
 

 

 

 
 
Kedves Tanárnő, Tanár Úr! 
 

A 2015/2016-os évadban műsorra tűztük a Kövek című színdarabot színházunk nagyszínpadán. A 

történet két kamaszról szól. Shy Boy tizenhárom éves, Yahoo pedig tizenöt. A suliból ismerik 

egymást. Unalomból (vagy nem, ki tudja), szeretethiányból (vagy nem, ki tudja), 

figyelemfelkeltésből (vagy nem, ki tudja), butaságból (vagy nem, ki tudja) betörnek egy raktárba, 

aztán kalandvágyból (vagy nem, ki tudja) megpróbálnak felgyújtani egy macskát - végül egyszerű 

csínytevésből (vagy nem, ki tudja) köveket dobálnak egy felüljáró tetejéről az alattuk suhanó 

autókra. Tetteik nem maradnak következmények nélkül...A megtörtént esetet feldolgozó darabot 

Európa-szerte telt házakkal játszották. Magyarországon először a Kolibri- Gyermek és Ifjúsági 

Színház mutatta be a színművet. A 2003-as bemutató szomorú aktualitását az adta, hogy 

Magyarországon a 2000-es évek elején több mint harmincan haltak meg a vonatokra, autókra 

hajigált kődaraboktól.Az előadás több mint 10 évig volt repertoáron a Kolibri Színház 

nagyszínpadán, 2007 óta pedig osztálytermekbe is utaztatják – eddig több mint 200 alkalommal 

játszották.  

 

A kamaszokról szóló történetet szívből ajánljuk általános iskola felső tagozatosai számára. Célunk 

nem az ítélkezés, hanem a kérdésfelvetés, a probléma megnevezése. Bár az előadás – reményeink 

szerint – nem szorul magyarázatra, ezzel feldolgozó kérdés- és játékcsomaggal szeretnénk Önnek és 

osztályának segítséget nyújtani a produkció által felvetett kérdések feldolgozásában. Reméljük, 

hogy hasznosnak találja ötleteinket, javaslatainkat, hogy lesz lehetősége az előadás által felvetett 

kérdéseket tanítványaival osztálytermi keretek között boncolgatni. Az ajánlott tevékenységek nem 

feltétlenül épülnek egymásra, az osztály vagy csoport figyelmének irányát követve bátran 

szemezgethet az ötletek közül. Amennyiben részletesebb információra lenne szüksége a játékok 

levezetéséhez, kérem, küldje kérdéseit az aláírás alatt szereplő e-mail címre. Örömmel hallanánk 

visszajelzéseket arról, hogy melyik kérdést, játékot tartották diákjai a legizgalmasabbnak, vagy 

arról, hogy hogyan fejlesztette tovább a játékot. Természetesen az ajánlottaktól teljesen eltérő 

munkaformát is választhat, külön megköszönjük, ha ezeket az ötleteket is megosztja velünk. 

 

Jó munkát kívánok! 

 
Köszönettel: 

 
Madák Zsuzsanna 

dramaturg 
zsuzsanna.madak@gmail.com 

http://www.hevesisandorszinhaz.hu/eloadasok/nagyszinpad/1102/kovek


 

 

StefoNantsou – Tom Lycos 

KÖVEK 
általános iskola felső tagozatosai számára (5-8. osztály) 
 
A történetről és a színdarabról 
 
Az ausztrál történet két fiúról szól, akik unalomból, csínytevésből köveket dobáltak egy autópálya 
felüljárójáról, és így megöltek egy sofőrt. A darab a gyilkossághoz vezető eseményektől indul, és 
egészen a tárgyalás lezárulásáig követi az eseményeket. 
 
A megtörtént esetet feldolgozó darabot Európa-szerte telt házakkal játszották. Magyarországon 
először a Kolibri- Gyermek és Ifjúsági Színház mutatta be a darabot. A 2003-as bemutató szomorú 
aktualitását az adta, hogy Magyarországon a 2000-es évek elején több mint harmincan haltak meg 
a vonatokra, autókra hajigált kődaraboktól.Az előadás több mint 10 évig volt repertoáron a Kolibri 
Színház nagyszínpadán, 2007 óta pedig osztálytermekbe is utaztatják – eddig több mint 200 
alkalommal játszották.  
 
A történet szereplői 
 
A fiúk: 
Shy Boy (13 éves) – Barsi Márton 
Yahoo (15 éves) – Mihály Péter 
 
A nyomozók: 
Russo – Mihály Péter 
Quinn – Barsi Márton 
          

 
JAVASLATOK, ÖTLETEK A FELDOLGOZÁSHOZ – TANÁROK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA 

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház feldolgozó foglalkozásának átvett és engedélyezett anyaga. 
Készítette: Róbert Júlia és Végvári Viktória.  

Az eredeti oktatási anyag azIgazságügyi Minisztérium Országos Bűnmegelőzési 
Titkárságatámogatásával készült 2003-ban. 

Átdolgozta: Gyevi-Bíró Eszter és Madák Zsuzsanna 

 

1. Beszélgetés a történetről és az előadásról 

 Miről szólt nektek ez a történet? 

 Milyen lehetett a két fiú családi háttere? Miben hasonlít. és miben különbözik az életük? 
(A 2. és a 3. munkaforma kapcsolódik a kérdéshez.) 

 Az esküdtszék szerint nem bűnösök. Szerintetek? Ti mit gondoltok? Bűnösök vagy nem? 

 Szerintetek volt-e különbség a két fiú hozzáállása között? 

 Mit gondoltok, mennyiben befolyásolja ezek után a két fiú életét az, ami történt velük? 

 Voltak-e az előadásban részek, amelyek kevésbé voltak érthetőek? 

 Melyek voltak a legizgibb részek? Melyek voltak unalmasabbak? 
 

 



 

 

2. Az élet egy napja (még a kődobálás előtt) – beszélgetés és jelenetalkotás  

Beszélgessünk arról, hogy milyenek lehettek a fiúk hétköznapjai, milyen lehetett az életük a 
kődobálás előtt.  
Ebben a játékban mi is színházi rendezőkké és szereplőkké válhatunk. Kiscsoportokban vagy 
párokban készítsetek egy-egy rövid jelenetet a fiúk mindennapjaiból! 
 
A jelenetet meghatározhatja a jelenet címe, a helyszínek megválasztása (pl.: osztályterem, otthon, 
utca stb.), a szereplők meghatározása (pl.: Yahoo, Shy Boy, Yahoo anyukája;Shy Boy anyukája, 
apukája; Yahoo osztálytársai, Shy Boy osztálytársai stb.)  
 
3. Shy Boy és Yahoo életvonala(a kődobálásig) – beszélgetés és ábrakészítés (életvonal) 
Beszélgessünk arról, hogy milyen lehet a két fiú családi háttere, milyen lehetett a gyerekkoruk, 
milyen lehet a két fiú élete. Majd alkossuk meg a két fiú életrajzát. Két csoportban nagy papíron 
készítsünk egy-egy tetszőleges ábrát. Ezen az ábrán jelöljük meg életük legfontosabb eseményeit a 
születésüktől a kődobálásig. 
 
Ábrák fejtése: 

 Melyek ezek az események? 

 Miben hasonlít és különbözik a két fiú élete? 
 
4. A kő (az utolsó kő eldobása utáni pillanat) 

Emlékezzünk vissza arra a pillanatra, amikor Shy Boy eldobta az utolsó követ, amellyel eltalálta az 
autót. Nem tudta pontosan, hogy mit tett, de érezte, hogy nagy a baj.  
Mondjátok el egyes szám első személyben, hogy mit gondolnak, éreznek ebben a pillanatban a 
fiúk! (Pl.: Én Shy Boy vagyok, és nagyon megijedtem…;Shy Boy vagyok, és szeretném meg nem 
történtté tenni az előző fél percet…; Yahoo vagyok, és azt gondolom, hogy most valami olyan 
történt velem, ami eddig soha…) 
 
5. A fiúk címlapon vannak (a tárgyalás időszaka alatt) – interjúkészítés párokban 

Egy hónapig tartott a fiúk tárgyalása. Ezalatt az idő alatt számos interjú készült az ügy kapcsán. 
Készítsük el párokban ezeket az interjúkat! 
 
A párok döntsék el, hogy ki az interjúalany (néhány ötlet: tanár, anya, osztálytárs, nyomozó, 
szemtanú), a riporter milyen típusú újságtól, magazintól jött (pl.: napilap, bulvársajtó stb.). 
 
A párok megmutathatják egymásnak az interjúkat. 
 
6. Hogyan tovább? (a tárgyalás után) – beszélgetés és ábrakészítés (életvonal) – az ábrakészítés 

a 3. munkaforma folytatása 

Az esküdtszék meghozta az ítéletet: nem bűnösök. A tárgyalóteremből szabadon távozhatnak.Mit 
gondoltok, mennyiben befolyásolja ezek után a két fiú életét az, ami történt velük? 
 
Egészítsétek ki az életvonalat: melyek lesznek életük legfontosabb eseményei a jövőben? 
 
 
 
 


