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A könyvbemutatón számos színházi nevelési 
társulat tagja jelen volt. A szakma egy részét 
az is érdekelte, a kutatók milyen minőségbeli 
eltéréseket tapasztaltak a látott programok 
között. Vizsgálódásaik eredményességéről, 
hasznosságáról és egyéb tapasztalataikról kér-
deztem a kutatás vezetőit.

– Mikor kezdtetek színházi neveléssel foglal-
kozni?

Bethlenfalvy ádám: 
1998-ban kezdtem a 
Kerekasztal Színházi 
Nevelési Központnál1 
dolgozni, amit akkori-
ban Kaposi László2 ve-
zetett. Ez magyaror-
szág első, 1992-ben 
alakult színházi nevelési társulata volt. Itt 
színész-drámatanárként tevékenykedtem. 
olyan színházi előadásokat hoztunk létre, 
amelyekhez feldolgozó program is kapcso-
lódott. mindez része volt egy három órás 
csomagnak, amire minden alkalommal 
egy-egy osztály jött el.

cziboly ádám: 1999-ben csatlakoztam a 
budapesti KávA3 Kulturális műhelyhez, 
mely magyarország második színházi ne-

1 
2
3

velési társulata volt. Formálisan 1996-ban 
vált ki a Kerekasztal Színházi Nevelési 
Központból, de első, önálló programját 
már korábban is elkezdte a Kerekasztalon 
belül. Eleinte nagyon hasonlóan dolgozott, 
mint az előbb említett másik társulat. Eh-
hez az akkor még négy fős csoporthoz csat-
lakoztam. 2011-ig ott tevékenykedtem kul-
turális menedzserként, majd gazdasági-, 
stratégiai-, projekt- és kutatásvezetőként.

– Miért tartjátok 
fontosnak, hogy ez a 
színházi nevelési ku-
tatás elkészült?

B. Á.: – Nagyon 
fontosnak tartjuk, 
hogy az egyre bővü-

lő színházi nevelési programokról tájéko-
zódva a pedagógusok tudatosan döntsenek.

c. Á.: – Színházi neveléssel az 1990-es 
években szinte csak az a két társulat foglal-
kozott, ahonnan mi is jövünk, majd az el-
múlt néhány évben történt egy robbanás-
szerű növekedés. Hogy ennek mi az oka 
– pályázati források, vagy egyszerre vették 
észre kőszínházak és függetlenek, hogy ez 
egy hatékony módja a gyerekek és fiatalok 
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1 http://kerekasztalszinhaz.hu/a_kerekasztalrol (2013.12.30.)
2 http://www.gyermekszinhaziszemle.hu/szemletanacs/126-kaposi-laszlo.html (2013.12.30.)
3 http://www.kavaszinhaz.hu/index.php (2013.12.30.)
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megszólításának, esetleg, hogy bekerültek 
a köztudatba ezek a fajta programok – azt 
nem lehet biztosan tudni. A kutatás során 
majdnem háromszáz olyan szervezetet ke-
restünk meg, amelyekről valamilyen mó-
don sejtettük, hogy van ilyen programja. 
Eddig a szakmabeliek sem rendelkeztek 
egymás munkájára teljes körű rálátással, 
ezért is volt időszerű felmérni, hogy jelen-
leg mi zajlik magyarországon.

– Mi volt a benyomásotok az iskolákról? 
Mennyire tartották fontosnak, hogy diákjaik 
eljussanak ezekre a programokra?

c. Á.: – A kutatás nem 
terjedt ki az iskolákra, 
ám a színházi progra-
mokon részt vevő diák-
csoportokkal elbeszél-
gettünk, kísérő 
pedagógusukkal szinte 
mindig felvettük a kapcsolatot. Ezek alapján 
úgy becsüljük, mintegy kétezer intézmény 
még sosem vett részt színházi nevelési prog-
ramokon. Sok olyan iskola van, ahol még 
nem hallottak az ilyen programok létezésé-
ről, vagy nem elég nyitottak a befogadásra. 
Az érem másik oldala, hogy van néhány 
olyan intézmény, vagy pedagógus is, akik 
viszont nagyon lelkes elkötelezettjévé váltak 
ezeknek a foglalkozásoknak. Előfordult, 
hogy ugyanazzal a tanárral teljesen véletle-
nül három-négy különböző programon is 
találkoztunk, s a diákok is elmondták, hogy 
sok színházi nevelési foglalkozáson vesznek 
részt. vannak pedagógusok, akik ugyan egy 
évben egyszer elviszik valamelyik színházba 
– általában szervezett programként – diák-
jaikat, de nem olyan rendszerességgel, mint 
azok, akiket az előbb említettem. Ehhez 
már elkötelezettség kell a tanárok részéről, 
és fontos, hogy az igazgató is támogassa 
mindezt. Hiszen elég sok adminisztratív te-
endővel járhat, ha egy osztályt tanítási idő-

ben külső helyszínre visznek. Azért, hogy 
segítsük a pedagógusokat, a könyvben min-
den egyes programnál az oFI szakértője 
megírta, hogy mik az adott program Nat 
kapcsolódásai, illetve van egy külön fejeze-
tünk is, melyben látható, hogy általánosság-
ban a Nat és a hozzá kapcsolódó egyéb sza-
bályozások mely pontokon indokolják, hogy 
egy osztály színházi nevelési programokon is 
részt vegyen.

– Az alapján, amit láttatok, mi rajzolódott 
ki számotokra a felnőttek és a diákok viszo-
nya kapcsán?

B. Á.: – Ezek a színházi 
nevelési programok válto-
zatos témákat kínálnak. 
Lehetnek irodalmi alapú-
ak vagy a művészetekről 
szólók, de emellett gyak-
ran emberi vagy társadal-

mi problémákat is feszegetnek. Az a ta-
pasztalatunk, hogy a diákok igénylik, hogy 
közösen gondolkozzanak problémákról, 
kérdésekről, alkotásokról, és szeretik, ha 
párbeszédbe lépnek velük, hálásak, ha va-
lóban partnerként kezelik őket, vagyis ha 
érdemi beleszólásuk van a program mene-
tébe. A fiatal korosztályt tehát komolyan 
kell venni! A másik fontos szempont a diá-
kok részéről az előadások színvonala volt. 
Ez üzenet a szakma számára, hogy igényes, 
magas művészeti minőségű színházi elő-
adásokat hozzanak létre.

c. Á.: – Azt tapasztaltuk, hogy a diákok-
nak mindig van véleménye, de csak akkor 
mondják el, ha kérdezik őket. A program 
után mindig ugyanazt a nyolc kérdést tet-
tük fel a részt vevő fiataloknak, melyek 
elég jó képet adtak arról, hogyan véleked-
nek az adott foglalkozásról. Nagyon pon-
tosan érzékelték, ha valaki didaktikusan 
meg akarta mondani nekik az igazságot. 

sok olyan iskola van, ahol 
még nem hallottak az ilyen 

programok létezéséről, vagy nem 
elég nyitottak a befogadásra
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4 Az 1996-tól napjainkig születettek, akiket születésüktől kezdve digitális technológia vesz körül.
5 Az 1965 és 1975 között születettek, ők a digitális bevándorlók, akik használják az új technikai vívmányokat,  
de nem beleszülettek ebbe a világba, hanem életük során sajátították el ezen eszközök használatát.
6 Az 1976 és 1995 között születettek, szintén jellemző rájuk az informatikai eszközök széleskörű ismerete és használata.
7 http://www.thalia.hu/index.php/main/program/a-gyava_2715 (2013.12.30.)

Érdekes megfigyelés, hogy van egyfajta 
kölcsönös problémavakság. Azok a gyere-
kek, akiknek többsége a Z-generációhoz4 
tartozik, nagyon különbözően látják a vilá-
got, mint mi, az X-generáció5 tagjai. Amit 
mi problémának érzékelünk, például a ra-
dikalizálódás, a szélsőséges ideák terjedése, 
az sokszor a Z-generáció számára nem ér-
zékelhető. Ezzel szemben vannak olyan 
színházi nevelési programok, melyek pél-
dául az internet használatáról szólnak, egy-
egy ilyen programnál viszont egy X vagy Y 
generációs6 alkotó próbál belépni a mai fia-
talok hétköznapjaiba, és megérteni, hogy a 
Z-generáció tagjai ho-
gyan gondolkodnak.

– Mit érzékeltetek a fiata-
lok részéről? Mennyire 
voltak együttműködőek 
egy-egy foglalkozás során? 
Látszott-e különbség más-
más középiskolák tanulói 
között hozzáállásban, 
gondolkodásban?

B. Á.: – Nem érzékeltem ilyen szempont-
ból meghatározó különbséget, bár nem a 
diákok felől közelítettük meg a kutatást, 
hanem a programok felől vizsgálódtunk. 
Nem szociális hátterétől függött, milyen 
módon viselkedett egy osztály, milyen mó-
don lépett interakcióba, vagy hogyan nézte 
az előadást. Sok tényezőn múlik, hogy a fi-
atalok hogy vesznek részt, hogy vonódnak 
be. Az egyik, hogy milyen kulturális kö-
zegből jönnek, milyen színházra szocializá-
lódtak. A másik, hogy rendszeresen jár-
nak-e ilyen eseményekre, vagy először 
voltak ilyen programon. A viselkedésük 

4

függ a programtól, és attól is, hogy éppen 
milyen állapotban vannak közösségileg.  
Az is fontos kérdés, hogy azok az osztá-
lyok, akik hozzászoktak ahhoz, hogy 
együtt gondolkodjanak, talán könnyebben 
vesznek részt ilyen helyzetekben, de lehet, 
hogy pont egy ilyen élményre van szüksé-
gük azoknak a gyerekeknek, akiknek eddig 
erre kevesebb lehetőségük nyílt. Az együtt-
gondolkodás megtanulása egy folyamat ré-
szeként jelenhet meg a tanár eszköztárá-
ban, a pedagógiai munkában. mi viszont 
csak egyszeri előadásokat, programokat 
láttunk. Fontos, hogy a pedagógusok kom-

munikáljanak az alko-
tókkal, tudják, miről 
szól az előadás, amire 
viszik a diákokat. Erre 
láttunk nyitottságot.

c. Á.: – Nagyon kü-
lönböző csoportokkal 
találkoztunk. A prog-
ramok többsége általá-

ban egy osztálynak, vagy kisebb csopor-
toknak szól. Fontos része a programoknak 
azonban, hogy az alkotók érdemi interak-
cióba lépjenek a gyerekekkel, fiatalokkal. 
Hogy ezt hogyan fogadják a diákok, arról 
mást mond egy drámatagozatos gimnazis-
ta, és mást egy olyan fiatal, aki életében 
először járt színházban. A gyáva7 című osz-
tálytermi előadás után egy drámatagozatos 
diák azt mondta, hogy amikor ilyen köz-
vetlenül beszél vele a színész, a játék során 
megszólítja, az kibillenti a szakmaiságból. 
Szemben egy nagyszínpadi produkcióval, 
azt sokkal „szakmaibban” nézi. Amikor 
egy kelet-magyarországi város színházában 
voltunk, ott azt állították a színészek, hogy 

a diákok igénylik, hogy közösen 
gondolkozzanak problémákról, 

kérdésekről, alkotásokról, és 
szeretik, ha párbeszédbe lépnek 

velük, hálásak, ha valóban 
partnerként kezelik őket
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a szervezett ifjúsági előadásoktól korábban 
rettegtek, mert nem jól fogadták őket a di-
ákok. Amióta viszont bármifajta előkép-
zettség nélkül két színész kimegy egy tan-
óra erejéig az osztályokhoz, és abban a 
negyvenöt percben beszélgetnek, játszanak, 
csupán ennek következtében köze lesz a 
gyerekeknek a színházhoz. mikor az elő-
adáson újra látják ezeket a színészeket, ak-
kor már máshogy nézik őket. 

A kutatás során azt ta-
pasztaltuk, hogy kétféle in-
terakciót lehet megkülön-
böztetni: a zárt, és a nyílt 
interakciót. Ez nem minősé-
gi megkülönböztetés. A zárt 
interakciók inkább a törté-
netbe való bevonódást segí-
tik, ezek dramaturgiailag kiszámíthatób-
bak. Például az előadás során odaadnak 
egy levelet a nézőnek, hogy olvassa fel, 
mintha ő lenne a hírnök. vagy a gyereke-
ket egy ponton felhívják a színpadra, és 
megkérik őket, alakítsanak erdőt. Esetleg 
olyan kérdéseket tesznek fel, hogy tet-
szett-e az előadás? Ezek azok az interakci-
ók, amelyeknél viszonylag kiszámítható, 
mi fog bekövetkezni. A nyílt interakció so-
rán arra kérik a gyerekeket, hogy érdem-
ben reflektáljanak az előadásban történtek-
re, vagy hogy gondolkodjanak azon a 
problémán, amit az előadás kínál, esetleg 
szavaikkal, tetteikkel alakítsák a cselek-
ményt. Kérdés, hogy erre a kétfajta inter-
akcióra másként reagál-e egy színházhoz 
kevésbé szokott közönség vagy sem. A zárt 
interakciónál az alkotók nem mindig vár-
nak érdemi választ, például, ha a színész a 
jelenetben úgy tesz, mintha megszólítaná a 
nézőket, valójában nem várja tőlük, hogy 
válaszoljanak is. Ezt a színházhoz szokott 
közönség érti, de akadt példa arra is, hogy 
a diákok még nem találkoztak ilyen elő-
adással, és elkezdtek válaszolni, amire vi-
szont a színész nincs felkészülve. Azért fon-

tos, hogy leírtuk, egy programon belül mi 
várható, mert így a pedagógus tudja, mi 
fog történni az osztályával, hiszen ő ismeri 
a saját csapatának színházi felkészültségét. 
El tudja dönteni, hogy arra a programra 
kellő mértékben felkészültek-e már diákjai. 
Színházi élményhez nem szokott osztályt 
nem érdemes olyan előadásra vinni, ahol 
csak zárt interakciókkal találkoznak, mert 
nem fogják érteni a helyzetet. Őket vagy 

egy klasszikus színházi elő-
adásra érdemes elvinni, 
ahol nincsenek interakci-
ók, vagy olyan programra, 
ahol nyílt interakciókkal 
operálnak. Az a tapaszta-
lat, hogy a szociálisan hát-
rányos helyzetű gyerekek 

nagyon hálásak, ha megkérdezik a vélemé-
nyüket, és gyakran ügyesebben bekapcso-
lódnak nyílt interakciókkal operáló prog-
ramokba, mint azok, akiknek sok hasonló 
élményben volt már részük.

– Rengeteget dolgoztatok azért, hogy ez a 
könyv megszülethessen. Sejtem, hogy sok 
olyan rész kimaradt, amit szerettetek volna 
még beleírni. Mi lehet a következő színházi 
nevelési kutatás témája?

B. Á.: – Ha bárki kezébe veszi ezt a köny-
vet, nem biztos, hogy az az érzése, hogy eb-
ből sok minden kimaradt. Ez egy olyan kö-
tet, amiben mindenki megkeresheti, ami őt 
érdekli. van, akinek a foglalkozások leírásai 
lesznek hasznosak, másoknak a végén talál-
ható fogalomtár, amiben próbáltuk a termi-
nológiát tisztázni, melyre szintén nagy 
szükség van ezen a területen. Hisz amikor 
párbeszédbe elegyedünk, jó lenne, ha egy-
egy kifejezésen ugyanazt értenénk. Sokféle 
kutatást lehetne készíteni a színházi nevelési 
programokról. A jelenlegi beszélgetés kap-
csán is felmerülő kérdés, hogy a diákok 
szemszögéből hogy néz ki mindez. Koráb-

leírtuk, egy programon 
belül mi várható, mert így 
a pedagógus tudja, mi fog 

történni az osztályával
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ban vizsgálták már, milyen hatással vannak 
rájuk a dramatikus eszközök. Több kutató 
szűkebben, egy-egy programot követve vizs-
gálta, hogyan működik mindez. Érdekes le-
het még a könyvben lévő katalógust aktua-
lizálni és könnyebben (interneten) 
elérhetővé tenni. A szakma felől folyamato-
san felmerül az igény a programok minősí-
tésére is, ám mi ezt egy kutatás kereteiben 
nem tehettük meg. Tegye ezt az olvasó az 
alapján, amit leírtunk. A felelősség a peda-
gógusok és a szülők kezében van, akik dön-
tenek arról, milyen programokra viszik di-
ákjaikat, gyerekeiket.

c. Á.: – Az Elemzés és statisztika részben 
körülbelül hatvan oldal átfogó elemzést ír-
tunk a területről. még egy ugyanilyen vas-
tag könyvet – vagy ennél többet is – meg 
lehetne tölteni a jelenleg rendelkezésünkre 

álló adatok további elemzésével. Sok kér-
dést feltettünk, melyektől azt reméljük, 
hogy ez majd a terület kutatói számára is 
megtermékenyítően hat. Egyre többen 
vannak, akik a már felmerült kérdésekből 
írják PhD-jüket vagy DLA-jukat, és egyre 
többen írnak a témában szakdolgozatot is. 

Egy kutatás nem minősít, viszont a 
szülők, pedagógusok döntéseikkel hozzájá-
rulnak a színházi nevelési paletta arculatá-
hoz, és ahhoz, hogy hosszú távon hogyan 
változik ez a terület. 

Őszintén szeretnénk párbeszédet erről  
a könyvről! Ha valakinek kérdése van, ke-
ressen meg minket, ha véleménye van, írja 
meg! Azon tanárok, akik még nem vittek 
osztályokat ilyen típusú programokra,  
nézzenek bele a könyvbe, és válasszanak!  
mindenki megtalálhatja a saját ízlésének, 
érdeklődésének megfelelő programot.

LANCSIN LuCA – Az emberekre hatással van a környezetük. Minden ember lakása a személyiségét tükrözi.  
Érdekelnek a különféle lakberendezési stílusok.
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