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És a végére még egy elõadás, még egy megteremtett lehetõség: Art Commandó Interaktív Színpad � Me-
se. A miskolci csapat, kicsit már kifelé kacsintva a diákszínjátszó korból, egyik este (inkább éjszaka) 
utolsó elõadásként örvendeztetett meg bennünket egy olyan produkcióval, amely bármelyik nyíltszíni, ut-
cai fesztiválon, sokadalmon is megállná a helyét. Meséket meséltek, jól, ízlésesen, és bennünket, nézõket 
is bevonva, és nem berángatva! Belementünk, mert kedvesek voltak, mert hitelesen voltak jelen, szelíden, 
de kellõ erõszakkal szervezték a közös játékot. Még meg is táncoltattak minket, és közben � nem mellé-
kesen � elmesélték a meséket! Bérczes László, a zsûri legtapasztaltabb tagja a következõ napi beszélgeté-
sen külön hangsúlyozta, hogy nem hitte volna, miszerint éjszaka fél egykor, az általa néhány napja még 
nem ismert Hargitai Iván zsûri társunk kezét fogva, moldvai zenére, jókedvûen táncolni fog� 
Megtörtént. 

Sok, nagyon sok minden másról is lehetne még szólnom e találkozó kapcsán. A 26 elõadás végignézé-
sének sajátosságairól, a kísérõ programokról, részletesebben az elõadások esztétikai színvonaláról. Arról, 
hogy nem volt ott elõadással idén Perényi Balázs, Vidovszky György, Lukács László sem, mintha kis ge-
nerációváltás is lenne, a tanítványok tanítványai kezdenek mocorogni. Arról, hogy volt e különbség, úgy 
igazán, mûvészeti és nem mûvészeti kategória között, meg oly sok minden másról, de hát ez csak egy 
összefoglaló. 

Remélem, hogy még sokszor, sokaknak adódnak jó lehetõségei a játékra, találkozásokra, igazi diákszín-
házi élményekre. Nekem idén megadatott. 
 

Szeretetteljes szigorúsággal 
beszélgetés Bérczes Lászlóval a XX. Országos Diákszínjátszó Találkozóról 

Hodászi Ádám 

Pár napja felkerült az internetre az Ördögkatlan Fesztivál programja. Van egy idõpont, amihez az van 
odaírva, hogy ODE� 

Az a Piroska15 lesz, meg a Völgyhíd.16 Most indult a honlap, és nem volt még energiánk, hogy beírjuk. 

Ezt a két elõadást te választottad, gondolom, közel állnak hozzád. 

Számomra hozzájuk kötõdik a két legszebb, �legszínházibb� pillanat a fesztiválról. Az egyik a Piroská-
ban, amikor a paraván fölött játszódik egy jelenet bábokkal, majd váltás, a paraván alulról félméternyit 
fölgöngyölõdik, térdtõl lefelé látunk valakit, akirõl kiderül, hogy õ a nagymama, akit meglátogat Piroska. 
A nagymama tûsarkú cipõben toporog, megáll, egyik lábával köröz, és finoman, elegánsan megkérdezi: 
�Arról van szó?� � minden tökéletesen pontos és frenetikus: az imént láttuk Piroska mamáját hetyegni a 
szeretõjével, és most egy tûsarkú cipõ és egy nõi hang erre szolidan rákérdez. Ezután a narrátor közli, 
hogy világvárosban vagyunk, a róka és a farkas piros kabrióval száguldozik � és a semmibõl pazar jelenet 
születik: megint egy láb térdtõl lefelé, arra rárajzolva pár vonallal három-négy lakótelepi épület, körötte 
az iménti piros cipõ �száguldoz�, benne ül két kicsi állatbábu� 
A másik a Völgyhídban: Kispál-koncerten �vagyunk�, bömböl a zene, a játszók az orrunk elõtt csápolnak 
a mobiltelefonok fényével romantikázva, ez készíti elõ azt a pillanatot, amikor a történet végén két mobil-
telefon két fõhõssé, szerelmespárrá alakul. Semmi mást nem látunk, csak a mobiltelefonok fényét, ezek 
zuhannak a völgyhídról a szakadékba. Ez vicces, és közben ártatlanságával, naivitásával akár könnyeket 
kicsaló jelenet. 
Tudtam volna még választani az Ördögkatlanhoz, mert volt sok jó elõadás a pécsi fesztiválon, de olyasmit 
akartam, ami számomra a diákszínjátszásnak igazi, jó példája. Az ember zsûritagként ezerféle dologra 
kell, hogy figyeljen, az elõadás minõségére is, de arra is például, hogy mi az, amit pártolandó útnak gon-
dolok. Mármint a magam esze, ízlése szerint. Attól persze óvakodnék, hogy úgynevezett �megmondó 
ember� legyek, és szerencsére zsûritársaim is kerülték a kategorikus ítéleteket. Régen inkább jellemzõ 
volt ez: na, vajon mit mond a zsûri, hogyan �kell�, mi az egyetlen elfogadott trend... Én a saját sze-
mélyiségemet tudom csak adni, és tõlem idegen a �megmondás�. Egyébként is hiába mondod meg, ho-
gyan kell szerinted, az a másik ember úgyis a maga személyisége szerint fog cselekedni. A diktatórikus 

                                                   
15 Gilf Kör: Piroska és a farkas, rendezõ: Debreczeni Márton 
16 PISZT Janus Társulat: Völgyhíd, rendezõ: Tóth Zoltán 
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rendezõ-tanároknál hiába utalok arra, hogy jó lenne a diákok véleményét, kreativitását stb. figyelembe 
venni, õket mindez nem befolyásolja. Nem véletlen, hogy a szakmai beszélgetésekre éppen ezek a tanárok 
nem szoktak eljönni. Ez a legkínosabb és legnehezebb helyzet zsûritagként: ott ül néhány megszeppent ál-
dozat, a diákok � és nincs jelen a rendezõ-tanár. Szeretnénk szeretetteljes szigorúsággal beszélni egy-egy 
elõadásról, mégis az az érzésünk, hogyha mi most pontosan megfogalmazzuk, amit gondolunk, akkor 
igazságtalanul azokat sújtjuk, akik ott ártatlanul megjelentek, és akik az önmegvalósító tanár végrehajtó 
bábjai.  

Mennyire egyezett a véleményed a zsûri másik két tagjával, Gyombolai Gáboréval és Hargitai Ivánéval? 
Mennyire hangoltátok ezt össze a szakmai megbeszélés elõtt? 

Igazán nagy véleménykülönbség nem volt köztünk de a megbeszélések elõtt nem egyeztettünk semmit. 
Én ezt nem bántam, mert így legalább nem kozmetikáztuk a véleményünket a diákok elõtt. Ugyanazzal a 
kíváncsisággal fordultunk egymás felé, mint a hallgatóság felénk. De egy dolgot hozzáteszek, tudva per-
sze, hogy mindig hasonló a helyzet: nekünk, zsûritagoknak nincs ilyenkor egy lélegzetvételnyi idõnk sem, 
rohanunk egyik elõadásról a másikra. Ez nem panasz, a zsûritag a pénzéért dolgozzon meg, de ilyen tö-
ményen talán még sose kaptuk az �élményt�. Idézõjelbe teszem, mert így legfõbb élménnyé maga a roha-
nás válik. Igyekeztünk úgy beülni az aznapi utolsó elõadásra is, mint az elsõre vagy a harmadikra, ugyan-
azzal a nyitottsággal, kíváncsisággal és frissességgel. De hiába határozod ezt el, nem tudod megtenni. Az 
utolsó este utolsó elõadásánál17, utólag azt gyanítom, picit talán igazságtalanul szigorúak, de már élõhol-
tak voltunk. 
 

 
alávaló_színkör, Gyõr, Énteõ Mitiõk; Papp Gergely felvétele 

Hogy volt ez régebben? Sokadik alkalommal voltál zsûritag a fesztiválon. 

Legelõször valamikor 1980 körül kerültem az országos diákszínjátszó fesztiválra, akkor ártatlan, mit sem 
sejtõ tanárként életem elsõ �elõadásával�, ami valójában egy besikerült ünnepi mûsor volt. Ez Csurgón 
történt, az volt akkoriban hagyományosan a fesztivál színhelye. Utána is bekerültünk néhányszor a csapa-
tommal az országos döntõbe, vissza-visszajártam tehát. Van olyan élményem is, hogy a Film, Színház, 
Muzsika újságírójaként vettem részt, és van olyan, ebbõl van most már a legtöbb, hogy zsûritagként vol-
tam jelen. Mindig ezt a fajta töménységet tapasztaltam, színház napi 24 órában. Ez jó. Itt most 26 elõadást 

                                                   
17 Radnótik: Makacs, rendezõ: Bethlenfalvy Ádám 
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láthattunk, persze csak a zsûri három tagja. A mûvészeti és nem mûvészeti iskolák produkciói együtt 
�versenyeztek�. Három nap alatt mindezt kíváncsian végignézni, majd többórás koncentrált megbeszélé-
seket tartani � ez lehetetlen. Ha csak ennyi idõ van, azaz ennyi pénz van a fesztiválra, akkor az elõváloga-
tóknak szigorúbbnak kell lenniük. Húsz elõadás esetén arra is lett volna lehetõség, hogy a diákokkal, ren-
dezõtanárokkal ne csak hivatalos megbeszéléseken találkozhassunk. 

Mondtad, hogy tudtál volna még jó elõadást választani az Ördögkatlanba. Mely elõadások tetszettek 
még? 

Mindenek elõtt azok, amelyek a debreceni Ady Gimnáziumból és a budapesti Vörösmartyból érkeztek. 
Azt gondolom, ez a két legerõsebb mûhely. Itt nem jellemzõ az, hogy önmegvalósító drámatanárok a diá-
kokat belekényszerítik saját, korábban meg nem valósult nagy �mûvészetükbe�. Ez úgy igaz, hogy köz-
ben akár Mészáros Tibi Debrecenbõl, akár Mercs János, akik még tapasztalatlanok ebbõl a szempontból, 
akár a Vörösmarty Gimnázium már tapasztalt tanárai, Golden Danitól Mezei Gáborig, igazából mégis 
csak meghatározzák a csapatot. Felismerhetõek az elõadásaik: tudni lehet, hogy például az a fajta színház, 
amiben az élõzenének, a ritmusnak, a verseknek, a töredékekbõl összerakott, mozaikszerû szerkezetnek 
hangsúlya van, valószínûleg Papp Gáborhoz kötõdik.18 Felismerjük a tanár keze munkáját, miközben a 
diákok kreativitása uralja az elõadásokat. Ezzel szembeállítva megemlítem például a Balatonalmádiból 
érkezett csapatot,19 akik nagy hittel és odaadással csinálták a dolgukat, de olyan érzésem volt, hogy csak 
végrehajtói egy tanári akaratnak. Ilyen színház is van, úgynevezett rendezõi színház, ahol egy karizmati-
kus rendezõ meghatároz szinte mindent. De ahhoz karizmatikus rendezõ is kell. Ha a közepes szintet el 
nem érõ szöveg és rendezés uralja a terepet, akkor az a gyanúm, hogy ott a diákok nem nagyon lettek 
megkérdezve. Illetve nem is megkérdezni kell õket, hanem olyan helyzeteket teremteni, gondolom én, 
amelyekben az elemi kreativitás, ami azért minden tizenévest, de legalábbis többségüket jellemzi, utat 
kap. A mûhelyekrõl beszélve meg kell említeni még a Hetényi Gimnáziumot, úgy tapasztalom, hogy ott is 
komoly, elmélyült munka folyik. Ennek lenyomata volt Pécsett Zuti Krisztiánék elõadása.20 Ugyanakkor 
olyan valahai mûhely, mint a szentesi, én legalábbis úgy tapasztalom, megszûnni látszik. Most egy össze-
dobált etûdsorral szerepeltek. Nem az a baj, hogy nem volt jó az elõadás, hanem hogy egyértelmûen lát-
szott, nagyon kevés munka van mögötte.21 Régebben onnan két-három-négy elõadás érkezett, egyik jobb, 
másik kevésbé jó, de érzõdött, hogy komoly mûhelymunka folyik a Horváth Mihály Gimnáziumban. 

Mi jellemzi a jófajta mûhelymunkát, és ebbõl következõen a jófajta diákszínjátszást? 

Eszembe jut a Vörösmartysok Don Juan elõadása,22 ahol a játszók elsõszámú törekvése az volt, hogy ti-
zenéves pimaszsággal, a felnõttek komolykodását kinevetõ szemtelenséggel és humorral, méghozzá po-
fátlan humorral, idézõjelbe tegyenek dolgokat, amiket mi, úgynevezett komoly felnõttek nem mernénk 
megtenni, és amikre nem mernénk rákérdezni. Ez a bátorság persze nem csak a Don Juanra jellemzõ, ezt 
általában is a diákszínjátszás elemi mozgatójának tartom. Nem arról beszélek, hogy bármit is komolytala-
nul kellene csinálni, de ha hiányzik annak a 15-16 éves embernek a világlátása, ami mégis csak más, mint 
a 40-50 éves felnõtté, akkor valami lényeges veszik el. De miközben hangsúlyozom ezt a pofátlan, szem-
telen szellemességet, kifigurázást, akár a pátoszt nevetségessé tevõ egészséges tinédzser szemléletet, azt 
is hangsúlyozom, hogy ebbõl nem következhet trehányság, �ahogy esik, úgy puffan�-szemlélet. És bizony 
találkoztam ilyenekkel is. De inkább pozitív példát mondok: az Adyáknak volt az Elõttem az élet címû 
regényre épülõ elõadása23 és abban egy epizód, egy jelenet a Három nõvérbõl. Elképesztõ pontosságra 
volt szükség, csak ez tudta a jelenet frenetikus humorát megteremteni. A játszók hihetetlenül koncentrál-
tak, miközben jól pofán csapták a rosszul értelmezett csehovi pátoszt � és közben fetrengett mindenki a 
röhögéstõl. Az nem igazán áll hozzám közel, de mégis elfogadom, és tulajdonképpen értékelem, amikor 
megfelelõ színvonalon hagyományos színházcsinálás történik a diákszínházban. Amikor például színpad-
ra írt mûveket, kõszínházakat imitáló módon megvalósítanak. Erre példa a Pillanatképek egy bolygóról24: 
minõségi munka, amiben egy tekintélyes múlttal rendelkezõ, nagy tudású színházi rendezõ megvalósította 
saját elképzelését, de nekem az az érzésem, hogy sem a játszókat, sem a nézõket nem szólította meg, a je-
len idõ kiszivattyúzódott valahogy, és színházat láttunk a hetvenes évekbõl. 

                                                   
18 214-es csoport: 214-es kórterem, rendezõ: Papp Gábor 
19 Balatonalmádi Gimnázium: Holvoltomiglan, rendezõ: Kovács Gáborján 
20 XLMese: Édes Anna, rendezõ: Zuti Krisztián 
21 HMG tizenegydé: Da!, rendezõ: az osztály 
22 VMG 11/d: Don Juan Divatház, rendezõ: Golden Dániel 
23 Adyák-Kimi Színpad 12: Elõttem az élet, rendezõ: Mészáros Tibor 
24 Pécsi Mûvészeti Gimnázium: Pillanatképek egy bolygóról, rendezõ: id. Bagossy László 
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Mindenképpen közel áll hozzám a konkrét társadalmi problémák személyes megszólaltatása, ami vagy 
olyan mûveket szülhet, amiket a csapatok maguk írnak a próbákon, vagy olyan, jó értelemben kifacsart 
szövegek jönnek létre, amikben apropónak használják föl szerzõket, és így vagy úgy, de saját életük, éle-
tünk fájó konkrétumait hozzák elõ. Ilyen volt például a pápaiak elõadása,25 amibe egy fiatal pápai költõ-
nek és Villonnak a szövegeit keverték, és így mutatták fel egy mai tizenéves kálváriáját, egy elesett, mar-
góra került fiú sorsát. Vagy ott volt a Cigánymózes,26 ami a kirekesztettséget állította középpontba. 
Mindkét esetben szerettem a problémafelvetést, igaz, kicsit idegenkedtem a didaxistól. Az mindenképpen 
közelebb áll hozzám, amikor akár sután, dadogva, de saját eszközeiket keresik, és nem azt próbálják el-
lesni, hogy csinálják a �nagyok a nagyszínházban�. Ez utóbbira példa két tehetséges srác elõadása: Kövek 
a zsebben.27 A két �színész� azt próbálta utánozni, amit a tévében, moziban látunk, és amit profi módon 
abszolválnak az amerikai filmek. De hát ennek mi köze a diákszínjátszáshoz?! 
 

 
Art Commandó Interaktív Színpad, Miskolc, Mese; Szabó Mátyás felvétele 

 
Van, hogy a díszlettel, a jelmezzel is hasonlítani akar egy elõadás arra, amit a tévében, a színházban lá-
tunk. 

Amikor a kétségbeesés akár egy osztályt, egy csapatot, egy társulatot a tanárral együtt az elsõ pillanatban 
elkap, hogy hogyan építsük föl a völgyhidat vagy egy világvárost � akkor sok minden eldõl. Az jó, ha az 
elsõ kétségbeesés után vállat vonnak, és azt mondják: na, akkor nézzük meg, mi van körülöttünk, mi van 
például ebben az osztályteremben. Hogyha ezt a helyzetet nem akadálynak tekintik, hanem a fantázia te-
repének, akkor szédületes dolgok születhetnek. A debrecenieknek volt egy sokféle etûdbõl összerakott, 
ingatag színvonalú, de remek jeleneteket fölmutató elõadása,28 amiben a szereplõk egy-egy ócska, kido-
bott billentyûzetet raktak maguk elé és egy ritmusjáték született meg, ahogy a billentyûket ütögették. 
                                                   
25 Szeleburdiák Színpad: Keresztutak, rendezõ: Németh Ervin 
26 Galéria csoport: Cigánymózes, rendezõ: Hajós Zsuzsa 
27 Fülke Társulat (Márton Kristóf, Benkó Bence): Kövek a zsebben 
28 Adyák-Kimi Színpad 12: Létezõk, rendezõ: Mercs János 
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Nincs olyan fiatal, aki, mindegy milyen okokból: hogy háborúsdit játsszon a képernyõn, hogy e-mailt 
küldjön, dolgozatot írjon vagy chaten szerelmet valljon, szóval nincs olyan, aki ne ülne naponta a billen-
tyûzethez. És most ott van elõttünk az, ami egyszerre személyes és egyszerre a legeslegszemélytelenebb 
dolog � már nem csak ritmusjátékot látunk, hanem vallomást arról a világról, amiben élünk. Kellett hozzá 
tíz kidobott billentyûzet a szemétbõl. 
A semmibõl színházat csinálni, talán ez volt a legerõsebb élményem. Ez volt az, amit én, úgynevezett 
profi, leginkább irigyeltem a fiataloktól. Színházban dolgozom, tapasztalatból tudom, néha heteket agyal 
az ember, és nem jut célba, aztán egyszer csak itt van az orrom elõtt egy pofonegyszerû dolog, legfeljebb 
�ellopni� tudnám... 

Van még olyan az elmesélteken kívül, amit még �ellopnál�? 

�Lopni� szabad egyfelõl, másfelõl meg nem lehet. Azért mondom, hogy szabad, meg nem lehet, mert a 
megoldást elszedhetem, és az nem bûn, de azt az utat, ami a megoldáshoz vezetett, nem tudhatom bejárni. 
Volt a Mese címû egyszerûcske elõadás (Art Commandó Interaktív Színpad: Mese, rendezõ: Szeszák 
Szilvia), a közönséggel játékos kapcsolatot teremtve meséltek el egy szimpla történetet az ördögrõl, ami 
attól fénylett föl, hogy valóban tudtak játszani velünk. Ilyet láttunk már, persze. De az a legfõbb kérdés, 
hogy meg tudod-e jól szólítani a nézõt. Merthogy a nézõk 90 százaléka, közéjük tartozom én is, irtózik at-
tól, hogy õt bármire késztetik, bármit akarnak tõle. Izgul, hogy ne õ legyen a kiszemelt. De ha azzal az 
emberséggel, természetességgel és esetlenséggel közelednek hozzá, ahogy ez a csapat csinálta, még az is 
megtörténhet, hogy én, aki a legutolsó vagyok, aki erre vágyna, már szinte azon izguljak, hogy engem is 
valahogy bevonjanak a játékba. Ezt a közvetlenséget és természetességet például nagyon szívesen ellop-
nám, de hogyan? Õk nyilván olyasfajta csapat, olyasfajta együttléteik vannak, amiben ez a létezés magá-
tól értetõdõ. 
Látszólag nem szakmai kérdésrõl beszélek: emberség, közvetlenség, a másik szeretetteljes megszólítá-
sa� De ezek számomra a színházhoz és persze az élethez tartozó fontos kiindulópontok. Azt remélem, 
zsûritagként is ezeket tudtam a magam módján érvényesíteni. 

 (Hajónapló Mûhely 7.) 

Azonnali visszacsatolás 
� válogatás a fesztiválon készült rövid kritikai írásokból � 

 
Galéria Csoport: Cigánymózes 
A Cigánymózes címû elõadás a lázas keresés színháza, az ön-
magát és világát megkérdõjelezõ ember kiáltása. Ránk zúdít-
ják azt a kérdésáradatot, amely felgyülemlett bennük, de a fõ 
kérdés, amely alakítja a történetet, az identitás mibenléte. A 
legfõbb probléma: megválaszolni, hogy ki vagyok én. Pusztán 
a koordinátarendszer egy pontja vagy individuum? Mitõl le-
szek az, aki vagyok? A fogantatás pillanatában már minden 
eldõlt volna? Vagy olyanná alakítom önmagam, hogy a tükör-
ben látott képemmel maximálisan elégedett lehessek? A fe-
szült csendben a színpadról tanácstalan arcok merednek a né-
zõkre, akik ugyanekkora kétellyel tekintenek vissza. 
A történet fõhõse Mózes, egy cigány származású egyetemista 
fiú, aki halála elõtt végiggondolja, hogy ki is õ valójában. A 
vég elõtt gondolatban visszatér a kezdethez, a faluba, ahonnan 
elindult. A kúthoz, amely egyszerre a születésnek és a halál-
nak is szimbóluma. Felidézi gyerekkori emlékeit, szerelmeit, a 
helyet, amelyet egy csapásra maga mögött hagyott. Anyja 
mindent megtett, hogy fiának jobb életet biztosítson, és hogy 
semmilyen szálon se kötõdjön a közeghez, amelybõl szárma-
zik. Megrendítõ az anyát alakító lány monológja, amelyben ar-
ról beszél, hogy mennyire reménykedett abban, hogy fia elfe-
lejti õt is. A cigányság ebben az elõadásban nem etnikai kér-
déseket vet fel. A cigány szót ki lehetne cserélni négerre, zsi-
dóra, magyarra, kék szemûre, vörös hajúra, heteroszexuálisra, 
homoszexuálisra, gazdagra, szegényre stb. Mindezek megha-
tározzák származásunkat vagy a természettõl kapott identitá-
sunkat, és egyben le is határolnak minket. 

A szereplõk koncentrált játékukkal végig hitelesek, az olykori 
szövegtévesztések ellenére is. Az elsõ perctõl beszippantanak 
a világukba, és magukkal ragadnak. Mózes alakja kiemelt fi-
gura, a többiek pedig olykor különálló szerepet játszanak, oly-
kor egységbe olvadva kórusként vitáznak Mózessel. Összessé-
gében lényegtelen egyéni teljesítményeket értékelni: a csapat 
egyben alkot egy egészet. Mintha egyszerre lélegeznének, 
együtt léteznek, szimbiózisban. Ezt csak olykor törik meg apró 
momentumok, ilyen például az elõadás elején lévõ éneklés, 
amely bár nagyon szép, nem tud a jelenet szerves részévé vál-
ni. (�) 
Mózes szeretné elhinni, hogy õ a bibliai Mózes, aki kettévá-
lasztotta a tengert, és kivezette népét a rabságból, de a többiek 
közlik vele, hogy õ csak Cigánymózes. Az önmagáról alkotott 
idea szertefoszlik, s az egyénisége ismét megkérdõjelezõdik. 
Ezzel a momentummal felvetõdik a legkínzóbb kérdés: fontos 
vagyok-e egyáltalán? Ki mondja meg? Isten? Hiszen végül 
úgyis mindenki meglátja a sarokban a halált.  

Kelemen Kristóf 
 
(�) Mózes sorsában benne van népének felemelkedési lehetõ-
sége, de halálával mindez meghiúsul. Mózes története leképezi 
a cigányság problémáját: a beilleszkedésnek vagy az identitás 
megõrzésének kérdését. Az élet elindulása, a születés, az utca 
elején elhelyezkedõ kút, és a halál ugyanaz a kút, az újrakez-
dés, a tiszta lappal indulás motívuma. Hajós Zsuzsa rendezõ 
ezt a sokrétûséget dolgozza össze egyetlen elõadássá, amely-
nek világában biztonságosan mozognak az elõadó diákok. (�) 


