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Váradi István 
Beszélgetõtárs: Püspöki Péter 

Mikor és hogyan került kapcsolatba a dramatikus ne-
veléssel?  

1957-ben, végzõs egyetemistaként kaptam megbízást 
a központi úttörõegyüttes irányítására. Korábban kö-
zépiskolásként és ifivezetõként találkoztam a külön-
bözõ játékos tevékenységformákkal; ekkor alakult ki 
bennem az érdeklõdés és a kötõdés ez iránt a munka 
iránt. Az együttesben 140-150 gyerek dolgozott. 
Többségük énekkaros volt, de mellettük mûködött 
tánccsoport és késõbb irodalmi színpad is. Az egyes 
szakágakban szakképzett oktatók vezetésével folyt a 
munka. Az én feladatom az együttes irányítása volt, 
de a mûvészeti tevékenységek iránti személyes ér-
deklõdésem és korábbi zenei tanulmányaimnak kö-
szönhetõen a próbafolyamat idõszakában is alkotó 
munkakapcsolatban voltunk a csoportokkal.  
Az együttes vezetése mellett óraadóként tanítottam 
olyan iskolákban, ahonnan nagyobb számban érkez-
tek gyerekek az úttörõegyüttesbe. A kollegiális kap-
csolat révén lehetõvé vált, hogy szorosabb kapcsola-
tot alakítsak ki a tanulók tanáraival, illetve az érintett 
iskolavezetõkkel. Ez fõként a fellépések során volt 
hasznos: a kikérõk, az igazolások, a felelések alóli 
idõnkénti felmentések és hasonló ügyek intézésekor 
jól jött a személyes ismeretség.  
Ezekben az években született meg az a dramatikus já-
tékforma, ami késõbb végigkísérte az egész pályafu-
tásomat. Az együttes életében fontos szerepet játszot-
tak a különbözõ szervezett együttlétek. Az ilyen 
programok szervezése során találtam ki a történelmi 
akadályversenyt, amelyet felváltva játszottunk váro-
sok utcáin és városon kívül, természeti környezetben. 
Erre kapható ifivezetõkkel együtt olyan csoportos já-
tékokat szerveztünk, melyekben a résztvevõknek egy 
adott történelmi kor szereplõiként kellett különbözõ 
dramatikus, illetve szerephelyzetekre épülõ feladato-
kat és problémákat megoldaniuk.  
Ezekben a játékokban soha nem az adott korszakról 
megszerezhetõ lexikális tudás elsajátítása volt a fel-
adat, hanem a korszakokon túlmutató általános embe-
ri helyzetek megélése és megoldása. A történelmi 
háttér csak keretül szolgált a játékokhoz. A gyere-
keknek nem kellett elõzetesen készülniük a korról, 
nem kellett jelmezbe bújniuk, csupán saját embersé-
güket és az életrõl való tudásukat kellett mozgósíta-
niuk. Persze a játékok hangulatát fokoztuk, többek 
között azzal, hogy az egyes állomásokon �posztoló� 
ifivezetõk korhû jelmezben várták az érkezõket, és õk 
maguk egy-egy �történelmi személy� szerepébe búj-
va adtak feladatokat a hozzájuk érkezõ csoportoknak. 
A történelmi akadályversenyek rengeteg örömet ad-
tak a játszóknak és a szervezõknek is. Talán a legem-
lékezetesebb ilyen akadály-játékunk az volt, amikor 
Budán, a Várnegyedben 1944-es eseményeket idéz-

tünk fel. Az egyik állomáson nyilas egyenruhában 
posztoló irányítók nem kis feltûnést és izgalmat 
okoztak a békés budai lakosok számára. Csak úgy si-
került megnyugtatnunk õket, hogy azt mondtuk: fil-
met forgatunk. Az ekkor kialakult munkamódszer � a 
rögtönzés technikája � alapjává vált a késõbbi peda-
gógiai és színjátékos tevékenységemnek.  

Melyek voltak a drámás-színjátékos szakmai életének 
legfontosabb állomásai? Hogyan emlékszik vissza 
ezekre az évekre?  

A 70-es években Mezei Éva tevékenysége volt szá-
momra a legmeghatározóbb. Mezei apostoli szerep-
vállalása korszakhatárt jelentett a hazai drámapeda-
gógia történetében. A �drámapedagógiát�, vagyis a 
tanítás napi gyakorlatában használt dramatikus tevé-
kenységi formákat ugyanis nem kellett kitalálni. 
Személyes beszámolókból tudható, hogy közvetlenül 
a II. világháborút követõ években is voltak olyanok, 
akik a történelemtanításban használtak dramatikus 
eszközöket. (Például Edit néni Egerben, aki Váradi 
István feleségét tanította történelemre ilyen módsze-
rekkel � P. P.)  
Mezei Éva Angliából hozott tapasztalatai egybe-
csengtek a csehszlovákiai pedagógiai mûhelyek, 
majd nem sokkal késõbb az osztrák dramatikus neve-
lés eredményeinek megismerésével. Mindezek a ha-
tások � és elsõsorban Mezei tevékenysége � a ma-
gyarországi dramatikus nevelés tudatos és rendszeres 
alkalmazásának lehetõségeire irányították rá a fi-
gyelmünket. 
Mezei Éva mellett Keleti István volt a másik kiváló 
szakember, akinek a munkássága meghatározó volt 
számomra. Mindkettejüktõl sokat tanultam � mind a 
színjátszó-rendezõ képzés, mind a hétköznapok szak-
mai együttmûködése során. 1975-ben Mezei Évával 
közösen állítottuk színpadra a Laterna Magica mód-
szerével azt az elõadást, amelyben a �félmúlt� törté-
nelmének �hátsó udvarában� játszódó történeteket 
meséltünk el a színpad és a film adta lehetõségekkel. 
Az elõadás létrehozása során a rögtönzéses játékokra 
épülõen alakítottuk ki a történet magvát.  
Mint mondtam, Mezei Éva és Keleti István tevékeny-
sége meghatározó volt a hazai gyermek és diák kor-
osztály színjátékos kultúrájának formálásában. De 
amíg Mezei Éva neve a dramatikus neveléssel, addig 
Keleti Istváné a színjátszással forrt össze. Mindketten 
dolgoztak a legendássá vált Pinceszínházban, de Me-
zeit pedagógiai beállítottsága a dramatikus nevelés 
felé vitte. Az e téren vállalt szerepe mellett õ volt az, 
aki az ekkor felnövekvõ nagy nemzedék indulása kö-
rül bábáskodott. Õ volt az ekkori fiatalok elsõ számú 
mentora és kérlelhetetlen kritikusa.  

Hogyan alakult a további pályája? 
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Az évek alatt felhalmozódó tapasztalataim a 80-as 
évektõl egyre több területen kamatozódtak. A köz-
mûvelõdés területén dolgozva magam is részt vállal-
tam a dramatikus nevelést népszerûsítõ pedagógus-
képzésekben. Az évtized közepétõl az akkori OPI 
(Országos Pedagógiai Intézet) munkatársaként tanfo-
lyamokat szerveztem és vezettem. Emellett részt vet-
tem a nemzetközi � elsõsorban az osztrák � drámás 
kapcsolatok ápolásában. A Hollós Józseffel fennálló 
szoros szakmai kapcsolatnak köszönhetõen a 80-as, 
90-es évek fordulóján elõször kíséreltük meg az oszt-
rák drámapedagógia � az ottani fogalomhasználatban 
schulspiel � eredményeinek beemelését a magyar pe-
dagógiai gyakorlatba.  
Az évtized alatt végig zsûriztem a különbözõ diák-
színjátszó fesztiválokat. Azt tapasztaltam, hogy az 
elõadásokat nem egyszer ambiciózus, jó szemû, tár-
saikat vezetni képes diákrendezõk hozták létre � ter-
mészetesen tele olyan szakmai hibákkal, amiket alap-
vetõ szakmai ismeretek birtokában nem követnének 
el. Ez a felismerés hozta létre bennem azt a szándé-
kot, hogy megteremtsük a diákrendezõk képzésének 
kereteit. Az én kezdeményezésemre és irányításom-
mal szerveztünk elõször diákrendezõ képzést (1988, 
1989). A felnõtt rendezõi képzések mintájára az elsõ 
évben Csizmadia Tibor, a második évben Ascher 
Tamás vállalta a rendezõtanári munkát. A képzésben 
csak harmadikos (ma azt mondanánk, hogy tizen-
egyedik évfolyamos) diákok vehettek részt, akik még 
nem estek az érettségi elõtti pánikba.... A kurzus 
mindkét alkalommal színházi körülmények között 
megvalósuló vizsgarendezéssel zárult.  

Az irányítási és képzési feladatok mellett a régi szere-
lem, a történelmi játékok kerete is megújult� 

1983-ban szerveztek elõször a Csillebérci Úttörõtá-
borban tematikus tábort. 700 gyerek 10 napon keresz-
tül szakemberek irányításával néprajzi jellegû témá-
kat dolgozott fel. Ennek mintájára szerveztük meg a 
következõ évben Trencsényi Laci barátommal az 
ógörög témájú történelmi táborunkat. Az altábo-
rokban 10 napon át több mint 100 pedagógus irányí-
tásával több száz gyerek élte az ógörögök minden-
napjait a maguk teremtette antik görög világban. Sze-
repjátékok, kézmûvesség, rituális ünnepek adták a tá-
bor programját. A felkészülés komolyságára jellem-
zõ, hogy a tábort vezetõ pedagógusok az egész év fo-
lyamán rendszeresen, szervezett körülmények között 
találkoztak. Az általuk tanulmányozott, majd létreho-
zott, a tábor programjának hátteréül szolgáló szakmai 
anyag négy kötetben jelent meg (stencilezve, házi-
nyomdai minõségben). A táborról aztán módszertani 
könyv került kiadásra. 
A csillebérci történelmi tábornak egyenes folytatása 
volt számomra a Nemzeti Múzeum történelmi játszó-

házi kísérlete. A történelmi játszóházak (ma úgy 
mondanánk, interaktív foglalkozások) minden részt-
vevõ számára felejthetetlen élményt jelentettek. 
Ugyanebben az idõben vezettem a Nemzeti Múzeum 
kiállításterében egy rögtönzéses játékkuckót, melyet 
késõbb a Liszt Ferenc téri gyermekkönyvtárban Kuc-
kószínház néven, éveken át irányítottam. A Kuckó-
színházban a rögtönzéses játékra építve dolgoztunk 
fel különbözõ történelmi és mûvelõdéstörténeti témá-
kat. A gyerekkönyvtárban irodalmi mûveket elemez-
tünk a szerepjáték eszközeivel. Emlékezetesek szá-
momra azok a foglalkozások, amelyeken kevésbé is-
mert mûvek alternatív befejezéseit találták ki a gye-
rekek. Ezeken a foglalkozásokon a szerepjáték mel-
lett egyéb színházi elemeket is használtunk. Nem 
egyszer reális hatású (gépi) hangeffekteket illesztet-
tünk egy-egy jelenethez vagy oly módon terveztük az 
alakuló játék díszleteit, hogy erre vállalkozó gyere-
kek hatalmas csomagolópapírokra rögtönözve rajzol-
ták a rögtönzött jelenet adott pillanatban épülõ vilá-
gát. Ezekben a játékokban a játszók maguk sem tud-
hatták pontosan, hogy a játék következõ pillanatában 
mi kerül az alakuló játékvilágba. Az itt és most szüle-
tõ díszlet hihetetlenül izgalmas pillanatokat eredmé-
nyezett.  

A 80-as évek második felében az eddigi történelmi-
mûvelõdéstörténeti érdeklõdés azután új elemmel 
gazdagodott� 

Mindig úgy éreztem, hogy a tánctanítás világából 
méltatlanul maradnak ki a történelmi táncok. Közel 
20 éve, hogy a régi úttörõegyüttesbeli tanítványaim 
gyerekeivel egy korai reneszánsz történelmi társas-
táncot (basse danze) elevenítettünk fel a csodálatos 
táncpedagógus és koreográfus, Vadady Ágnes betaní-
tásában. Sajnos õ már nincs közöttünk. A produkció 
meghívást kapott Ausztriába, egy nyári gyermekren-
dezvény-sorozatra. Ettõl az idõtõl számítható a Gara-
bonciás Együttes mûködése. Az együttessel immár 18 
éve folyamatosan dolgozom, mûvésztanár barátaim 
segítségével. Munkánk középpontjában a táncos-
pantomimes formanyelv áll. Ezen a nyelven jelení-
tünk meg � fõként reneszánsz és barokk � jelmezes 
táncokat és jeleneteket. Az eltelt 18 év alatt 18 alka-
lommal szerepeltünk külföldön. 18 év egy olyan gye-
rekcsoport esetében, amelyik kezdettõl fogva költ-
ségvetési támogatás nélkül mûködik, azt hiszem, nem 
kis teljesítmény� 
A garabonciások mozgásszínháza új színfolt a gyer-
mekszínjátszásban. A táncosok és a pantomimesek 
egy és azonos gyerekek. Mûsoraik a �forrásokból hi-
telesíthetõ� táncos koroknál korábbi századokba is 
elvisznek, sajátos módon láttatva a magyar honfogla-
lás korát, vagy az ókori világot.  

 
 


