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Minden, ami tantárggyal, tanulnivalóval állt összefüggésben, minden koncentrációs kötelezettség riasztot-
ta õket. Nekik keveset segíthettem. Hatalmas energialekötést jelentettek a destruktív agresszívak, az õ ha-
tásuk kiegyensúlyozását, az egész évi zavartalan elõrehaladást az osztályfõnök gyakori � bár néma � je-
lenléte biztosította. Közülük nem egynek viszont valódi felszabadulást, nagyszerû �kiélési� lehetõséget 
nyújtott a játék, a szereplés: amíg a kollektív munka tartott, minthogy jól érezték magukat, hozzászelídül-
tek a többiekhez. 

A legtöbb gondot talán az a népes csoport okozta, akik ugyan be-beálltak a játékba, de csak nagyon 
testre szabott vagy nagyon aprócska feladatot, gondolkodási terhelést nem jelentõ szerepet kaptak. Erõlte-
téssel hiába próbálkoztam, csak nagyobb ellenállást váltott ki. Így kénytelen voltam minden alkalommal 
számukra külön kispekulálni azt a kicsi, de nem hamis feladatot, amit kis kelletõzés után elvállaltak. Két-
három olyan gyerek is akadt az osztályban, akiknek a játékok hozták meg az évek óta hiába várt sikerél-
ményt. Õk, az egyébként társtalanok, az osztály kivetettjei, elsõ perctõl kezdve érezhették, hogy számítok 
rájuk, becsülöm õket, és nem telt bele egy fél év, szereposztási manipulációimmal elismerést szerezhet-
tem nekik társaik között is. 

 
 
 

Mindenestül egy kis túlbuzgalom és új seprûs seprés érzõdik ezen az íráson. Tíz év után szkeptikusabban, 
tudatosabban a következõ tanácsokat adhatnám akkori magamnak: 
1. Ne dolgozz egyedül! Eredményeidet � ha vannak � csak a gyerekekkel állandóan együtt lévõ pedagógus 
teheti maradandóvá. 
2. Figyeld a szaktanárt, mire van szüksége, tudásoddal, fantáziáddal neki hozd keze ügyébe a felhasznál-
ható módszereket. 
3. Ne ragaszkodj a tudnivalókhoz, játsszál többet a gyerekek kedve szerint! 
És végül: ne csüggedj! 

 

Színház a nevelésben 
Theatre-in-education 

Mezei Éva 

A nehézkesnek hangzó szóösszetétel angolul is � theatre-in-education � nehézkes, mégis átment a köztu-
datba. Rövidítését � TIE � olyan természetesen ismeri és használja az egyszerû angol honpolgár, mint mi 
azt, hogy RTV vagy ÁHZ. 

Az, hogy �átment� a köztudatba, kissé angolos jelentéktelenítés, �understatment�, mert nem ment, 
hanem belegyömöszölték, belepasszírozták azok, akik húsz-huszonöt évvel ezelõtt felesküdtek erre a 
színházi formára. Szerencséjükre, a hatvanas-hetvenes években a Labour kormányozta kultúrintézmények 
szívesen támogatták õket, meglátva ezekben az elõadásokban egyrészt a hátrányos helyzetûek integrálá-
sának lehetõségét, másrészt a társadalmi érzékenység, a közéleti aktivitás egyik emelõjét. 

TIE � ez ma már nemcsak elõadási módot jelent � errõl alább részletesen �, hanem szervezeti formát 
is. Igen sok TIE-társulat mûködik Angliában, a legnagyobbak jelentõs színházakon belül (Coventry, 
Newcastle stb.). Vannak oktatási intézmények által fenntartott tíz-húszfõs stabil társulatok és vannak há-
rom-négy személyes, saját szakállukra kísérletezõ csapatok. A társulatok tagjai színészek, tanárok, taní-
tók, képzõmûvészek. A csatlakozás nincs diplomához kötve, még az államilag fenntartott TIE-k is pár 
hónapos közös munka alapján veszik fel a jelentkezõket, nem kérnek bizonyítványt. 

A kérdésre, hogy mi ez a speciális forma, miben különbözik a hagyományos vagy akár a nálunk is-
mert avantgárd elõadásoktól, válaszul álljon itt � elméleti magyarázkodás helyett � két TIE-színház elõ-
adásának ismertetése. 

A Curtain Theatre a londoni Aldgate kerületben, a város oktatási központja, az ILEA (Inner London 
Educational Authority) tartja fenn. Kis, tizenkét fõs társulat egy szép nagy színház- és ugyancsak nagy 
próbateremmel, egy-két öltözõvel, irodával. Mint minden TIE-társulat, nemcsak házon belül, de iskolák-
ban vagy adott esetben kiállítási helyiségekben, múzeumokban is dolgoznak. Idén tavasszal bemutatott 
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Labyrinth címû izgalmas meséjüket �otthon� játsszák nyolc-kilenc éveseknek, egyszerre legfeljebb két 
osztálynak. 

Megérkezünk. A huszonhat harmadik osztályos leteszi a kabátját, és a próbateremben körülüli a ren-
dezõt, Rosemary Linnelt, beszélgetnek. Rosemary megtudakolja, ismerik-e a krétai labirintus és a Mino-
taurusz történetét, hozzáfûzi, hogy ez tulajdonképpen az emberi ügyesség és hõsiesség meséje. Tudják-e, 
mi az, hogy hõs? Ki a hõs? Hogyan vélekednek, képesek lennének-e ma valamilyen hõstettre? A mai elõ-
adáson bizonyíthatnak, ma szükség lesz hõstettekre. Van-e valaki, aki úgy gondolja, hogy már véghezvitt 
valamilyen hõstettet élete során? 

Az eddig pergõ és lelkes válaszok lelassulnak, a gyerekek gondolkoznak, majd beszámolnak hõstette-
ikrõl, kutyák, macskák, madarak megmentésérõl, vakok átkísérésérõl az úton stb. A körben velük együtt 
ülõ, eddig néma fiatalember megszólal, gorombán lehordja a társaságot, lekicsinyli a hõstetteket, hence-
géssel, nagyképûsködéssel vádolja a gyerekeket, kijelenti, hogy nem egy bikafejû szörnyet, de még egy 
tehenet sem tudnának legyõzni. A vita azzal végzõdik, hogy John � így hívják a színészt � beszólítja tár-
sát, Royt, aki egy bikaszarvat tart a kezében. Hát, ha olyan ügyesek vagytok � így a felszólítás �, próbál-
játok a szarvat elkapni és Royt megfogni. Segítséget is kap a vállalkozó, egy kétméteres kötelet. 

Hat-nyolc gyerek is megpróbálkozik, természetesen sikertelenül, de igen nagy mulatság közben. John 
elmagyarázza, miért lehetetlen egy gyereknek egy kötéllel megfogni a bikát, és hozzáfûzi, �de ha a sza-
bály az, hogy mindenkinek csak egy kötele lehet, akkor�� A fennhagyott mondatra a gyerekek válaszol-
nak: a sikerhez több gyereknek kell összefogni. Rövid sommázás után, miszerint a hõstett rendszerint 
nem egy ember egyedüli, hanem sok ember egymásra épülõ tette, hosszabb tanulási periódus következik. 
Több mint fél órán keresztül gyakorolják, hogyan kell majd a labirintusban a Minotauruszt elfogni. Egy 
japán dárdatrükköt tanít John, kötelekkel: tizenkét gyerek hat kötéllel csapdát állít a bikafejûnek. Elpró-
bálják, hogyan fogják odacsalogatni, hogyan fogják a figyelmét a többiekrõl elterelni. Mire a próba véget 
ér, mind a huszonhatan testestül-lelkestül a feladat rabjai, a játék vérre megy. Úgy, hogy mikor Roy a 
szarvval újra elõjön, csak a szerencse menti meg: nekiesnek, de a csapdát elügyetlenkedik. 

Most újabb tanulási szakasz következik, tájékozódni kell majd a sötét labirintusban. Egy köteg vé-
kony spárga segítségével John megmutatja a módszert: egymáshoz kötik magukat, és így nem téveszthe-
tik el az utat visszafelé sem. Indulunk a labirintus felé, a kijelölt tizenkét bikaölõ harciasan csavarja da-
rabkákra a csapdakötelet. 

A színházterembe megyünk. A leeresztett függöny elõtt az elõszínpadon sötét lyuk, lejárat a süllyesz-
tõbe. Odalenn is vaksötét. Félelmetes zene szól, mintha hullámok csapkodnának, állatok bömbölnének. 
John megy le elsõnek a keskeny lépcsõn, majd sorban valamennyien, a bátor huszonhatok. Egyenként 
szólnak fel egymásért, az egyik kislány falfehér, hangosan vacog a foga, remeg az arca, de a hívásra ha-
bozás nélkül belép a lyukba, és eltûnik a süllyesztõben. 

A �labirintus� visszavezet a színpadra. Középtájon jövünk fel, a függönyökkel behatárolt térben lila 
és zöld ködök gomolyognak, a zene erõsödik. Suttogó utasítások, a csapdások elfoglalják a gyakorolt po-
zíciót, és megjelenik a szörny, gyönyörû és félelmetes. Vörös bársony állatfeje a vállából nõ ki, szarvköze 
legalább másfél méter. Embertestét combtõig meztelen lábszára hangsúlyozza. A sokat próbált módszer-
rel � és John erõteljes segítségével � csapdába ejtik, õrjöngve földre teperik. A zenében vészesen morajlik 
valami, John fölkiált, meneküljetek, beomlik a barlang! Szerencsére valamennyien kijutunk. A színházte-
rembõl � nagyon is szükséges � kis szünet után visszatérünk a próbaterembe, ismét leülünk beszélgetni. A 
gyerekek a kettõs tudat mûködését prezentálják. �Nagyon félelmetes volt, és mitõl volt olyan zöld színe a 
füstnek?� �Szépen bömbölt a bika. Hol voltak a hangszórók? Nem láttam.� �A labirintus volt a legjobb, 
annyira izgultam. Mibõl csináltátok, mert volt fa is, meg talán kõ is, meg valami síkos. Mi volt az?� 

John és Roy minden kérdésre válaszolnak, az önmagát legyõzõ kislányt, mert észrevették, megdicsé-
rik, aztán egy dossziét adnak át a tanító néninek, aki egész idõ alatt velük volt. 

A dossziéban színes papírlapok. Az elsõ lapon útvesztõk, labirintusok, a másodikon Knosszosz, a pa-
lota alaprajza, a harmadik: szent állatok régen és most, a negyedik: állatlegyõzõ hõsök, az ötödik: bikafe-
jûek és más szörnyetegek, valamennyihez elemzések, tanulságok. A dosszié utolsó lapján feladatok: írd le 
vagy rajzold le a világ legrémesebb szörnyetegét. Írd le, milyen volt találkozásod Minotaurusszal. Írj egy 
gyõzelmi indulót a labirintusból való kiszabadulásodról. Tervezz egy jelvényt mindazok számára, akik ki-
szabadultak a labirintusból. Ez a dosszié adja a színházlátogatást követõ óra anyagát, a tanító néni több 
példányt is vásárolhat a gyerekek számára. 

A GYPT � Greenwich Young People Theatre � , a greenwichi fiatalok színháza nagyobb vállalkozás, 
mint a Curtain, más a célzott korosztály is. A társulat által átalakított régi templomban két részleg mûkö-
dik, két vezetõvel: egy hivatásos TIE, mely rendszeresen tart elõadásokat a délkeleti körzet iskoláinak, és 
egy �mûvészeti mûhely�, amely esténként különbözõ korú és célú csoportokkal dolgozik: improvizációk, 
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szerepjátékok, önismereti tréningek, kommunikációs gyakorlatok jelentik az anyagát. A két részlegben 
összesen huszonegyen dolgoznak, színészek, rendezõk, tervezõk, tanárok, nyaranként külföldre mennek 
bemutató tartani, két éve éppen Csehszlovákiába. 

Három fenntartójuk a Brit Mûvészeti Tanács, a greenwichi képviselõi kerület és a Curtainnél már em-
lített ILEA. Sok pénzt kapnak, nagyjából kétszázezer fontot évente, és sokat dolgoznak. Minden héten 
kétszer van egész napos elõadás a délkeleti városrész iskolái számára, már amelyik megrendeli azt a sze-
zon elején kiküldött éves program alapján. Ugyancsak rendelésre bizonyos témakörökkel foglalkozó elõ-
adócsoportjaik házhoz, azaz iskolához mennek játszani. Hetenként három-négy este van mûhelygyakor-
lat: hétfõn jönnek a munkanélküli fiatalok, szerdán a mentálisan visszamaradottak, pénteken a színház és 
a dráma iránt érdeklõdõ tizenkét-huszonkét évesek. Májusban szombaton is próbálnak, a kerület nagy ju-
niálisára készül a mûvészeti mûhely összes csoportja. 

1986. április 26-án a TIE részleg Ez a tûz címû egész napos elõadását egy hetedikes lányosztálynak 
tartották. (Ez a színház sem fogad többet egyszerre két osztálynál. Ez a munka sikerének egyik feltétele.) 
Pontban tíz órakor egy táncjáték kezdõdik, öten táncolnak valami jazzbalettfélét a színes bõrûek megaláz-
tatásairól, küzdelmeirõl. A produkció végeztével az egyik szereplõ a közönséghez fordul: �Emlékeztek 
még elõadásunk jeleneteire-képeire? Megpróbálnátok beállítani az általatok legfontosabbnak vélteket?� 
Kis kapacitálás után a legbátrabbak nekilátnak, és a szereplõk szinte észrevehetetlen segítségével, a ma-
guk módján �újrakoreografálják� a történetet. A lányok mûvébõl hiányzik az eredeti táncképek szenvedé-
lyessége, ugyanis nem emlékeznek � elfelejtették, törölték? � a megalázkodás pózaira. Tizenegy órakor ér 
véget ez a fázis: szünet, uzsonna. 

Szünet után négyen lépnek be az arénaszerûen kiképzett terembe, melynek egyik oldala egy erõsen 
lejtõ emelvényrendszer, tetején fehér mellszobor, a dél-afrikai miniszterelnök, Pieter Botha szobra. A lej-
tõ aljában egy pad, rajta tábla: �whites only�, azaz csak fehérek számára. Mindez világosan jelzi: Dél-
Afrikában vagyunk. A szereplõk: két sötétfekete néger fiú, egy csudaszép hindu lány és egy magas, szep-
lõs, vörösesszõke angol úr, aki szerepébõl ki-kilépve néha kommentálja az eseményeket. Bemutatja a da-
rab figuráit, önmagát, azaz Peter Pooleyt, aki egy jóravaló, amolyan reformer fehér telepes. A néger fiúk 
közül az egyik Bobby, aki a fehér ember birtokán alázattal, csöndes szolgálatkészséggel igyekszik elõre-
jutni, a másik Charley, aki nem bírja elviselni fajtája semmiféle megalázását. A negyedik szereplõ a hindu 
lány, Valide, aki fehérek és feketék között vergõdve keresi élete megoldását. 
�Keressük a megoldást!� � hangsúlyozza a kommentátor. �Utakat mutatunk be, vajon melyiken lehet 

elérni a célt? Szereplõink min más úton keresik boldogulásukat � majd meglátjuk a végén, mit érnek el. 
Figyeljétek meg, hogyan próbálnak változtatni a sorsukon.� Még megtudjuk, hogy a darab minden szere-
pét õk négyen játsszák majd álarcok segítségével, és elkezdõdik a játék. (A történet elég bonyolult, egy-
szerûbb az utakon végigmenni.) 

Az elsõ út: Pooley, a fehér telepes bumfordi, nyers parasztember, �szigorú, de galamblelkû� apja sze-
retne lenni tudatlan szolga-gyermekeinek. �Csak lassan, türelmesen� � ez a jelszava �, a jövõ úgyis a tié-
tek � suttogja a közeledtére riadtan a fehérek padja alá bújó szerelmespárnak �, �ha elmentem, üljetek 
vissza�. Egy napon aztán valaki feljelenti uszításért, és a rendõrség keményen megfenyegeti: ki kell adja 
számukra egy nyomorék, öreg munkását, a forradalmár Charley apját. Pooley az írott törvényekre hivat-
kozik, de hiába, nemcsak a rendõrség, a többi fehér telepes is ellene fordul. Kiadja hát a szerencsétlen 
öregembert, ekkor munkásai fellázadnak, és bár Bobby meg akarja menteni, megölik. 

A második út: Charley, a feketék fekete országának álmodója � akit öreg apja már a darab elején 
megver, kidob a házából, börtönbe kerül mint ellenálló. Félholtra kínozzák. Kapcsolatot talál a SWAPO 
bebörtönzött tagjaival, akik megszöktetik. Gyûlölettõl telve, elvakultan tér vissza késõbb a telepre. Barát-
ját, Bobbyt csaknem megöli, amiért az hindu lányt szeret, hiszen csak az az ember, akinek a bõre fekete. 
Szenvedélyes tettvággyal áll a lázadók élére, elsõnek ront be a telepeshez, és Pooley rémületében lelövi. 

A harmadik út: Bobby szelíd és kedves fiú, Valide iránt feltámadó szerelmétõl még megadóbbá válik. 
Családot szeretne alapítani a hindu lánnyal, aki viszontszereti. Hiába tiltja a lány apja, hiába õrjöng barát-
ja, Charley, õk ketten kitartanak, együtt akarnak élni. Pooley sokat segít nekik, könyveket hoz Bobbynak, 
tanítja, szerelmüket is pártfogolja. Ezek után természetes, hogy Bobby meg szeretné menteni a többiek 
dühétõl, de emberségére iszonyúan ráfizet. Pooley halála után õt is meglincseli, elevenen égeti el a fekete 
tömeg, mint árulót, a fehérek talpnyalóját.  

A negyedik út: Valide, a hindu lány szende fruskából válik öntudatos, bátor nõvé a játék során. Õ ül le 
elõször a tiltott padra, õ mer megszökni bigottan mohamedán apjától, és csak õ tudja Bobbyt igazán báto-
rítani azzal, hogy nem kell erõszak, nem kell vér: �demonstrálnunk kell, tüntetnünk. Össze kell fognia 
mindenkinek, hindunak, négernek, arabnak, hogy végre rend legyen a világon�. 
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Az olvasó elõtt bizonyára nyilvánvaló, hogy az elõadás Valide útját ajánlja: az erõszakmentes tünte-
tést, a fajok összefogását, az öntudatos fellépést. A hallgatóság számára mégsem ez tûnt a legköveten-
dõbbnek. Kézenfekvõ okból: a hallgatóság tizenhárom-tizennégy éves kamaszlányokból állt, a fekete fiúk 
pedig igen csinosak voltak, és nagyon-nagyon jó színészek. A GYPT színészei nemcsak a szakma akroba-
tikus részét tudják mesterien, de azt az emelvényekrõl való lezuhanásoknál és kaszkadõröket megszégye-
nítõ verekedéseknél nagyobb csodát is, hogy hogyan kell a nyilvános magányt, a színészi játékhoz szük-
séges elszigeteltséget � karnyújtásnyira a közönségtõl � megteremteni, meg azt is, hogy hogy lehet ki-be 
ugrálni egy-egy szerepbe, karaktereket váltani, egyik pillanatban az átélés izzó hõfokán égni, a másik pil-
lanatban a gyerekekkel vitázni. 

A látott elõadást ugyanis, bár tulajdonképpen hagyományos színpadi produkció volt, néhányszor még-
is leállások, beszélgetések tarkították. �Megõrültél, egy hindu lányt szeretsz?� � ordít Charley. �Miért ne 
szeretném, szép, jó, okos lány� � így Bobby. �De nem fekete! Mindenki csak a maga fajtájával�� és az 
egyik ajtón belép a Valide-ot játszó Sareen Hopkins. �Így van ez? � kérdi általában a nézõteret � Így van 
jól? Mindenki a maga fajtájával?� 

Minden színész a gyerekekhez fordul érdeklõdve � mi a véleményük. Lehet vagy nem lehet kevered-
ni? Jó vagy rossz a vegyes házasság? 

A zömmel színes bõrû osztály zavartan vihog, senki se szól. Te hogy választanál? � kérdi Sareen az 
egyiket. Ki-ki a magáéval? A lányok nevetve, kacagva helyeselnek, mert Sareennek sikerült kiválasztania 
egy olyan negroid kislányt, aki éppen egy negroid fiúval jár. 

Percek alatt kiderül, hogy nem ez az általános, hogy se fekete, se fehér kislányoknak nem okozott ez a 
kérdés még gondot. Mindenki válassza azt, akit szeret � mondja az egyik bölcsen, és továbbgördül az elõ-
adás. 

Mikor a játéknak vége, a három halottat és Valide-ot, aki a szerelmét gyászolja, négy fejgép világítja 
meg. Ezután generálfény, valamennyien felkelnek, és a négyszektorú nézõtér egy-egy csoportjához ülve 
halkan beszélgetni kezdenek. Vajon melyik út a jó, milyen cselekvési lehetõségeik voltak a szereplõknek, 
nekünk milyenek vannak, hogyan tud az ember változtatni a sorsán? 

Nehezen indul a beszélgetés. A lányok fáradtak, kelletlennek tûnnek, csak egy-kettõ akad, akit aktivi-
zálni lehet. Hamarosan abba is hagyják a nyögvenyelõs vitát, újból tettekre kerül sor. A szereplõk megis-
mételnek egy-egy rövid jelenetet az elõadásból. A lányok dolga, hogy hanggal-kézzel jelezzék, ha olyan 
szituációt találnak, amit rosszallnak, amin változtatni akarnának-tudnának. 

Indul a jelenet. Pooley éppen elzavarja Bobbyt csákányért, szokásos �hé, te fiú�-s modorában. Neem! 
� kiált fel egy szõke kislány. Hanem? � kérdik rögtön a színészek. �nem lehet egy emberrel így beszélni. 
Kérje meg. Egyik ember kérje meg a másikat. Akkor is, ha az a munkása.� �Gyere� � mondja Sareen, 
�állj be helyette, csináld.� 

Újból indul a jelenet. �Te, Bobby � mondja a gazda a kislánynak, eredj és hozd ide az új csákányt, 
szedd a lábad�� �Kérlek!� � fûzi hozzá figyelmeztetõen a kislány, és áll. A Pooleyt játszó Clark Ser-
geant rábámul, mintha nem jól hallotta volna, és megismétli: �eredj a csákányért, futás!� �Kérlek!� � fi-
gyelmeztet most már hangosabban a kislány. �Takarodj!� � mondja a gazda. �Nem megyek, csak ha 
megkér.� Pooley õrökért ordít, jön két fiú és kidobják a kislányt. 

A nézõtér felhördül � vége a passzivitásnak. Disznóság, könnyû nekik, pfuj, le vele � és ennél jóval 
nagyobb gorombaságok röpködnek a levegõben. A kislány is csatlakozik, egyedül nem megy, ne Pooleyt 
segítsék a többi szereplõk, segítsenek neki. �Tessék � hangzik a válasz, gyõzd meg õket, hogy segítse-
nek.� 

Ezt egy másik kislány vállalja, érezhetõen szenvedélyes agitáció kezdõdik. (Érezhetõ, de a szapora 
kelet-londoni cockney csak bennfentesek számára érthetõ.) A közönségtõl is segítséget kérnek és kapnak, 
így mikor újra kezdõdik a jelenet, kisebb tömeg áll a lejtõs színpad alján, és zengi a �kérlek�-et. Pooley 
provokál, fegyverét is rájuk szegezi, ekkor nekirontanak, és beláthatatlan vége lett volna a dolognak, ha a 
többiek �freeze�-t nem kiáltanak. (Minden munkába vett jelenet indító vezényszava az �action!� � akció!, 
lezáró vezényszava pedig a �freeze!� � megfagyni! Ez az iskolai drámaórákon is pontosan így hangzik, a 
beidegzettség állította meg a lányokat.) 

A záróbeszélgetésben délután négy órakor a fáradt, de igen éles szemû lányokat nem lehetett eltéríteni 
attól a véleményüktõl, hogy fegyver és erõszak nélkül semmire sem mennek a dél-afrikai feketék. Bizo-
nyítékul többek között a darab három halottját hozták fel: ha már így is, úgy is meg kell halni, akkor jobb 
harcban, értelmesen meghalni. A színészek elégedetlenkedtek: csak fegyverrel tehet valamit az ember a 
dél-afrikaiak sorsának javításáért? Ti például mit tesztek? �Tüntetünk � felelték engedelmesen a lányok �, 
és pénzt is gyûjtünk nekik.� De egy eddig meg se mukkanó kis fekete azt mondta: �ha egyszer elmegyek 
oda, fegyvert is viszek magammal�. 
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Két TIE-elõadás, kétféle korosztálynak, szélsõségesen különbözõ eszközökkel. Mégis észrevehetõ a 
fõ pontokban való azonosság: 
� a színházi és drámai technikák szabad kezelése, 
� az aktív és a befogadói nézõi magatartás szervezett váltogatása, 
� közéleti-morális tartalmak feldolgozása. 
A GYPT mûsorfüzete szerint �minden TIE-elõadás feladata, hogy a színházi-drámai technikákat a 

nevelés, tágabban a társadalmi feladatvállalás szolgálatába állítsa. A közönség nem pusztán megfigyelõ, 
de adott esetben partner, akit arra biztatnak, hogy közbeszóljon, kérdezzen, magyarázzon, véleményezzen 
és együtt játsszon. Mindez mint tanulási módszer, eredményességében semmihez sem hasonlítható. Egy-
egy ilyen elõadás fiatal emberek nevelésének fontos állomása, és nem valami különleges színházi ese-
mény.� 

Talán ez az oka annak, hogy sok-sok évi küzdelem ellenére se tud nálunk lábra kapni. 

 

A Humanisztikus Kooperatív Tanulás 
� egy pedagógia, melyben a dráma otthon érzi magát � 

Lázár Péter 

Azok a drámatanárok, akik nap mint nap keserves küzdelmet folytatnak a dráma életbenntartásáért a 
hagyományos oktatás keretei között, bizonyára örömmel veszik e tanulmányt, amely egy �legális�, ke-
rettantervvel rendelkezõ, drámabarát pedagógiát mutat be.  

Személyes indítékok 
A Humanisztikus Kooperatív TanulásTM-sal (a továbbiakban HKTTM) tíz esztendõvel ezelõtt találkoztam 
egy felkészítõ tanfolyamon, ahová egy drámatábor résztvevõi invitáltak. Ugyanebben az esztendõben le-
hetõséget kaptam rendszeres óralátogatásra két Zala megyei iskola alsós HKTTM-s osztályában. Ezzel 
párhuzamosan napról-napra nyomon követhettem egy Veszprém megyei kisiskola elsõ osztályosainak fej-
lõdését, egy tanéven keresztül. A HKTTM-val történõ ismerkedés során két meghatározó élményem volt. 
Az egyik, hogy � nem kis meglepetésemre � a gyakorlatban ugyanazt tapasztaltam, amit az elmélet meg-
fogalmazott a rendszer elemeire vonatkozóan. A másik, hogy azok a problémák, amelyek a dráma � mint 
tantárgy � iskolai beillesztését nehezítették, a HKTTM-s osztályokban fel sem merültek, sõt a dráma ter-
mészetes módon és szervesen illeszkedett be a mindennapi munkába, a dramatikus tevékenység összes 
idõtartama pedig heti több tanórát is kitett. 

A továbbiakban elõször bemutatom a HKTTM legfontosabb elemeit, majd megvizsgálom az azonossá-
gokat és a különbségeket a HKTTM és a dráma elemeiben. A HKTTM ismertetésénél Benda József publi-
kációira támaszkodtam. (Benda J.: A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetõségei Magyar-
országon, Új Pedagógiai Szemle, 2002. 9.,10.) 

A HKTTM elõzményi és jelenlegi helyzete 
A humanisztikus kooperatív pedagógia magyarországi meghonosítása dr. Benda József nevéhez fûzõdik, 
aki munkatársai segítségével és az OPI támogatásával kidolgozta a modellt. Az elsõ kísérleti osztályok 
1983-ban indultak és a tapasztalatok felhasználásával négy év alatt sor került a taneszköz, a tanítási prog-
ram és a továbbképzési rendszer kidolgozására. Az elsõ HKTTM-s programmal mûködõ iskolát 1992-ben 
Újpesten hozták létre, alapítványi szervezésben a helyi önkormányzat és az OKI támogatásával. Ma már a 
HKTTM-nak elfogadott kerettanterve van és több ezer pedagógus alkalmazza a teljes rendszert, vagy an-
nak elemeit. Ez a szám jelentõsnek is tûnhet, ha a reformpedagógia magyarországi helyzetét tekintjük, de 
érezhetjük elkeserítõen alacsonynak is, ha figyelembe vesszük a HKTTM eredményességét vizsgáló méré-
seket, amelyek többek között jelentõs szocializációs sikereket mutattak ki. 

Amit a név takar 
Az elnevezésben a �humanisztikus� szó arra utal, hogy a szervezeti kultúra megteremtésénél a tanulók 
beavatást nyernek a pedagógiai folyamatokba, így nem elidegenített részei egy gépezetnek. Ily módon 
csökken a gyermekek kiszolgáltatottsága, aktív részesei lehetnek saját tanulásuk irányításának. A huma-


