószak, amelyekről gondolkodva a 

Bisztrószínpad terében a főszereplő helyzetének és törekvéseinek térbeli metaforájához 

jutunk. 
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4. Belső hangok 

 

A feladat során a diákok a figurák (jelen esetben a fiú, az apa, az anya) gondolatait, az adott 

pillanatban megszülető valódi, a szavakkal eltakart érzéseit juttatják kifejezésre. 

A megoldás történhet egyéni, páros vagy csoportos formában is. 

A közzététel, kihangosítás izgalmas formája lehet, ha kiosztjuk a szerepeket, a narrátor 

hangját is rábízzuk valakire, majd kijelölünk egy „belső hang-társulatot” (a narrátort nem kell 

megkettőzni), akik a szereplő szöveg szerint elhangzó mondata, mondatai után 

megszólaltatják a megcsillagozott helyen lévő, belső hangokat. 

 

5. A gitár 

 

Közös beszélgetésben idézzük föl azokat a jeleneteket, amelyekben a hangszer központi 

szerepet kap. 

A gitár mindannak a jelképe, amit a fiú el szeretne érni. A szabadságé, a sikeré, a boldog 

életé, az önmagára találásé, a megtalált szerelemé. 

Az előadás a különböző jelentésrétegek egymásra épülésével jut el a zárókép elvont 

szimbólumáig. 

a. Az első megjelenése: a sok gyakorlástól bedagadt kéz történetében – itt a hangszer 

tárgyként, elsődleges jelentésében szerepel. 

b. Az angol tagozatos lány figyelmének felkeltése – ekkor a csábítás eszköze; formájával 

megidézi a lány testét; fallikus jelkép is. 

c. A Dédapám eljátszásakor – hangszerként szólal meg, de a diadal jelképe. 

d. A zenekar alapítás történetében, amikor a társai cserben hagyják – ebbe kapaszkodik 

csalódottságában. 

e. Hazánk és a nagyvilág című részben az Örömóda dallamát gitározva, a népmesék 

modorában mond történetet hazánk és Európa találkozásáról. A jelenet felidézi Bob Dylan 

történetmesélő zenei hagyományát és a 70-es évek magyar pol-beat vonalát. – A gitár itt 

áttételesen, de az elvágyódás jelentéséhez kapcsolódik. 

f. A párizsi utazás lehetőségének felmerülésekor -- a szabadság jelképe.  

Az előző, a szabadsághoz kapcsolódó gesztus megismétlődik a záróképben, dacosan, de a 

sikertelenség végtelen keserűségével. 

 

6. Névtelenség 

Kiscsoportos megbeszélés után közös beszélgetés. 

A történetmesélés közvetlensége és a színészi hang természetessége hatására a 

bogyósgyümölcskertész fiának közeli ismerősei leszünk az előadás első pillanatától kezdve. 

Az in medias res indításban megszólaló fiú olyan egyértelműséggel beszél a nagymamáról és 
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a történet többi szereplőjéről, hogy nincs szükségünk bemutatásra, megnevezésre, 

ismerősként tekintünk mindannyiukra. A beszélő a világának részesévé avat bennünket, és 

mivel az általa mesélt eseményekben minden és mindenki az ő tudatán átszűrve jut el 

hozzánk, ő, az ő élete, az ő történetei lesznek fontosak számunkra, a többiek csak a hozzá 

való viszonyukban léteznek. 

 

 

7. A kéz  

Csoportmunka és közös megbeszélés. 

A kamaszos esetlenség és félszegség mellett a humor forrása a külső nézőpont, ahonnan a 

fiú ránéz a saját történetére. Ez az önreflexivitás ellenpontozza az érzelmileg gazdag 

jelenetet. Az érzelmesség és az irónia együttese adja a szöveg fanyarságát, megmosolyogtató 

báját. 

 

 

8. Utolsó mondatok 

 

A diákok csoportmunkában fogalmazzák meg válaszaikat, majd ezt követi a közzététel és a 

megbeszélés. 

A mondatok a teljes csalódottság állapotában hangzanak el. A szabad világba érkező, 

reményekkel teli fiú magányának, hitevesztettségének lenyomatai. Annak megélése, hogy a 

világban való eligazodás lehetetlen, saját életében nem sikerül megvalósítania dédelgetett 

álmait. 

Az előadásban a Bécs utcáin dühösen és kétségbeesetten rohanó, szitkozódó fiú kitörései 

alatt egy valcer dallama szól. A világ működik, a bécsi lépcsőházajtók halkan csukódnak, senki 

és semmi nem vesz tudomást a fiúban tomboló fájdalomról, egyáltalán a létéről. A nagy 

remények szertefoszlottak, és a helyükön tátong az üresség. Az előadás utolsó gesztusa, 

ahogyan a fiú a kezébe veszi a gitárt és tiszta erőből a magasba emeli, egyszerre segélykiáltás 

és lázadás. A megfeszített izmok a megadás erőtlenségében ernyednek el. 

 

 

9. Naplóbejegyzés 

 

Kontextuson kívülre helyezett reflektív feladat. 

A résztvevők csoportmunkában alkossák meg a naplóbejegyzést. 

A megszületett szövegeket a csoport szóvivői a tér egy olyan pontján olvassák fel, ami a 

szerintük a szövegükhöz a legjobban illik. 
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