
1 

 

        

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZÍNÉSZ-DRÁMATANÁR MUNKÁJA – A SZÍNÉSZET LEHETSÉGES ÚJ ÚTJA 

 

 

DOKTORI ÉRTEKEZÉS 

 

 

 

 

 

 

GYOMBOLAI GÁBOR  

2021 

 

 

 

 

 

          TÉMAVEZETŐ: KÁRPÁTI PÉTER 



2 

 

        TARTALOMJEGYZÉK:   

 

 

Bevezető …..………………………………………………………………………..5-9 

 

 

 

1. A színész-drámatanár munkájával kapcsolatos elnevezések, fogalmak 

tisztázása……………………………………………………………………...... 10 

 

1.1. Theater in Education……………………………………………………..........11 

 

1.2. Színházi nevelés…………………………………………………………   11-12 

 

1.3. Színházi nevelési program……………………………………………….. 12-13 

 

1.4. Komplex színházi nevelési előadás………………………………………. 13-14 

 

1.5. Nevelési színház……………………………………………………………... 14 

 

1.6. Résztvevőszínházi előadás………………………………………………...15-16 

 

1.7. Részvételi színház………………………………………………………...16-18 

 

1.8. Zárt és nyílt végű interakció………………………………………………18-19 

 

1.9. Szerepen kívüli interakció…………………………………………………....19 

 

1.10.  Szerepben végzett interakció…………………………………………...19-20 

 

1.11. Interaktív színházi alkotótárs…………………………………………....20-21 

 

1.12. Színész-drámatanár…………………………………………………….. ….21 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. A színész-drámatanár munkája………………………………………………..22 

 

               2. 1.. A színész-drámatanár munkájának leíró jellegű bemutatása………………...22 

2.1.1. Előkészítő szakasz ….……………………………………………...23-26 

2.1.2. Próbafolyamat …………………………………………………………...26-29 

2.1.3. Tesztidőszak-korrekció ……………………………………………29-31 

2.1.4. Az előadás játszása     ……………………………………………..31-33 

         2.2. A színész-drámatanár munkájának változásai a magyarországi tapasztalatok 

alapján. 

………………………………………………………………………………...33-35 

         2.3. A színész-drámatanár munkájának forrásai…………………………………...35 

2.3.1. Drámapedagógiai kötődések…………………………………………….....36 

2.3.2. Színházi kötődések…………………………………………………,…….37-40 

 

 

3. A színész-drámatanár képzésére vonatkozó képzési koncepció leírása……….41 

 

3.1. A színész-drámatanári munka céljai – a képzés célrendszere    

……………………………………………………………………...42-43 

 

            3.2. A  színész-drámatanár munkájához  szükséges attitűdök és kompetenciák –    a 

képzés alapjai…………………………………………………………………......43 

3.2.1. Attitűdök     …………………………………………………………………43-44 

3.2.2. Kompetenciák….……………………………………………………44-45 

 

           3.3. A színész-drámatanári attitűdök és kompetenciák kialakítására vonatkozó 

ismeretkörök – a képzés elemei…………………………………………………..46 

3.3.1. Animátori ismeretkör (képzéselemek) ……………………………...46-47 

3.3.2.  Színészi ismeretkör (képzéselemek) ……………………………….47-48 

3.3.3.  Drámatanári ismeretkör (képzéselemek) ………………………….48-49 

3.3.4.  Előadáskészítési ismeretkör (képzéselemek) ...…………………………. 49 

  



4 

 

. 

4. A Káva Stúdió 2 éves képzésének leírása, valamint az  A talált gyerek  című 

résztvevőszínházi előadás  leírása  mint  a színész-drámatanár gyakorlati 

képzésének példája…………………………………………………………….50 

 

4.1. Káva Stúdió ………………………………………………..…………....50-50 

4.1.1.A Káva Stúdió létrejöttének célja és kiírása…………………………………..51-53 

4.1.2.  A Káva Stúdió képzési programja …………………………………. 53-54 

4.1.3.  Kurzusok a Káva Stúdió képzési programjában …………………54-63 

 

4. 2.  Az A talált gyerek című vizsgaelőadás előkészítésének folyamata …   63-64 

    4.2.1. Utolsó félév a Káva Stúdióban - Előkészítő szakasz ……………. 64-66 

    4.2.2. A szövegkönyv megszületése ……………………………………  .67-69 

      4. 3.    Próbafolyamat ………………………………………………………..69-70 

4.3.1. Zárt színházi részek próbái ………………………………………..83-84 

4.3.2. Az interaktív részek próbái ……………………………………….72-73 

           4.3.3. Teljes próbák …………………………………………………….73-74 

 4. 4.  Előadások- reflexiós szakasz …………….…………………………...74-76 

Összefoglaló ………………………………………………………………………77-80 

 

 

Melléklet/1-  A Káva Stúdió felvételi kiírása, valamint a  tantárgyi háló ………. 81-90 

 

Melléklet/2- Az A talált gyerek című résztvevőszínházi előadás forgatókönyve 

…………………………………………………………………………………....92-139 

Melléklet/3- Az A talált gyerek című résztvevőszínházi előadás felvétele ………...140 

Bibliográfia……………………………………………………………………..141-143 

 

 

 

 

 



5 

 

  BEVEZETŐ 

 

1992 óta dolgozom színész-drámatanárként és így lehetőségem volt mintegy 3300 TIE1 

előadásban játszani. Több mint negyvenféle előadás tervezésében, próbafolyamatában, 

bemutatóján és előadásain vettem részt.  Hét különböző előadásban mint az interaktív részek 

kialakításáért felelős „interaktív színházi alkotótárs” működtem közre. Különböző főiskolákon, 

egyetemeken tanítok folyamatosan 2005 óta2, a színházi neveléssel és a drámapedagógiával 

kapcsolatos tárgyakat3. Mindezek mellett, az elmúlt néhány évben lehetőségem volt társulatom 

, a Káva Kulturális Műhely4 által indított stúdió munkájában is részt venni mint képzésvezető.  

Ezzel a képzéssel kapcsolatban a társulat fő célja az volt, hogy azt a munkát, amit a Káva 

színész-drámatanárai végeznek, megismertesse, megtanítsa olyan fiataloknak, akik már 

rendelkeznek előzetes színházi és drámapedagógiai tapasztalattal.  A Káva Stúdió5 képzési 

modelljének kialakítása volt az a végső lökés, mely arra indított, hogy hivatásommal, a színész-

drámatanári munkával kapcsolatban, az eddig felgyülemlett tapasztalatokat összegezzem, 

rendszerezzem és leírjam.  

Ezek a tapasztalatok szorosan kötődnek a TIE műfajának magyarországi történetéhez, tekintve, 

hogy huszonegy éves fiatalemberként részese lehettem az első magyarországi TIE előadásnak. 

 Erre a majd harminc éves múltra visszatekintve elmondható, hogy az első években szinte 

kizárólag a drámapedagógiai rendezvények,6 vagy saját maguk által szervezett találkozók7 

                                                           
1 A szakkifejezések(TIE, interaktív színházi alkotótárs, színházi nevelés) magyarázatát lásd részletesebben az 1. 

fejezetben 

2 Apor Vilmos Katolikus Főiskola (2005-2012); ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ( 2014-2019); 

Színház és Filművészei Egyetem (2013- ) 

3 Bevezetés a drámapedagógiába; Drámajátékos gyakorlat; Tanítási (komplex) dráma; Színházi nevelés; 

Alkalmazott dráma 

4 A Káva Kulturális Műhely egy 1997-ben alapított, budapesti, függetlenszínházi társulat, mely elsősorban 

gyerekeknek és fiataloknak készít TIE vagy más elnevezéssel résztvevőszínházi előadásokat. Valamint 

megvalósít egyéb, alkalmazott színházi projekteket is. 

5 A Káva Kulturális Műhely által létrehozott képzési program elnevezése. Lásd részletesebben: 4. fejezet. 

6 Színház-dráma-nevelés – minden év őszén megrendezésre kerülő módszertani hétvége, a Magyar 

Drámapedagógiai Társaság szervezésében, a Marczibányi téri Művelődési Központban, 1992 óta. 

7 Színházi Nevelési Társulatok Országos Találkozója- időszakonként megrendezésre kerülő szakmai rendezvény, 

1993 óta. 
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jelentették a szélesebb nyilvánosságot, a megmutatkozás lehetőségét szakmai közönség előtt, a 

TIE társulatok és így a TIE műfaj számára. Ez bizonyos szinten ki is jelölte a műfaj helyét a 

drámapedagógia területén belül mint „dramatikus tevékenység”, de olyan dramatikus 

tevékenység, amely nem végezhető minden drámapedagógus által. Ennek köszönhetőek a 

viszonylag szabad kísérletezési lehetőségek a színházi formanyelvet, a színész-drámatanár 

munkáját, az előadások szerkezetét és leginkább a résztvevőkkel – főleg gyerekekkel – való 

kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást, közös munkát illetően. Kezdetektől voltak persze olyan 

színházközeli vagy színházi emberek, akik rendszeresen néztek TIE előadásokat és írtak is 

róluk,8 de a tudomásulvétel, a színházi recepció hosszabb folyamat volt.  Azért szép lassan a 

drámapedagógusi mellett a színházi szakma is kezdett értesülni a műfajról.  

Aztán a társulati tagok identitásának fokozatos átalakulása – hogy egyre inkább különleges 

színházként tekintettek magukra – változást generált. Ezt elősegítették a TIE dramaturgiai 

kísérletezései, a színész-drámatanár munkájának ezzel szorosan összefüggő változása, az ebből 

következő mélyebben végiggondolt színészi munka, a magas előadásszám által megszerzett 

rutin. De elősegítette olyan külső tényező is, mint a társulatok által egyre gyakrabban felkért 

külső színházi alkotók (rendező, író, dramaturg, látványtervező) jelenléte, és később más, 

színházi társulatokkal való együttműködések. A változások a műfajt az innovatív pedagógiai 

módszer státusza felől, a különleges színház státusza felé tolták. Valószínűleg ezek miatt a 

változások miatt jelenhetett meg a műfaj – a különböző színházi nevelési szakmai alkalmakon, 

konferenciákon kívül – színházi találkozókon, fesztiválokon is. Alapvetően gyermek- és 

ifjúsági színházi találkozókon látták vendégül a TIE előadásokat, s míg kezdetben különdíjakat 

kaptak a műfajban készült előadások,9 később már a „versenykategóriában” is díjazott, akár 

fődíjas alkotásokká váltak a TIE előadások is.10  Sőt, „felnőtt” színházi fesztivál 

versenyprogramjába is kapott már meghívást TIE előadás.11 

                                                           
8 Nánay István, Sándor L. István 

9 Káva K.M.: Bábok című TIE előadás – Kaposvár Megyei Jogú Város különdíja - V. Gyermek és Ifjúsági 

színházi Bienálé-Kaposvár 2010; Káva K.M.: Gubanc című TIE előadás – a fesztivál nívódíja - VI. Gyermek és 

Ifjúsági színházi Bienálé-Kaposvár 2012 

10 Káva K.M. : Peer Gynt című TIE előadás – Üveghegy díj – IX. Gyermek és Ifjúsági színházi Bienálé-

Kaposvár 2018 

11 Kerekasztal Színházi Nevelési Központ- Szputnyik Hajózási Társaság: A hosszabik út című közös TIE 

előadása – meghívás a versenyprogramba, Pécsi Országos Színházi Találkozó-Pécs 2014 
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Ezzel párhuzamosan a műfaj iránti kereslet megnőtt a hivatásos színházi szakma felől is. 

Először vendégjátékokra érkeztek TIE társulatok kőszínházi helyszínekre,12 majd olyan 

független színházi társulatok kezdtek az érdeklődésen túl konkrét együttműködésbe TIE 

társulatokkal, amelyek egyébként hagyományos színházi előadásokat készítettek.13 Az 

együttműködésnek több formája volt, akadt olyan helyzet, amikor az adott színház, vagy 

színházi társulat, csak egy-két workshopot kért a TIE társulatoktól14, vagy azok egyes tagjaitól 

a műfajjal kapcsolatban. Volt amikor a TIE társulat biztosított szakembert készülő interaktív 

előadáshoz15, de volt olyan is amikor két társulat közösen készített előadást.16  

Mindezekkel párhuzamosan történt a színházi nevelési terület intézményesülése, amely 

természetesen érintette a TIE társulatokat is. A már említett Színházi Nevelési Társulatok 

Országos Találkozóinak eredményeképpen a 2000-es évek elején kialakult egy informális 

szerveződés, a Színházi Nevelési Társulatok Hálózata, amely TIE előadásokat játszó műhelyek 

laza szervezete lett. Ezt követően az eleinte évente, később két-három évente megrendezésre 

kerülő Találkozó szervezője ez a Hálózat lett, amely szakmai fórumot és a Találkozókon 

szakmai megmutatkozási lehetőséget kínált a társulatoknak. A Hálózat eleinte érdekképviseleti 

és érdekvédelmi szerepet is kívánt játszani, azonban ez a profilja fokozatosan elhalványult az 

évek során. Maga a Hálózat is vesztett jelentőségéből, a 2010-es évek elején pedig beszüntette 

tevékenységét.  

A terület érdekvédelmét erőteljesebben kezdte el képviselni a Független Előadóművészeti 

Szövetség (FESZ), mely az addigi alternatív színházi szervezet jogutódjaként szerveződött újjá 

a 2000-es évek végén. Nem sokkal az újjáalakulást követően a FESZ különböző szekciókat 

hozott létre, egyik ilyen lett a színházi neveléssel foglalkozó csoport. Általános megítélés 

szerint ez a munkacsoport volt az egyik legaktívabb a FESZ szekciói között. 

                                                           
12 A Káva társulata 2000 és 2020 között rendszeresen játszott meghívottként a Kaposvári Csiky Gergely 

Színházban, a Tatabányai Jászai Mari Színházban, a Dunaújvárosi Batók Béla Kamaraszínházban, a Miskolci 

Nemzeti Színházban, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban,  a Debreceni Vojtina Bábszínházban, a 

Kassai Thália Színházban és a budapesti Nemzeti Színházban is. 

13 Krétakör, Szputnyik Hajózási Társaság, Stúdió K, HoppArt, K2 

14 Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház 

15 Kassai Thália Színház 

16 Kerekasztal – Szputnyik Hajózási Társaság, Kerekasztal- Stúdió K koprodukciók, Káva-Kassai Thália 

Színház, Káva –Nemzeti Táncszínház koprodukciók 
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A FESZ jelenleg is felvállalja a terület képviseletét, annak ellenére, hogy a szekciók már nem 

működnek.  

A törvényi hátteret nézve a területen működő TIE társulatok számára is alapvető fontosságú 

volt a Nemzeti Kulturális Alapot létrehozó jogszabály17, mely színházi kollégiumot is 

létrehozott, amihez a TIE társulatok is pályázhattak, pályázhatnak. (Az első időszakban több 

TIE társulat nyert támogatást az NKA közművelődési kollégiumától is. Azóta a besorolások 

szigorítása miatt ez a lehetőség bezárult.) 

Másik fontos jogszabály a terület intézményesülése és a TIE társulatok fenntarthatósága 

szempontjából a 2008-ban elfogadott előadóművészeti törvény18. Ebben nevesítették a 

színházi-nevelést mint előadóművészeti műfajt. Ezzel kapcsolatban társulatom, a Káva és 

akkori stratégiai vezetője, Cziboly Ádám is erőteljes lobbitevékenységet fejtett ki. A törvény 

kapcsán létrejött a mindenkori kultúrával foglalkozó minisztérium (K.M., NEKÖM, EMMI)  

úgynevezett működési pályázata, melynek VI-os kategóriájában pályázhattak színházi nevelési 

szervezetek , így TIE társulatok is. 2011-ben egy kormányzati rendelkezés megváltoztatta ezt a 

struktúrát, és az egyéb kategóriába sorolta a színházi-nevelési pályázatokat is. Jelenleg az 

úgynevezett színház1 /c kategóriába pályázhatnak a színházi nevelési szervezetek, éves 

működési támogatásért.  

Mint látható egyre több helyen jelent meg a műfaj, és így a színész-drámatanár munkája, és 

megindult az intézményesülés folyamata is. Talán éppen ezért, időről-időre felmerült az 

adekvát kérdés: hol lehet erről tanulni? A színész-drámatanár munkájának különböző részei 

tanulhatók Magyarországon. Van akkreditált, egyetemi diplomát adó színészképzés 

Budapesten a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, Kaposvárott, az ottani egyetem 

Művészeti Karán. Van gyakorlatos színészképzés különböző szakgimnáziumokban, színházi 

tanodákban, színházakhoz köthető stúdiókban, e képzések a régebbi színész II-nek megfelelő 

gyakorlatos színész végzettséget nyújtják.19 Ugyanakkor van akkreditált egyetemi-főiskolai 

színházi nevelő, drámainstruktor-drámajátékos, drámapedagógus, drámaanimátor-képzés, és 

van tanfolyami drámajáték-vezetői képzés is.20 Tehát vannak egyrészről színházi, másrészről 

                                                           
17 1993. évi XXIII.trv. 
18 2008. évi XCIX. trv. 
19 Például: Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Pesti Magyar Színház Akadémia, Keleti István 

Művészeti Iskola 

20 Például: Színház és Filmművészeti Egyetem-Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem-Budapest, ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar-Budapest, Marczibányi Téri Művelődési Központ-Budapest 
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drámatanári, művészetközvetítői képzések, sőt több TIE társulat is indított mentorprogramot21 

, stúdiót22 amelyek sikeresen működtek, de ettől függetlenül, jelenleg nincs intézményi, 

akkreditált színész-drámatanár-képzés Magyarországon, mint ahogyan külföldön sem.  

A fentiek fényében szükségesnek tartom ennek a kettős természetű, a színészi illetve a 

drámatanári munka ötvözeteként kialakult, önálló szakmának megfelelő képzést megteremteni, 

mivel feltevésem szerint ez a szakma jól körülírható, tanítható és tanulható. 

Írásom két legfontosabb célja tehát, e szakma részletes bemutatása és a színész-drámatanár 

képzés megteremtésének elősegítése.  

  Dolgozatomban a színész-drámatanár munkájával kapcsolatos elnevezéseket, fogalmakat 

kívánom először is bemutatni és értelmezni, majd annak a munkának a leíró jellegű bemutatása 

következik, amelyet a színész-drámatanár végez. Ezekre alapozva, a dolgozat következő 

fejezetében egy olyan képzési koncepciót írok le, mely a színész-drámatanár képzés alapját 

jelentheti. Ezt a képzési koncepciót egy konkrét képzési projekt alapján, a gyakorlatban 

működve is bemutatom, azzal, hogy milyen konkrét feladatokat végez vagy végezhet a színész-

drámatanár hallgató.  

Dolgozatomat mellékletként kiegészíti a projekt eredményeként született, a stúdió színész-

drámatanár hallgatói által készített TIE előadás felvétele és a forgatókönyv, amely tartalmazza 

az előadás interaktív részeinek leírását is.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Kerekasztal Színházi Nevelési Központ –mentor programja, Nyitott Kör Egyesület-utánpótlásképzési program 

22 Káva K.M.- Káva Stúdió 
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1. A SZÍNÉSZ-DRÁMATANÁR MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATOS 

KIFEJEZÉSEK, FOGALMAK TISZTÁZÁSA  

 

 

 

 

1.1.  Theater in Education 

1.2.  Színházi nevelés 

1.3.  Színházi nevelési program 

1.4.  Komplex színházi nevelési előadás 

1.5.  Nevelési színház 

1.6.  Résztvevőszínházi előadás 

1.7.  Részvételi színház 

1.8.  Zárt és nyílt végű interakció  

1.9.  Szerepen kívüli interakció 

          1.10. Szerepben végzett interakció 

           1.11. Interaktív színházi alkotótárs 

           1.12. Színész-drámatanár 

  

 

 

Doktori dolgozatom fókuszában tehát  a színész-drámatanár munkája áll, de ezt a munkát és az 

erre való felkészítést nem lehet anélkül pontosan leírni, hogy arról a speciális területről ne írnék, 

ahol a színész-drámatanár dolgozik. 

Éppen ezért dolgozatom bevezetéseként arról írok, hogy melyek azok az elnevezések, 

fogalmak, amelyek ezt, a bevezetőben röviden csak TIE előadásként említett színházi műfajt 

írják körül, és speciálisan ebben a műfajban fontosak, használatosak. Teszem ezt azért, mert 

ezek a kifejezések nem feltétlenül egyértelműek azok számára, akik nem foglalkoztak vagy 

foglalkoznak behatóbban ezzel a műfajjal. De azért is írok erről , mert az ebben a műfajban 

dolgozók vagy a műfajjal kapcsolatba kerülők is folyamatosan újradefiniálják munkájukat és 

keresik a legpontosabb megfogalmazásokat.    

A témában megjelent kisszámú szakirodalom felhasználásával illetve saját tapasztalatom 

alapján röviden, összefoglaló jelleggel, ezekről fogok írni dolgozatom első fejezetében 

 

 

 



11 

 

 1.1. Theatre in Education (T.I.E.)  

Az elnevezés színházi műfajt jelöl, mely Angliában született meg. Alapvetően valamely TIE 

társulat23 iskolai környezetben megvalósított színházi előadását jelenti, mely előadás 

fiataloknak készül és interaktív, valamint performatív részekből áll össze.24   

 

1.2. Színházi nevelés 

 A Theatre in Education műfaja Magyarországon a kilencvenes évek elején, Gödöllőn jelent 

meg. Bár voltak magyarországi előzmények is25 de kifejezetten T.I.E. társulatként, 1992- ben, 

a Kerekasztal Társulás keretein belül alapított Kerekasztal Színházi Nevelési Központ  kezdett 

el dolgozni. A magyar változatban is gyerekeknek, fiataloknak, mindig egy osztálynyi 

résztvevőnek játszott a társulat. Az előadások hossza kezdetben három óra hosszúságú volt, 

amelyben színházi részek, a színházi részeket értelmező beszélgetések és a színházi előadás 

által felvetett erkölcsi, vagy társadalmi probléma dramatikus ezközökkel, drámapedagógiai 

munkaformákkal történő feldolgozása történt meg. Az előadásban játszók vezették a 

dramatikus feldolgozó, értelmező részeket is, többnyire kiscsoportban dolgozva. 

Az alapító Kaposi László drámapedagógus, rendező, aki jelenleg is a Magyar Drámapedagógiai 

Társaság elnöke, az eredeti angol kifejezés direkt fordítását (színház a nevelésben/oktatásban) 

kissé árnyalva, az eredeti elnevezés hangsúlyát (ti: színházat használnak a nevelési/oktatási 

folyamatban, ahol a nevelésben használt színház a kulcsfogalom) módosítva, a  színházi nevelés 

kifejezést kezdte használni, ahol a  nyelvtani szerkezet logikája szerint a  nevelés kifejezés vált 

kulcsfogalommá,. Ez, amellett, hogy megengedte, hogy inkább pedagógiai innovációként 

tekintsenek a műfajra, egyben azt is lehetővé tette, hogy akik olyan jellegű pedagógiai munkát 

végeztek, amelyben a színházi forma valamely eszközét használták, magukénak vallják az 

elnevezést. Ugyanakkor azok a színházi alkotók, akik a nézők bevonásának újfajta formáit 

keresték, vagy a színházra mint a nevelés egyik eszközére is tekintettek, úgy érezték, hogy 

                                                           
23 Fő tevékenységként Theatre in Education  (TIE)  előadásokat játszó társulat 

24 Monica PRENDERGAST & Juliana SAXTON, ed. (2009). Applied Theatre, International Case Studies and 

Challenges for Practice. Briston, UK: Intellect Publishers.  7.o.  

25 GOLDEN Dániel: Színház és nevelés Magyarországon in: Cziboly Ádám (szerk.): Színházi nevelési és 

színházpedagógiai kézikönyv.  Budapest, InSite Drama, 2017.  87.o. PATONAY Anita: Kettős tudat. Mezei Éva 

közössége és közönsége. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. 

http://resolver.szinhaztortenet.hu/study/STD16277 Utolsó letöltés: 2021 február 25. 

http://resolver.szinhaztortenet.hu/study/STD16277
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számukra is elfogadható ez a fogalom. Éppen ezért az évek során egyre több független színház, 

majd később a kőszínházi struktúrában dolgozó társulat kezdte el használni a színházi nevelést, 

mint kifejezést. Ők azonban már nem a klasszikus T.I.E. formában kezdtek el dolgozni, hanem 

annak csupán egyes elemeit, eszközeit felhasználva léptek az interaktivitás útjára. Így a színházi 

nevelés egyfajta gyűjtőfogalommá vált, jelentése fokozatosan megváltozott. Ezért is vált 

szükségessé a 2000-es évek elejétől a különböző műfajok megkülönböztetése.  

Több meghatározás is született, melyek közül formai szempontból nézve a legpontosabban 

Cziboly Ádám és Bethlenfalvy Ádám 2013- as, átfogó kutatása26 alapján készült meghatározás 

értelmezi ezt a fogalmat: 

„A színházi nevelés tág területébe sorolható minden olyan tevékenység, amely együttesen 

megfelel az alábbi három kritériumnak: 1. elsődlegesen a gyermek- és ifjúsági korosztály vesz 

benne részt, 2. elsődlegesen pedagógiai szándéka van a tevékenység vezetőinek, 3. akik 

dramatikus eszközökkel és/vagy színházi tartalommal dolgoznak.” 27 

Tartalmi szempontból igen széles a paletta, amely a fenti kritériumoknak megfelel. A színházi 

nevelés része a pedagógiai céllal létrehozott előadás (függetlenül attól, hogy van-e benne 

interakció vagy sem); a komplex színházi nevelési előadás(T.I.E.); a tanteremben megvalósuló 

színházi nevelési programok; a beavató célú színházi nevelési programok; azok az előadások 

amelyekhez felkészítő vagy feldolgozó beszélgetés vagy foglalkozás, kulisszajárás vagy 

bábkészítés kapcsolódik.; gyermek- és diákszínjátszás ; csecsemőszínház, bizonyos esetekben 

pedig a dramatikus készségfejlesztő gyakorlatok vagy a tanítási dráma is.28 

 

1.3. Színházi nevelési program 

A színházi nevelés területéhez tartozó tevékenységformákhoz képest, szűkebb területről 

beszélünk a színházi nevelési programok esetében. Kiesnek például azok a tevékenységformák, 

melyek a készségfejlesztést tekintik legfőbb céljuknak, de ebbe a szűkebb körbe már nem 

                                                           
26 CZIBOLY Ádám – BETHLENFALVY Ádám: Színházi nevelési programok kézikönyve, L’Harmattan Kiadó, 

Budapest, 2013 

27 CZIBOLY Ádám – BETHLENFALVY Ádám: Színházi nevelési programok kézikönyve, L’Harmattan Kiadó, 

Budapest, 2013. 324.o. 

28 CZIBOLY Ádám – BETHLENFALVY Ádám: Színházi nevelési programok kézikönyve, L’Harmattan Kiadó, 

Budapest, 2013. 325.o. 
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tartozik bele a gyermek- vagy diákszínjátszás, vagy például a csecsemőszínház sem. A már 

fentebb idézett Cziboly - Bethlenfalvy meghatározás szerint erre a szűkebb területre 

vonatkoztatva igaz, hogy: 

 

● „Elsődlegesen a köznevelésben érintettek számára készül 

● Színházi, bábszínházi vagy táncszínházi előadás vagy jelenetsor van benne 

● Pedagógiai célja van az alkotóknak 

● A résztvevők a program során annak menetét érdemben befolyásoló, vagy az abban 

történtekre érdemben reflektáló interakciókban vehetnek részt 

● Repertoárszerűen többször, minden alkalommal különböző csoportoknak játszott 

program, minden program egyszeri alkalom, az alkalomhoz kapcsolódva elő- és 

utókövetés lehetséges.”29 

 

Doktori dolgozatom témája kapcsán a legfontosabb színházi nevelési program típus, a komplex 

színházi nevelési előadás (TIE) műfaja. 

 

1.4. Komplex színházi nevelési előadás (TIE) 

A magyar szakirodalomban a TIE előadások aktuálisan elfogadott neve: komplex színházi 

nevelési előadás. Ezt a műfajt, ezen a helyen csak néhány mondatban mutatom be, lévén, hogy 

a következő fejezetben részletesen írok róla.  

A terület egyik meghatározó szereplője, a Káva Kulturális Műhely művészeti  vezetője, Takács 

Gábor így ír a komplex színházi  nevelési előadásokról:  „Hétköznap délelőtt, tanítási időben 

egy általános vagy középiskolai osztály érkezik látogatóba a színházi nevelési társulathoz. 

Három-négy óra hosszúságú színházi programon vesz részt (a tanár külső megfigyelői szerepet 

kap), melynek során a TIE-csoport egy olyan – színházi elemeket használó – előadáson „vezeti 

végig” a résztvevőket, melynek során a fiatalok nemcsak megfigyelői, hanem sokszor írói is a 

megjelenített történetnek, mely a helyzetek végiggondolásával, elemzésével, sűrítésével, 

átalakításával és adott esetben megjelenítésével születik. Az esztétikai élményen túl egy ilyen 

                                                           
29 CZIBOLY Ádám – BETHLENFALVY Ádám: Színházi nevelési programok kézikönyve, L’Harmattan Kiadó, 

Budapest, 2013. 326.o. 
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program – szerencsés esetben – fiatal emberek életének kitüntetett pillanatává is válhat, ahol 

megtapasztalhatják az együttgondolkodás örömét. Ezek az előadások erkölcsi-morális, mikro- 

és makrotársadalmi problémákat járnak körül. A módszer a színházat és a drámát jó értelemben 

véve eszközként használja, a fő cél minden esetben a kijelölt probléma megértésének 

elmélyítése.”30 

 A  műfaj elnevezése – komplex színházi nevelési előadás – bár logikusan következik az 

elnevezési láncban,  mégis nehézkesnek, nehezen megjegyezhetőnek tűnik.  

Erre a nehézkességre reakcióként született két olyan válasz is, melyek szerintem 

méltányolhatóak és jól bemutatják a műfajt is.  

 

1.5. Nevelési színház 

Golden Dániel Színház és nevelés Magyarországon című hosszabb írásában31, a területről szóló 

műfaji csoportosításában tesz ajánlatot a komplex színházi nevelési előadás elnevezés 

kiváltására. „A TIE néven ismert, egyedülállóan összetett, komplex színházi nevelési 

előadásként leírható műfaj rövid megnevezésére a nevelési színházat ajánlom. Ez felel meg 

ugyanis a magyar nyelv logikájának, ahol, a jelzős szintagmák, illetve szóösszetételek alaptagja 

fejezi ki a családi fogalmat(genus), a jelző pedig az ezen belül megkülönböztető sajátosságot 

(differentia specifica), vö. közösségi színház, alternatív színház, improvizációs színház, zenés 

színház, bábszínház, utcaszínház, cirkuszszínház stb. Ez a megoldás a kifejezés egyedi 

fordításának pontosságával szemben előnyben részesíti a célnyelvi kontextusba illeszkedést.”  

 

 

 

                                                           
30 TAKÁCS Gábor: Padlóváza a színpadon.  Színház folyóirat, 2009/február. 42-49 o. 

31 GOLDEN Dániel: Színház és nevelés Magyarországon in: Cziboly Ádám (szerk.): Színházi nevelési és 

színházpedagógiai kézikönyv, Budapest, InSite Drama, 2017. 99 o. 
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1.6.  Résztvevőszínházi előadás 

A másik válasz, a Résztvevő Színháza, vagy résztvevőszínházi előadás amely a Káva Kulturális 

Műhely által létrehozott előadások megnevezésére szolgáló önálló kulturális, művészeti 

„brand”.  

Amellett, hogy ezt az elnevezést nagyon kifejezőnek tartom, azért is  foglalkozom vele külön, 

mert tapasztalatszerzéseim, szakmai munkám és így kutatásaim legfőbb terepe a Káva 

Kulturális Műhely társulata és ennek a társulatnak, általam is támogatott módon, a saját 

munkájára alkotott kifejezése. 

Ahogyan Golden Dániel fent már idézett tanulmányában  írja:” A Káva saját tevékenységének 

leírására született egy manifesztum, azaz az alkotói pálya adott pontján megfogalmazott vízió 

és önmeghatározás, amely semmilyen értelemben nem bír kötelező érvénnyel a kívülről 

közelítő elméleti rendszerezőre nézve. Fő célja nem a tudományos precizitás, hanem a magával 

ragadó lendület”32 

A fent említett manifesztum , Romankovics Edit színész-drámatanár, író, rendező, a Káva  

alapítótagjának írása, amely szerint:  

„A (komplex) színházi nevelési előadás a szó hagyományos, hétköznapi értelmében se nem 

színház, se nem nevelés. Ugyanakkor mégis mind a kettő! Értelmezhetjük sajátos nevelési 

módszernek, amely a színház eszközeit használja. A színházi szakemberek egy része is 

pedagógiaként tekint a (komplex) színházi nevelési előadásra, mivel egy hagyományos nevelési 

szemléletet feltételeznek mögötte, amely statikus és didaktikus a művészetekhez képest. Holott 

a színházi nevelés éppen olyan dinamikusan és nyitottan értelmezi a világot, mint bármely más 

művészet.(…) Mi úgy gondoljuk, valójában színházat csinálunk a hozzánk érkező fiataloknak, 

sőt velük együtt csinálunk színházat, ám eltérően a hagyományos színházi formáktól, ők nem 

csupán nézői, de résztvevői, alkotói is a színházi folyamatnak. Ezért neveztük el színházunkat 

A Résztvevő Színházának.”33 

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az előbbi két meghatározás – nevelési színház, illetve 

a résztvevő színháza – közötti legfőbb  hasonlóság, hogy mindkettő alapvetően színházként 

                                                           
32 GOLDEN Dániel: Színház és nevelés Magyarországon in: Cziboly Ádám (szerk.): Színházi nevelési és 

színházpedagógiai kézikönyv,  Budapest, InSite Drama, 2017. 86.o. 

33 ROMANKOVICS Edit: A Résztvevő Színháza (a színházi nevelési program mint totális színház) Budapest, Káva 

Kulturális Műhely, 2010. 
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tekint a műfajra, annak speciális változataként beszél a  műfajról. A legfőbb különbség viszont, 

hogy míg az első az eddigi elnevezések továbbgondolásaként,  logikusan, a nevelés jelenlétét 

kívánja hangsúlyozni, addig a másik – nem függetlenül a Káva tagjainak tapasztalataitól és 

egyéb projektjeitől34 -   a részvételiséget emeli a középpontba.  

Itt jegyzem meg, hogy dolgozatom további részeiben a TIE előadás , illetve  a 

résztvevőszínházi előadás, elnevezéseket fogom használni mint szinonimákat a műfaj 

megnevezéseként. Ennek oka, hogy számomra az angol megnevezésnek (Theatre in Education) 

a szakirodalomban is rendszeresen használt rövidítése, pontosabban annak „magyarítása” (TIE 

előadás) alapvetően elfogadható, mivel a kifejezés utal a műfaj eredetére, történetére, egyszerű, 

valamint nemzetközi színtéren könnyebben magyarázható.  Ugyanakkor a  résztvevőszínházi 

előadás  pedig azt jelenti számomra, hogy ezeken az előadásokon a színház úgy jön , úgy jöhet 

létre, hogy a résztvevők jelenléte, hozzáállása, véleménye, aktivitása elengedhetetlen az előadás 

sikeressége szempontjából. Ilyen értelemben tehát a játszók és a résztvevők együttesen alakítják 

ki a mindenkori előadás jelentését. És míg az elmúlt évtizedben készült előadások előkészítése, 

tervezése során konkrét nevelési célt nem, felvetendő témát és az ezzel járó részvételi formát 

mindig meghatározott az előadás készítő stábja.  Vagyis inkább a részvételiség, a fórum jelleg 

vált hangsúlyosabbá, mint a direkt nevelési szándék. 

 

1.7. Részvételi színház  

 A résztvevőszínházi előadás  mint elnevezés és mint a Káva saját brandje mellett a szakmai 

közbeszédben megjelent egy olyan kifejezés is – a részvételi színház - , mely újabb 

gyűjtőfogalomként szolgál bizonyos jellegű előadások számára. Hogy melyik kifejezés jelent 

meg hamarabb Magyarországon, a színházi és színházi nevelési szakmán belül, az nem 

pontosan követhető. Talán ezen a ponton nem is ez a lényeges, hanem hogy a 2010-es években 

ennek a kifejezésnek az elterjedése is megfigyelhető Magyarországon, és mint ilyen, szintén 

jelent egyfajta választ a terminológiai kihívásokra, még ha indirekt és nem is csak szűken véve 

a TIE előadásokra vonatkozó választ. Az az oka , hogy mégiscsak foglalkozom vele, hogy egyre 

inkább elterjedt a használata, illetve kritériumai részleges átfedésben állnak a résztvevőszínházi 

előadások ismérveivel, az elnevezés hasonlósága pedig magyarázatot kíván.  

                                                           
34 Felnőtt résztvevőszínházi előadások (3050 gramm; Lady Lear). Közösségi színházi projektek (Hiányzó 

padtárs, Hiányzó pillanat).  Új néző projekt 1-2  (Ároktő és Szomolya-2010) 
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 Olyan színházi előadások, színházi formák ernyőfogalma ez, melyek „a nézőknek az 

előadásban való részvételt ajánlják fel, akik így nézőkből résztvevőkké válnak”. Illetve ezeknek 

az előadásoknak fontos kritériuma, hogy „sem dramaturgiai, sem performatív értelemben nem 

működik a nézői részvétel nélkül.(…) Történetileg olyan színház- és színészpedagógiai 

koncepciók, műfajok hatása ismerhető fel rajta, mint a brechti tandarab-elmélet, a színházi 

avantgárd és neoavantgárd performativitás fogalma, a boali elnyomottak színháza”35 

Az imént leírt összefoglaló jellemzésen túl egy másik, a műfajról szóló munkában,  Róbert Júlia 

összefoglaló írásában a magukat részvételi színházként aposztrofáló társulatok, illetve projektek 

alapján a következőket állapítja meg: „a mai magyar színházi életben részvételinek nevezhető, 

vagy részvételinek nevezi magát az az előadás, amelynek létrehozása során az alkotók 

valamilyen módon apellálnak a nézők aktív részvételére, akik nélkül az előadás nem tud 

megvalósulni. Azért, mert 

(1) a nézőknek fizikailag tenniük kell valamit ahhoz, hogy lássák az előadást, például 

vándorolni egyik helyszínről a másikra; 

(2) az előadás egy társasjáték is egyben, vagyis szükség van játszókra, akik magát a játékot 

működtetik, a színházi jelenetek csak illusztrációi az elképzelt játékmezőknek; 

(3) a színészek az előadás során interakcióba kerülnek a nézőkkel, ami lehet zárt végű, vagyis 

nem befolyásolja a történet kimenetelét, és lehet nyílt végű, vagyis a kívülről érkező 

gondolatok, cselekvések beépülnek a történetbe vagy az előadás egészébe. 

A teljes élményhez minden esetben és mindenesetre szükség van a nézők hozzászólásaira, 

véleményére is.” 36 

Ugyanakkor a  szerző megjegyzi, hogy az előbb idézett kritériumokon túl létezik a részvételi 

színház műfajának egy szűkebben vett definíciója is, amely szerint a részvételi színház a TIE 

előadások azon változata, amelyekben  „ nem válik el élesen egymástól a színházi és az 

interaktív rész, hanem ezek dramaturgiai egységet alkotnak. A  színész(-drámatanár) szinte az 

előadás teljes ideje alatt szerepben van, az interakciók során lehetőség szerint a fikcióban 

                                                           
35 TAKÁCS Gábor-GYEVI-BÍRÓ Eszter-LÁPOSI Terka-LIPTÁK Ildikó- SZŰCS Mónika: Színházi 

nevelési/Színházpedagógiai programokhoz kapcsolódó fogalmak glosszáriuma. in: Cziboly Ádám (szerk.): 

Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv, Budapest, InSite Drama, 2017. 155.o.  
36 RÓBERT Júlia: Közösségi és részvételi? Közösségi vagy részvételi? Színház folyóirat 2017/ február.  2-5 o. 
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maradva, szerepből szólítja meg a résztvevőket. Előfordulhat, hogy a résztvevők is szerepben 

vagy kvázi szerepben vannak (ugyanakkor ez nem feltétel). A résztvevő folyamatos 

döntéshelyzetben van: nézőként vagy játszóként vesz részt a programban.”37 

A tágabb definíció 3-as pontja alapján értelmezve, azt kell mondanom, hogy a TIE előadás 

vagy résztvevőszínházi előadás,  része ennek az ernyőfogalomnak, vagyis – innen nézve -  

részvételi színháznak is nevezhető. Ugyanakkor a szűkebb definíciót már nem érzem annyira 

találónak,  a részvételiség szándéka kifejezetten megjelenik az ilyen jellegű előadásoknál. 

Másrészről nem tekintem kevésbé részvételinek azt a TIE vagy résztvevőszínházi előadást, 

amelyben a színész-drámatanár nincs végig szerepben, és nem szerepből szólítja meg a 

résztvevőket és esetleg a dramaturgiai egység sincs tökéletes illeszkedésben. 

 

1.8. Zárt és nyílt végű interakció 

Akárhogy is nevezzük azonban a műfajt magát, talán legfontosabb ismérve az, hogy interaktív 

részek vannak az előadásokban, mégpedig megtervezett, többféle interakció, és hogy ezekben 

az interaktív részekben a színész-drámatanár – elnevezéséhez hűen –  a színészi munka mellett 

drámapedagógiai szaktudást igénylő, drámatanári munkát is végez. Az interaktív részek szerves 

egységet alkotnak a hagyományos – értsd: nem interaktív – színházi részekkel. Az interakció 

meghatározása során alapvetően különbséget kell tennünk zárt végű és nyílt végű interakció 

között.  Cziboly Ádám és Bethlenfalvy Ádám már többször idézett kézikönyvének megírása 

előtt, a készülő könyv kapcsán, különböző terminológiai vitákon vettem részt, melynek során 

kristályosodott ki több szakkifejezés jelentése. Lehetőségem volt ezekhez a vitákhoz 

hozzászólni, így első kézből számolhatok be például az interakció két fontos formájának 

meghatározásáról is, ahogyan az később a könyvben is megjelent. A következőkre jutottunk: 

 Zárt végű interakciók olyan kérdések vagy kérések, amelyek dramaturgiailag világos helyzetet 

teremtenek, az előadás menetét, kiszámíthatóan befolyásolják, a nézők reakciója szinte száz 

százalékosan kiszámítható.  A zárt végű interakciókról egy színházilag teljesen „szűz” 

közegben a nézők nem mindig tudják leolvasni, hogy az interakcióra való felhívás is a színházi 

előadás része, de nekik, attól még nézőként kell viselkedniük, és nem valódi interakcióra invitál 

a szereplő. 

                                                           
37 U.o. 
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Nyílt végű interakció alatt azt értjük, „amikor a résztvevő valós döntési helyzetbe kerül, valós 

hatással lehet az eseményekre (szavai és/vagy cselekedetei hatással vannak arra, hogyan 

cselekednek a szereplők, vagy hogyan alakul a történet),vagy érdemben reflektálhat az 

előadásban történtekre, érdemben gondolkodhat az előadás által felvetett problémán. Az 

előbbieken túl az ilyenfajta interakciók gyakran, de nem feltétlenül a megértés megváltozását 

segítik, azokat közös felelősségvállalás jellemzi, a színész-drámatanár és a résztvevő részéről 

egyaránt.”38 

A zárt, illetve nyílt végű interakciókon túl fontos különbséget tenni a szerepen kívül végzett 

interakció és a szerepben végzett interakció között. 

 

1.9. Szerepen kívüli interakció 

Szerepen kívüli interakció során a színész-drámatanár egyértelműen jelzi, hogy nem 

szereplőként szólítja meg a résztvevőket, hanem beszélgetőtársként. Ebben az esetben 

alapvetően drámapedagógiai eszköztárát használva, drámatanárként lép fel és elemzi, értelmezi 

a látottakat, esetlegesen a lehetséges következményeket, szándékokat veszi sorra a 

résztvevőkkel. Azt vizsgálja, hogy a történések mit jelentenek a résztvevők számára, ezzel 

teremtve közös fórumot a játszóknak és a résztvevőknek. Ez esetben a szerepen kívül moderált 

beszélgetések és munkaformák használata által és eredményeképpen van mód a közös 

jelentésadásra.  

 

1. 10. Szerepben végzett interakció 

Szerepben végzett interakció esetén a színész-drámatanár nem lép ki a szerepéből és ezt színészi 

eszközökkel, kommunikációs formákkal egyértelműen jelzi. Ebben az esetben alapvetően 

színészi munkát végez, pontosabban speciális színész-drámatanári munkát. A szerep igazságát 

képviselve szólítja meg a résztvevőket, ez a megszólítás sokszor provokatív és állításokkal is 

operál, de legtöbbször kérdések formájában jelenik meg. A kérdések sohasem arra 

vonatkoznak, hogy hogyan tetszik az adott résztvevőnek az előadás, hanem a konkrét helyzettel 

kapcsolatban kérdez a szereplő. A résztvevő véleményére, hozzáállására kíváncsi azért, hogy 

                                                           
38 CZIBOLY Ádám – BETHLENFALVY Ádám: Színházi nevelési programok kézikönyve.  Budapest,  

L’Harmattan Kiadó, 2013. 347-348.o. 
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további kérdésekkel, további résztvevőket bevonva járják körül az előadás egy jól kiválasztott, 

fontos dramaturgiai pontján azokat a helyzeteket, ellentéteket, ellentmondásokat, 

viszonyulásokat, amelyek az előadás fő problematikáját jelentik. Dramaturgiai szempontból  a 

szerepben végzett interakció a belső monológ kiterjesztése. Ez esetben a szerepben végzett 

interakcióban, tulajdonképpen a belső monológba való „beleszólás” révén van lehetőség a 

részvevőkkel közös jelentésadás kialakítására.  

Dolgozatom további részében az interakció  kifejezés alatt alapvetően nyílt végű interakciót 

értek (az ettől való eltérést külön jelzem).  

 Ugyanakkor használom az interakció mellett a nyitás, az interaktív rész, interaktív részek. 

kifejezéseket, az interakció szinonimájaként.  

 

1.11. Interaktív színházi alkotótárs 

Az  elnevezés egy olyan, a TIE előadások kapcsán gyakran felmerülő munkakört ír körül, amely 

a színész-drámatanárhoz képest is igencsak speciális feladat, szerepkör.  Ez a TIE előadások 

interaktív részeiért felelős szakember, általam javasolt megnevezéssel: interaktív színházi 

alkotótárs. Míg a színész-drámatanár analógiája mondjuk a bábszínész, aki egy speciális 

színházi műfajban alkot, addig az interaktív színházi alkotótárs analógiája inkább a 

mozgástervező, aki bár nem rendezője egy mozgásos részeket is magában foglaló előadásnak, 

de fontos, önálló szerepe, alkotómunkája van.  

 Maga a munkakör elnevezése nem egységes, több megnevezés is előfordul különböző TIE 

előadások színlapján, például: interaktív konzulens, színházi-nevelési konzulens, ARS 

konzulens, drámapedagógus. 

 Ezt a funkciót kezdetekben az előadások rendezője töltötte be. Később azonban 

összefüggésben azzal, hogy a TIE társulatok meghívott, a műfajhoz nem feltétlenül értő 

rendezőkkel kezdtek el egyre gyakrabban dolgozni, ez a feladatkör önállóvá vált. Manapság 

jellemzően a társulatok egy-egy tapasztaltabb, színész-drámatanárként dolgozó tagja tölti be. 

Így tehát a rendező felel az előadások hagyományos értelemben vett színházi részeiért, míg az 

általam interaktív színházi alkotótársnak nevezett szakember pedig az előadások, a nézőket 

közvetlenül megszólító, interaktív, avagy feldolgozó részeiért, azok tartalmáért és – egyeztetve 

a rendezővel – formai megoldásaiért. Azért is vált fontossá ennek a funkciónak az elkülönítése 
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és körülírása, mert több, a területen dolgozó szakember vállal különböző társulatoknál 

interaktív színházi alkotótárs szerepet. 

Az általam ajánlott elnevezés – interaktív színházi alkotótárs – arra is utal, hogy ennek a 

szakembernek partneri viszonya van az előadás rendezőjével, dramaturgjával, írójával, színész-

drámatanáraival. A javasolt elnevezés szerintem kifejezi a szakember tevékenységének 

lényegét és státuszát is. 

 

 1.12. Színész-drámatanár 

Mivel a doktori dolgozatom középpontjában a színész-drámatanár munkája áll, ezért ezt a 

szakmát, hivatást, igen részletesen fogom több oldalról megközelítve leírni a következő 

fejezetekben. Most, elöljáróban, csak magáról az elnevezésről írok. 

A színész-drámatanár elnevezés az első magyarországi TIE társulat, a már említett gödöllői 

Kerekasztal Színházi Nevelési Központ vezetőjétől, Kaposi Lászlótól származik, akárcsak a 

már fentebb említett ”színházi nevelés” kifejezés.  Az első öt évben magam is tagja voltam a 

Kerekasztal társulatának, emlékeim szerint az első évektől az előadások színlapjain, a hivatalos 

pályázatokban, leírásokban színész-drámatanárként voltunk említve, mint a TIE előadások 

szereplői.  

A színész-drámatanár megnevezésben kötőjel van a két szó között, ami mellérendeltségre utal, 

vagyis arra, hogy olyan drámatanárról van szó, aki színészi munkát is végez, de egyben olyan 

színészről is, aki drámatanári feladatot is ellát.  

A majd harmincéves kifejezés elfogadottsága gyakorlatilag egyöntetű a tág értelemben vett 

színházi nevelési szakmán belül, és a színházi szakmában is így terjedt el. Ebben a formában 

benne van, hogy inkább speciális képzettségre (és lehetőség szerint speciális végzettségre) van 

szüksége a színész-drámatanárnak, sem  mint „csak” színészi, vagy  tanári képzettségre-

végzettségre.  

Ezért munkám során és ebben az értekezésben is a színész-drámatanár kifejezést használom. 
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2. 1. A színész-drámatanár munkájának leíró jellegű bemutatása 

A színész-drámatanár munkáját csak a tevékenység természetes folyamatában érdemes 

bemutatni. Vagyis érdemes egy előadás elkészítése és játszása során végzett munkát 

végigkövetni ahhoz, hogy érthetővé váljanak ennek a  szakmának a specialitásai. Így derülhet 

ki az is, hogy mi az, ami egyedi ebben a munkában és mi az, ami általános alkotói vagy 

pedagógusi tevékenység. Hol kezdődik a színészi munka, és hol végződik? Hol kezdődik a 

drámatanári munka,, és hol végződik? Hol van az a mező, amely ennek a kettőnek a metszete?  

Ezekre a kérdésekre keresem a választ a következőkben!  

Minden társulatra, minden színész-drámatanárra minden esetben érvényes szabályt 

természetesen nem lehet felállítani. Mégis vannak olyan mozzanatok, amelyek majdnem 

mindegyik résztvevőszínházi előadás készítése során azonos módon történnek meg, vagyis 

szabályszerűséget mutatnak.  

Dolgozatomban elsősorban abból indultam ki, ahogyan én megéltem ezeket az előadásokat, 

előadáskészítéseket az elmúlt évtizedekben.  
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2.1.1.Előkészítő szakasz 

Kezdjük azzal, hogy ki kerülhet olyan helyzetbe, hogy színész-drámatanárként dolgozzon? A 

válasz nem annyira egyértelmű mintha azt kérdeznénk, hogy ki kerülhet olyan helyzetbe, hogy 

színészként dolgozzon.  Az utóbbira az a válasz, hogy az, aki egy színházi előadásban színészi 

feladatokat kap. Az, hogy ez a feladat kevés vagy sok, fontos vagy kevésbé fontos, teljesen 

mindegy a válasz szempontjából. A színész-drámatanár esetében nem teljesen ugyanez a 

helyzet.  

Az elmúlt években, évtizedekben egyre több színházban, társulatnál jelent meg a színházi 

nevelés egy-egy program erejéig, így születtek és születnek olyan komplex színházi nevelési, 

vagyis TIE előadások, amelyekben valaki, „csak” színészi feladatokat lát el, és az interaktív 

részekben (legyenek azok szerepben végzett, vagy szerepen kívül végzett interakciók) nem vesz 

részt, vagy csak passzív résztvevője annak. Ahhoz, hogy az interaktív részekben is aktívan részt 

tudjon venni, valamifajta felkészítésre, „kiképzésre” van szüksége. Ez a felkészítés lehet csak 

az adott előadáshoz kötődő „gyorstalpaló”, de lehet szisztematikusabb, általánosabb képzés is.  

Azoknál a társulatoknál, ahol a komplex színházi nevelési előadások játszása nem jelenti a fő 

tevékenységet, ott a képzés alapvetően felkészítés jellegű, jó esetben egy-egy valóban hozzáértő, 

meghívott színész-drámatanár vezetésével. Ez esetben az előkészítő szakasz alapvetően azt 

jelenti, hogy az adott társulat tagjai tréningeken, workshopokon keresztül ismerkednek a 

műfajjal és ezáltal a színész-drámatanár speciális feladataival. A tréningeket vezető 

szakembernek az is a dolga, hogy minden, a műfaj nem ismeretéből, bizonytalanságból fakadó 

kérdésre, kétségre választ találjon az alkotókkal együtt.  

A továbbiakban azonban az állandó TIE társulatoknál végzett színész-drámatanári munkát 

veszem alapul és azt mutatom be. 

Az előkészítő szakasz úgy indul, hogy a színész-drámatanárok és a társulathoz kötődő 

szakemberek közösen eldöntik, hogy milyen korosztály számára készítsenek előadást. Ezt 

meghatározhatják külső tényezők (pályázati lehetőségek, repertoárépítési szempontok, 

kényszerek) és belső tényezők is (a társulat aktuális érdeklődése és állapota, a meghívott 

alkotótársak érdeklődési iránya).  Ennek eldöntése után azt kell meghatározni, hogy egy 

meglévő alapmű (regény, film, dráma) vagy egy kiválasztott téma legyen az alapja a 

gondolkodásnak, és később az előadáskészítésnek. Mindkét esetben meg kell találni azt az egy 

központi témát, amely kiinduló pont lesz a későbbiekben.  Ez, vagy az adott alapmű egyik – 
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vagy éppen fő – témája, vagy az alkotó stáb tagjainak közös érdeklődésére számot tartó téma, 

függetlenül attól, hogy azzal kapcsolatban van-e számba vehető műalkotás.  

Lehet konkrétabb a téma mint például a Káva Troll című előadása esetén az internetes zaklatás, 

lehet általánosabb mint például az egymásért való felelősségvállalás a Káva Titkos ajtó című 

előadásában, vagy inkább  a formára rákérdező,  mint  a Nemzeti Táncszínház, a Közép Európa 

Táncszínház és a Káva közös produkciójában készült Horda 2 című előadás.   

Akár egyik, akár másik úton jutunk el a központi témáig, és akármilyen témát választunk, olyat 

kell találnunk, amely egy adott korosztály számára,  adott korszakban, adott társadalmi 

helyzetben fontossá válhat, aktuális és dramatizálható. 

Az előbbi felsorolás minden eleme lényeges.  

Tehát figyelembe kell venni az életkort, ezért végig kell gondolni, hogy az adott korosztálynak 

milyen, adott társadalmi helyzetbe ágyazott, de fejlődéslélektani szempontból is adekvát és 

revelatív témát lehet ajánlani. 

Szem előtt kell tartani, hogy milyen korszakban élünk, ennek a kornak mik a főbb jellemzői, 

milyen szokásai, milyen kommunikációs formái és eszközei vannak.  

Figyelembe veendő kiinduló pont a szélesebb értelemben vett társadalmi helyzet, vagyis a 

politikai berendezkedés,  a gazdasági meghatározottság társadalmi, kisebb közösségi és családi 

szinten, a politikai-ideológiai áramlatok és ezek megjelenése a társadalom különböző rétegeiben 

– sokszor egyszerűsített formában – ezzel összefüggésben a kultúra jelentése és a kulturális 

formák használata. 

További szempont, hogy mi jut el és mi válik fontossá a hírek, tények, információk tömegéből 

az adott korosztály legtöbb tagja számára. Nem csak a generációs szempontból trendi, divatos 

témák számítanak, ugyanakkor ezeket is muszáj számba venni. Olyan „hősöket”, történéseket 

is lehet és kell keresni, akik lehet, hogy csak egy adott generáció számára fontosak, de nekik 

viszont napi szintű viszonyuk van ahhoz a „hőshöz”, történéshez39.  

Egy társadalomban az aktuális témák persze lehetnek korosztályfüggetlenek (politikai 

változások, sportesemények, kulturális teljesítmények, gazdasági válságok, krízishelyzetek 

vagy akár a jelenlegi világjárvány), de fontos, hogy ha ilyen jellegű témát választ egy társulat, 

gondoljon már a kezdeti lépéseknél arra,  hogy valamilyen módon legyen ezekhez a témákhoz 

                                                           
39 Például a Káva K.M. Troll című TIE  előadásainak két „trendi, influenszer” főhőse 



25 

 

az adott korosztálynak élő viszonya, érintse őket annyira, hogy tudjanak róla gondolkozni, 

beszélni, játszani.40  

Végezetül pedig mindezek figyelembevétele után, talán a legfontosabb szempont, hogy melyik 

téma bontható le olyan helyzetekre, amelyek dramatizálhatóak, amelyekben fontos emberi 

helyzetek, drámai dilemmák, patthelyzetek jelennek, jelenhetnek meg.  

A színész-drámatanár tehát az előkészítő szakaszban először is tájékozódik, információkat 

szerez és oszt meg a kollégáival. Olyan információkat, amelyek a fentiek miatt a témakeresés 

szakaszában lényegesek lehetnek. Újságok, könyvek, szakkönyvek, elemzések, internetes 

felületek, személyes tapasztalatok szolgálhatnak forrásként ebben az időszakban.  

Nagyon hasznos és fontos mozzanata lehet az előkészítő szakasznak az, hogy ha a kijelölt téma, 

terület kapcsán annak a témának, területnek egy-egy szakértőjével (szociológus, pszichológus, 

pedagógus, kulturális antropológus, az adott terület kutatója stb.) van lehetősége találkozni a 

társulatnak. Ezek a találkozások szinte mindig termékenyek, és tapasztalatom szerint a 

találkozások tanulságai valamilyen módon majdnem mindig beépülnek a majdani előadásba.  

A tapasztalatok, információk megosztása, megbeszélése rengeteg – sokszor csapongó – 

beszélgetésre ad alkalmat. Ezeket azonban kár lenne megspórolni, mert ezek közben érlelődik, 

hogy mik azok a területek, témák amik az egész stáb számára jelentenek valamit, elfogadhatóak, 

izgalmasak – akár benne vannak a felkínált alapműben, akár a körülöttünk lévő világban 

észleljük azokat – és  a korosztály számára várhatóan érdekesek lehetnek. Nem utolsó sorban, 

ebben az előkészítő szakaszban lehet egyeztetni azokat a nézeteket, hiedelmeket, félelmeket, 

amiket az alkotók táplálnak egy adott témával kapcsolatban, ekkor lehet újra és újra egyeztetni 

azokat az értékeket, amik az egyes stábtagok számára fontosak, vagy kevésbé jelentősek. Itt 

van mód a sokszor a társulathoz kívülről érkező szakemberek (rendező, dramaturg, 

látványtervező, zeneszerző, mozgástervező) számára is, hogy világlátásukat, értékrendjüket 

kifejezzék, de akár esztétikai, színházi látásmódjukat is érzékeltessék, adott esetben vitatkozva 

is arról a témaválasztás apropóján.  

A beszélgetés, de a vitatkozás is alapvető dolga a színész-drámatanárnak ebben a szakaszban.  

Amellett azonban, hogy a saját véleményét képviseli, mindig szem előtt kell tartania azt is, hogy 

                                                           
40 Ilyenek voltak a Káva K.M. „Emlékezés drámái” című sorozatában megszületett TIE előadások, amelyek a 

Trianoni döntés kapcsán (Üres lap), a holokauszttal kapcsolatban (Kárpótlás), a Kádár kori ügynökügyekkel 

összefüggésben (Jelentés,) és a 2000-es évek romagyilkosságaival kapcsolatban (Szobor)jöttek létre. 
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a közös alkotás a lényeg, a közös álláspont megtalálása a célja a megbeszéléseknek, a vitáknak. 

Annak a megérzése, hogy mikor kell „elengedni” egy adott álláspontot, vagy éppen mikor kell 

ragaszkodni, egy állásponthoz, vagy konkrét témaötlethez,  folyamatosan fejlesztendő belső 

érzéket, empátiát kíván. Ebben segítenek az addigi tapasztalatok a korábbi évek előadásainak 

előkészítő szakaszáról, próbafolyamatáról. Illetve segít az önreflexió kialakítása, a saját 

gondolkodás menetéről való tudás, vagyis a metakogníció, annak az érzékelése, hogy mikor 

indokolt az, hogy ragaszkodik az ember a gondolataihoz, vagy mikor van az a helyzet, hogy 

nem tud engedni, nem tud elfogadni más ötletet.   

Az előkészítő szakaszban végzett munka meglátásom szerint sem nem klasszikus színészi, sem 

nem klasszikus drámatanári feladat, ugyanakkor közelebb áll annak a drámatanárnak a 

gondolkodásához, aki szabadon tervezhet – mondjuk (komplex) tanítási drámaórát –, és olyan 

témát keres, amely drámai helyzeteket hordoz magában. 

 

Az előkészítő szakasz tehát az adott központi téma megtalálásával, rögzítésével zárul. Innen 

kezdődik aztán a konkrét próbafolyamat, amely kisebb részben hasonló, nagyobb részben más 

jellegű feladatokat ad a színész-drámatanárnak. 

 

2.1.2.Próbafolyamat 

A téma kiválasztása után attól függően, hogy azt egy (vagy több) alapműből kiindulva vagy 

konkrét mű nélkül, általánosságban „találták meg” az alkotók, a szövegkönyv és a forgatókönyv 

elkészítése következik. Ennek több útja lehet.  

Van példa arra, hogy az előkészítő szakasz alapján, annak vitáiból, megbeszéléseiből kiindulva 

kész szövegkönyvvel érkezik a rendező és az író-dramaturg az olvasópróbára.  Ez akár lehet 

egy már megírt alapmű egy változata, vagy teljesen újonnan írt, a korosztályt, a témát és a fent 

említett vitákat figyelembe vevő darab. Ilyenkor még csak szövegkönyvről beszélünk, hiszen a 

legtöbb esetben csak utalás-szinten vannak benne olyan mondatok, instrukciók, amelyek az 

interaktív részekre vonatkoznak, de nincs benne a konkrét menetrend, az interakciók pontos 

helye, és nincs benne az interaktív részek részletes leírása sem. Az már a forgatókönyv lesz.  

Ebben a helyzetben a próbafolyamat során a színész-drámatanár azon kívül, hogy készül egy 

vagy több, a szövegkönyvben nevesített szerepre, és azt próbálja, azon is gondolkodik 

folyamatosan, hogy az adott szerep mit jelent, nem csak színházi szempontból, hanem a témát 
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figyelembe véve, a majdani interakciókra is tekintettel. Ez a feladata nagyon fontos momentum, 

és nem tipikus színészi feladat, ha a hagyományos értelembe vett színházi munkaleosztást 

vesszük. A zárt színházi előadásokban dolgozó kollégához képest neki muszáj egy kicsit a 

rendező, a dramaturg és az interakcióért felelős alkotótárs fejével is gondolkozni. Tehát 

egyszerre figyeli magát és a szerepet is kívülről és belülről egyaránt. Figyelnie kell arra, hogy 

nem csak egyirányú akciókban, közlésekben kell majd megmutatnia a szerepét és szerepében 

saját magát, hanem olyan helyzetben is meg kell tartania majd a szerep körvonalait, igazságát, 

amelyben így vagy úgy, de rögtönöznie kell, tehát nem segíti előre bepróbált helyzet és szöveg.  

Sokszor előfordul, hogy a meglévő szövegkönyv szorul korrekcióra a tervezett interaktív részek 

miatt. Ezt is figyelembe kell már jó előre venni a színész-drámatanárnak is. És itt nem csak a 

színházi próbafolyamatban általában szokásos, próbaközbeni, a kipróbálás következtében 

kialakuló húzásokról, új szövegekről, vendégszövegek megjelenéséről van szó, hanem arról is, 

hogy a zárt színházi részekből a nyitott interaktív részekbe történő átmenetek (oda és vissza) 

megkövetelnek sok kisebb-nagyobb változtatást a szövegkönyvön, amiknek a hatása legalább 

akkora, mint a húzásoké vagy szövegváltoztatásoké. Az ilyen próbafolyamat során tehát 

párhuzamosan alakul ki, hogy pontosan hol lesznek az interaktív részek, azok milyen jellegűek 

lesznek, majd a próbafolyamat előrehaladtával az is, hogy azok részletesen hogyan történnek 

majd. Így alakul ki fokozatosan a forgatókönyv. 

A fentiektől eltérő esetben, ha nincs a próbafolyamat elején szövegkönyv, akkor azt valahogy 

„ki kell termelni”. Ez esetben a kiválasztott központi téma kapcsán tartott további célzott 

beszélgetésekre, vitákra, feladatokra és leginkább improvizációkra kerül sor a próbafolyamat 

első harmadában. Ezeken a színész-drámatanárnak nagyon fontos alkotótársi funkciója van.  Az 

általa is működtetett vitákból, az előadás fiktív szereplőivel kapcsolatos feladatokból –  

amelyek arra irányulnak, hogy egy adott szereplőt jobban megismerjünk, akár egy-egy rajz, 

vagy az illetőnek tulajdonított tárgy  és annak improvizatív bemutatása, akár egy-egy vers, vagy 

neki tulajdonított tulajdonság elemzése alapján – valamint az általa játszott improvizációkból 

alakul ki a szövegkönyv. (Nagyon izgalmas útja a TIE előadás készítésnek – voltam több ilyen 

előadás résztvevője 41– ahol az improvizációkat nem rögzítettük, hanem a történések főbb 

elemei lettek megkötve, a „cölöpök lettek leverve”, de a jelenetek szövegükben is és konkrét 

történésükben is variábilisak maradtak.) Ha a próbafolyamat során készül klasszikus 

                                                           
41 Káva K.M. : Apalabirintus (rendező: Kárpáti Péter-Perényi Balázs-Sebők Bori) és Titkos ajtó (rendező: 

Kárpáti Péter) című TIE  előadásai.  
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értelemben vett példány, akkor az már rendezői-dramaturgi döntés kérdése, hogy pontosan 

hogyan születik meg a szövegkönyv és vele szoros összefüggésben a forgatókönyv. A jellemző 

ilyenkor az, hogy a próbafolyamat elejének improvizációi által „kitermelt” helyzetek, szövegek 

rögzítésre kerülnek az író-dramaturg által, és a rendezővel, de az interaktív színházi 

alkotótárssal is egyeztetve, ezek alapján készül el a szövegkönyv. És később, a fentiekben már 

leírt módon, vele párhuzamosan az interaktív részek bekerülésével együtt a forgatókönyv. Ez 

nagyjából a próbafolyamat egyharmadánál készül el.  

Ezt követően, függetlenül attól, hogy a példány már az olvasópróbára készen volt vagy 

improvizációk útján született, a próbafolyamatban párhuzamosan zajlanak a zárt színházi 

részek és az interaktív színházi részek próbái. Vannak persze „nevesített” próbák, amikor vagy 

az egyik vagy a másik rész kerül előtérbe, de a színész-drámatanár nagyjából folyamatosan 

ugyanazt csinálja: az adott szerep igazságával foglalkozik, konkrét akción, megírt szövegen, 

interakción innen és túl. Azért, mert az ő igazságát több formában is meg kell majd mutatnia és 

képviselnie kell, a szerep egészét figyelve, tehát azt is, hogy az adott embernek, akit játszik, 

milyen dolga lehet például az interaktív részekben. Amikor a különböző értelmezésekről 

beszélget a rendezővel egy-egy helyzet kapcsán, akkor – amellett, hogy megbeszélik, hogy ki 

az az ember, akit játszik, és milyen története van, milyen belső tulajdonságai vannak, milyen 

lélektani ívet jár be, vagyis „ki ő?” – óhatatlanul az is szóba kerül, hogy mit jelent az a szereplő 

az előadás, és különösen az interaktív részek szempontjából, mi az, ami jó ha „rárakódik”, mi 

az, ami már sok, mert például megszólíthatatlan lesz az interaktív részekben.  Önmagában egy 

hagyományos, nem interaktív előadás próbái során is fontos megbeszélnivaló a színésszel, hogy 

pontosan mikor sok, amit mutat, és mikor pont elég az a jelmennyiség, amit küld, hogy ne 

legyen sem túljátszott, sem kevés. Az interaktív előadások egyik különlegessége, hogy 

ezenkívül is „hozzáférhetőnek” kell maradnia a szereplőnek, hogy interaktív helyzetben 

lehessen róla és vele beszélgetni úgy, hogy az egy valódi beszélgetés lehessen egy valódi 

emberrel, ne pedig egy karakter, egy típus legyen csak a beszélgetőtárs. Ilyen értelemben ez a 

fajta tudatosság a műfaj specialitása, de pusztán színházi szempontból is érvényes, izgalmas 

előadáskészítési út.  

A próbafolyamat vége felé már mindenképpen szimulálni kell a majdani interaktív részeket is. 

Ha ezek szerepen kívül vannak, vagy vegyesen, akkor is szükséges, hogy az adott szerep 

igazsága, lényege mindig ott legyen a színész-drámatanár fejében. Ha szerepben marad az 

interakció során, akkor a mondatain kívül, gesztusaiban, elhallgatásában, megindulásaiban is 

hordoznia kell azt a jelentést, azt az igazságot, ami annak a szerepnek a sajátja. 
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A főpróbahéten, az összpróbák során a jelenlévő, az előadásban, vagy éppen csak abban a 

jelenetben nem játszó stábtagokkal kell kipróbálni az interaktív részeket is. Egy rutinos 

csapatnál a stáb tagjai nagyjából tudják, hogy az adott korosztály, akinek az előadás készül, 

milyen alapállással rendelkezik, milyen típusú válaszok jöhetnek. Az a jó, ha a különböző 

próbákon, különböző hozzáállású résztvevőket „jelenítenek meg” a segítők. A cél itt az, hogy 

minél többfajta válaszra, megjegyzésre, viselkedésre készülhessen fel segítségükkel a színész-

drámatanár. 

 Ennek a szakasznak az elején a színész-drámatanár elsősorban színészként dolgozik, de olyan 

színészként, akinek igen összetett feladatai vannak. Később a nevesített interaktív próbákon a 

drámatanári tudásra, rutinra is szükség van. Ezeken a próbákon a drámatanári munka a 

domináns. A próbafolyamat utolsó harmadában aztán egyre inkább tolódik egybe a kétféle 

megközelítés. A szimulációk idején már egyre inkább a színész-drámatanár van jelen.  

 

Vannak tehát szimulációs próbák és mindent el lehet követni azért, hogy a próbákon olyan 

helyzetet lehessen teremteni, ami hasonlít az igazi interakcióhoz, de természetesen ez soha nem 

lehet tökéletes szimuláció. Éppen ezért van szükség az előadás, és így a színész-drámatanár 

szempontjából is a következő, a bemutatóval kezdődő periódusra. 

 

2.1.3. Tesztidőszak-korrekció 

A lehetőségektől függően az első három-öt előadás jelenti a tesztidőszakot. Ennek a szakasznak 

a beiktatása annak az elismerése, hogy a résztvevők viselkedése, hozzászólásai, reakciói 

valóban alakítják az előadást, akár úgy is, hogy nem csak a szerepekkel kapcsolatos hangsúlyok 

kerülnek máshová, hanem az előadás bizonyos részei is átalakulhatnak. Három-öt előadás alatt 

már kiderülhet, hogy mi az, ami működik színházilag, illetve az interaktív célokat tekintve, és 

mi az, ami nem. A tesztidőszakban szerencsés, ha többféle osztállyal, többféle össszetételű 

csoporttal találkozik az előadás. Más-más dolog kerül felszínre egy aktívabb osztálynál, mint 

egy visszahúzódóbb csoportnál. Más derülhet ki egy intellektuálisabb beállítottságú és más egy 

érzelmileg erősebben megérinthető csoporttal való találkozásból. Ennyi, és többféle csoporttal 

végigcsinált előadás után pedig kirajzolódik a kép, hogy az interaktív részekben melyik forma 

az, amely valódi reakciót tud kiváltani, függetlenül az éppen aktuális résztvevők jellemzőitől, 
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akár azzal, hogy provokál, akár azzal, hogy biztonságot ad, és melyik forma nem működtethető 

megbízhatóan.  

A színész-drámatanár szempontjából ez a szakasz legalább annyira fontos, mint mondjuk a 

főpróbahét, ugyanis több mindent kell kipróbálnia. Először is a próbafolyamatban rögzített 

attitűdöt hoznia kell megbízhatóan, az előre megbeszélt kérdéseket (kérdés-ajánlatokat) fel kell 

tennie, ki kell próbálnia a különböző előadásokon, hogy ezeket hogyan tudja hitelesen 

elmondani, hogyan tudja ezekkel a kérdésekkel a résztvevőket szóra bírni, hogyan tudja az 

ezekre a kérdésekre érkező válaszokat helyén kezelni, és ha kell, a hallottakat beépíteni a 

szerepébe. Ki kell próbálnia, hogy az interaktív részekben hogyan tudja végig tartani a szerepét, 

ha az interaktív rész is szerepben történik, illetve hogyan tudja hitelesen képviselni a szerep 

igazságát a szerepen kívül végzett interaktív munkában. Fontos, hogy megfigyelje, mikor teszi 

lehetővé az, ahogyan játssza vagy képviseli a szerepét, hogy lehessen csatlakozni hozzá, hogy 

a résztvevők ne féljenek szóba állni vele, és mikor nem teszi ezt lehetővé. A tanulságokat 

folyamatosan jegyeznie kell, és a tesztidőszakot követően beépíteni az előadásba. 

A tesztidőszak letelte után a lehetőségektől függően néhány napos, egy hetes korrigálási 

próbaidőszak veszi kezdetét. Ekkor van lehetőség a tesztelőadásokon kiderült, a nagy 

szerkezetet érintő hibákat, esetlegességeket kijavítani, a zárt színházi részeket újra átnézni az 

interakcióval való kapcsolódása és hasznossága szempontjából is. Ugyanakkor az interakciók 

formáját, tartalmát, kapcsolódásait is át kell gondolni, hogy nem teszik-e gyengébbé, 

erőtlenebbé, didaktikussá a színházi jeleket és jeleneteket. Tehát mindkét oldalról érdemes 

végignézni az előadást, hogy a kapcsolódás törésmentes legyen, hogy egymást erősítse a kétféle 

réteg, végsősoron egy dramaturgiai, színházi egységet, egységes minőségű előadást adjon ki. 

A nagyszerkezet átvizsgálásán túl, ilyenkor van lehetőség arra, amiről már fentebb írtam, hogy 

a színész-drámatanárok a saját szerepükkel kapcsolatos tapasztalatokat megbeszéljék a 

többiekkel, a rendezővel, az interaktív részekért felelős alkotótárssal. Megbeszéljék, hogy a 

játszott szereplő igazsága mennyiben és hogyan jelenik meg, akár a zárt színházi részekben, 

akár az interaktív részekben. Megvitassák, hogy az interaktív helyzetekben feltett kérdések 

közül melyik volt hasznos és előrevivő, melyik nyitotta meg a valódi beszélgetés, 

együttműködés lehetőségét a résztvevőkkel és melyik nem. Melyik – a szereplőtől jövő – 

kérdés, válasz, gesztus, akció volt az, amelyik az előadás alapkérdéseit, témára orientáltságát 

segítette és melyik kérdés, válasz, gesztus, akció volt abban a helyzetben inadekvát, félrevivő, 

nem a lényeget érintő, zavaró, üres, vagy csak gyengébb minőségű.  Ekkor van lehetőség arra, 
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hogy átgondolják, hogy a színész-drámatanár által játszott szerep mennyire koherens az előadás 

kétféle rétegében, és mennyire adekvát a különböző részekben.  

 

Tapasztalatom szerint,  ha tényleg van idő ezekre a korrekciókra, az mindenképpen hasznos és 

segíti az előadás későbbi megerősödését. Természetesen a színész-drámatanár nem tud minden 

visszajelzést átfordítani, és a tapasztalatok alapján jövő új formákat, kérdéseket, viselkedést 

azonnal és tökéletesen beépíteni, de maga az, hogy nem egy próbafolyamat, hanem egy már 

futó előadás kapcsán van lehetősége folyamatos és aktív reflexióra, az nagyon hasznos és a 

pozitív változtatás igényét és lehetőségét hordozza magában. Nem utolsósorban azért is, mert 

ez a fajta reflektáltság, ha kisebb mértékben is, de később is, az előadás játszása során is 

megmarad.  

 

2.1.4. Az előadás játszása 

A tesztidőszak után, hasznosítva annak tanulságait, minden egyes előadás úgy lesz nagyon 

különböző, hogy az alapvető cél változatlan marad. Ez a cél  az adott téma kapcsán való 

egyeztetés, színházon keresztül történő közös gondolkodás.  

A műfajra jellemző kamaratér, és az ebből következő „kamarajátszás”, a legapróbb jeleket is 

fel tudja erősíteni, ezért a játékmód is legtöbbször visszafogott.  Néha stilizált a játék, máskor 

teljesen spontán létezést kívánó, de mindenképp „takarékos”. Ez a játékmód úgy telített 

érzelmileg, hogy ez az érzelmi telítettség nagyrészt a kialakult, és a résztvevőkkel közösen 

érzékelhető jelentésből jött létre, illetve magából a helyzetből, és nem a színész által, a 

szereplőnek tulajdonított pszichológiai jellemzőkből. Vagyis a helyzet az, amely drámai, és 

mindenki által érzékelhetően nehéz – tehát játszóban, résztvevőben egyaránt érzelmeket kiváltó 

– és nem a szerepét teljesen átélő, annak szenvedéseit plasztikusan eljátszó színész játéka jelenti 

a drámát.  

A színész-drámatanár egyébként is nehéz helyzetben van, amikor az érzelmek megmutatásáról 

van szó. Mert miért ne lehetne egy TIE előadás hőse is nagy érzelmi amplitúdókat bejáró hős? 

Természetesen lehet, mint ahogy sok példa van is rá. De ha vannak is olyan jelenetek ahol a 

beleélés, és az akár naturálisan megmutatott erős érzelmek jellemzőek, a kulcsjelenetekben, 

azokban a helyzetekben ahol interakció is következik, a színész-drámatanár valahogy 

mégiscsak uralni kezdi ezt a telítettséget, hagyja, hogy a helyzet működjön. 
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Legfőbb oka az előbb leírt tapasztalatomnak, megfigyelésemnek, az a szándék a színész-

drámatanár részéről, hogy a szerep felmutatása és az abban való létezés mellett, a résztvevőkkel 

való kommunikációnak több formáját is működtesse. Ezért – hogy érzelmei, amelyeket a 

szereplőként mutat, ne takarják el a szituációt, és ne tegyék megszólíthatatlanná őt az interaktív 

pillanatok előtt és annak első perceiben – sokszor kivár, „visszavesz”, megmagyarázza előbbi 

viselkedését. Ennek a váltásnak a kockázata természetesen az, hogy hirtelen eltűnik az az 

ember, akit az előbb láttunk, akinek erős érzelmei voltak. És ekkor néha előfordul, hogy a 

résztvevők úgy érzik, hogy egy másik emberrel kezdenek kommunikálni, mint akit láttak és 

megfigyeltek, vagy ahogy én fogalmaznék: a színész-drámatanárból hirtelen eltűnik a színész.  

Ezért a váltásnak is aprólékosan kidolgozottnak, hihetőnek, a „visszavételnek” a helyzetből, de 

a szerepből is indokolhatónak kell lennie. Az interaktív részekben az első pillanatoknak is 

mindkét szempontból hitelesnek kell maradnia. Furcsa módon ez akkor is igaz, ha a színész-

drámatanár szerepből kilépve szólítja meg a résztvevőket. Ezek miatt is a tesztidőszakban, de 

már előtte a próbafolyamat során is eleve bele lehet és kell is kalkulálni az ilyen váltások 

nehézségeit.  Ez sokszor már eleve hatással van a dramaturgiai és rendezői döntésekre, a 

színészi játékmódra is. Ezért biztosítékokat építenek bele, rendezői vagy színész-drámatanári 

szinten, hogy az adott helyzet játszható, kezelhető, de ugyanakkor hiteles is maradjon. 

Ezek azok a feladatok és jó esetben ezek azok a momentumok, amelyek szerintem alapvetően 

a „közös metszetet” jelentik. Megmutatják a színészt és az őt folyamatosan kísérő, néha 

kontrollálni akaró drámatanárt, de megmutatják a drámatanárt és az őt folyamatosan hitelesíteni 

akaró színészt is egyszerre. Vagyis a kettő ötvözetét, a színész-drámatanárt.  

Saját élményem a különböző előadások játszása kapcsán az, hogy a TIE előadás olyan színházi 

forma, amely – azért mert a színész-drámatanár a résztvevőkkel történő közvetlen 

kapcsolatfelvétellel nagyobb kockázatokat is vállal és mert sokszor nagyon személyes is tud 

lenni – a színészt teljes egészében „mozgatja meg”, az intellektust, az érzelmeket, a fizikumot 

is nagyjából egyenlő arányban igénybe véve. Ugyanis azok a pillanatok, percek, amikor  egy 

adott igazságot képvisel, vagy egy adott ember világát képviseli, és ezen keresztül beszélget 

gyakorlatilag idegenekkel egy fiktív helyzetben, nos ezek a pillanatok többféle feladat elé is 

állítják. Egyszerre szükséges a villámgyors gondolkodás a válaszadás kapcsán, új és lehetőleg 

előrevivő kérdések gyors megtalálása, adekvát viselkedés, megosztott figyelem – mindez 

nagyon intenzív intellektuális kihívást jelent. Ugyanakkor érzelmileg telített módon, a szerepet 

hitelesen kell képviselni, a másik emberre figyelni, annak minden rezdülését érteni és 

érzelmileg is dekódolni – ez a megfeszített idegállapot pedig erős érzelmi involváltságot kíván. 
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És bár a résztvevőkkel való többféle kapcsolatfelvétel eleinte nehézségekbe ütközik, de ha 

valamennyire is működik, akkor nagyon inspiratív, felpörgető, több esetben katartikus lehet! 

Azt hiszem ezek után nem meglepő, ha leírom: az előadás életének ez a szakasza is 

folyamatosan „mozgásban” tartja a színész-drámatanárt változatosságával, bonyolult 

elvárásaival, a műfajra jellemző reflektivitással együtt.  

 

Egy TIE előadás mindig egy-egy iskolai csoportnak, vagy közösségnek szól. Felnőtt előadás 

esetén maximum ötven-hatvan embernek. Ezért is, és mert a fentiek nem hagyják, hogy egy 

előadás teljesen megszokottá váljon a játszók részéről, egy-egy előadás viszonylag nagy 

szériákat fut. Nem ritka a száz előadás körüli széria sem. 

 

 

2. 2. A színész-drámatanár munkájának változásai a magyarországi tapasztalatok 

alapján.  

A hazai TIE történetének 28 éve alatt maga a műfaj is jelentős változásokon ment keresztül, 

ezzel összefüggésben változott a benne dolgozó alkotók feladata, funkciója is. A változások 

elsőként majdnem mindig az előadások dramaturgiai szerkezetének területén voltak tetten 

érhetőek. Ezekkel a változásokkal szoros összefüggésben volt megfigyelhető a színész-

drámatanár munkájának, feladatának változása. 

Kezdetben az egységes, interakcióval nem megszakított színházi előadás előtt és/vagy után az 

előadás által felvetett erkölcsi vagy társadalmi probléma kapcsán folyt drámamunka. Ebben a 

munkában az előadásban játszó színészek drámapedagógusként, drámatanárként dolgoztak, a 

nézők pedig csak ezeken a pontokon váltak játszótársakká, akár úgy, hogy kis- vagy 

egészcsoportos formában szerepbe léphettek és így vizsgálták a felvetett problémát, akár 

szerepen kívül beszélgettek arról.  A színész-drámatanári feladatok egyértelműbben váltak tehát 

ketté, egyrészt színészi, másrészt drámapedagógusi feladatokra úgy, ahogyan a kezdetben 

egyébként TIE „foglalkozásnak” nevezett alkalmak szerkezete megkívánta. A szétválasztást 

egyértelmű időbeli tagolás, szcenikai eszközök használata (jelmez, kellék, fény és hangtechnika 
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használata a színházi részekben, ezek elhagyása a drámapedagógiai részekben), és a foglalkozás 

vezetőjétől jövő, direkt szóbeli közlés is jelezte.42  

Később kialakult a mozaikos szerkezet, melyben színházi jeleneteket drámás értelmező részek 

követtek, majd ismét színházi jelenet vagy jelenetsor. Ekkor még a színész-drámatanárok a 

drámás részek alatt kiléptek szerepeikből, úgy vezették a beszélgetést, koordinálták a 

drámamunkát43. Persze előfordult, hogy ezekben a drámás részekben is pillanatokra, néhány 

játék erejéig, ismét felvették az általuk játszott szerepet, pontosabban: különösebb markírozás, 

beleélés nélkül képviselték a figura igazságát. ( Például olyan játékokat játszottak mint a forró 

szék, vagy a  fórum színház konvenciók.) 44 Alapvetően azonban szerkezetileg és így a színész-

drámatanár munkája szempontjából is a két rész elvált egymástól. Újabb néhány év elteltével 

alakult ki egy olyan forma – először csak az előadás fontosabb részein, az utóbbi években már 

több előadás teljes hossza alatt –, amelyben a színész-drámatanár nem lép ki a szerepéből, 

hanem szerepből kérdez, válaszol, provokál, vitatkozik. A résztvevő számára a program úgy 

teremt kapcsolódási lehetőséget, hogy némely esetben konkrét szerepet kínál neki, de 

legtöbbször szerep felvétele nélkül képviselheti álláspontját a színész-drámatanárral való 

interakcióban.45  Ennél a formánál már nem válik ketté a feldolgozó-értelmező rész a szorosan 

vett vagy zárt színházi résztől. A színész-drámatanárok a résztvevőkkel közösen hoznak létre 

színházat. Úgy, hogy dramaturgiai egységre törekedve végig a történetben maradnak, amelyet 

azonban a résztvevőknek is van lehetőségük sokszor és sokféleképpen alakítani.  

Az imént leírtak persze nem kőbevésett változások, és időben nem feltétlenül lineáris 

folyamatok voltak. Jelenleg gyakorlatilag egymás mellett élnek a különböző szerkezetű 

előadások, és így a színész-drámatanár munkája is változó a különböző előadások játszása 

során. 

 Dolgozatom témája kapcsán azonban fontos rögzíteni, hogy míg a kilencvenes években  a 

szerepből végzett interakció nem volt jelen a TIE előadásokban, addig az utóbbi években 

készült előadások majd mindegyikében fontos része az előadásoknak. Ez azt jelenti, hogy a 

                                                           
42 Kerekasztal Színházi Nevelési Központ: Sárkányok ellen-Fehérlófia című TIE előadás- 1992; Káva Kulturális 

Műhely: Vaskor című TIE előadás- 1996 

43 Kerekasztal: Már megint itt van a szerelem című TIE előadás- 1994; Káva: Flashback című TIE előadás- 2000 

44 Jonathan NEELANDS: Konvenciók in: Kaposi László (szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv  Budapest,   II. 

kerületi Nonprofit Közhasznú Nonprofit kft 2013. 126-164 o.  

45 Káva: Bábok című TIE előadás- 2006; Kerekasztal: Fogságban című TIE előadás -2007;  
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színész-drámatanár munkája igen lényeges és igen nehéz feladattal bővült. Ezenkívül az is  

elmondható, hogy a dramaturgiai egységre való törekvés minden előadásban jelen van, még 

akkor is, ha szerepből kilépve történik kiscsoportos drámamunka, ez pedig úgy hat a színész-

drámatanár munkájára, hogy a szerepben végzett munkát, a szerepen kívül végzett munkától 

már sokkal kevésbé markáns eszközökkel kell elválasztania. Ezeknek az eszközöknek a 

használatát külön próbák során kell gyakorolnia. A gyakorlás célja konkrétan az, hogy a 

szerepből való kilépés ne szüntesse meg az adott szerepet, és  ne rántsa ki a résztvevőket azonnal 

a szituációból.   

Az imént leírt folyamat elsősorban a színész-drámatanár munkájának változását írta le, a műfaj 

változásával együtt, a magyarországi tapasztalatok alapján.  A leírásból is kitűnik, hogy egyre 

fontosabbak lettek a színházi szempontok a műfajban. Emellett azonban a drámapedagógiai 

szempontú megközelítés, hogy olyan feltehető kérdést emeljünk az előadás fókuszába, mely 

nehezen vagy egyáltalán nem megválaszolható, változatlanul megmaradt. Véleményem szerint 

így alakult ki igazán a műfaj ötvözet jellege, éppen ezért szükséges ezen a ponton a kettős 

eredetet jobban megvizsgálni.  

 

2.3. A színész-drámatanár munkájának forrásai 

A színháziasabb megjelenés tehát nem mosta el azt a lényeges szándékot, hogy a színész-

drámatanár nem csak közölni akar, hanem kérdezni is, azzal a szándékkal, hogy gondolkodásra 

késztesse a résztvevőket, és ezzel érjen el változást. Tehát egyszerre használja a 

drámapedagógia és a színház változást létrehozó erejét, egyesítve azokat. Emiatt is fontos 

megvizsgálni, hogy milyen kötődései vannak a műfajnak a drámapedagógia és a színház 

területéhez, milyen forrásai vannak a színész-drámatanár munkájának, vagyis milyenféle 

drámatanári, illetve milyen jellegű színészi munka az, amelyet a színész-drámatanár végez. 
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2.3.1. Drámapedagógiai kötődések 

Mint a színész-drámatanár munkájának bemutatásánál írtam, az előkészítő szakaszban a 

munkája közelebb áll annak a drámatanárnak a gondolkodásához, aki szabadon tervezhet – 

mondjuk (komplex) tanítási drámaórát – és olyan témát keres, amely drámai helyzeteket hordoz 

magában. A próbafolyamatban, kifejezetten az interaktív részek próbáin, részint a drámatanári 

attitűdöt és célt feltételező kettős tudat (a szerep igazságának kifejezése egyrészről, drámatanári 

kérdések szem előtt tartása másrészről), részint pedig a kapcsolattartáshoz , a releváns kérdések 

feltevéséhez, és a válaszok kezeléséhez szükséges drámatanári tudás és rutin az, ami a 

drámapedagógiai kötődést jelenti. A tesztidőszakban az a  drámatanári hozzáállás segíthet a 

folyamatos reflexiókban, amely a kitűzött részcélokat és az adott témát tekintve következetesen 

keresi, hogy mit sikerült elérni és mit nem, az addigi előadások során.  

Általánosságban pedig igaz az is, hogy maga a TIE előadás műfaja több szempontból 

hasonlóságot mutat az angolul Drama in Education-nek (D.I.E.) hívott, magyarul tanítási 

(komplex) drámának nevezett drámapedagógiai formával. Pedagógiai céllal, egy fiktív 

történeten dolgozva, különböző színházi formákat is használva, többször szerepben játszva, és 

a résztvevőket is szerepbe helyezve  vizsgál  a drámapedagógus egy-egy erkölcsi vagy 

társadalmi problémát. Ezekben a drámajátékokban a színházi elemek eszközként szolgálnak 

egy-egy probléma mélyebb megértéséhez. A TIE előadásban dolgozó színészek munkája 

értelmezhető a DIE-ban dolgozó drámapedagógus szerepben végzett munkája egyfajta 

kiterjesztéseként.46 

Tehát mind konkrét eszközeiben (kérdéstechnika, válaszok kezelése), mind cél követésében (a 

kettős tudat révén, a témát kifejező nyitott kérdés folyamatos figyelembevétele), mind 

attitűdjében (partnerség, reflektivitás) megjelenik a drámatanárokra, a drámapedagógiára 

jellemző magatartás. Ezeknek a konkrétumoknak a révén kötődik a drámatanári munkához , a 

drámapedagógiához mint forráshoz a színész-drámatanár.  

 

 

 

                                                           
46 Gavin BOLTON: Az oktatási dráma és a TIE összehasonlítása. (Fordította: Szauder Erik.) Drámapedagógiai 

Magazin 1993/5. szám. 5-8-o. 
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2.3.2. Színházi kötődések 

A színházi kötődéseket egyrészről a színházi, másrészről a TIE  műfajában is alkotó művészek 

meglátásaira, véleményére alapozva mutatom be. Ehhez olyan alkotókat választottam, akiknek 

színházi, dramaturgiai, és a színész munkáját érintő hozzáállásuk fontos a TIE műfaja 

szempontjából.  

A színész-drámatanár célja általánosságban, hogy az ő (és társai) pontos játéka által bemutatott 

és felkínált drámai helyzet gondolkodásra késztesse a nézőket. Tehát nem elkápráztatnia vagy 

elvarázsolnia kell közönségét az egyes jelenetekben, helyzetekben, hanem ahogy Brecht 

fogalmaz „színpad és nézőtér minden mágikus eszköztől megtisztíttassék”47, vagyis olyan 

módon kell játszania és megmutatnia az adott drámai helyzet mélységét, egyediségét, hogy az 

kutatásra, keresésre ösztönözze a résztvevőket. Ugyanis, mint ahogy Edward Bond, brit 

drámaíró – nem mellesleg a TIE műfajában is alkotó szerző – a Stop acting! címmel 

megrendezett szakmai hétvégén tartott előadásában kifejtette, „a dráma a menekülés ellentéte, 

maga a keresés.”48 

Bond úgy gondolja, hogy minden színdarab két alapkategória valamelyikébe tartozik: vagy 

szórakoztatni akar, vagy kutat (kutatásra ösztönöz), és amelyik pusztán szórakoztatni akar, nem 

feltétlenül segíti elő a társadalmi felelősségvállalást. Az ő legfőbb ideája szerint a  színház 

szerepe, hogy olyan előadásokat hozzon létre, melyben ez a kutatás valósággá válhat. Olyan 

alapanyagokat, drámákat, színműveket kell mindehhez felhasználni, melyek hordozzák 

magukban e kutatás lehetőségét. A kutatás célja minden esetben az emberség, az emberségünk 

vizsgálata, „az egzisztenciális én és a társadalmi én szerepének és összeütközésének 

vizsgálata”. Véleménye szerint „a jó színész kérdése a próbafolyamat és az előadások során is 

a gyermek kérdése: Ez mit jelent számomra? Ez mit jelent az emberségem szempontjából?”49 

Bond szerint azért van szükség arra, hogy a színház kutasson, mert a szórakoztatás egyfajta 

eszképizmus, menekülés a valóság elől. Ebben a színházi kutatómunkában döntő jelentősége 

van a színésznek, a koncentráló – ezért kreatív –, gondolkodó és gondolkodtató színésznek. A 

színész-drámatanárnak – fentebb leírt céljának elérése érdekében – beleélés helyett/mellett, 

szerepére kívülről kell rálátnia és a drámai helyzet pontos felmutatására és az e helyzetben 

                                                           
47Bertolt BRECHT.: Az elidegenítő effektust teremtő színművészet új technikájának rövid leírása (fordította: 

Walkó György) in:U.ő.  Színházi tanulmányok.  Budapest,  Magvető Kiadó, 1969.  158. o.  
48Edward BOND: Kőtenger-egy előadás vázlata Ellenfény 2009/12 

http://www.ellenfeny.hu/archivum/2009/12/2694-kotenger?layout=offline Utolsó letöltés: 2021.02.26. 
49 A szakmai hétvégéről utóbb a Káva Kulturális Műhely tagjai számára belső írásos anyag született, az idézet 

innen származik. 

http://www.ellenfeny.hu/archivum/2009/12/2694-kotenger?layout=offline
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létező ember dilemmájának megértésére, megértetésére kell törekednie. Hasonló gondolatokat 

fogalmaz meg Bertolt Brecht Az elidegenítő effektust teremtő színművészet új technikájának 

rövid leírása című művében. Ahogy írja „A színész nem hagyja, hogy a színpadon 

bekövetkezzék maradéktalan átalakulása az ábrázolt személlyé. A színész nem Harpagon, Lear, 

Svejk, a színész megmutatja ezeket az embereket. A színész olyan hitelesen tálalja 

mondásaikat, mint lehet, úgy mutatja meg a viselkedésmódjukat, ahogy emberismeretéből telik, 

de nem próbálja elhitetni önmagával (s ezáltal másokkal sem), hogy ezzel maradéktalanul 

átalakult.”50 

A színész-drámatanár is felmutat, és nem azonosul teljes mértékben a játszott figurával, 

megmutatja azt a helyzetet amibe került a szereplő, de távolságot tart, és ezzel is segíti az 

összetett helyzet értelmezésében és  értékelésében a nézőt. Színészi munkájának ez a jellege is 

rokonítható Brecht színészekkel szembeni elvárásával: „Mivel (a színész) nem azonosítja 

magát az ábrázolt személlyel, elfoglalhat vele szemben bizonyos álláspontot, elárulhatja róla 

véleményét, és a nézőt, akit szintén nem bírt rá senki azonosulásra, az ábrázolt személy 

bírálatára szólíthatja fel. Álláspontja, amit elfoglal, társadalomkritikai álláspont. A 

folyamatokat úgy állítja be és a figura jellemzésében azokat a vonásokat dolgozza ki, amelyek 

társadalmi vonatkozásúak. Játéka így (a társadalmi állapotokról szóló) disputává válik a 

közönséggel, amelyhez fordul.”51 

Ugyanakkor mégiscsak egy másik ember megmutatásáról, jellemzőinek, bizonyos vonásainak 

felmutatásáról van szó a TIE előadásokban, és így a színész-drámatanár munkájában is. 

Határozottnak és plasztikusnak kell lennie amellett, hogy nem a beleélés, az átlényegülés a 

legfontosabb eszköze. Egyértelműen kell az adott drámai helyzetben megidéznie a ráosztott 

szerepet, figurát. Brecht színészideáljáról, a fenti gondolatokkal összhangban, vagyis szinte a 

színész-drámatanár előképeként, így ír: „Ha lemond a maradéktalan átalakulásról, nem úgy adja 

elő szövegét a színész, mintha rögtönözné, hanem mintha idézné. Mindamellett világos, hogy 

az efféle idézésbe a kijelentés minden felhangját bele kell adnia, minden konkrét, emberi 

plaszticitását, mint ahogy benne kell lennie a bemutatott s most már kópiajelleget öltött 

gesztusban is az emberi gesztus teljes, eleven valóságának.”52 

                                                           
50Bertolt BRECHT.: Az elidegenítő effektust teremtő színművészet új technikájának rövid leírása 

(fordította:Walkó György), in: U.ő. Színházi tanulmányok,, Budapest,  Magvető, 1969.  160-161. o. 
51Bertolt BRECHT.: Az elidegenítő effektust teremtő színművészet új technikájának rövid leírása 

(fordította:Walkó György), in: U.ő.  Színházi tanulmányok,, Budapest,  Magvető, 1969.  163.o. 
52Bertolt BRECHT: Az elidegenítő effektust teremtő színművészet új technikájának rövid leírása 

(fordította:Walkó György), in: U.ő.  Színházi tanulmányok,, Budapest,  Magvető, 1969.  161.o.  
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Nagyon fontos tisztázni, hogy a színész-drámatanár a résztvevőszínházi előadások során épít 

az érzelmekre, és az intellektuális odafordulás mellett a bevonás, bevonódás egyik 

elengedhetetlen eszközeként tekint rá. Ebből a szempontból is Brecht gondolataihoz hasonlóan 

cselekedve, aki azt írja, hogy „a beleélés elutasítása nem az érzelmek (emóciók) elutasításának 

folyománya, és nem is eredményezi azok elutasítását. Téves a vulgáris esztétikának az a tétele, 

hogy emóciókat csak beleélés útján lehet kiváltani”53.  A színész-drámatanár nem a figurájának 

átlényegüléssel való megmutatásakor viselkedik érzelemdúsan, vagy forszírozott módon az 

érzelmekre hatóan, hanem a drámai helyzetet működteti, és egyszersmind hagyja működni, 

amely ha valóban nehéz és drámai erővel rendelkező helyzet, akkor mindenképp kivált a 

bevonódáshoz szükséges erős érzelmeket. 

Itt szükséges megjegyeznem, hogy bár mindkét szerző egyaránt hatással volt, és hatással van 

szerintem arra ahogyan a színész-drámatanár dolgozik, ugyanakkor  Bond bírálta is Brecht 

elidegenítési eszméit, nem gondolván elégségesnek azt. Kate Katafiasz brit drámapedagógus, 

teoretikus, a Birminghami Egyetem oktatója tanulmányában megjegyzi, hogy “Bond bemutatja, 

hogyan választjuk szét magunkban, a Brecht által hirdetett módon a fantáziát és a racionalitást. 

Az elmúlt évtizedek során a társadalom igencsak eltanulta Brechttől a dekonstrukciót! Nrm 

túlzás azt állítanunk, hogy a posztmodern társadalom kulturálisan meghasonlott az értelem és 

az érzelem mezsgyéjén, ami skizoid állapotot teremtett. Így viszont elveszítjük emberi 

mivoltunkat, és még kultúránk is a piac brutális érdekeinek szolgálatába áll. Bond drámái 

visszájára fordítják a folymatot: ő kettős képekkel szembesít minket, melyekben az értelem 

leválik az együttérzésről, és arra szólít minket, hogy mi teremtsük meg az egységet.”54 Bond 

ezen gondolatai is hatással vannak a színész-drámatanár azon hozzáállására, amiről fentebb már 

írtam, vagyis a drámai helyzet pontos megmutatásának kell annyira erósnek, provokatívnak 

lennie, hogy a résztvevő késztetést érezzen arra, hogy megpróbálja megteremteni azt a bizonyos 

egységet az értelem és az együttérzés, az értelem és az érzelem között.  

Edward Bond és Bertolt Brecht gondolatai mellett, egy magyar színházi alkotó, teoretikus 

színészpedagógus, Ruszt József gondolatai is fontos forrását jelentik a színész-drámatanár 

munkájának. Színészdramaturgia című művében leírt gondolata szerint hasonló kellene, hogy  

legyen  minden színház célja.  „(A színház) ma is – csakúgy, mint régen, s mint minden más 

                                                           
53Bertolt BRECHT: 18. Függelék: A racionális és emocionális álláspontról(fordította: Walkó György) in: U.ő. 

Színházi tanulmányok, Budapest, Magvető, 1969. 175. o. 
54Kate KATAFIASZ: Seb a tapasz küldő oldalán. (fordította: Szauder Erik), Drámapedagógiai Magazin  
2004/különszám. 1-4 o. 
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művészet az elmúlt századok során – egyfajta társadalmi felelősséget vállal. Úgy is 

fogalmazhatnánk, hogy a színház nem egyszerűen csak ábrázol, hanem mindazon kérdésekben 

állást is foglal.”55 

A drámai helyzetben lévő ember egyedisége mellett a színész-drámatanár – a társadalmi 

felelősség jegyében is – megidézi minden drámai helyzetben lévő ember dilemmáját, és így 

kibővíti a lehetséges értelmezési, vonatkoztatási kereteket.  Ez összecseng azzal, ahogy Ruszt 

is fogalmaz: „a néző egy színjáték történetén keresztül saját emberi nemének természetét ismeri 

meg.”56 Vagyis a színész-drámatanárnak az egyesről az általánosra való következtetést kell 

segítenie, hogy a néző adott esetben megtalálja a hidat az adott drámai helyzet és a saját 

véleménye, egyénisége, embersége között. 

Úgy gondolom a fenti idézetek és a kapcsolódási pontok leírása mutatja, hogy a megidézett 

szerzők munkája lényeges elméleti és gyakorlati előképét jelentik színházi oldalról a színész-

drámatanári munkának.  

 

Véleményem szerint a színész-drámatanár munkájának konkrét leírása, illetve a tevékenység 

magyarországi   változásainak leírása  után olvasva a különböző „anyaterületekhez” való 

kötődést, egyértelműen igazolódik e szakma  ötvözet jellege. Erre  építve a következő 

fejezetben a színész-drámatanár képzésére vonatkozó pedagógiai koncepció leírása következik.   

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
55RUSZT József: Színészdramaturgia. Színház folyóirat, 2005/december-melléklet. 
56RUSZT József: u.o.  
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3. A SZÍNÉSZ-DRÁMATANÁR KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ KÉPZÉSI 

KONCEPCIÓ LEÍRÁSA 

 

 

3.1. A színész-drámatanári munka céljai – a képzés célrendszere 

3.2. A  színész-drámatanár munkájához szükséges attitűdök és kompetenciák – a 

képzés alapjai 

   3.2.1. Attitűdök 

   3.2.2. Kompetenciák 

3.3. A színész-drámatanári attitűdök és kompetenciák kialakítására vonatkozó 

ismeretkörök – a képzés elemei 

  3.3.1.  Animátori ismeretkör (képzéselemek) 

  3.3.2.  Színészi ismeretkör (képzéselemek) 

  3.3.3.  Drámatanári ismeretkör (képzéselemek) 

  3.3.4.  Előadáskészítési ismeretkör (képzéselemek) 

       

 

Az előző fejezetekben a doktori dolgozat címének első részéhez köthetően (A színész-

drámatanár munkája) a területet érintő fogalmak és kifejezések tisztázása, a TIE előadások 

létrejöttének és működésének leírása, és ezen keresztül a TIE előadásokban dolgozó színész-

drámatanár munkájának, feladatainak részletes bemutatása volt olvasható. Ezek után, a 3. 

fejezetben már a cím második részéhez kapcsolódóan (A színészet lehetséges új útja), a színész-

drámatanár munkájára, hivatására felkészítő gyakorlati képzés céljait, a képzés alapjait és 

magának a lehetséges képzésnek a tartalmi elemeit írom le. Természetesen mindezt a fenti 

fejezetekben leírtakhoz kapcsolva, azokra alapozva teszem. 
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3.1. A színész-drámatanári munka céljai – a képzés célrendszere 

A gyakorlati képzés általános célja, hogy olyan színész-drámatanárként dolgozó szakembereket 

képezzen, akik TIE előadásokban működnek közre.  

Vagyis olyan szerepeket játszó emberek képzése a cél, akiknek az interaktív előadásokban nem 

elég színészként jelen lenniük, hanem ahogy azt az előző fejezetben részletesen kifejtettem, egy 

időben animátorként, drámatanárként is helyt kell állniuk.  

Ezekben az előadásokban ugyanis amellett, hogy zárt színházi jelenetekben konkrét szerepet 

játszanak, bátran kell tudniuk improvizálni, kapcsolatot teremteni és tartani a nézőkkel, 

valamint nyitott és revelatív kérdéseket feltenni, a válaszokat pedig belehelyezni az előadás 

szövetébe.  

A képzésnek tehát részcéljai is vannak: színészi és improvizatív képességek megerősítése, 

drámatanári kompetenciák kialakítása, animátori képesség fejlesztése. 

Azonban sem színészként, sem drámatanárként, sem animátorként nem lehetséges magas 

színvonalon dolgozni folyamatos kutatás nélkül. Itt a kutatás alatt az embernek, az emberségnek 

önmagának a kutatását, valamint az embernek mint közösségi lénynek a kutatását értem. Ezért 

tehát az ön- és társismeret fejlesztése, a mikrotársadalmi közegek ismerete, valamint a 

makrotársadalom összetettségének és problémáinak felismerése, és az erre való képesség 

fejlesztése  a további, de alapvető részcél.  

A fent említett előadásokban a színész is kereső ember, aki éppen úgy tanul önmagáról és a 

világról a közös munka során, mint bármelyik résztvevő. Csak ennek az attitűdnek van olyan 

ereje, amely a résztvevőket valódi részvételre buzdítja, az adott problémákkal, drámai 

helyzetekkel való szembenézésre ösztönzi. A valódi részvétel kivívásához azonban szükséges 

a kreativitás is, amelynek segítségével a színész-drámatanár egyrészt improvizál, másrészt úgy 

alakítja a helyzeteket, az interaktivitás folyamatát, hogy az igazi együttműködéshez, együtt 

gondolkodáshoz, együtt játszáshoz vezessen. Vagyis a kreativitás előhívása is fontos részcélja 

a képzésnek. 

Összefoglalva, tehát: a cél színészként, drámatanárként, animátorként is funkcionáló 

szakemberek képzése. Ezeknek a szakembereknek a tudását elengedhetetlenül keretezi az 

önismeret, a kisebb és nagyobb közösségek problémáira nyitott partneri attitűd, és az ezekben 

a problémákban a drámai történeteket és helyzeteket meglátó kreativitás. 
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Most hogy már világos a célkitűzés, fel kell tennünk a kérdést, hogy alkalmas-e minden 

színészetre fogékony ember arra, hogy színész-drámatanár váljon belőle, vagy a kérdést 

megfordítva milyen attitűdökkel57 és kompetenciákkal58 kell rendelkeznie annak, aki a színész-

drámatanár képzést elvégzi, vagyis aki színész-drámatanári munkát végez?  

 

3.2. A színész-drámatanár munkájához szükséges attitűdök, kompetenciák – a képzés 

alapjai 

Tapasztalataim alapján nyolc fő területre tudom osztani azokat az attitűdöket, valamint 

tudáselemeket, képességeket59, készségeket,60 kompetenciákat, amelyek nélkülözhetetlenek a 

színészi, drámatanári, animátori és speciális színész-drámatanári feladatokat ellátó művésznek. 

A következőkben ezeket fogom ismertetni:  

 

3.2.1. Attitűdök: 

1. Önismeret igénye mint a magas szintű művészi, pedagógusi, kommunikátori 

tevékenység alapja. 

                                                           

57Attitűd: Tárgyak, emberek, események és eszmék rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek értékelése. Az 

attitűdök kognitív, affektív és viselkedéses összetevőből állnak. 

Rita ATKINSON – Richard ATKINSON -  Edward SMITH-  Daryl BEM: Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, 

Budapest, 1994. 585.o.  

58Kompetencia: Alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs 

elemek, képességek, készségek, egyéb emocionális tényezők. 

BÁTHORY Zoltán - FALUS Iván (főszerkesztők): Pedagógiai lexikon. Budapest,  Keraban Kiadó, 1997. II. kötet 

266. o.  (a szócikk szerzője VAJDA Zsuzsa). 

 

59Képesség: A képesség kifejezés alatt értünk minden olyan tudásfajtát, amely valamilyen aktivitást tesz lehetővé 

birtoklója számára. A képesség mindig cselekvéssel, történéssel, létezéssel kapcsolatos. Öröklötten magunkkal 

hozott lehetőség, ami gyakorlás révén készséggé alakítható.  

www.mfpi.hu/data/cms94762/kompetencia_ea.pdf, utolsó letöltés: 2021. február  1. 

60Készség: A cselekvés (és tevékenység) automatizált eleme, amely a tudat közvetlen ellenőrzése nélkül 

funkcionál. A készség a teljesítményképes tudás része, a tanulás eredménye, ahol kellő számú gyakorlás 

eredményeként a cselekvéssor automatikusan lefut. 

www.mfpi.hu/data/cms94762/kompetencia_ea.pdf, utolsó letöltés: 2021. február. 1. 

http://www.mfpi.hu/data/cms94762/kompetencia_ea.pdf
http://www.mfpi.hu/data/cms94762/kompetencia_ea.pdf
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2. Partneri attitűd  mint a valódi figyelem, az empátia, az emberség megnyilvánulása, 

önazonosságból és a helyzet ismeretéből fakadó nyitott akciók és reakciók a partner 

felé. E tulajdonságok különösen fontosak az interakciók során. 

3. Társadalmi érzékenység mint a bennünket körülvevő világ megismerésének, 

megértésének, tematizálásának, dramatizálásának alapja. 

 

3.2.2.Kompetenciák: 

4. Kreativitás mint a létezőből a lehetségesbe való eljutás, a művészi innováció, a 

történetlétrehozó, helyzetalakító képesség készségszintű megnyilvánulása. 

5. Kommunikációs készség mint a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az interakciók 

folyamán a kísérés, facilitálás61, a közös munka során a tevékenységek tartalmi és 

technikai szintű koordinálására való alkalmasság.  

6. Színészi munkára való képesség-készség mint az interakciók kiindulópontját jelentő 

színházi előadásban vagy jelenetsorban, az interakciók során a részvevőkkel közös 

helyzetekben, jelenetekben, akár improvizálva végzett művészi tevékenység.  

7. Drámatanári tervezői képesség-készség mint a TIE előadások tervezése során végzett 

konstruktív pedagógiai ihletettségű, másrészt dramaturgiai-írói munka.   

8. Drámatanári megvalósítói képesség-készség mint a TIE előadások játszása során 

végzett, a leírt célokat szem előtt tartó, a drámatanári technikákat és munkaformákat 

magas szinten használó gyakorlati  munka 

 

Ezek az attitűdök, kompetenciák, vagyis tudáselemek elképzelésem szerint négy nagy 

ismeretkört / képzési elemet jelölnek ki, ezen belül kurzusokat, melyek több részből állhatnak. 

Dolgozatom további részében a képzés koncepcióját írom le, és bár szerepel benne ezeknek az 

ismeretköröknek az elnevezése, közvetlen funkciója is hosszabb–rövidebb formában, a 

dolgozat nem vállalja az ismeretkörökön belüli kurzusok részletes lebontását, pontos 

óraszámok leírását, időkeretek meghatározását, tárgyi eszközök megnevezését, tantárgyi háló 

kialakítását. Többek között azért sem, mert jelen pillanatban még nem egyértelmű, hogy 

alapképzésben vagy mesterképzés keretei között valósítható meg inkább ez a képzés. 

Ugyanakkor a doktori dolgozat 4. fejezetében a Káva stúdió képzési programját ismertető 

                                                           
61Facilitálás:  itt pártatlan kísérés, folyamatvezetés. 
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részben olvashatóak részletesebb tantárgyleírások, illetve mellékletben annak a képzésnek 

tantervi hálója is.   

A konkrét képzési elemek leírása előtt azonban fontos tisztázni, hogy pontosan felépített 

képzésről, ám mégiscsak művészképzésről van szó, amelynek a tervezettség mellett másik 

fontos ismérve a rugalmasság kell, hogy legyen. Hiszen magas szintű kreativitást, művészi 

intuíciót, alapvetően szabad gondolkodást és cselekvést kívánó munkára képzünk embereket. 

Vagyis ahogy maga a színész-drámatanár munkája is nagyfokú tervezettséget igényel, de egyes 

részeiben megjelenik a szabad gondolkodás, variabilitás, improvizáció, megérzés, egyedi ízek, 

úgy a képzésnél is szem előtt kell tartani a mindenkori résztvevőket, a hallgatókat.  

Nem felejthetjük el ugyanis, hogy a színész-drámatanár (mint véleményem szerint minden 

művész) munkája csak részben tanítható. Vannak konkrétan elsajátítható elemek, vannak 

fejleszthető területek, és van, amit csak elősegíteni, inspirálni lehet.  

Konkrét képzői feladatnak tekinthető az, hogy ezek a szakemberek megismerjék saját 

emberségüket, nyitottak legyenek mások felé, jártasak legyenek az emberi történetekben és az 

azokban rejlő drámai helyzetek felismerésében, ám a lehető legtöbb feladatnak, amely 

mindezek elérésére irányul, inspirálónak, csoportra és személyre szabottnak, vagyis adaptívnak, 

ugyanakkor a folyamat fordulatainak függvényében korrektívnek kell lennie.  

A képzés nagy arányban gyakorlati feladatokat, tervezést, játékokat, színházi helyzeteket, 

improvizációkat tartalmaz. Nyilván helye kell, hogy legyen az elméleti képzésnek is, de minden 

esetben a praxishoz, a gyakorlathoz rendelt módon. Ismét hangsúlyozom, hogy 

művészképzésről van szó, vagy még inkább autonóm gondolkodású alkotó emberek 

„kíséréséről”. Éppen ezért a képzésnek is egyfajta szabad alkotássá kell lennie, melynek 

megvannak a célokban és részcélokban megjelenő elvárások jelentette határai, azonban ezeken 

a határokon belül, a képzés folyamatának is közös kutatássá, felfedezéssé kell válnia! 

Bár a következőkben ismeretkörökre bontom a színész-drámatanár hallgatók tanulmányait, 

nem lehet elfelejteni, hogy az alapozás után leginkább mindezen tudások együttes gyakorlása 

– vagyis egy konkrét TIE előadás tervezése, a tesztidőszak végigcsinálása, az elkészült előadás 

folyamatos játszása és a rendszeres reflexiók – révén válhat valaki színész-drámatanárr 
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3.3. A színész-drámatanári attitűdök és kompetenciák kialakítására vonatkozó 

ismeretkörök – a képzés elemei  

A képzéssel kapcsolatos alapvető gyakorlati kérdés – ahogy Edward Bond Peter Hollandnak írt 

levelében62 fogalmaz – az, hogy 

„hogyan vegyük rá a színészeket: szerepüket társadalmi szerepként vagy társadalmi 

funkcióként mutassák be. Ne azt kérdezzék: ’Ki vagyok én?’, hanem hogy ’Mi vagyok én?’, nem 

hogy ’Ki cselekszi ezt?’, hanem hogy ’Mi ez a cselekedet?’, hogy más szereplőkhöz képest 

határozzák meg magukat, hogy a tett természetét vegyék figyelembe, és ne az ’én’ természetét.” 

A képzés során a színész-drámatanár jelöltnek tehát alapszinten azt kell megértenie, ami a 

színpadon és a darabban végbemegy, és nem csak azt, ami benne megy végbe.  

 

A következőkben a célrendszer leírása, valamint a fejlesztendő attitűdök és kompetenciák 

meghatározása után a négy nagyobb ismeretkört, képzéselemet ismertetem, kitérve arra is, hogy 

ezeknek a képzéselemeknek milyen funkciói és céljai vannak, milyen konkrét kurzusokat 

jelenthetnek. A negyedik ismeretkörről, az előadáskészítési gyakorlatról ebben a fejezetben 

csak röviden, viszont a következő fejezetben részletesen fogok írni, egy elkészült 

résztvevőszínházi előadás kapcsán.  

 

3.3.1. Animátori ismeretkör  

Az interaktív előadásokban a résztvevőkhöz való partneri viszonyhoz, az őszinte 

odaforduláshoz már a kommunikáció felvétele előtt kell, hogy legyen a színész-drámatanárban 

bátorság, kíváncsiság és nyitottság. Ezek alapja a magabiztosságot adó önismeret. Ahhoz, hogy 

a másikat megismerhessem, magammal is tisztában kell lennem, ahhoz hogy az ő belső 

késztetéseit olvasni tudjam, megértsem őt, saját késztetéseim természetét is ismernem kell. Ez 

                                                           
62JÁKFALVI Magdolna (szerk.): Színházi antológia XX. század.  Budapest, Balassi Kiadó, 2000. 271.o. 
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ad bátorságot és jó esetben valódi nyitottságot.  Ugyanakkor a leendő színész-drámatanárnak 

fontos magában elrendeznie, hogy tekintélye, státusza nem végzettségéből fakad, hanem abból, 

ahogyan figyel a részvevőkre, ahogyan reagál rájuk, ahogyan valódi kérdéseket tesz fel, 

ahogyan az emberségét megmutatja, és az emberséget kutatja a részvevőkkel együtt – 

másképpen: ahogy kommunikál.   

Akár szerepben, akár szerepen kívül moderálni, animálni egy tendenciájában mélyülő, 

lehetőleg a lényeget érintő beszélgetést, interaktív helyzetet, ugyanakkor adott esetben 

provokálni a további gondolkodást, az őszinte vélemények és hozzáállások elmondását, olyan 

feladat, amelyhez szükséges a technikai szintű kérdezni és összefoglalni tudás mellett a 

válaszok helyén kezelése, ezzel együtt a releváns visszakérdezés, a valódi figyelem, 

koncentráció, célorientáltság. 

Az animátori  feladatok szempontjából továbbá azt az érzést kell kialakítani, hogy ez a helyzet 

otthonos számára, ő ebben „házigazda”, tudja, miből mi következhet, mi következik. A műfaj 

– helyenként való – improvizatív jellege ellenére ismeri az előadás vázát, éppen ezért 

organizálni tudja a technikai szintű történéseket is.  

Mindezek mellett a színész-drámatanár munkájának eddig leírt részeihez kapcsolódnia kell a 

pszichológiai alapok ismeretének is.  Elsősorban a fejlődéslélektan, a szociálpszichológia és a 

neveléslélektan területének alapszintű ismerete szükséges a színész-drámatanárnak a TIE 

előadások tervezése és megvalósítása során. A jellemzően gyerekek és fiatalok számára készülő 

előadások tervezésénél és játszásánál ugyanis fontos ismerni az adott korosztály általános 

jellemzőit, a társas lélektan szabályszerűségeit, és tisztábban lenni egyes nevelési folyamatok 

állomásaival, pszichológiai jelentésével. 

Az ehhez az ismeretkörhöz tartozó önismereti, animátori és pszichológiai kurzusoknak a célja 

az önismeret, a kommunikációs képesség fejlesztése, pszichológiai alapvetések ismerete, az 

animátori szerep megteremtése. 

 

3.3.2. Színészi ismeretkör 

Színházi műfajról lévén szó, színészi gondolkodásra, hozzáállásra, technikai tudásra, vagyis 

klasszikus színészi munkára is szükség van. Bár ebben a műfajban nehéz elválasztani egymástól 

a tisztán színészi feladatokat a speciális színész-drámatanári teendőktől, a különbségeken és a 

hasonlóságokon való gondolkodás, a gyakorláson keresztüli különbségtétel, vagy épp a 
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hasonlóságok és azonosságok tudatosítása önmagában is hasznos. Az interakciók nélküli 

színészi munka alapja a színész-drámatanári munkának, ezért van szükség ilyen jellegű és 

tartalmú kurzusra is. 

Emellett ezeknek a kurzusoknak alapvető fontosságú része az improvizáció. Éppen ezért az 

improvizálás több formáját kell megismernie a hallgatóknak. Egyrészt magának az 

improvizációnak az önmagában érvényes, izgalmas, színházszerű – de sokszor épp a 

színházszerűség meghaladása révén – igazán „életszagú” formáját. 

Másrészt az improvizáció használatát az interaktív helyzetekben, amelyhez szükséges a 

szereplő egyértelmű céljának meghatározása és e célnak megfelelő játékmód megtalálása. A 

szerep – és így a szereplő – igazságának pontos elemzése, és különböző improvizációs 

teszthelyzetekben ennek az igazságnak képviselete, megvédése.  

Ahhoz ugyanakkor, hogy egy színész-drámatanár a TIE előadások játszása során a rögzített 

jeleneteken túl az improvizatív és interaktív részekben is otthonosan érezze magát, és a 

szerepével kapcsolatos – az improvizációkból és az interaktivitásból következő – változásokat 

és véleményeket értelmezni és a helyzetbe beleilleszteni tudja, az ebből szerzett tudásokat pedig 

bele tudja forgatni a kialakult új helyzetbe, ahhoz folyamatosan újra kell értékelnie az általa 

játszott szerep helyzetét. Ennek hatására (a tapasztalatok szerint) a külsődleges színészi 

eszközök használatának túlsúlya helyett a belső folyamatok megmutatására szolgáló 

eszközöket helyezi előtérbe. 

Ennél az ismeretkörnél színházi és improvizációs kurzusokra van szükség, ahol a cél tehát a 

színészi kompetenciák elsajátíttatása vagy megerősítése, helyzetértelmezési és játszási 

képesség fejlesztése, gondolkodó színészi munka kialakítása, improvizációs képesség 

folyamatos fejlesztése.  

 

3.3.3.Drámatanári ismeretkör 

A különböző drámapedagógiai munkaformák, konvenciók, játékok, gyakorlatok ismerete, 

használata nemcsak egy konkrét TIE előadás interaktív helyzetében fontos, de a tervezés során 

is igen lényeges. Ebben a munkában mind a tervezői, mind a megvalósítói kompetenciákra 

szükség van, ezért a drámatanári munkának két alapvető része egyaránt meg kell jelenjen ebben 

az ismeretkörben.  
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A TIE előadások tervezése során a téma és a konkrét alapanyag kiválasztásánál szükség van 

arra, hogy a színész-drámatanár is tisztában legyen a bennünket körülvevő közösségek, a 

mikrotársadalom és a makrotársadalom jellemzőivel és folyamataival. Tisztában legyen 

ezeknek a folyamatoknak az aktuális irányával és következményeivel. Ezért szociológiai 

ismeretekre, a társadalom változásainak alapvető ismeretére, az ezzel kapcsolatos tudás 

megszerzésére is szükség van. 

 Specialitása a szakmának, hogy a színész-drámatanár a próbafolyamat és az előadás interaktív 

részei alatt is több esetben dramaturg aggyal kell, hogy gondolkozzon, éppen ezért fontos, hogy 

a képzés során fejlődjön dramaturgiai érzéke. Mindennapi munkája során biztonsággal meg kell 

tudnia találni vagy ki kell tudnia szűrni azt, hogy melyik helyzet tekinthető drámai helyzetnek, 

össze kell tudnia rakni vagy elemeire bontani egy történetet, ha az előadás szerkezete úgy 

kívánja, be kell tudnia építeni az interakció során a résztvevőktől elhangzó mondatokat a 

következő zárt jelenet szövegébe és szövetébe.  

A drámatanári képzéselemeknél tehát drámapedagógiai, társadalomismereti, dramaturgiai, 

kurzusra van szükség, ahol a cél a drámatanári technikák – kérdéstechnika, válaszok kezelése, 

moderátori és facilitátori szerep, provokáció – megismertetése és használatának fejlesztése, a 

drámapedagógiai munkaformák ismerete, a bennünket körülvevő szűkebb és tágabb 

közösségek jellemzőinek és azok változásának átlátása, az alapszintű dramaturgiai-írói 

gyakorlat megszerzése. 

 

3.3.4.Előadáskészítési ismeretkör 

Ebben az ismeretkörben a gyakorlati munka szakaszainak szimulálása, konkrét előadáskészítés 

esetén a teljes előadáskészítési ciklus gyakorlása történik. Mint írtam a színész-drámatanári 

munka egy speciális szakma gyakorlását jelenti. Ebben a speciális munkában az előzőekben 

leírt három ismeretkörhöz tartozó tudásokat kell egyszerre, egyidőben ötvözni, így válnak az 

előadáskészítési ismeretkörhöz tartozó kurzusok, előadások a képzés összefoglalásává. 

Ez a gyakorlati  munka mindazon készségek, képességek, kompetenciák ,működtetését jelenti, 

amelyet a színész-drámatanár hallgató addig elsajátított. Ehhez vizsgaelőadások, 

előadásrészletek előkészítésére, megtervezésére, eljátszására, és a munka folyamatos 

reflektálására van szükség.  A cél a szakma teljességének megismerése, átlátása. 
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4. A  KÁVA STÚDIÓ KÉT ÉVES KÉPZÉSÉNEK ÉS  A  TALÁLT GYEREK  

CÍMŰ RÉSZTVEVŐSZÍNHÁZI ELŐADÁSNAK  LEÍRÁSA  MINT  A 

SZÍNÉSZ-DRÁMATANÁR GYAKORLATI KÉPZÉSÉNEK PÉLDÁJA. 

 

      4.1. Káva Stúdió  

4.1.1. A Káva Stúdió létrejöttének célja és kiírása 

4.1.2. A Káva Stúdió képzési programja 

4.1.3. Kurzusok a Káva Stúdió képzési programjában 

 

      4. 2.  Az  A Talált gyerek című vizsgaelőadás előkészítésének folyamata  

           4.2.1. Utolsó félév a Káva Stúdióban - Előkészítő szakasz  

           4.2.2. A szövegkönyv megszületése 

       4.3.   Próbafolyamat 

       4.3.1. Zárt színházi részek próbái 

       4.3.2. Az interaktív részek próbái 

    4.3.3. Teljes próbák 

4. 4.  Előadások- reflexiós szakasz 

 

 

4. 1. Káva Stúdió 

Mint azt dolgozatom bevezetőjében írtam, társulatom, a Káva Kulturális Műhely keretein belül 

létrejött Káva Stúdió létrehozása és működtetése adta meg a végső lökést, hogy a színész-

drámatanári munkával kapcsoltban az eddig felgyülemlett tapasztalatokat összegezzem, 

rendszerezzem és leírjam. A Stúdióval kapcsolatos tervezés során, a felvételi kiírás, a képzési 

koncepció és a képzés tartalmának részbeni kialakításakor a Stúdió létrejötte előtti több mint 

két évtized tapasztalatait is összegeztem. Dolgozatom megírásakor viszont már 

rendelkezésemre állnak azok a tapasztalatok is, amelyeket a Stúdió – a kiírás 

megszerkesztésével, a felvételi folyamattal együtt – körülbelül két és féléves története során 

szereztem. Ezek a tapasztalatok árnyalták ugyan a színész-drámatanár képzés formáját és 

tartalmát illető elképzeléseimet, de alapvetően megerősítették azokat az irányokat, amelyekről 

a megelőző fejezetekben írtam. Az előző, negyedik fejezetben leírt képzési koncepció, már a 

stúdió elindulásának idején gyakorlatilag készen állt, a gyakorlati kipróbálás megerősítette 

bennem annak helyességét.   
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Ebben a fejezetben először is leírom, hogy hogyan és miért jött létre az említett Stúdió, milyen 

képzési programot találtunk ki a stúdiós hallgatók számára, és közelebbről milyen kurzusokkal 

és konkrét formákkal próbáltuk a színész-drámatanár munkájához szükséges tudást és 

inspirációt átadni számukra. 

 

4.1.1.  A Káva Stúdió létrejöttének célja és felvételi kiírása 

A Káva Kulturális Műhely társulatán belül a  2010-es évek közepén fogalmazódott meg a 

szándék, hogy egyfajta mentorprogram keretén belül, rendszeres találkozásokkal, alapszintű 

színész-drámatanár képzés valósuljon meg.  

A képzés majdani formájával kapcsolatban később született döntés, a célokat tekintve viszont 

az első megbeszélésektől egyértelmű irányok váltak láthatóvá. Fő cél a társulat és a műfaj 

utánpótlásának biztosítása, az erre vonatkozó képzés kialakítása volt. Emellett az első tervezési 

megbeszélésektől kezdve ott volt a szándék, hogy a tervezett stúdió tananyaga később alapja 

lehessen egy szélesebb körű képzésnek is. Ilyen értelemben egy másik, hozzánk hasonlóan 

speciális színházi terület példája, a bábszínházi példa volt előttünk: a bábszínész képzés 

rendszerszintű megteremtése előtt a különböző bábszínházi műhelyek által indított stúdiók 

voltak a bábszínész utánpótlás legfontosabb képzőhelyei, mielőtt 2004-ben végzett volna az 

első bábszínész osztály a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.   

A fő cél mellett viszont számos más cél is megjelent a Stúdió elindításával kapcsolatban: 

A képzés alapvetően és döntően gyakorlatalapú, hospitáláson, próbákon, részvételen, 

drámaórákon és résztvevőszínházi előadásban való közreműködésen alapuljon. A majdani 

stúdiósoknak lehetősége legyen önállóan létrehozni TIE előadást, a Káva színész-

drámatanárainak segítségével, közreműködésével, vagyis szülessen évi legalább egy stúdiós 

előadás. További célként szerepelt a majdani hallgatók bevonása készülő Kávás előadásokba. 

Cél volt a Stúdió tagjainak bevonása a Káva Kulturális Műhely egyéb programjaiba, mint 

például kutatási és programasszisztensek, színjátszócsoport vezetők és táboroztató animátorok. 

A társulat oldaláról nézve lényeges célként jelent meg, hogy a társulat tagjai mindannyian 

képzőként is vegyenek részt a majdani Stúdió életében. Ez azért is jelentős, mert bár a társulat 

több tagja is tanított már ekkor is különböző képzéseken, de többen voltak olyanok sok éves, 

évtizedes tapasztalattal, akik rendszeres formában addig még nem adhatták tovább 

felhalmozódott tudásukat.  
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A célok meghatározása után 2016 januárjában megszületett a Káva Stúdió felvételi kiírása63, 

melynek társszerzője voltam. Bár egy konkrét helyzetben, sajátos szempontokkal is rendelkező 

társulat kiírása volt ez, a felhívás szövege mögött egy majdani, akkreditált képzés 

szempontjából is érdekes megfontolások álltak, akár ha a bemeneti feltételeket (életkor, 

alapképzettség), akár ha a képzés hosszát, illetve tartalmát nézzük.   

Hosszas töprengés eredménye volt a kiírásban a jelentkezők életkorának megjelölése. Olyan 

fiatalokat kerestünk, akiknek már lehetnek kisebb szakmai tapasztalatai, esetleg felsőoktatási 

tapasztalatuk is, ugyanakkor még szabadabban tudnak tervezni az idejükkel, kapacitásukkal. 

Fontos volt, hogy még „kereső üzemmódban” lévő, de érettségüknél fogva már az 

elköteleződésre is képes korosztályt szólítsunk meg. Ezért végül is 21 és 27 év közötti 

fiataloknak hirdettük meg a képzést. Speciális színházi stúdióként az előképzettség színházi és 

drámapedagógiai területen egyértelműen előny jelentett, hiszen ezek fontos bázisát jelentették 

a későbbi képzésnek 

Kétéves időszakot jelöltünk ki a képzés hosszaként. Sokat gondolkodtunk azon, hogy esetleg 

hároméves legyen a képzés, mert így lehetőség lett volna a megfontoltabb haladásra, de a 

kapacitásainkat figyelembe véve, és azért mert nem akkreditált képzésként hirdettük meg a 

Stúdiót, ez az időtartam tűnt vállalhatónak számunkra, és vonzónak a majdani jelentkezők 

számára is. Ebben a kétéves időszakban is teljesíthetőnek láttuk az eltervezett 480 órás képzés 

lebonyolítását.  

A stúdiós képzés főbb területeit az addigi tapasztalataim és kutatásaim, valamint a már akkor 

is tervezett doktori értekezéshez írt jegyzeteim alapján határoztuk meg és írtuk le. Ezek 

azonosak a dolgozat negyedik fejezetében a képzési koncepció kapcsán leírt területekkel. 

Ezeket a területeket a kiírás is tartalmazta.  

Mivel a stúdió nem nappali tagozatos képzés volt, ezért alapvetően kéthetenkénti találkozási 

alkalmakat, képzési napokat jelöltünk ki.  A hospitálási program és a képzés gyakorlati részei 

(próbák, tervezések, tréningek, előadások) rövidebb, de sűrűbb időszakot jelentettek, ezek 

időpontjait mindig jó előre egyeztettük.  

                                                           
63 A felvételi kiírás szövege megtalálható a 1-es számú mellékletben 
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A felvételi folyamatot három lépcsősre terveztük, a jelentkezők személyiségének, 

hozzáállásának, alkalmasságának többirányú feltérképezése miatt. Az első lépcsőben kért 

motivációs levélen keresztül a leírt motivációk életszerűsége, az íráskészség, a világról, a 

színházi világról, különösen az interaktív színházakról alkotott kép megítélhetőnek tűnt. Az ezt 

követő személyes beszélgetés ezeknek a benyomásoknak a próbára tételére, új impulzusok 

szerzésére, egyáltalán: valódi találkozásokra szolgált. A harmadik lépcső, a tréningen való 

részvétel ennek az előbb említett találkozásnak a folytatása lett. Emellett személyes szinten a 

konkrét képességek és készségek felmérése is megtörtént. Csakúgy, mint a Stúdió egészének 

szempontjából is fontos együttműködési készség megtapasztalása, a majdani csapat 

összenézése is megvalósult.  

 

4.1.2.A Káva Stúdió képzési programja 

A kiírás megszövegezése után a felvételi folyamat elindításával párhuzamosan, következő 

lépésként, kolléganőmmel, a képzés társvezetőjével,  Patonay Anita színész-drámatanárral 

közösen a Stúdió első két félévének szerkezetét és programját találtuk ki. Tartottuk magunkat 

az előzetesen már konszenzusos 480 órányi tananyag időarányos elhelyezéséhez. Az első félévi 

tervekben tíz alkalom és hetvenkét órányi tananyag szerepelt. Negyvenórányi drámapedagógiai 

ismeretek, tizennégy órányi improvizációs tréning, ötórányi társadalomismereti kurzus előtt, 

tizenkét órányi ön- és társismereti tréning szerepelt a programban.  

Az első félév követelményeihez tartozott egy hospitálási program is. Ennek a célja az volt, hogy 

a társulat előadásait megnézve, a műfaj szabályszerűségeit, formai és tartalmi jellemzőit, 

ugyanakkor sokszínűségét megtapasztalják a hallgatók. Képessé váljanak olvasni ezeket az 

előadásokat. A hospitálási programot egyéni időbeosztással terveztük meg, azzal a kikötéssel, 

hogy személyenként három különböző résztvevőszínházi előadást kellett két-két alkalommal 

megnézniük a hallgatóknak, tehát egy embernek összesen hat előadást.  Az előadásokról 

általunk adott szempontok szerinti jegyzőkönyveket kellett készíteni, és ezen kívül a két azonos 

előadást összehasonlító írást is kértünk. Ennek az összehasonlító írásnak a formáját, az 

összehasonlítás szempontjait viszont a hallgatók dönthették el.   

A második félévben összesen harmincöt órányi drámapedagógiai, történetírási és szerkesztési, 

valamint társadalomismereti kurzus után, már az első év végén gyakorlati munkaként 

előadáskészítés szerepelt a programban. Két csoportban, párhuzamosan dolgozva, huszonöt óra 
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tervezési gyakorlat, száz óra próba és reflexiós idő, tizenöt óra előadásidő lett keretként 

meghatározva. 

A képzés harmadik és negyedik félévében hetven illetve harmincöt órás időkeretben voltak 

kurzusok. Színházi nevelési ismeretek, társadalomismeret, menedzsment ismeretek, kreatív 

zene és pszichológia az első félévben, beszédtechnika, színházi nevelési ismeretek, történetírás, 

és kreatív zene a második félévben. Illetve a második félév második felében kezdődött az 

évvégi vizsgaelőadás próbafolyamata.  

A szerkezet részletes kibontása is elkészült tantárgyi háló formájában, amely megmutatja, hogy 

mely időpontokban, hány órában, melyik félévekben, milyen oktatóval valósult meg az adott 

tantárgy, ezzel párhuzamosan a felelősségi területeket is elosztottuk egymás között.64 

 

4.1.3.Kurzusok a Káva Stúdió képzési programjában 

A következőkben az egyes kurzusokról írok röviden,  hogy egyrészt  bemutassam, melyek azok 

az irányok és konkrét utak, amelyeket választottunk a képzéssel kapcsolatban, másrészt 

láthatóvá tegyem azt a folyamatot amely a vizsgaelőadás elkészítéséig vezetett, egyfajta modellt 

is bemutatva.  

 

Ön- és társismeret - az animátori ismeretkörhöz kapcsolódóan 

Nem áll távol más színészképzési metódusoktól sem, hogy a képzés első időszakában a 

résztvevők a gyakorlatok során saját magukról beszélnek, saját magukról játszanak. Olyan 

jeleneteket írnak és játszanak el, vagy olyan improvizációkat hoznak létre, amelyeknek 

főszereplői ők maguk.  

A mi esetünkben is fontos volt a csoport tagjainak lehetőséget adni arra, hogy magukról 

tudjanak gondolkodni, beszélni, különböző formákban bemutatni magukat. Ezek a formák  

azonban nem feltétlenül színházi jelenetek voltak, hanem nagyon sokszor olyan 

drámapedagógiai munkaformát használó tréningelemek, amelyek során például írhattak, 

rajzolhattak, kötött formában beszélhettek magukról akár szimbolikusan, akár konkrétan, 

kérdésekre válaszolva. Lehetőségük volt például megrajzolni saját pajzsukat, mely 

                                                           
64 A tantárgyi háló megtalálható a 1-es számú mellékletben 



55 

 

tulajdonságaik, jellemzőik, személyiségük aktuális állapotán túl élethelyzetüket és rövidtávú 

céljaikat is bemutatta. Fontos része volt ennek a gyakorlatnak, amikor saját maguk mutatták be 

ezeket a pajzsokat, első körben személyes hangvételben, gyakorlatilag saját magukat narrálva,  

majd második körben eltávolodva saját maguktól, tárlatvezetőként, egyfajta külső szemként 

elemezve, bemutatva a rajzolt pajzsot. Egy másik gyakorlat során egy személyes történetet 

kellett allegorikus mese formájában elmondani, a mesemondás formai elvárásainak 

maximálisan megfelelve. Majd a mesét többször is más-más szereplőnek a szempontjából 

kellett újra elmesélni.  Egy újabb alkalommal pedig azt a feladatot kapták, hogy két kérdésre 

válaszolva írjanak, mondjanak vagy táncoljanak el egy-egy monológot. A két kérdés az volt, 

hogy „mit tartasz a legnehezebb dolognak a színész-drámatanár munkájával kapcsolatban?”, 

illetve „mit tartasz a legnagyobb lehetőségnek a színész-drámatanár munkájában, az eddigi 

tréningek, illetve a hospitálási program alapján?”. 

 A részcél ezeknek a formáknak a használatával az volt, hogy az „én” bemutatása mellett a 

bemutatásra szolgáló drámajátékokat, munkaformákat is megismerjék, saját élményként 

találkozzanak azokkal. A fő cél pedig az volt, hogy ezek a játékok, gyakorlatok, tréningek olyan 

folyamatot adjanak ki, aminek során elindulhat egyfajta belső tisztázási folyamat, mind a saját 

személyiség aktuális állapotával kapcsolatban, mind a színész-drámatanársághoz szükséges 

attitűdök meglétével kapcsolatban, mind pedig a drámajátékok céljaival, formáival, határaival 

kapcsolatban.  

Az önismerettől elválaszthatatlan a társ megismerésére való nyitottság, annak a készségnek a 

kialakítása, hogy stabil pozícióból, mely saját magam ismeretéből fakad, igyekezzem a másikat 

megismerni, a szempontjait megérteni és akceptálni. Éppen ezért az önismereti tréningekkel 

együtt, azoktól nem elválasztva társismereti tréningeken is részt vettek a Stúdió hallgatói. Volt 

olyan tréningfeladat, amikor a másiktól kapott információk alapján kellett a társ egy napját 

eljátszani, kitágítva azokat az információkat, amelyeket megosztott. A megmutatás után az 

eredeti történetgazda korrigált és kiegészített. Egy másik feladatban a társ által elmondott 

történetekről kellett eldönteni, hogy azok igazak-e vagy hamisak, azok alapján, ahogyan addig 

megismertük az illetőt. Megint másik játékban ketten készítettek egy harmadik társukról 

portréműsort. Ebben a műsorban lehettek konkrét interjúk az adott emberrel, be lehetett mutatni 

nyilvános hozzáférhető adatokat, filmrészleteket, leírásokat a portré alanyáról, vagy akár 

kvízműsor formájában beszélni és kérdezni róla.  



56 

 

A célok itt részben hasonlóak voltak, mint az önismeret esetében, például a belső tisztázási 

folyamatok elindítása szempontjából. Fontos célként viszont itt megjelent a többszempontúság, 

a másikra való figyelés megerősítése és a csapatban gondolkodás. 

Az ön- és társismereti kurzussal kapcsolatban – tapasztalatként – elmondható, hogy alapvető 

fontosságúnak bizonyult a későbbi munka és kurzusok fényében is. A színész-drámatanári 

munka során szükséges folyamatos önreflexió egyik megalapozója lett, mellette segített 

kialakítani azt a légkört, amiben bátran lehetett kísérletezni, megmutatni az egyéni 

tulajdonságokat, elgondolásokat, azt, hogy hol tart az adott ember. Illetve fontos szerepe volt a 

tizenkét hallgató csapattá formálásában, jelentős mértékben segített az önismeret fontosságának 

felismertetésében, az ezzel kapcsolatos attitűd kialakításában, és hatással volt a valódi partneri 

attitűd fejlesztésében is.  

 

Pszichológia kurzus65 – az animátori ismeretkörhöz kapcsolódóan 

Ennek az elméleti kurzusnak a során a cél az volt, hogy a hallgatók megismerjék, hogy egy 

adott korosztályhoz tartozó embernek általában milyen jellemző lélektani megnyilvánulásai 

vannak, akár egyéni akciókban, akár társas interakciókban. Már egy TIE előadás előkészítési 

szakaszában, a tervezés során lényegi tudás az, hogy pszichológiai szempontból egyáltalán 

milyen jellemző problémaforrása van egy-egy adott korosztálynak, később az előadás játszása 

során pedig különösen lényeges az erről való gondolkodás és az ennek nyomán is kialakuló 

empátia.  

A kurzust tartó szakemberrel már dolgozott együtt a Káva társulata, a Titkos ajtó című előadás 

készítése során volt alkalmunk megismerni őt. Abban a próbafolyamatban és a Káva Stúdió 

pszichológiai kurzusa során is az volt az érzésünk, hogy azok a közvetlen  tapasztalatok, 

amelyeket megosztott velünk, lényeges megfigyeléseket jelentenek egy adott korosztállyal 

kapcsolatban, például a kamaszkor mélyebb megértésében. A különböző, anonim 

esettanulmányok és az ehhez kapcsolt  esszenciális, a több évtizedes tapasztalatból fakadó 

meglátások megismerése láthatóan nagyon fontos tudássá vált a hallgatók körében. Erősítette 

az empátiát és így a partneri attitűdöt, de a társadalmi érzékenységet, a különböző 

korosztályokra jellemző problémák iránti nyitottságot is. 

                                                           
65 A kurzust KOLLER Éva klinikai szakpszichológus, kiképző gyermekpszichoterapeuta vezette. 
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Improvizáció – a színészi ismeretkörhöz kapcsolódóan 

A színész-drámatanárnak egyik legfőbb ismérve, hogy sokat kell improvizálnia, mert egyrészt 

sok résztvevőszínházi előadás úgy készül, hogy improvizációk jelentik az előadás alapját, 

másrészt pedig az előadások során az interaktív részekben, a helyzetből nyitva, a szerepnek 

megfelelően is improvizálnia kell.  

Ezért a színészi ismeretkörben, az előadáskészítési gyakorlat előtt, többféle improvizációs 

tréningen vettek részt a hallgatók. Ezeken a tréningeken egyrészről olyan kifejezések váltak 

fontossá, mint eszköztelenség, stop acting, a természetes, hétköznapi jelenléthez hasonló, vagy 

azzal azonos létezés az életedben, másrészről pedig a helyzetértékelési képesség, vagy a 

gondolkodó színészet. 

Olyan improvizációs tréningekkel kezdtünk, ahol a kiindulópont, a szereplők, az improvizáció 

hossza és a későbbi improvizációra kínált helyzet is előre rögzítve volt, tehát erősen 

körülhatárolt módon volt felvezetve az adott szituáció. Ezekben a helyzetekben fontos volt a 

keretek figyelembe vétele, annak a fejben tartása, hogy milyen határokon belül mozoghat a 

közös rögtönzés. Ebben az esetben lehetőség volt arra, hogy adott szereplőt mozgassanak a 

színészek a jelenetekben.  Így lényeges lehetett a szereplő sok külső jellemzője, elhatározott 

viselkedési formája, az, hogy a színész hogyan tervezi el szerepének, pontosabban karakterének 

eljátszását.  A következő improvizációs tréning során folyamatosan gyengítettük az alaphelyzet 

meghatározottságát, illetve a használt kellékek számát is limitáltuk. Minél inkább afelé mentek 

a bekínált szituációk, hogy ne egy színészi eszközökkel, nagy gondossággal kialakított figurát, 

hanem egy bizonyos helyzetben lévő, bizonyos élményanyaggal rendelkező mindennapi embert 

lássunk mozogni a helyzetekben. Olyan embert, aki úgy reagál a helyzet változásaira, vagy 

adott helyzet drámaivá válására, ahogyan a szerepet játszó színész tenné civilben. A kurzus egy 

újabb tréningjén aztán olyan improvizációt kértünk, ahol az alaphelyzet mellett a szereplők saját 

maguk szerepével voltak csak tisztában, azonban a másikéval nem, vagy csak részben. A  

folyamat teljesen spontán alakulhatott, és annak szabályait maga az adott helyzet, az abban lévő 

szereplők interakciói alakították ki.   

A színész-drámatanári munka színészi oldalához a játékosság, a természetesség, a több 

formában, különböző adottságokkal, eszközzel és eszköz nélkül, más-más alaphelyzetekben 

történő improvizálni tudás mellett a pontosságra való törekvés, az eltartás, eltávolítás, a 

gondolkodás, a helyzet pontos megértése is  hozzátartozik. 
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 A gondolkodó színész tréningeken a színészt az adott helyzet értelmezésén túl a saját 

helyzetének a drámai helyzeten belüli folyamatos értékelésére kértük. Annak a relációnak a 

folyamatos kommentálásán át, hogy az ő gondolatai hogyan változnak a helyzet  változásával 

párhuzamosan. Így a színész értékelte a helyzetét és a szituációt is az improvizációt megelőző 

beszélgetésben, az improvizációt megszakító monológ formájában, majd az improvizációt 

követő szóbeli és néhány mondatos írásbeli kommentár, reflexió alakjában is. Ezt megtette a 

szerepet eljátszó színészként, szerepen kívül, majd a következő körben, egy másik helyzet 

kapcsán már a szerepet működtetve az adott szereplőként kommentálva a helyzetet.    

Folyamatosan arra vonatkozó instrukciókat adtunk, amelyek nem egy szerep eljátszásra 

vonatkoztak, nem kizárólag arra, hogy az adott drámai helyzetben ki vagyok én? -hanem arra, 

hogy mi vagyok én? Vagyis mit jelentek? -mit jelent a cselekvésben testet öltő attitűdöm a 

helyzet szempontjából, a másik ember szempontjából is?  

Az improvizációs tréningekkel kapcsolatos tapasztalatok nagyon sokrétűek voltak. 

Megmutatták, hogy melyek azok az improvizációs formák,  amelyek a különböző hallgatóknak 

jól mennek, amiben jól tudnak gondolkozni és cselekedni,  és melyek azok, amikben kevésbé. 

Azt is megmutatták, hogy nem magától értetődő az eszköztelen játékmód, hogy azt gyakorolni, 

sőt adott esetben forszírozni kell. A gondolkodó színészet kapcsán pedig az derült ki, hogy 

annak közvetett hasznosításakor, vagyis a résztvevőszínházi előadások készítésekor milyen 

nehézségekre kell számítani, mire kell figyelni különösen, főleg az interakciók,  nyitások 

környékén. Azt a későbbi előadáskészítés kapcsán leszűrt tapasztaltok is megerősítették, és  az 

improvizációs kurzus is előrevetítette,  hogy az adott drámai helyzet – általában véve a 

drámaiság – felismerésén alapuló, természetes, kevés eszközt használó, ugyanakkor 

gondolkodó színészet támogatásával lehet elérni hatásos színész-drámatanári munkát.  Tehát a 

gondolkodó színészet preferálásával, olyan színészi attitűd támogatásával, amelynek hatására a 

színész-drámatanár figyel a helyzetre, hallgat a belső csendre, ritmust talál, folyamatosan 

reflektál magára és szerepére, annak jelentésére. 

 

Színházi kurzusok - a színészi ismeretkörhöz kapcsolódva 

Az improvizációs kurzus mellett a színházi ismeretkörhöz kapcsolódva beszédtechnika és 

kreatív zenei gyakorlatok kurzust is tartottak meghívott tanárok.66 Mint a hagyományos 

                                                           
66 SZEGŐ Borbála-kreatív zene; PAPP Márta-beszédtechnika 



59 

 

színészképzések folyamatában így a mi esetünkben is hozzátartoztak ezek a kurzusok a színész-

drámatanár képzés alapvetéseihez, mint a színészi munka meghatározó részei.  

A beszédtechnika órák során az egyéni beszédstílusok megtalálása és a megfelelő hangszín 

hangmagasság, ezzel együtt az adott emberhez illő beszédmód kialakítása volt az egyik nagy 

terület. Ezzel párhuzamosan a ritmusjátékok során az ezzel kapcsolatos belső érzék fejlesztése 

került terítékre. Mint kiderült, ez nem csak a konkrét szöveg, adott esetben vers, novella, vagy 

drámarészlet ritmizálását segítette, hanem alapvetően bármilyen színészi beszédhelyzetben a 

megszólalás ütemének, idejének, a csend, a késleltetés és a dinamizálás helyének megtalálását 

is elősegítette. A beszédtechnika kurzust közös ritmusjátékokra alapozott vizsga zárta. 

 

A kreatív zenei gyakorlatokban különböző hangkeltési formák, effektek használata volt a 

legfontosabb cél. Konkrét szövegeket használtak, hogy megvizsgálják annak zenei hatásait. A 

szövegeket lassítva, gyorsítva, sokszor változó tempóban is mondták, gyakorlatilag tehát zenei 

effektként használva azokat. Emellett a saját test szolgált hangszerként ebben a kurzusban, 

ennek számtalan formája és összetettségi foka nyilvánult meg. A kurzus lezárásaként egy  

történetet meséltek el hangokkal, saját test keltette effektekkel, közös mozgással.  

Kötött szövegű jelenetekkel kapcsolatos tréningek is voltak a stúdió első két félévében. Ezeket 

alapvetően a résztvevők írták, és különböző dramaturgiai érzékfejlesztő célokat is szolgáltak, a 

színészi kifejezésmód, a szövegmondás érthetőségének, kifejező voltának fejlesztése mellett. 

Ezekkel a jelenetekkel kapcsolatban is persze végig jelen volt az az oktatói igény, hogy a 

szövegekben megjelenő helyzetben folyamatosan észlelje magát az adott szerepet játszó 

színész. A megbeszéléseknél fontos szempont volt, hogy hogyan látja magát az adott szereplő 

egy kötött szöveg értelmezésének során, hogyan tud azonosulni vele, vagy hogyan távolítja azt 

el magától. Erről sokat beszélgettünk egyénileg is és közösen is.  

Fontos tanulság, immár nem csak szorosan véve a Káva Stúdió működésével kapcsolatban, 

hanem a majdani akkreditált színész-drámatanár képzéssel kapcsolatban is, hogy a színészi 

technikai képzés minősége  ebben a speciális műfajban is ugyanolyan fontos.  

Mindezzel együtt, mind az improvizációs kurzusok, mind a többi színházi kurzus a színészi 

munkára való képesség készséggé fejlesztése mellett, nagyban hozzájárult a kreativitás, a 

kommunikációs készség, a partneri attitűd fejlődéséhez.  
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Drámapedagógia – a drámatanári ismeretkörhöz kapcsolódóan 

A különböző drámapedagógiai képzések és kurzusok megegyeznek abban, hogy a pedagógiai 

célú vagy legalábbis pedagógiai hasznot hordozó bizonyos dramatikus tevékenységek 

(szabályjátékok, gyakorlatok, fejlesztő játékok, szituációs játékok) megismerése, eljátszása, 

összekötése, az összekötés szerkesztési elvei és gyakorlata, valamint az ilyenformán összeálló 

gyakorlatsor levezetése elengedhetetlen részét képezi a tanulmányoknak. Ez hasonlóképpen 

történik, ha 120 órás drámajáték-vezető szaktanfolyamról van szó, vagy két féléves színházi 

nevelő továbbképzésről, vagy ha drámainstruktor-drámajátékos alapképzésről (BA).  Ez a Káva 

Stúdió esetében sem volt másképp.  A különböző képzési napokon, a kurzusok folyamán a 

hallgatók a játékok gyakorlati megismerésével, eljátszásával, gyakorlatsorok adott szempont 

szerinti összeállításával és levezetésével foglalkoztak. Ebben a szakaszban a többiek elé való 

kiállás, a vezető szerep nyújtotta felelősség és lehetőség kipróbálása, a módszertanilag és 

nyelvileg is pontos feladatmeghatározás, a játékok dinamikájának megérzése és megéreztetése, 

a játékok lezárásának formája és a következő játékokkal való összekötése voltak a legfontosabb 

faladatok. A gyakorlatsorok levezetése erősen reflektív körülmények között zajlott. Mind a 

csoport többi tagjának – megfigyelési szempontok alapján történő – visszajelzése, mind a 

kurzusvezetők szubjektív reflexiója, mind a vezetést végző személy  önértékelése része volt 

ennek.    

Ezen túlmenően, egy következő tréning során a szintén a dramatikus tevékenységek közé 

tartozó tanítási (komplex) dráma mint dramatikus forma került a középpontba. Az ebben a 

formában végzett drámatanári tevékenység nagyon sok szempontból hasonló, vagy éppen 

azonos a színész-drámatanár TIE előadásban végzett munkájának egy részével, amennyiben 

egy valóságos térben, közösen létrehozott de fiktív helyzetben végez elemző, értelmező munkát 

az adott fikcióval, annak szereplőivel, és helyzeteivel kapcsolatban, egyáltalán nem fiktív 

tanulságokkal.  Az órákat párban tervezték és vezették le a stúdiósok. Ebben a munkában már 

megjelent az, ami a színész-drámatanár, drámatanári munkájának a TIE szempontjából 

legfontosabb része, a kérdezni tudás és a válaszok kezelése, akár kiscsoportban, akár 

nagycsoportban.  

A tanítási (komplex) dráma-tréningen túl a kérdések és a válaszok kezelése, külön alkalmakkor 

is előkerült. Úgy gondoltuk, hogy külön folyamatos trenírozás szükséges ahhoz, hogy valaki 

valódi kérdéseket tudjon feltenni. A valódi kérdés  alatt itt és most az adott szituáció lényegét 

érintő, nem zárt, nem könnyen vagy egyáltalán nem megválaszolható, ugyanakkor inspiratív, 

éppen ezért bizony sokszor provokatív kérdéseket értem. Ezt sok, tetszőleges drámai helyzettel, 
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az azokról történő interjúkészítéssel, annak a drámai helyzetnek a megbeszélésével, a 

megbeszélés levezetésével, vagy később már az előadáskészítések kapcsán, saját szereppel 

kapcsolatos írásbeli és szóbeli kérdésfeltevéssel gyakoroltuk. Ma már úgy gondolom, hogy 

bármilyen színész-drámatanári képzéssel kapcsolatban leírható, hogy a műfajra jellemző 

kérdéstechnika permanens kontrollálása, a képzés egyik alapja. Fontos annak megérzése is, 

hogy mely kérdések visznek előre és mely kérdések mélyítenek egy adott beszélgetést. Ennek 

szimulációja elengedhetetlen része a képzésnek.  

Ez szorosan összefügg a válaszok meghallgatásának, kezelésének, értelmezésének, a lényeg 

kiszűrésének képességével. Ennek a képességnek az erősítése, illetve a visszakérdezés, mint 

továbbmotiválás kialakítása, ezzel együtt a saját vélemény visszatartása, illetve csak a szereplő 

és nem az azt alakító színész-drámatanár véleményének kinyilvánítása lehet fontos és jelenhet 

meg, ha kell.  Szimulációs helyzeteken és azok analízisén, gyakorlásán keresztül az imént 

felsoroltak szintén témái voltak ezeknek a tréningeknek, és szintén alapvető fontosságúnak 

bizonyultak. Éppen amiatt mert sok problémát jelentettek, és ezeket a problémákat teljesen 

megszüntetni nem is sikerült. A feladat azért nehéz, mert a színész-drámatanár válaszainak célja 

nem a lezárás, hanem a szerep igazságainak közlése, második szándékként a beszélgetés 

továbbgördítése, újabb mélységek feltárása, a beszélgetés további provokálása. Ezeken a 

tréningeken került sor olyan fogalmak bevezetésére mint az elégséges provokáció vagy az 

ingerküszöb,  a megmutatkozó szándék és a rejtett színész-drámatanári szándék kapcsán.  

A drámapedagógiai képzésrészek tapasztalataink szerint nagyban segítették a későbbi előadás 

előkészítési és játszási szakaszát is.  

 

Társadalomismereti kurzus67  - a  drámatanári ismeretkörhöz kapcsolódva  

A társadalomismereti kurzus azt célozta, hogy azt a társadalmat, amelynek tagjaiként élünk, azt 

a szűkebb környezetet, amit a mindennapi élet színterei a különböző városok, települések, 

kerületek jelentenek, és főleg azokat a mikrovilágokat, amelyeket egyrészt egy család jelent, 

másrészt pedig egy iskolai közösség, szociológiai szempontból is feltérképezzék a hallgatók. A 

második  fejezetben a színész-drámatanár munkájának leírása kapcsán már írtam arról, hogy 

annak tudatosítása, hogy milyen közösségekből érkeznek a résztvevők – jellemzően egy-egy 

korosztály képviselői – és nekik mint közösségnek milyen jellemzőik lehetnek, az már az 

                                                           
67A kurzust Dr. TÓTH Olga szociológus, Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet 

kutatója vezette. 
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előkészítő fázisban is fontos tudnivaló. Az erről való tanulás ráadásul egyre fontosabb a jelen 

társadalmában, az, hogy ilyen kérdésekkel kapcsolatban nem csak a személyes megközelítés 

létezik,  hanem tudományos szempontok és megfontolások, konkrét kutatások, mérések is 

vannak és azok hozzáférhetőek, ezeket a szempontokat pedig muszáj figyelembe venni.   

A kurzuson belül megismerhetővé váltak konkrét adatok a jelen Magyarországának életéből. 

Ezek az adatok például az iskola világával kapcsolatosan világítottak rá olyan tényekre, melyek 

okai lehetnek például a korai iskola elhagyásnak, a közoktatás bizonyos formái 

eredménytelenségének, vagy az iskolarendszer szegregáló tulajdonságának.  

Mint feljebb is utaltam rá, jelentős terület volt, a családok szociológiai jellemzőinek 

megismertetése. Fontos volt, hogy a hallgatók találkozzanak azzal, hogy a részvevőszínházi 

előadások során hozzájuk érkező gyerekek, gyerekcsoportok milyen kibocsájtó családokból 

jönnek, jöhetnek. Melyek a jellemzői ma egy magyarországi családnak, egyáltalán van –e 

átlagos család, illetve mit is értünk család alatt? Ezeknek a kérdéseknek a körbejárása, 

gyakorlati kutatások, következtetések megismerése megvilágító erejű volt. 

Ez a kurzus – szándékaink szerint is , de a visszajelzéseket nézve is – tovább erősítette az 

empátiát, ezzel együtt a partneri attitűdöt, nyilván a társadalmi érzékenységet, de segítette a 

drámatanári tervezői kompetencia fejlődését is, azáltal, hogy felhívta a figyelmet olyan 

tényekre és témákra, melyek aztán előadás témaként, fontos körülményként felmerülhetnek egy 

TIE előadás tervezése során.  

 

Dramaturgiai kurzus – a drámatanári ismeretkörhöz kapcsolódóan 

A dramaturgiai, történetírási kurzuson, különböző, a dramaturgiai alapfogalmakat alkalmazó 

dramaturgiai játékok, gyakorlatok segítségével tanultak a hallgatók a történetekről és a 

történetek természetéről. Célzott én-történetek írása volt a legelső etapban (novella, monológ, 

jelenet formájában), ezáltal a személyes, a valódi és fiktívvé váló történet jellemzői között 

kellett különbséget tenni és ezt a különbséget érzékeltetni. Később mesékkel kapcsolatos  

munka folyt. Szakaszolással, átszerkesztési feladattal és dramaturgiai döntések meghozatalával, 

az adott mese újra elmesélése, vagyis színpadi változata kapcsán. A készülő vizsgaelőadás 

előkészítése is egy történetírási kurzusból indult, erről később bővebben fogok írni. 

Ebben a kurzusban arra is figyelmet fordítottunk, hogy a konkrét dramaturgiai munka nagy 

vonalakban történő megismertetésén túl, azt a fajta dramaturgiai érzéket is fejlesszük, amely 
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egy résztvevőszínházi előadás során, mondjuk egy kiscsoportban végzett munkában válik 

fontossá. Ez a dramaturgiai érzék kell, hogy megnyilvánuljon akkor, amikor egy adott szerepen 

kívül, de akár szerepben végzett kiscsoportos munka során is, például a felteendő kérdések 

sorrendjét kell eldönteni, vagy amikor a felajánlott játékok, munkaformák között kell gyorsan 

dönteni az adott előadás szükségleteit, az adott csoportot és a kialakult helyzetet is figyelembe 

véve.  

Ez az érzék segít az egész csoporttal végzett interakciók során is, amikor a munka 

dinamizálásáról, bizonyos információk elmondásáról, vagy kérdések megfelelő időben történő 

feltevéséről van szó.  

A dramaturgiai kurzus egyaránt segítette a kommunikációs készség fejlesztését, a drámatanár 

tervezői készségének kialakulását, és természetesen a drámatanári munka megvalósításával 

kapcsolatos kompetenciát is.  

 

Az utóbb ismertetett kurzusok tehát a drámatanári ismeretkörhöz köthetők. De ahogyan az 

előtte lévő ismeretkörök, és a hozzájuk tartozó kurzusok is, egyrészt azt szolgálták, hogy 

különböző attitűdöket és kompetenciákat alakítsanak ki, képességeket készséggé fejlesszenek, 

másrészt viszont azt, hogy az előadáskészítési gyakorlatot előkészítsék, megalapozzák.  

 

4. 2.   Az A Talált gyerek című vizsgaelőadás előkészítésének folyamata 

A második fejezetben leírt szakaszolást – amely egy tipikus résztvevőszínházi előadás 

életciklusairól szólt68 – egy képzés vizsgaelőadásának szempontjából nézve valamennyire 

árnyalnom kell. Általában véve is, ha vizsgaelőadásról van szó kicsit mindig más a helyzet, így 

a mi esetünkben is.  Ugyanis az előkészítő szakasz hossza ez esetben jelentősen megnyúlt, 

gyakorlatilag a teljes utolsó (negyedik) félévet felölelte. Ez persze azzal együtt, hogy még 

konkrét kurzusokat is tartalmazott, ugyanúgy megengedte, hogy a korosztály és a központi téma 

kapcsán a különböző órákon sokat beszélgessünk, csak más volt a találkozások sűrűsége. Tehát 

ha időben meghosszabbítva is, de megtörtént a klasszikus előkészítő szakasz.  

Ugyanakkor nem volt lehetőség, idő, hosszabb tesztidőszakra, hiszen a vizsgaelőadásokat 

korlátozott számban tudtuk bemutatni. Összesen hat alkalommal került színre az A Talált 

                                                           
681: Előkészítő szakasz 2: próbafolyamat 3: tesztidőszak/korrekció 4: az előadás játszása 
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gyerek című előadás is.  Vagyis itt az első két előadás alapján változtattunk néhány dolgot, nem 

az ötödik előadást követően. Emellett a próbaidőszak szimulációs játékainak volt nagyobb 

szerepe már a tesztidőszakot megelőzően, amikor is a társulat több tagja, rutinos résztvevőként 

erőteljesen tudott segíteni az interaktív helyzetek kipróbálásában.  Ettől függetlenül a szakaszok 

alapvetően megjelentek, és ezek a periódusok tartalmukban hasonlóak voltak, mint egy tipikus 

résztvevőszínházi előadásé. Ezért a következő részekben, a folyamat leírásában is ezt a 

szakaszolást fogom használni.   

 

4.2.1. Utolsó félév a Káva Stúdióban - Előkészítő szakasz 

A Káva Stúdió négy féléves képzésének utolsó féléve tehát már nagyrészt a két évet lezáró, két 

csoportban elkészítendő vizsgaelőadások jegyében telt. Azok a kurzusok is, amelyek kisebb 

óraszámban voltak jelen – kreatív zene, beszédtechnika – egyértelműen az előadáskészítést 

szolgálták, a technikai tudás fejlesztését célozták, hogy a konkrét próbafolyamatban segíteni 

tudjanak. A színházi nevelés és a történetírás elnevezésű kurzusok pedig már konkrétan az 

előadás központi témájának megtalálásáról, pontosításáról szóltak.  

Mint említettem a vizsgaelőadásokat két csoportban készítettük el. Az ekkor már tizenegy fős 

stúdió tagjai közül öten vettek részt abban a munkában, amelyet Milák Melinda, Patonay Anita 

és Róbert Júlia kolléganőimmel együttműködve én koordináltam, és amelynek végeredménye 

az A talált gyerek című résztvevőszínházi előadás lett.  

Február elején, amikor az első közös alkalommal tisztáztuk az utolsó félév programját és 

technikai részleteit is, a megcélzandó korosztállyal kapcsolatban is egyezségre jutottunk. Az 

előzetesen kalkulált korosztály – általános iskolások – a különböző beszélgetések, illetve a 

harmadik féléves pszichológiai kurzus hatására is, felső tagozatosokra szűkült, illetve 12-13 

éves gyerekekre változott. Tehát a hatodik-hetedik osztály lett a megcélzott korcsoport. Azért 

erre a korosztályra esett a választás, mert ehhez az időszakhoz köthető problémák, úgy tűnt 

mindenki számára ismerősek és fontosak lehetnek, és az előzetesen ezekkel kapcsolatban 

gyűjtött témalehetőségek is azt mutatták, hogy evvel a korosztállyal való munkához és a 

lehetséges témákhoz is van kedve mind a játszóknak, mind a többi alkotónak. A kedven kívül 

pedig mindenki látott benne gondolkodási és alkotási lehetőséget is. Sőt ezen túlmenően azzal 

kapcsolatban is volt egy megbeszélés, hogy a csoport milyen nyomvonalon induljon el, milyen 

témával kapcsolatban kezdje el a beszélgetést, és aztán az improvizációkat.  
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Már a félév elején – függetlenül attól, hogy akkor még kéthetente találkoztunk és különböző 

órák, kurzusrészek voltak egy napon belül is –, elkezdtük a konkrét előadás előkészítését azzal, 

hogy a központi témát kerestük. A történetírás és a színházi nevelés kurzus ekkor már egymást 

segítette, együttműködött olyan szempontból is, hogy a téma pontos megtalálása, és utána 

annak kibontása, illetve később -  amikor már megvolt a készülő darab váza – a zárt színházi 

jelenetek és a tervezhető interakciók milyen viszonyban legyenek egymással.  

Miután a megcélozni kívánt korosztály már adott volt, a történetírás kurzus vezetője Róbert 

Júlia,  aki egyben az elkészült darab írója is, először azt kérte, hogy mindenki meséljen el egy 

olyan történetet kiskamasz korából, ami szerinte jellemző volt rá abban az időszakban.  Ezeknek 

a történeteknek a megbeszélése után pedig azt kérte, hogy mindenki írjon egy olyan monológot 

melynek az volt a címe, hogy: „Amikor megfordult velem a világ”. Mindenki hozott személyes 

monológokat erre a címre reagálva. Róbert Júlia szavaival élve: „Súlyos történetek jöttek elő, 

kell rajta dolgozni, hogy fogyasztható legyen 12 éveseknek”69. Fontos törekvés volt, hogy olyan 

történet legyen majd az előadás alapja, amely drámai erővel bír, ugyanakkor amelynek 

részleteiben esetlegesen felfedezhetőek bizonyos személyes történeti elemek, de alapvetően új, 

a hallgatók konkrét elbeszéléseitől  már elszakadó történet szülessen. Ez a két monológírás, és 

aztán az ezzel kapcsolatos improvizációk viszont nagyban segítették nem csak a történet készre 

írását, hanem a központi téma megtalálását is. Kialakult egy konkrét cselekményszál, miszerint 

egy kiskamasz egy fontos titkot tud meg a szüleiről. Ez később úgy alakult, hogy azt tudja meg, 

hogy az egyik szülője, akit eddig az édesapjának hitt, nem vérszerinti szülő. Megfordult vele a 

világ, az addig biztosnak hitt dolgok egy része elhomályosult. Az, ami eddig stabil háttere volt 

az életének, ami bizonyos szempontból meghatározta őt, az most kérdéssé változott. Akkor 

viszont most mi az, ami meghatározza őt? Vagyis milyen identitása van? Ki ő valójában? - 

hangzott el a monológok felolvasása és az azzal kapcsolatos improvizációk után, a jelenetek 

összefoglalásaként, ahogyan az később konkrétan el is hangzik az előadás egyik csúcspontján, 

egy szerepből történő nyitás első mondatai között,  a 12 éves lányt játszó színész-drámatanár 

szájából.  

Ezen a nyomon viszont a tervezett előadás interaktív részeiért felelős szakemberek, a színházi 

nevelési kurzus tanárai tudtak elindulni.  A mi határoz meg valójában?  -kérdése alapján, az 

identitás lett a hívószava annak a játéknak amelyben mind magukkal kapcsolatban , mind az 

alakuló történet szereplőivel kapcsolatban rajzoltak egy-egy sziluettet a hallgatók , és abba 

                                                           
69 RÓBERT Júlia személyes közlése 
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szavakat, mondatokat,  jellemzőket írtak, egyik körben magukról , a másik körben a szerepről.  

Ezzel kicsit az első féléves önismereti pajzsjátékot is újragondolva, illetve a központi témát is 

keresve. Azt gondoltuk ugyanis, hogy az a kérdés a kiskamasz korban, hogy pontosan honnan, 

kiktől jövök, és ezzel együtt akkor merre mehetek, vagyis ki lehetek,? -nagyon jelenlévő és 

fontos kérdés.  Ezzel összefüggésben a név mint identitást adó tény is előkerült, főleg egy olyan 

alkuló történettel kapcsolatban ahol a nevelő apa nevét viseli egy kiskamasz úgy, hogy azt 

sajátjának hiszi, majd amikor kiderül az igazság, a vezetéknevén is elgondolkodva keres 

válaszokat saját identitásával kapcsolatban.  

A következő stúdiós kurzusnapon, a történetirás órán tovább dolgoztak a hallgatók az anyaggal. 

Ezeken az órákon már én is jelen voltam, illetve a készülő előadás interaktív színházi 

alkotótársai is. Nagyon izgalmas jelenetek születtek azzal az író-dramaturg által beajánlott 

helyzettel kapcsolatban, hogy a történet 12 éves hőse szembesíti egyik szülőjét, hogy tudomást 

szerzett a titokról. Ezek a szembesítésről szóló jelenetek igen hasznosak voltak minden 

szempontból. Mind a majdani interakciók szempontjából, melynek egyik kulcshelyzetévé is 

válhattak, mind az író szempontjából, akinek jelzésül szolgáltak arra, hogy ez egy termékeny, 

igen gazdag helyzet és jó irány, mind pedig az én – vagyis  az előadás rendezője - 

szempontomból, aki fontos drámai pillanattal kapcsolatban láttam a színészeket játszani, 

gondolkozni.   

Ekkor még munkaverzióként kezeltük úgy, hogy lány a főszereplő, mert még nem döntöttünk 

véglegesen erről, de azt láttuk, hogy a viszonyok szempontjából nem mindegy, hogy lányról 

vagy fiúról van szó. A történet viszont a fentiek mentén folyamatosan bővült, egy határozott 

alaphelyzet jött létre.   

Emellett megállapodtunk a központi témában is (identitás) és a fókusz kérdésekben70 is. ( Mi 

határoz meg engem? Ki vagyok én egy adott közösségben?) 

Ezzel együtt a majdani interakciók iránya is kirajzolódni látszott, vagyis az előkészítő szakasz 

lezárult.  

 

 

                                                           
70 Egy TIE előadás témája kapcsán felteendő, nehezen- vagy egyáltalán nem megválaszolható kérdés, mely 

meghatározza, hogy milyen szempontból vizsgálja az előadás az adott témát.  
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4.2.2. A szövegkönyv megszületése 

Történetfejlesztésként és a téma keresése miatt is sok eldöntendő kérdés került elő ezeken az 

órákon, az előkészítő szakaszban.  Ezeket a kérdéseket és kétségeket amelyeket a színész-

drámatanárokkal közösen is megbeszéltünk, most pontokba szedve bemutatom,   mert azt 

gondolom, hogy egyrészt tanulságosak, másrészt pontosan megmutatják egy párhuzamos 

munka (szövegkönyvkészítés és központi téma keresés), gondolkodási irányait és dilemmáit.   

Ezeknek a dilemmáknak az eldöntése, a különböző körülmények mérlegelése, és ezek alapján 

a történet, a választandó téma, és még a majdani interakciók is láthatóan egy sor fontos 

kérdésfelvetést és megfontolást igényelnek.   

 De az ok, amiért ezen a ponton mutatom be, hogy alapvetően az ezekre a kérdésekre adott  - 

részben közös, részben már írói -  válaszok alapján alakult ki a történet és született meg a 

szövegkönyv. (Dőlt betűkkel Róbert Júlia, a beszélgetéseket összefoglaló jegyzetei, 

megjegyzései olvashatóak a felmerült kérdésekkel kapcsolatban71) 

 

● A titok kiderülése előtt milyen volt az Anya-Lány és az Nevelőapa-Lány viszonya? 

„Az a hasznos nekünk, ha jó és harmonikus volt a kapcsolat, mert azzal erősebb lehet a drámai 

helyzet, ha abba rondít bele az, hogy részben hazugságra épül ez az élet. 

Mivel az Nevelőapa otthon dolgozik, ezért a Lány mindig is sok időt töltött vele, akár a 

problémáival is megkereste őt. Először „haveri kapcsolatnak” neveztük, de ez félrevisz, aztán 

inkább úgy fogalmaztunk, hogy szinte felnőttként kezeli őt Nevelőapa. Mármint komolyan veszi, 

komolyan beszélget vele.  

Az Anya szigorú beosztással dolgozik, kevesebbet van otthon. Ő a szigorúbb, a követelőbb, és 

kicsit túlfélti a lányát.  

 

● Milyen körülmények között szembesít a lány? 

„Ketten vannak otthon Anyával (tehát Nevelőapa sincs otthon és nem valami családi 

összejövetel közepén áll elő ezzel). Vagyis zárt helyzet, Anya nem nagyon tud kimenekülni 

belőle, segítséget kérni.”  

                                                           
71 RÓBERT Júlia kézirat-2018 
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● Szülők el akarták mondani valamikor a titkot?  

„Ebben nem teljesen tudtunk megegyezni. Az közös platform volt, hogy nem volt Anyának erre 

konkrét stratégiája. Azt gondolta, hogy valamikor majd el kellene mondani, de mindig 

halogatta, várta a megfelelő alkalmat.” 

Nevelőapa ehhez vagy asszisztált (inkább Anya a főnök ebben a családban + legyen ez Anya 

döntése, hiszen ő vér szerint kapcsolódik a lányhoz) vagy a háttérből Nevelőapa nyomatta azt, 

hogy még ne mondják el, mert félt, hogy ha kiderül, akkor a Lány elfordul tőle, megromlik ez a 

jó kapcsolat. (Szülők kapcsolata szempontjából nem mindegy, hogy melyik mellett döntünk.”) 

 

● Mi történt a biológiai apával?  

„Itt is két változat merült fel: 

1.Biológiai apa maga az űr, semmit se lehet tudni róla, Anya azt se tudja, hogy k az apa. Vagy 

mert több emberrel is lefeküdt annak idején, vagy mert a buliban az egyéjszakás kalandban azt 

se tudta kivel van együtt. Ez azért hasznos, mert fel lehet építeni egy apaképet, jobban szól az 

identitásról. Problémás viszont, mert 11-12 évesekkel a szexről, a védekezésről, az egyéjszakás 

kalandokról kellene beszélgetni, ami nem feladatunk ebben az előadásban.  

 

2.Biológiai apa nemet mondott a lányra annak idején. Ez drámaibb, hogy valaki nem akarta az 

embert. Viszont ha létezik, ha tudjuk ki, akkor meg lehet keresni. Elkezdődik egy nyomozós 

játék, ami talán elviszi a hangsúlyt. Inkább az apakeresésről fog szólni. Azt elvetettük, hogy 

másik család vagy karrier miatt mondott nemet rá, mert akkor nagyon Biológiai apa és 

Nevelőapa közti különbségről szólna, illetve egyáltalán, a férfi magatartásokról.  

 

Valamifajta köztes megoldást kevertünk ki végül: 

Anya és Biológiai apa nagyon fiatalok voltak, talán jártak is, tehát nem csak egyéjszaka, Lány 

becsúszott, de nem gondolták komolyan,  hogy együtt maradjanak és együtt neveljék. De Anya 

így is vállalta, hogy megtartja. Azóta semmit sem tud a Biológiai apáról. Nem keresték egymást. 

(További kérdések: tartásdíjat se fizetett? Sose akarta látni?)” 
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● Mikor került a képbe Nevelőapa? 

„Terhesség alatt még nem volt, születést is egyedül csinálta végig Anya (Nagymama ott volt), 

Lány 7-8 hónapos volt mikor Anya és Nevelőapa találkoztak, Anya a lányt sétáltatta, Nevelőapa 

kutyát sétáltatott. A lényeg, hogy mióta a Lány eszmélt, azóta Nevelőapa ott van, nincs olyan 

emléke, hogy Anyával ketten vannak.”   

 

● Milyen ember a Lány? 

„Inkább vagányabb, szókimondóbb, nem csendes, befelé forduló. Értelmes, pl össze tudja rakni, 

amit a leleplező papíron olvas.”  

 

● Készültek-e fényképek a Lány születésekor, az első hónapokban?  

„Nem készültek vagy azok is jól el vannak rejtve. Anyának van fedőstory-ja arról, hogy hogyan 

semmisültek meg. Amíg Nevelőapa nem szerepel a képeken, addig ki kell valamit találni, hogy 

miért nincs ott vagy miért nincsenek képek. Ez már korábban is felmerült, mikor családi képeket 

néztek.”  

 

Az előkészítő szakaszban, a kéthetenkénti találkozásokon, tehát nem csak a központi kérdést 

találtuk meg, hanem menet közben megszületett a szövegkönyv is, amelybe az író –dramaturg 

már néhány, az interakciók helyével kapcsolatos ötletét is feltüntette 

 

4.3.    Próbafolyamat 

Az A talált gyerek című TIE előadás kapcsán az a változat valósult meg , amiről a 2. fejezetben, 

a  próbafolyamatot leíró részénél72 így fogalmaztam:  „van példa arra, hogy az előkészítő 

szakasz alapján, annak vitáiból, megbeszéléseiből kiindulva egy konkrét szövegkönyvvel 

érkezik a rendező és az író-dramaturg az olvasópróbára.”  Mint ahogyan azt az előző 

fejezetrészben leírtam, az előkészítő szakasz sokat segített abban, hogy ez így történhessen és 

                                                           
72 Lásd 2.1.2. 41.o. 
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az első próba egyik fele klasszikus olvasópróbává válhasson. Az már egy előzetes, az előadás 

dramaturgjával átbeszélt rendezői döntés volt részemről, hogy az előadásban szereplő három 

lány hallgató mindegyike játssza majd az előadásban a tizenkét éves főhőst és az anyát is. Illetve 

mindkét fiú hallgató játssza majd az apát a különböző jelenetekben. Vagyis ne legyen 

főszereplő és mellékszereplők, hanem egyenlően legyen terhelve az öt stúdiós. Ez a rendezői 

döntés amellett, hogy kurzusvezetői – ha tetszik – pedagógiai döntésként is értelmezhető, mégis 

a teljes résztvevőszínházi előadás céljai felől nézve volt elsősorban érdekes. Ugyanis 

színházilag megengedi azt, hogy a főszereplő tizenkétéves lányt is váltva játsszák az egyes 

jelenetekben, és így hangsúlyosabban szólhat az előadás az identitásról. Nem beszélve arról, 

hogy formailag is elemeltebb az, hogy fizikailag/habitusban is más bizonyos esetekben a lány. 

Az elemeltség segíthet a drámai helyzetek értelmező megközelítésében, az -  a nehéz helyzetből 

következően evidens -  érzelmi megközelítés mellett.  E döntés melletti érvem volt még az is, 

hogy ha többen játszák a  főhőst, akkor  problémája átvitt értelemben kitágul, és ez segíthet 

abban is, hogy  a kétségtelenül jelenlévő egyéni, lélektani megközelítéssel párhuzamosan, 

közösségi szintű kérdésként is tekintsünk arra, hogy általában valakit mi is határoz meg igazán.  

Az első olvasópróba előtt azonban azt még nem döntöttem el, hogy pontosan melyik jelenetben 

ki játsza a főhős lányt, Fannit, és ki az anyát illetve az apát, valamint Fanni barátnőjét Anettet.  

Szerettem volna meghallgatni mindenkit a különböző helyzetekben, különböző szerepekben.  

Miután ez megtörtént, az első próbanap végére minden ilyen jellegű kérdés eldőlt.  

Az első napon tisztáztuk, hogy a meglévő szövegkönyv ellenére bizonyos részekben helye lehet 

improvizatív helyzetek és így további szövegek bekerülésének. Azt is tisztáztuk másrészről, 

hogy a zárt színházi jelenetek próbái és az interaktív jelenetek próbái szükségszerűen követik 

majd egymást, vagy éppen párhuzamosan zajlanak, a folyamat második felében pedig 

egyidőben, ahogyan azt egy TIE előadás készítése megkívánja. 

 

4.3.1. Zárt színházi részek próbái  

A szövegkönyvvel való megismerkedés utáni próbákon, a különböző jelenetek konkrét 

kialakítása során kerestük az előadás terét,  formanyelvét, amely ugyanúgy szolgálja a megírt 

darab eljátszhatóságát, a központi téma megjeleníthetőségét, és az interaktív nyitások 

lehetőségét is. Az előzőekhez szorosan kapcsolódva, olyan teret kerestünk ahol megjelenhet a 

darabban meglévő közös történetmesélési jelleg is. Azt találtuk ki, hogy a résztvevők öt 
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csoportban ülnek a nézőtéren, az öt színész egy-egy csoporthoz csatlakozik már az elején, és  

hozzájuk tér majd  mindig vissza, amikor nincs jelenetben. Ez a színházi szempontokat nézve 

azt jelentette, hogy a frontális forma mellett, egy nagyon közvetlen, a résztvevők melletti, adott 

rövid részben a résztvevők mögötti jelenetjátszás is előfordult, vagyis bizonyos értelemben 

körüljátszottuk őket.  Színészileg az jelentett feladatot, hogy  úgy kellett belépni a jelenetekbe, 

hogy annak előkészítésére nem volt sem hosszú idő, sem nagy tér. A jelenetekbe való belépés 

és a különböző szerepek közötti váltás is, ilyen értelemben rövid átmenetekben valósult meg, 

amit egyéb szcenikai eszközökkel próbáltunk hangsúlyossá tenni, megsegíteni.  

A megírt jelenetek próbáin a hagyományos színházi próbafolyamat szakaszain mentünk végig, 

az olvasópróbától, az egybemenésekig, az interaktív részekkel való kapcsolódásig.   

 A kis tér, a szöveg közvetlensége, a helyzetek ismerős volta miatt is, és a műfaj  –  általam már 

leírt – hagyományai miatt is, a saját élményekbe kapaszkodó, különösebb markírozás nélküli, 

kevés eszközt használó színészi játékot kerestük a próbák során.  

A darabban szereplő család közös elfoglaltságai és játékai, valamint Fanni a főhős, az előadás 

csomópontján történő visszaemlékezése kapcsán improvizáltunk még jeleneteket, szövegeket, 

ezek nagy része be is került az előadásba.  

Csakúgy mint azok a zenei részek, effektek, amelyek egyrészt a szereplőktől jöttek ötletként, 

másrészt kortárs „szakértőktől”, ismerős 12-13 évesektől gyűjtöttünk be a próbafolyamat 

idején. De őket kérdeztük meg arról is, hogy mik azok a ruhadarabok amelyek fontosak ebben 

a korban, meglétük, vagy hiányuk presztízs szempontból  nem mindegy (például „simipóló”). 

Az ő révükön került be az előadásba egyébként több, konkrét kellék is (popcorn, kóla, 

alkoholmentes citromos  sör, és persze mobiltelefon és laptop.)  

Rendezői formai ötlet volt a színpadi tér olyan kialakítása, hogy a család lakásának falait a 

szereplők cipői jelentették. Viszont játszói ötlet volt ezeknek a cipőknek a folyamatos 

használata, érkezéskor, távozáskor, majd később az interaktív részekben is.  Jegyzeteim szerint 

a próbafolyamat elején a kimondottan színházi részek próbái dinamikusan haladtak, viszonylag 

gyorsan tudtunk előrejutni.  
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4.3.2. Az interaktív részek próbái 

Az első öt próbanapot követően voltak először külön interakcióval kapcsolatos próbák. De 

tekintve, hogy napi 6-7 órát is tudtunk próbálni, ekkora már a zárt színházi részekkel jól álltunk.   

Eleve intenzív próbaidőszakot terveztünk, azért is mert külső tényezők ezt engedélyezték 

számunkra, és azért is mert próbáltuk az előadáskészítés sűrűségét, kampányjellegét erősíteni.  

Az interaktív részek próbáit, ahogy már írtam, kolleganőim, Milák Melinda  és Patonay Anita 

színész-drámatanárok koordinálták. Vezetésükkel az interaktív próbákon a szövegkönyvet és a 

zárt színházi próbák hozadékait is figyelembe véve, pontról-pontra haladtunk.  

Először is magával az identitás kifejezéssel kapcsolatban tettünk fel magunknak kérdéseket: 

Milyen az apa, az anya, Fanni és Anett identitása?  -a szövegkönyv alapján milyen 

identitásképző helyzetek, mondatok vannak, lehetnek?  Ezt egyéni munkában gondolták végig 

a szereplők úgy, hogy Fannin ketten gondolkoztak és játszották el a feladat második részében.   

Milyen egy identitás nélküli ember? -szólt a következő kérdés. Ebben a feladatban rajzokat 

kellett készíteni, az embert pálcikaemberként vagy emotikonokkal megjelenítve. Majd 

hasonlatokat kerestünk arra a helyzetre, amikor Fannival „megfordult a világ”, azt a mondatot 

kiegészítve, hogy „Fanni egy olyan ember aki……helyzetben van” . Ekkor a szöveget és a 

helyzeteket vizsgálva kerestünk olyan szituációkat, amikben fellelhetőek az előző hasonlatok.  

A következő interaktív próbán azzal foglalkoztuk, hogy az adott korosztályban mi az, amit ezzel 

a problémával kapcsolatban értelmezni lehet és kell, ilyen értelemben mik azok a dolgok, 

amiről nem biztos, hogy beszél a felnőttekkel egy 12-13 éves ember. Erre két csapatban, a stáb 

tagjait is bevonva kerestük a választ. Az például, hogy valaki miért van fenn egy közösségi 

oldalon, vagy miért szeretne fent lenni, és valójában miért nagyon fontos neki, hogy ott legyen 

- ezeket ilyen dolognak találtuk.  Ahogyan azt is, hogy miért fontos igazán a saját erő 

kipróbálása, az önállóság erőltetése, ami szintén nehezen megbeszélhető eben a korban. De az 

elnevezésekkel, saját nevekkel, azok jelentésével és identitásképző erejével kapcsoltban is azt 

gondoltuk, hogy az ritkán kerül szóba.  Ezzel összefüggésben jutottunk arra, hogy egyáltalán 

egy 12-13 éves ember saját identitása is nehezen megbeszélhető, mert látszólag pont nem a 

család, a közösség összetartozását erősíti –  amely egy általános és fontos elvárás a felnőtt 

oldalról – hanem a különbözőségre, kicsit a leválásra helyezi a hangsúlyt, azt készíti elő, 

legalábbis van ilyen felnőtt vélekedés és félelem, és épp ezért valamifajta bezárkózás a 

kiskamasz oldaláról.  
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Ezek a megbeszélések aztán konkrét kérdéseket, kérdéssorokat eredményeztek és azt is, hogy 

tisztábbá vált, hogy hány és milyen jellegű interaktív részt lehet a teljes előadásba beépíteni. A 

zárt színházi részek próbáinak tanulságait is figyelve, rögzültek azok a helyek és konkrét 

interaktív formák ahol nyitások lesznek. Összefoglalva az ekkora kialakult  szándékainkat: egy 

konkrét történet kapcsán, ahol drámai erővel merül fel, a hogy hívnak, mi az identitásom 

kérdésköre,  akartunk beszélni egy  általános, korosztályos kérdésként felmerülő problémáról, 

csak  élesebben felvetve, megfogalmazva azt, hogy az intellektuális megközelítés mellett az 

érzelmi szinten is meg tudjuk érinteni, adott esetben provokálni tudjuk a résztvevőket.  

Mivel egy vizsgaelőadás próbáiról és majdani játszásáról volt szó, szerettünk volna több féle 

formát is beépíteni az előadásba, hogy azokat is gyakorolják a hallgatók. Így került aztán 

szerepen kívüli beszélgetés a nevekkel kapcsolatban, szerepen kívüli értelmező játék vezetése 

a facebook léttel összefüggésben, szerepben történő interaktív nyitás a ki vagyok én? -

kérdésével kapcsolatban, a szerep és a szerepen kívüli helyzet határán mozgó improvizatív 

jelenet –  amely beszámolt egy konkrét kiscsoportos megbeszélésről – az interaktív részek közé.  

A fentiek összegzéseként született meg a szövegkönyv mellett már a dramatikus elemeket, 

drámatanári instrukciókat és konkrét kérdésajánlatokat is tartalmazó forgatókönyv.73 

Ezeken a próbákon aztán konkrétan gyakoroltuk a majdani nyitásokat is. Először csak olyan 

formán, hogy minden játszónak saját menetrendet kellett készítenie arra vonatkozóan, hogy 

milyen kérdések mentén, milyen formákat használva fog haladni a kiscsoportos interaktív 

részekben. Első körben olyan nyitásokkal kapcsolatban készítették el ezeket a menetrendeket, 

ahol szerepen kívül kellett játszani, beszélgetni, elemezni a résztvevőkkel közösen. A terveket 

átbeszéltük majd kipróbáltuk, először külön, aztán már a zárt színházi jelenetekkel egybenézve 

azokat.  

 

4.3.3.Teljes próbák 

Nagyjából a próbafolyamat felénél, már az előadás mindkét rétegét tudtuk próbálni egyidőben, 

egymásból következőleg. Ekkor már nem csak a különböző nyitások, interaktív részek 

menetrendje és formái, hanem a konkrét megvalósításuk is fontos volt. Természetesen azzal 

együtt, hogy a megírt színházi jeleneteket is próbáltuk.  

                                                           
73 A forgatókönyv olvasható a dolgozat 2-es számú mellékletében 
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A két réteg közötti átmeneteket külön is próbálni kellett. Vagyis azt, hogy ezek egyértelműen 

artikuláltak legyenek, ha kell, valamilyen szinten váljanak le egymásról, viszont ha kell 

egységesek, egyneműek tudjanak maradni, de  minden esetben az átmenet legyen  érthető és 

logikus, ahogyan arról már korábban írtam.  

A főpróbák során mindenkinek volt többször is lehetősége arra a játszók közül, hogy a saját 

nyitását elpróbálhassa, kiscsoportos vezetését megmutassa szimulációs helyzetben, ahol a 

többiek és a stáb tagjai jelenítettük meg a majdani résztvevőket. Próbáltunk első körben 

problémamentes csoportot szimulálni, majd a későbbi körben, körökben, mindenki 

találkozhatott nehezebben kezelhető (zárt, vagy éppen nagyon sokat beszélő) társasággal 

általunk.  

A főpróbák alapján már nagyon kíváncsiak voltunk az előadásokra, az első igazi csoporttal való 

találkozásra.  

 

4. 4.  Előadások- reflexiós szakasz  

Mint említettem összesen hat előadás valósult meg a 2018 tavaszi időszakban. Az első két 

előadás egy nap volt, délelőtt és délután. Ezek után volt lehetőségünk részletesebben beszélni 

az addigi tapasztalatokról, és a változtatásokról. A színházi részeken is alakítottunk.  

A dolgozatom mellékleteként megnézhető előadás, a negyedik volt a sorban,  amikor már 

találkoztunk többféle hozzáállású és aktivitású osztállyal is. A különböző előadások részletes 

elemzésére nem térek ki, általános tanulságként azonban több minden leírható.   

Az első két előadás kapcsán hangsúlyosabban került elő az a probléma, hogy míg a 

felvezetésként, a nevekkel kapcsolatos szerepen kívüli beszélgetések frappánsak voltak, a már 

a zárt színházi részekbe ágyazott interakciók során – valószínűleg az izgalomból fakadóan – a 

beszélgetések gyorsabb lezárása volt megfigyelhető. Tehát a lehetséges visszakérdezések, 

amelyek egy beszélgetés mélyítését szolgálták, szolgálhatták volna, maradtak el. Ezt a 

nehézséget fokozatosan és a későbbi előadások folyamatában nagyrészt sikerült kiküszöbölni. 

Nehézséget okozott továbbá a szerepben végzett interakciók során az, hogy nagy türelemmel, 

higgadtan várják mg a válaszokat, főleg az első választ egy keveset beszélő osztály esetében, 

és ne siessenek tovább lépni. Amikor erről beszéltünk a második előadás után, akkor próbáltunk 

ezen a problémán azzal segíteni, hogy pontosítottuk azokat a kérdéseket vagy egyszerű 

mondatokat, amelyek ha nem érkezik reakció, nem érkezik válasz, akkor elmondhatóak, 
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segítenek továbbgördíteni a beszélgetést. Illetve azt is tisztáztuk, hogy mivel egy ilyen nyitási 

helyzetben, amikor a  szereplő szerepben marad, és tulajdonképpen monológot mond, majd 

ebbe vonja bele a résztvevőket, belefér,  hogy adott ponton folytathatja tovább a monológját, 

akár improvizálva, vagy átadhatja a stafétát a másik szereplőnek, aki szintén részt vesz a 

nyitásban, vagy visszatérhet a megbeszélt gesztussal, mondattal, jellel, a zárt színházi rész 

folytatásához.  

Folyamatos reflexió volt a kérdések zártságával vagy nyitottságával kapcsolatban is. Mindig 

próbáltuk visszajelezni, ha mondjuk egy interakció elején olyan kérdést tettek fel a játszók, 

amelyek nem megnyitottak, hanem lezártak,  vagy azért, mert könnyen eldönthető, sokszor 

igen-nem feleletet generáló kérdést tettek fel, vagy azért, mert valamilyen szempontból nehezek 

voltak a kérdések, és  nem megnyitottak, hanem elijesztettek.  Ezzel kapcsolatban folyamatos 

fejlődés volt megfigyelhető az előadások során.   

Természetesen a színházi részeket és a színészi munkát illetően is kellett korrigálnunk, 

beszélgetnünk.  

Azonban nem lenne teljes az előadások játszásáról szóló beszámolóm, ha azokat a pozitív 

dolgokat nem írnám le, amelyek alapvetően jellemezték az előadásokat.  

Fontos erénye volt a színész-drámatanár hallgatók munkájának, hogy tudtak közvetlenek lenni, 

tudtak a kapcsolatfelvételnél és későbbi is  természetesek maradni.  Nem volt egy pillanatra 

sem érezhető semmiféle tartózkodás, vagy a helyzetükből és felnőttségükből fakadó 

státuszkülönbség éreztetése sem. Az előadássorozat előrehaladtával  de egy előadáson belül is 

megtalálták azt az utat, amelyen felszabadultan tudtak haladni.  

A fegyelmezettségük mindvégig tudott játékossággal párosulni, végigvitték a megbeszélt 

forgatókönyvet.   

Az általuk feltett kérdésekkel kapcsoltban is azt is írhatom, hogy arányaiban jól megtalálták 

azokat, az esetek döntő többségében meg tudták szólítani a résztvevőket, fontos beszélgetéseket 

tudtak provokálni és levezetni.  

Színházi szempontból pedig a játékmód egyszerűsége, ugyanakkor a szerep hiteles képviselete 

is megvalósult. A drámai helyzetek kialakítása pedig megtörtént, úgy, hogy a résztvevők 

mindig érzékelték annak erejét, fontosságát.  
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 Ami pedig a leglényegesebb a műfaj szempontjából de akár általános színházi tapasztalatok 

fényében is: minden előadás végére kialakult az együttműködés és az együttgondolkodás a 

játszók és a résztvevő osztály tagjai között, úgy tűnt igazán fontos alkalmat tudtak teremteni a 

résztvevőknek.74 

  

                                                           
74 Az előadás felvételének linkje megtalálható a dolgozat 3-as számú mellékletében 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Amikor a kilencvenes évek elején a TIE műfaja megjelent Magyarországon, és elkészült az első 

előadás, a Sárkányok ellen - Fehérlófia címmel, a harmadikos, negyedikes korosztály számára, 

elég nagy újdonságot, meglepetést jelentett, hogy az előadás csak egy osztálynak szól, és a 

nyelvezete eltér a hagyományos színházi stílustól. Meglepő volt, hogy a gyerekeket valóban 

megszólítják, és a történet kapcsán gondolkodnak, játszanak velük, végig teljesen komolyan 

véve az ő színházi és életbeli meglátásaikat. Akkor a három órás alkalom egyszerre volt 

színházi és drámapedagógiai élmény, stilizált színházi előadás és konkrét tudásátadás. A 

kamaratérben megvalósult előadás nem gügyögött, nehéz feladatot adott, és ezzel komolyan 

vette kilenc-tízéves nézőjét. A színész-drámatanárok - ahogyan egy szakíró akkoriban 

megjegyezte - “idősebb testvérként” fogadták a gyerekeket már az előtérben és kalauzolták 

végig egy történeten, fejtették velük közösen az előadás szimbolikus nyelvezetét, és vontak 

párhuzamot az előadás hősének, Fehérlófiának története, és a kiscsoportokban, a résztvevő 

gyerekekkel közösen kitalált történet jelentése között.   

Már akkor látszott, hogy erre a fajta magasabb szintű, adaptív foglalkoztatásra  nagyon nagy 

szüksége van a színházi formát tanuló gyerekeknek. És az is látszott, hogy ez az idősebb 

testvérség, ez valami mást jelent, jelenthet, mint a hagyományos színészi vagy 

drámapedagógusi munka.  

Aztán ezek az idősebb testvérek – köztük én – egyre csak idősödtek, változtak, időnként 

megújultak, anyukák, apukák lettek, körülöttük pedig  radikálisan megváltozott a világ,  és ezzel  

együtt változott meg a műfaj, a színész-drámatanár dolga.  

A kilencvenes évek végén az internet berobbanásával, később a közösségi média 

megjelenésével, mármint azzal, hogy minden tartalom kommentelhető lett, hogy a vezércikkek 

helyét felváltották a véleményvezérek blogbejegyzései, hogy a válogatás szabadsága alapvető 

lett, úgy lett egyre természetesebb, hogy egy színházi előadás nemcsak vagy nem minden 

esetben üzenetet akar küldeni, hanem kérdezni is akar, véleményeket kér, és forszírozza a 

részvételt. Térben és megszólításban egyre közelebb akar kerülni a nézőkhöz. Ebben a TIE 

előadások műfaja fontos szerepet töltött és tölt be. Ezt a közeget érzékelve és kihasználva lett 

egyre bátrabb a TIE műfaja és kísérletezett új formákkal, szerkezeti változtatásokkal. Ezek a 

változtatások csiszolták, pontosították a színész-drámatanár szerepét, feladatát.  
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Ha én manapság mint színész-drámatanár egy TIE előadás közben, szerepben megszólítom a 

résztvevő gyerekeket, fiatalokat, vagy éppen felnőtteket, akkor egyszerre van bennem az 

idősebb testvérség emléke, annak a természetessége, hogy ebben a színházi közegben bátran 

meg merek, tudok szólítani bárkit, mert nem kérdés, hogy ő nekem partnerem, és csak vele 

együtt lehet teljes egy interakció és egy résztvevőszínházi előadás. Egyszerre van meg annak 

az élménye, hogy a közösségek nagy része már megszokta a kommentelést és az, hogy az 

igazságot közösen kell újra és újra egy történet kapcsán megtalálnunk, vagyis mindig új, közös 

jelentést kialakítanunk. De annak a magabiztossága is bennem van, hogy menet közben tudom 

a szerepem igazságát, és tudom a drámatanári kérdéseimet. Éppen ezért, hogy ha kell,  el merek 

térni a fejemben kitalált menetrendtől, és hagyom magamat,  az emberségemet, hogy adott 

esetben inkább a részvevő által meghatározott  helyzet vigyen előre, vagyis bátran imrovizáljak.  

Ilyenkor szerencsés esetben – és sajnos korántsem  mindig – olyan színházi pillanat születik, 

mely változást hozhat annak megértésében amiről a résztvevő és a szereplő beszélgetnek, 

vitatkoznak, egyeztetnek. Vagyis egyszerre jön létre színházi és pedagógiai pillanat, változás 

áll be, amennyiben kicsit többet értünk a másikból és egymásból, mint az előadás és az adott 

interakció nélkül.  

Nem kérdés, hogy ennek a változásnak az elérése a célja a színész-drámatanárnak, és az ő  

különleges eszközeinek, a személyiségétől, a színészi hozzáállásán át a drámatanári tudásáig.  

Dolgozatomban gyakorlatilag ezt az egy helyzetet - mint szimbólumot - akartam körülírni, 

amikor a színész-drámatanár hétköznapi munkájáról írtam. Amikor ezekre alapozva kitaláltam 

egy pedagógiai koncepciót. Amikor aztán leírtam azt, hogy a koncepció tesztje hogyan és 

milyen eredménnyel járt. Amikor kompetenciákra és attitűdökre, ismeretkörökre és kurzusokra, 

előadáskészítési metódusra fordítottam le a színész-drámatanár tevékenységét. És amikor most 

ezt összefoglalóan tudatosítom, hogy ha a színész-drámatanárról írok, akkor autonóm 

gondolkodáshoz szokott, a drámaiságot sajátosan forszírozó, a társadalmat ismerni és érteni 

akaró, az emberekkel való közelséget, távolságot jól használó, alapvetően a tanulmányaiból, 

gyakorlati tapasztalataiból, hibáiból és újrakezdéseiből különleges hozzáállást megtanuló és 

működtető emberről van szó. Olyan emberről, aki mindezt a tudást-tapasztalatot abban az  adott 

interaktív helyzetben össze tudja sűríteni, improvizálása közben a színészi jelenlétét, 

drámatanári szándékát, a résztvevőre való kíváncsiságát és az ő mondataiból való építkezést a 

közös jelentésadásra és a változás elérésére tudja fordítani.    

A döntő kérdés természetesen az, hogy mindezt hogyan lehet tanítani, átadni, ezt a hozzáállást 

inspirálni. 
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 A dolgozatban leírt  képzési koncepciónak egyszerre volt tesztje és alakítója a stúdió kétéves 

képzése, hiszen a legtöbb elem már a képzés elején megvolt, de a képzés tanulságaiként is 

kerültek bele elemek, vagy maradtak benne mint megerősítést nyert, kipróbált és működő 

részek.  

Fontos tapasztalat, hogy mind a drámatanári, mind a színészi, mind az animátori ismeretkörhöz 

kapcsolódóan az egyszerűbb formák, feladatok, ismeretek felől érdemes az összetettebb formák 

felé haladni. Bevált és a későbbi képzésekben is használható módon az egyszerűbb játékok, 

játéksorok, tervezésétől, levezetésétől, a rövid beszélgetések animálásán át, a szerepen kívül 

végzett drámatanári munkán keresztül a szerepben végzett drámatanári munkáig érdemes 

eljutni. Vagy más szempontból a kisebb önmegmutató játékoktól, jelenetektől,  a kötött 

keretekkel rendelkező improvizációkon át, a kötött szövegű jeleneteken keresztül, a teljesen 

szabad életimprovizációkig, és ezen keresztül a szerepből történő színész-drámatanári 

improvizációig lehet haladni és természetesen a TIE előadások készítéséig.  

Ugyanakkor egy elképzelt egyetemi színész-drámatanár képzéssel kapcsolatban több olyan 

kérdés is felmerülhet, melyekre ez a kétéves teszt nem adott, nem adhatott egyértelmű választ.  

A majdani akkreditált képzés szempontjából is érdekes kérdések véleményem szerint a 

következők:  

Milyen előképzettség fontos ahhoz, hogy valaki speciális színész-drámatanár képzésre 

jelentkezzen?  Egyáltalán szükséges –e előképzettség? Vagyis alapképzésben (BA) vagy 

mesterképzés (MA) keretein belül lehet megvalósítani jobban a tervezett tanulmányokat? Vagy 

önálló , osztatlan, öt éves képzésre van szükség, amelyet tehát adott esetben 18 évesen, egyéb 

tanulmányok híján, és kevesebb tapasztalat mellett is el lehet kezdeni? (Mint az egyetemi 

bábszínész képzés esetén vagy – teszem most hozzá mint példát – az SZFE osztatlan 

mozgásszínházi rendező-koreográfus-színész képzésén) 

 A dolgozat harmadik fejezetében, a képzési koncepció leírásánál szerepelnek a következő 

mondatok: „ a dolgozat nem vállalja az ismeretkörökön belüli kurzusok részletes lebontását, 

pontos óraszámok leírását, időkeretek meghatározását, tárgyi eszközök megnevezését, tantárgyi 

háló kialakítását. Többek között azért sem, mert jelen pillanatban még nem egyértelmű, hogy 

alapképzésben vagy mesterképzés keretei között valósítható meg inkább ez a képzés.” 

Döntést hozni ebben a kérdésben nyilvánvalóan nem az én dolgom. Úgy érzem azonban, hogy 

ennek a dolgozatnak a megírása és az ezzel kapcsolatos gondolkodás alapján lehetőségem és 
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talán felelősségem is itt, az összefoglaló szakasz végén állást foglalnom, akkor is, ha 

megvalósulása pedig erősen kérdéses.   

Én jelenleg a színész-drámatanár képzés bevezetését két lépcsőben tartom elképzelhetőnek. 

Első lépcsőben a drámainstruktor-drámajátékos, vagy a drámainstruktor-színjátékos, három 

éves (BA) képzésre építve, további két esztendő alatt elvégezhető színész-drámatanár 

mesterképzésben (MA), nappali tagozaton.  

Második lépcsőben, néhány év elteltével, az egyetemi mesterképzés tapasztalatait felhasználva, 

osztatlan, ötéves, nappali képzés keretein belül. Ebben az esetben meglehetne a lehetősége 

annak, hogy megfontoltabban lehessen haladni, az egyes ismeretkörökben mélyebben lehessen 

elmerülni, illetve lehetőség lenne a különböző ismeretkörökkel megfelelő arányban találkozni, 

ugyanis jelenleg például a drámainstruktor-drámajátékos képzésben a színészi ismeretkörhöz 

tartozó kurzusok aránya kevesebb, mint ami ideális és kívánatos lenne, a drámainstruktor-

színjátékos képzésben pedig a drámatanári, illetve az animátori ismeretkör részei nincsenek 

jelen ideális mértékben.  

Bár, mint írtam, ez már nem tőlem függ, az azonban – reményeim szerint – doktori 

dolgozatomat olvasva egyértelművé vált, hogy a színész-drámatanár munkája olyan hivatás, 

mely autonóm ötvözete több területnek, és a műfaj, a dolgozatban ismertetett története, sikerei, 

a színházi palettán jelenleg már elfoglalt helye és társadalmi hasznossága alapján, egyetemi 

szintű, akkreditált képzést érdemel.  
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MELLÉKLET/1 

 

A Káva Kulturális Műhely – A Résztvevő Színháza meghirdeti  

4 féléves elméleti és gyakorlati színész-drámatanár képzését,  

a Káva Stúdió keretein belül. 

A kurzus 2016 szeptemberében indul és 2018 júliusában zárul. A 4 félév alatt a hallgatók 480 

órás képzésben részesülnek, melynek során hospitálási programban vehetnek részt, majd 

színházi nevelési, drámapedagógiai, színházi ismereteket szerezhetnek és közreműködhetnek 

két résztvevő színházi (komplex színházi nevelési – TIE) előadás elkészítésében.  

Olyan leendő szakemberek alapozó képzése a cél, akik drámatanárként, színészként, 

kommunikátorként is megállják a helyüket. Ezért a tapasztalatok alapján a Káva Stúdió hét fő 

területre összpontosít: 

Önismeret    Partneri attitűd    Társadalmi érzékenység    Kreativitás 

Kommunikáció    Színészi munka    Drámatanári munka 

A fenti célokat a Stúdió ön- és társismereti tréningekkel, társadalomismereti kurzussal, 

drámapedagógiai kurzussal, történetírási és szerkesztési gyakorlattal, folyamatos 

improvizációs workshopokkal, résztvevő színházi előadások elkészítése során végzett tervezői 

és színészi munkával kívánja elérni. Emellett a független társulatok / projektek működtetéséhez 

szükséges menedzsmenti munkába is betekintést nyerhetnek a Káva Stúdió tagjai. 

 

Az elméleti és részben a gyakorlati képzés kéthetenként, pénteki napokon lesz. A hospitálási 

program, illetve a komplex színházi nevelési előadások tervezési és próbafolyamata speciális 

időbeosztás szerint történik, előre egyeztetett módon. 

A Káva Stúdió képzése NEM akkreditált, a képzés végén annak elvégzéséről tanúsítványt adunk. 

 

A jelentkezés feltételei: érdeklődő, a szűkebb és tágabb társadalmi környezet problémái iránt 

nyitott, színészi, színjátszói múlttal rendelkező, 1989.01.01. és 1995.09.01. között született 

fiatalok jelentkezését várjuk. Minden jelentkezőtől kérünk egy maximum egy oldalas fényképes 

önéletrajzot és egy maximum egy oldalas motivációs levelet, melyet a jelentkezési lappal együtt 

kizárólag online kérünk elküldeni! (Meglévő színművész, gyakorlatos színész („színész II”), 

drámajáték-vezető, drámatanár végzettség előnyt jelenthet!) 

 

A Káva Stúdió tagjait többlépcsős felvételi eljárás során választják ki a Káva Kulturális Műhely 

társulatának tagjai. 

Első lépcső/feladat: jelentkezéshez csatolt fényképes önéletrajz és motivációs levél elküldése 

határidőre. (Az önéletrajz elején kérjük az alapadatokat feltüntetni: név, szül. időpont és 

helyszín, levelezési cím, mobilszám, e-mail-cím.) 

Második lépcső/feladat: az önéletrajz és a motivációs levél alapján kiválasztottak számára 

személyes beszélgetés megadott időpontban. 
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Harmadik lépcső/feladat: a személyes beszélgetés alapján kiválasztottak számára részvétel 

egynapos, gyakorlati workshopon. 

Mindezek végén választjuk ki a Káva Stúdió 10-12 tagját. 
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időpont I. 

félév 

óraszá

m (60p) tantárgy  félév felelős oktatók megjegyzés 

  

2016 

szeptembe

r 9. 1 

Hospitálási 

megbeszélés I. GyG     

  3 Ön- és társismeret I. GyG     

  4 

Drámapedagógiai 

Ismeretek I-II. PA     

  

2016 

szeptembe

r 23. 3 Ön- és társismeret I. GyG     

  4 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

2016 

október 7. 3 Ön- és társismeret I. GyG     

  4 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

2016 

október 

21. 3 Ön- és társismeret I. GyG     

  4 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

2016 

november 

4. 3 

Improvizációs 

tréning 

I. és 

III. GyG     

  4 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     
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2016 

november 

18. 3 

Improvizációs 

tréning 

I. és 

III. GyG     

  4 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

2016 

december 

2. 2 Társadalomismeret I-IV. GyG     

  5 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

2016 

december 

16. 3 Társadalomismeret I-IV. GyG     

  4 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

2017 

január 6.  4 

Improvizációs 

tréning 

I. és 

III. GyG     

  3 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

2017 

január 20. 4 

Improvizációs 

tréning 

I. és 

III. GyG     

  4 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

40 óra drámapedagógiai ismeretek 

14 óra improvizációs tréning 

12 óra ön- és társismeret 

5 óra társadalomismeret 

  

2017 

január 7,5 Egyéni szupervízió I-IV. 

GyG, 

PA   egyeztetett időpontban 
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2016 szept 

- 2017 jan 15 

Hospitálási 

program I-II. PA   egyénileg választott időpontokban 

       

       

       

       

       

       

időpont 

II. félév 

óraszá

m 

(60perc) tantárgy 

melyik 

félév felelős oktatók megjegyzés 

  

2017 

február 3. 2 Történetírás 

II. és 

IV. GyG     

  2 Társadalomismeret I-IV. GyG     

  3 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

2017 

február 17. 2 Történetírás 

II. és 

IV. GyG     

  3 Társadalomismeret I-IV. GyG     

  2 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

2017 

március 3. 2 Történetírás 

II. és 

IV. GyG     

  5 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

2017 

március 

17. 2 Történetírás 

II. és 

IV. GyG     

  5 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     
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2017 

március 

31. 2 Történetírás 

II. és 

IV. GyG     

  5 

Drámapedagógiai 

ismeretek I-II. PA     

  

20 óra drámapedagógiai ismeretek 

10 óra történetírás 

5 óra társadalomismeret 

  

2017 

április 14. 7 

A és B csop: 

megbesz, terv, pr 

II. és 

IV. 

GyG, 

PA     

  

2017 

április 28. 7 

A és B csop: 

megbesz, terv, pr 

II. és 

IV. 

GyG, 

PA     

  

2017 

április-

június 126 

A és B csop: terv, 

próba, ea 

II. és 

IV. 

GyG, 

PA     

2017 

május 

29.de   A1 csop bemutató         

2017 

május 

29.du   A2 csop bemutató         

2017 

június 1 

de.   B1 csop bemutató         

2017 

június 1. 

du.   B2 csop bemutató         

  

2017 

május 30 

de.   A1 csop előadás         
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2017 

május 30 

du.   A2 csop előadás         

2017 

június 2. 

de.   B1 csop előadás         

2017 

június 2. 

du.   B2 csop előadás         

2017 

június 6. 

de.   A1 csop előadás         

2017 

június 6. 

du.   A2 csop előadás         

2017 

június 7. 

de.   A1 csop előadás         

2017 

június 7. 

du.   A2 csop előadás         

2017 

június 8. 

de.   A1 csop előadás         

2017 

június 8. 

du.   A2 csop előadás         

2017.júniu

s 12. de.   B1 csop előadás         

2017 

június 12 

du.   B2 csop előadás         

2017 

június 13. 

de   B1 csop előadás         

2017 

június 13. 

du   B2 csop előadás         
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2017 

június 14. 

de   B1 csop előadás         

2017 

június 14. 

du   B2 csop előadás         

  

2017 

június 7,5 Egyéni szupervízió I-IV. 

GyG, 

PA   egyeztetett időpontban  

2017 jan - 

ápr 30 15 

Hospitálási 

program I-II. PA   egyénileg választott időpontokban 

       

       

       

2017 

szeptembe

r 08 7 

Színházi nevelési 

ismeretek 

III-IV. 

félév 

GyG,P

A GyG,PA   

       

2017 

szeptembe

r 22 3 Társadalomismeret 

III.félé

v GyG 

Tóth 

Olga   

  4 

Színházi nevelési 

ismeretek 

III-IV. 

félév 

GyG,P

A 

MM 

vagy 

SA, 

GyG   

       

2017 

október 06 2 Társadalomismeret 

III.félé

v GyG 

Tóth 

Olga   

  2 Menedzsment 

III. 

félév PA 

Balassa 

Zs-

Németh 

E.   

  3 

Színházi nevelési 

ismeretek 

III-IV. 

félév 

GyG,P

A BV-KJ   
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2017 

október 20 2 Kreatív zene 

III-IV. 

félév GyG 

Szegő 

Bori   

  5 Sz.N.I. 

III-IV. 

félév 

GyG,P

A GyG,TG   

       

2017 

november 

10 3 Kreatív zene 

III-IV 

félév GyG 

Szegó 

Bori   

  4 Sz.N.I. 

III-IV 

félév 

GYG,P

A BV,KJ   

       

2017 

november 

17 3 Menedzsment 

III.félé

v PA BZs,NE   

  4 Sz.N.I. 

III-IV 

félév 

GyG,P

A PA, TG   

       

2017 

december 

01 3 Társadalomismeret 

III.félé

v GyG T.O.   

  4 Sz.N.I. 

III-IV 

félév 

GyG, 

PA GyG,PA   

       

2017 

december 

15 2 Társadalomismeret 

III.félé

v GyG T.O.   

  5 Sz.N.I. 

III-IV 

félév 

GyG,P

A GyG,PA   

       

2018 

január 12. 3 Pszichológia 

III.félé

v PA ?   

  4 Sz.N.I. 

III-IV. 

félév 

GyG,P

A MM,KJ   
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2018 

január 26 2 Pszichológia 

III.félé

v PA ?   

  5 Sz.N.I. 

III-IV 

félév 

GyG,P

A GyG,PA   

      45 óra Színházi nevelési ismeretek 

      10 óra Társadalomismeret 

      5 óra Menedzsment 

      5 óra Kreatív zene 

      5 óra Pszichológia 

      Összesen: 70 óra 

       

       

Időpont II 

félév 

Óraszá

m Tantárgy 

Melyi

k félév Felelős Oktatók Megjegyzés 

       

2018 

február 09 2 Beszédtechnika 

IV 

félév GyG 

Papp 

Márta(?)   

  5 Sz.N.I. 

III-

IV.félé

v 

GyG,P

A ?   

       

2018 

február 23 2 Beszédtechnika 

IV.félé

v GyG P.M.(?)   

  3 Kreatív zene 

III-IV 

félév GyG 

Szegő 

Bori   

  2 Sz.N.I. 

III-IV 

félév 

GyG,P

A ?   

       

2018 

március 09 3 Történetírás 

IV.félé

v GyG 

Róbert 

Júlia   

  2 Beszédtechnika 

IV.félé

v GyG P.M.(?)   

  2 Kreatív zene 

III-IV 

félév GyG Sz.B.   
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2018 

március 23 3 Történetírás 

IV 

félév GyG R.J.   

  2 Beszédtechnika 

IV 

félév GyG P.M.(?)   

  2 Sz.N.I. 

III-IV 

félév 

GyG,P

A ?   

       

2018 

április 06 4 Történetírás 

IV.félé

v GyG R.J.   

  2 Beszédtechnika 

IV.félé

v GyG P.M. (?)   

  1 Sz.N.I. 

III-IV 

félév 

GyG,P

A 

Minden

ki   

      10 óra Színházi nevelési ismeretk 

      10 óra Beszédtechnika 

      10 óra Történetírás 

      5 óra Kreatív zene 

      Összesen: 35 óra 
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MELLÉKLET /2 

 

A TALÁLT GYEREK – TIE ELŐADÁS 12-13 ÉVESEKNEK 

 

  - FORGATÓKÖNYV- 

 

                             

A szövegkönyvet írta: 

RÓBERT JÚLIA 

 

Interaktív színházi alkotótársak: 

MILÁK MELINDA és PATONAY ANITA 

 

Programvezető: 

GYOMBOLAI GÁBOR 

 

 

 

SZEREPLŐK: 

 

Szepezdi Fanni, 12 éves  

Gál Katalin, háziorvos  

Szepezdi Péter, szerkesztő 

Anett, Fanni barátnője 

Apai nagymama 

Óvodai fotós 

Szomszéd 

Mesélők  

 



93 

 

 

Az előadás FELVEZETÉSEKÉNT egy színész-drámatanár fogadja a gyerekeket, a 

színház előterében. Beszélgetni kezd velük.  

A cél a közvetlen kapcsolatfelvétel mellett, a köszöntés, általános információk átadása, 

a történettel, a mesélés módjával, és az előadás formanyelvével kapcsolatos tudnivalók 

megosztása. 

 

Lehetséges, előre elkészített menete a következő, (a résztvevők reakcióit természetesen 

nem jelöltem, de a szöveg kialakítása és a színész-drámatanár attitűdje figyelembe veszi 

az érkező reakciókat) : 

 Sziasztok, jó reggelt! Gyertek egy kicsit közelebb, hogy halljátok, amit mondok. 

Mindenki itt van? Én a Káva Színház stúdiójának színész drámatanára vagyok. Nagyon 

örülök, hogy eljöttetek és veletek együtt játszhatunk ma. Jártatok már nálunk? Tudtok 

valamit arról, hogy mire jöttetek ma? Igen, színházba jöttetek, de nem egy átlagos 

színházba. Ez egy résztvevő színházi előadás lesz, aminek az „A talált gyerek” a címe. 

A kollégáimmal megmutatunk egy történetet, amivel kapcsolatban viszont rengeteg 

kérdés merült fel bennünk, amiket nem tudtunk, vagy nem akartunk megválaszolni, és a 

ti véleményetekre, a ti válaszaitokra vagyunk kíváncsiak. Természetesen így aztán 

nincsenek jó, vagy rossz válaszok. Olyan is lesz, hogy egy szereplő bőrébe bújva fogunk 

kérdezni titeket, sőt olyan is, hogy egy szereplőt többen játszunk majd, azért is, mert ez 

egy közös történetmesélés.De rszerintem minden egyértelmű lesz majd. Szeretnénk, ha 

segítenétek annak a szereplőnek a gondolataitokkal. Semmi nem kötelező, de szerintem 

akkor lesz mindannyiunk számára izgalmas a következő másfél óra, ha éltek az adódó 

lehetőségekkel, és részt vesztek ennek a történetnek az alakításában. Nem fogunk 

szünetet tartani, úgyhogy ha valaki még szeretne elmenni mosdóba, most nyugodtan 

megteheti. Kérünk titeket, hogy akinek van telefonja, kapcsolja ki, nem lesz rá 

szükségetek most. Akkor, ha készen álltok, felkísérlek titeket a színházba, ahol a társaim 

már várnak titeket. 

 

Ezt követően a résztvevő gyerekek, a színész-drámatanár vezetésével bemennek az 

előadás színházi terébe. Odabent a többi színész-drámatanár fogadja őket.  Az osztály 

helyet foglal a térben „szigetszerűen” elhelyezett nézőtér részeken, ahol 7-8 ember 
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számára van hely. Majd aki felvezette őket, folytatja azzal, hogy nézzenek körül a 

térben. Egy család otthonát látják. „Talán szokatlan lehet ez a sok cipő, amit mi egyfajta 

falként is használunk, de egyébként mindegyiknek van története is. (kezébe fog egy Apa 

cipőt): Ez Apa cipője. Amint meglátta a boltban, rögtön megtetszett neki, csak sajnos 

nagyon sokba került. Legalábbis Apa szerint. “Ennyit nem szabad egy cipőre költeni!” 

Szerencsére ott volt Anya is, megjegyezte hogy melyik cipő az, másnap visszament és 

megvette neki ajándékba”.  

(ekkor egy másik szereplő kezébe fog egy gyerekcipőt):” ez volt a család kislányának 

a kedvenc cipője óvodás korában. Annyira szerette, hogy csizma helyett ezt tette ki az 

ablakba, hogy a Mikulás is megcsodálhassa. És bár már nem hisz a Mikulásban, de 

december 6-a reggelén minden évben talál valami édességet ebben a cipőben.”  

 (egy harmadik szereplő pedig egy Anya cipőt): „ez itt Anya cipője. A szomszéd Gyuri 

bácsi készítette, mikor még cipészként dolgozott. Ez jó pár éve volt! Azóta már 

megöregedett szegény és kicsit meg is bolondult, de azzal a mai napig eldicsekszik, hogy 

ebben a cipőben még van anyag, ez nem olyan tucatárú, mint a bolti cipők „ 

Majd a cipők után.: „Szóval, ez a sok emlék mind a Szepezdi családhoz tartozik. És ha 

már a nevüknél tartunk, észrevettem, hogy még nem is mutatkoztunk be egymásnak”.  

 

Ekkor minden színész-drámatanár megindul egy-egy gyerekcsoport felé, akik 6-7 fős 

szigetekben, nézőtérrészben ülnek, a szigetek egymástól kicsit elkülönülve. 

 

 A következő KISCSOPORTOS BESZÉLGETÉSBEN a cél, a közvetlen hangulat 

megteremtése, a neveken keresztül a témára való hangolódás. 

 

A kiscsoportos beszélgetés tervezett vázlatos menete a következő:  

● Még mielőtt bemutatkozunk egymásnak, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit 

gondoltok arról, hogy mi a nevem? Mindenki tippelhet egyet.  

● Névmonológ-természetes beszéd formájában 

 

● Átkötés - egyéni pl. 

●  Most én már elmondtam a nevem, de Ti még nem.  
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● Ti is mondjátok el a neveteket! 

 

● Àtkötés-egyéni pl.  

● Kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondoltok a nevetekről?  

● Mennyire passzol/ illik hozzátok a nevetek? (visszajelzés, reakció arra, amit mondanak 

a gyerekek)  

 

● Àtkötés egyéni pl.:  

● Ti neveztetek már el vmit vagy vkit? Mi alapján adtatok nevet?(Külső-belső jegyek, 

viselkedés, tulajdonság….) Például én baba/àllat, stb. 

● Képzeljétek el, hogy a Szepezdi családban élő gyerek/lány is nevezett el dolgokat! Pl. 

azt a macit ott Csillag Kázmérnak hívja, a babzsákot pedig Puffancsnak, a telefonját 

pedig Ubulnak. 

● És most elkezdjük a Szepezdi család történetét. 

 

 

 

Majd mikor mindenki visszaült a helyére, a mesélők mondataival elkezdődik egy ZÁRT 

SZÍNHÁZI RÉSZ:  

 

 

FOTÓALBUM 

 

MESÉLŐ1 Mai történetünk a Szepezdi családról szól. 

 

ANYA  (közbeszól) A Szepezdi-Gál családról.  

 

MESÉLŐ1 Igen, a Szepezdi-Gál családról. Az apa: Szepezdi Péter. (beáll a képbe) Az anya: 

Gál Katalin. (beáll a képbe) Kati nem akarta felvenni a férje nevét. Semmiképp 

sem akart Szepezdi Péterné lenni, de a Szepezdiné Katika se tetszett neki. 

Maradt hát Gál Katalin. Ő pedig a lányuk, Szepezdi Fanni. (beáll a képbe) 

 

Öt-hat fotó a családról. Állva, ülve, ölelkezve, mosolygós, rosszul elkapott: valaki grimaszol, 

Fanni nem akar belenézni a kamerába stb. A fénnyel rá lehet segíteni, mintha vaku lenne.  
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RITUÁLÉK-SZOKÁSOK 

 

 

1. MOZIZÁS 

 

 

MESÉLŐ 2 Volt ennek a családnak pár különleges szokása. Például nagyon szerettek otthon 

filmet nézni. Sose mentek moziba, inkább letöltötték a filmeket és egy 

projektorral a falra vetítették. Kényelmesen elhelyezkedtek a kanapén... 

 

APA Popcorn, nachos, mindenkinek mindene megvan?  

 

ANYA Igen, készen állunk! 

 

FANNI Várjatok! Lehetne, hogy kóla helyett inkább... 

 

ANYA Inkább mit?  

 

FANNI Inkább egy alkoholmentes sört igyak? 

 

ANYA Egy mit? 

 

FANNI Azt a citromosat.  

 

ANYA Apa? 

 

FANNI Na, léci, léci, léci. 

 

APA Szerintem ez lényegében olyan, mintha üdítőt inna. Nem rosszabb a kólánál.  
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ANYA Tudtam, hogy ezt fogod mondani! Na hozz egyet!  

 

FANNI Köszi!  

 

MESÉLŐ 2 ...szóval kényelmesen elhelyezkedtek a kanapén és kezdődhetett a házimozi. 

Igaz, hogy Kati néha elaludt a közepén... 

 

FANNI Anya, most jön a legizgalmasabb rész!  

 

APA Ne ébreszd fel, majd elmeséljük neki.  

 

MESÉLŐ 2 ...de ez érthető, mivel sokszor a rendelés után még ki kellett menni egy-egy 

beteghez, így mire hazaért annyira fáradt volt, hogy még a legizgalmasabb film 

sem tudta ébren tartani. 

 

 

 

 

2. BLOKK NYOMOZÁS 

 

 

MESÉLŐ 1 A balatoni nyaralásokon – de csakis olyankor, év közben soha –, nyomozósat 

játszottak.  

 

ANYA Világos sör, 12 darab. Hat zacskó chips. 

 

FANNI Egyértelmű: bulizó fiatalok.  

 

APA Akik az egész hétvégén sört fognak inni és chipset fognak enni.  
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MESÉLŐ 1 Összegyűjtötték a boltban a blokkokat és az alapján próbálták kitalálni, hogy ki 

lehet az adott ember, hogy mit vásárolt.  

 

FANNI (felolvas egy blokkot) Fehérkenyér fél kiló. Trappista sajt 30 dkg. Baromfi 

párizsi.  

 

APA  Jó, ez idáig bárki lehet.  

 

ANYA Nem, nem bárki. Biztos nem olyan ember, aki fogyókúrázik, mert az nem venne 

fehérkenyeret.  

 

APA Jogos! 

 

FANNI Igen, és itt a bizonyíték, hogy nem fogyókúrázik: három sportszelet. 

 

ANYA Három? Nem lesz az egy kicsit sok? 

 

FANNI Lehet, hogy többen vannak? 

 

APA Olvasd tovább! Mindjárt rájövünk! 

 

FANNI Nők lapja.  

 

ANYA Na, megdőlt az elméletem a fogyókúráról.  

 

APA Miért? Minden nő fogyókurázik?  

 

ANYA Nem, de nyár van, figyelnie kell az alakjára.  

 

FANNI Szerintem ez egy szomorú nő, biztos szerelmi bánata van, vagy ilyesmi és nem 

érdekli, hogy mit eszik.  
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APA Aha, sok csoki, egyenlő boldogsághormon. 

 

ANYA Nők lapja, hogy legyen mit olvasni a strandon, mert nincs kivel beszélgetnie.  

 

APA Van még valami? 

 

FANNI Papírzsepi. Ajjaj, sírni is szokott.  

 

APA Vagy csak allergiás, azért ne temessük el azonnal!  

 

 

 

3. UTAZÁS 

 

 

MESÉLŐ 2  Hosszú téli estéken pedig képzeletben utaztak. Kitalálták a helyzínt és alaposan 

felkészültek.  

 

APA Na hova utazunk ma? 

 

FANNI Nepálba.  

 

APA Nepál. Az szuper.  

 

Saját koreográfia hosszan 

 

APA Jó, akkor készítsünk elő mindent, hogy mikor Anya hazaér, rögtön 

indulhassunk. (Fanni közben elkezdte a telefonját nyomkodni)Fanni, szakadj 

már el egy kicsit a telefonodtól.  

 

FANNI Most mi van? Nepált nézem.  
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APA Azt hittem, csetelsz. 

 

FANNI Köszi. Épp azt nézem, hogy hogyan fogunk tudni beszélni velük. Azt írja, hogy 

„a lakosság 49%-ának a nepáli az anyanyelve. Fontosabb nyelvek még: Maithili 

(12,4%), Bhojpuri (7,6%), de van Magar is, érted Magar, nem magyar. Az 3,4%. 

 

APA De biztos tudnak angolul. 

 

Anya megérkezik 

 

ANYA Sziasztok, hova utazunk ma? 

 

FANNI Szia, Nepálba.  

 

ANYA Hú, az jó messze van.  

 

APA Igen, egyszer mindenképp át kell szállni, nincs direkt járat oda.  

 

ANYA És milyen most ott az idő? Hogy öltözzek? 

 

FANNI Ahova mi megyünk, ott hideg van. Nagyon hideg! 

 

ANYA Jaj, miért nem valami déli tengerpartot választottatok?  

 

MESÉLŐ 2 És ezután kezdetét vette az utazás. Aznap este nepáli képeket néztek az 

interneten és még a vacsorát is úgy ették, mintha épp egy egésznapos túráról 

tértek volna haza.  
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HÉTKÖZNAPOK 

 

 

MESÉLŐ 3. Persze ennek a családnak is az életében – ahogy a legtöbb család életében – főleg 

hétköznapok voltak, és sajnos csak ritkán jutott idő a különleges szokásokra.  

 

 

 

1. ÖLTÖZKÖDÉS 

 

 

Fanni reggeli készülődése, közben zene szól. A földön egy halom ruha, mindet a szekrényből 

rángatta elő. Gyorsan egyenként megnézi őket, maga elé tartja, elégedett vele vagy fintorog, 

majd bal vagy jobb oldalra dobja.  

 

ANYA  (kintről) Fanni, mit csinálsz? El fogtok késni.  

 

FANNI Pillanat, öltözök. 

 

ANYA  De ennyi ideig? 

 

FANNI Ja.  

 

ANYA  Bejöhetek?  

 

FANNI (körbenéz, próbál a két kupacból egyet csinálni gyorsan) Gyere! 

 

ANYA  Mi tart ezen ennyi ideig? 

 

FANNI Rohadtul nem mindegy, hogy mit veszek fel.  
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ANYA  Értem. (szünet) És mi ez a két kupac? 

 

FANNI Semmi. 

 

ANYA  Fanni, lehet hogy hihetetlen, de én is voltam 12 éves.  

 

FANNI Akkor meg tudod. Ezek a szarok. Ezeket nem veszem fel.  

 

ANYA  (kivesz egy pólót) De ez tök aranyos.  

 

FANNI Na ez az, hogy aranyos. Vagyis ciki.  

 

ANYA Jó, akkor vegyél fel valamit aminem ciki, csak egy kicsit tempósabban. 

Indulnotok kell.  

 

FANNI Oké, mindjárt megyek.  

 

ANYA  Ne mindjárt, hanem most gyere.  

 

FANNI Oké. 

 

ANYA  És a körömlakkot mosd le légy szíves.  

 

 

FANNI Jaj Anya! 

 

ANYA Megbeszéltük. Maximum hétvégén lehet rajtad, de iskolába így nem mehetsz. 

Na gyerünk, mosd le.  

 

FANNI Ne már! Azzal is megy az idő. 



103 

 

 

ANYA  Nincs „ne már”. Mosd le azonnal, megvárom.  

 

Fanni elkezdi leszedni a körömlakkot. 

 

ANYA  És szempillaspirál is van, látom.  

 

FANNI De mindenki rak fel.  

 

ANYA  Ezt azért nem hiszem.  

 

FANNI Akkor mindenki, aki lényeges.  

 

ANYA  12 éves vagy. Még gyerek.  

 

FANNI A lakkot lemosom, de ez hadd maradjon. Léci.  

 

ANYA  És ha Ica néni észreveszi? 

 

FANNI Dehogy veszi, tök vak.  

 

ANYA  Na indulás, kislányom!  

 

 

 

2. KÍNOS APA 

 

 

FANNI Köszi Apa, hogy elkísértél. Szia! 
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APA  Elmegyek még veled a sarokig. 

 

FANNI Nem kell. Most nem kell. 

 

APA  Miért? Arra megyek tovább.  

 

FANNI Akkor most menj másfele tovább.  

 

APA  (gesztus, megfogja a karját) Fanni. 

 

FANNI Ne érj hozzám! 

 

APA  Mi baj? 

 

FANNI Semmi, csak szeretnék menni. Még át akarom beszélni a doga előtt a többiekkel 

az anyagot. 

 

APA  Nem is írtok ma dolgozatot. 

 

FANNI De írunk.  

 

APA  Ezt nem mondtad tegnap. Kikérdeztelek volna.  

 

FANNI Jó, mindegy. Na, hadd menjek.  

 

APA  Most mi van, kínos ha az apád odakísér? 

 

FANNI Nem kínos, csak... 

 

APA  Kínos vagyok? Mondd meg nyugodtan. 
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ANETT (jön) Szia Fanni. 

 

FANNI Helló! 

 

ANETT Szia Péter! 

 

APA  Szia. Jól vagy? 

 

ANETT Igen, köszönöm!  

 

APA  Na menjetek nyugodtan.  

 

FANNI (gyorsan) Oké, szia.  

 

APA  De várjál, valamit elfelejtettél.  

 

FANNI Ne már!  

 

APA  Na, gyere!  

 

FANNI Apa... 

 

APA  Gyorsan, egy-kettő- 

 

FANNI Na. Jó.  

 

Egy gyors gesztust csinálnak a koreográfiából, Fanni azt is rejtve.  

 

APA  Szép napot, sziasztok! (elmegy) 
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ANETT Elég jófej az apád. Mint egy mesében, mintha nem is igazi lenne.  

 

FANNI Ja, alapból igen, de ez azért ciki. 

 

ANETT Mi? Az én apám napokig hozzám se szól.  

 

FANNI Szerinted észrevette? 

 

ANETT A Márk? 

 

FANNI Aha, észrevette ezt az egészet? Ott állt a sarkon végig.  

 

ANETT Biztosan nem. Menő ez a póló amúgy.  

 

FANNI Köszi! 

 

ANETT Na gyere, induljunk el arra feltűnésmentesen.  

 

 

 

 

3. FACEBOOK 

 

 

ANYA  (ül a laptop előtt) Péter, nézd csak!  

 

APA  Igen?  

 

ANYA  Kovács Fanny. Ipszilonnal.  
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APA  Kovács Fanny? Kint van a hasa.  

 

ANYA Naez legyen a legnagyobb baj! Nem ezt beszéltük meg! Ez mégis  

 hogy lehet?  

 

APA  Hát eljött ennek is az ideje.  

 

ANYA Minek? Hogy átveri a szüleit? Örülök, hogy te ezt ilyen könnyen veszed. Ötven 

ismerős. Most mit csináljak? 

 

APA  Mi az, hogy mit csinálj? Nem történt tragédia. 

 

ANYA De. Tragédia történt. Bárki megtalálhatja. Csupa idióta van a világon. És kint 

van a hasa. Nézd meg ezt! Persze kisminkelte magát. És nem ezt beszéltük meg. 

Majd ha tizenhárom éves lesz. Miért nem bírta kivárni azt a félévet?   

 

APA  Úgy tudom, már majdnem az összes osztálytársa fent van. 

 

ANYA Hát ez nagyon megnyugató.(cseng Anya telefonja) Ezt most fel kell vennem. 

(felveszi) Halló! Igen, megkaptam a leleteket. (kimegy) 

 

Fanni jön 

 

FANNI Szia, Apa! 

 

APA  Szia! Mi volt ma? 

 

FANNI Semmi különös. (telefonját mutatja) Nézd, szerinted ez a kép jobb  

vagy ez?  

 

APA  Felrakod valahova?  
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FANNI Nem, csak fotóztam magamnak hazafele. Tök jó ez a háttér, nem? Na melyik 

legyen?  

 

APA  Bármelyik jó. Jól nézel ki rajta.  

 

FANNI Köszi!  

 

APA  Mint azon is, ahol kilátszik a hasad.  

 

FANNI Mi?  

 

APA  Kovács Fanny ipszilonnal.  

 

FANNI Jaj, ne.  

 

APA  Anyád eléggé kiakadt. Nem ezt beszéltétek meg.  

 

FANNI Igen, de az a félév, az rengeteg idő. Kb mindenkinek van már facebook-ja, tudod, 

milyen szar, hogy fogalmam sincs róla, hogy miről beszélnek?   

 

APA  Igen, értem, de ilyet akkor sem lehet, ezt te is tudod.  

 

FANNI Különben is, hogy találta meg? Ez a Kovács Fanny egy tök átlagos név. Van 

belőle ezer.  

 

APA Szerintem most ne ezzel foglalkozz.  

 

Anya visszajön, meglátja, hogy Fanni hazaért, feszült pillanat 

 

FANNI Szia, Anya.  

 

ANYA  Van valami mondanivalód? 
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FANNI Muszáj volt.   

 

ANYA  Mi az, hogy muszáj volt? 

 

FANNI Minden ott történik.  

 

ANYA  Remek. De nem ebben egyeztünk meg.  

 

FANNI Tudom.  

 

ANYA Vettünk neked okostelefont, van vibered, azon keresztül tudsz beszélni a 

többiekkel. Mi kell még?  

 

FANNI nem mond semmit 

 

ANYA Pár hónapot kellett volna még várnod.  

 

FANNI Tudom, de már annyit vártam.  

 

APA  Miért nem kérdezted meg újra? Ha elmondtad volna, hogy... 

 

ANYA  Most ne szólj bele, légy szíves. Majd én.  

 

FANNI Már annyiszor kérdeztem, és mindig csak azt mondtátok, hogy nem  

lehet. Akkor másnak miért engedik meg a szülei? Miért csak én vagyok ilyen 

szerencsétlen, hogy ti komolyan veszitek ezeket a hülye szabályokat?  

 

ANYA Ezt most fejezd be!  

 

FANNI Miért mi lesz a fél év múlva? Mi lesz ha tizenhárom éves leszek?  
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Akkor már hirtelen elég érett leszek hozzá?  

 

ANYA Jó, Fanni, így is lehet. Akkor a szombati zeneiskolás pikniket kihagyod.  

 

FANNI Ne már! Az nagyon fontos.  

 

ANYA Az is nagyon fontos lett volna, hogy ne hazudj nekünk. Na most menj a szobádba 

és kicsit gondolkozz ezen!  

APA Kati! 

ANYA Péter?! 

 

 

NYITÁS KÖVETKEZIK, amelyben az anyát, az apát és a Fannit játszó színész-drámatanár 

szerepben marad, és úgy beszélget, vitatkozik a résztvevőkkel. Az előző jelenetben narrátorként 

közreműködő másik két színész-drámatanár pedig szerepen kívül dolgozik. 

Cél: a helyzet értelmezése a hazugság és a ”facebook- lét” kapcsán 

 

 

 Fanni a szobájában, Apa az asztalnál, Anya az ajtónál és innen indul mindenki a saját 

csoportjához. 

Fanni csoportja:  

„Miért nem érti meg Anya, hogy fontos nekem ez a facebookos oldal? Miért kéne hallgatnom 

az anyámra, ha mindenkinél működik a facebook?”   

Fanni  érveket sorol, állításokat fogalmaz meg, hogy miért jó a facebook. Pl. game’s, filterek a 

fotóknál, taggelés - ha nem jelölnek meg a fotókon, olyan mintha nem is léteznék… 

 

Az Anya csoportja:” Hazudott nekem! Miért hazudott? Hogy bízzak így meg benne ezek 

után?” 
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Majd  az aggodalmairól, félelmeiről beszél a facebookkal kapcsolatban.  Vajon valósnak látják 

e a résztvevők is ezeket a félelmeket? Miért Kovács Fanny? Miért lóg ki a hasa? Ez nem is ő. 

 

Az Apa csoportja: 

„Megértem a lányom, amiért facebookozni akar. Korainak tartom, de megértem. Csak attól 

félek, hogy így eltűnik a lányom az életemből.”  

Arról kezdeményez beszélgetést, hogy hogyan fog változni a lányával való viszonya, ha a netes 

világ miatt ő kiszorul a lánya életéből? Szerintük miért jó használni a facebookot? Mitől fontos 

ez? Bejelöl e engem, vagy én jelöljem be? Kordában kell e tartanom, hogy mennyi időt tölt 

ezzel? Versenyeznie kell e a minőségi időért?   

 

 

A szerepen kívül dolgozó, az előzőekben narrátort játszó színész-drámatanárok esetében a 

részcél: más családi helyzetek gyűjtése. Hasonlóságot találni más család és a Szepezdi família  

között.  

 

„Milyen hasonló helyzetek kerülnek elő egy  családnál? Nektek miről szólt ez a jelenet? Mi volt 

nektek benne a legfontosabb pillanat? Mit érzett, érezhetett akkor Fanni, Anya, Apa? Gyűjtsünk 

olyan helyzeteket, amik ezekhez az érzelmekhez kapcsolódnak, de más családokban is 

előfordulhatnak!” 

A beszélgetés folytatódhat úgy is, hogy a színész-drámatanár jelöl ki egy számára fontos 

pillanatot az előző  jelenetből, majd ugyanezt a sort végig beszélik. Érzések-helyzetek-

szituációk 

Milyen érzések kötődnek a szereplőinkhez? Mondjatok olyan szituációkat, amikor ezek az 

érzelmek fellelhetőek  más családban is pl. titkolózik a kamasz, aggódik az anya,, leszidnak, 

nem értenek meg.  

 

A szereplők fejben jegyzik amit a kiscsoportokban a résztvevőktől hallottak.  Amikor lezárták 

a beszélgetést, a család lakásának terébe visszatérve, egymás után, sűrítve, monológ 
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formájában, az adott szereplőként mondják el, foglalják össze azt, amiről és ahogyan 

beszélgettek a kiscsoportokban. Ezzel gyakorlatilag már tovább folytatva az a előadást.  

A monológok sorrendje: Apa, Fanni, Anya és őket követi a két narrátor. (A narrátorok az 

általános helyzeteket foglalják össze - kb.3-4 helyzetet). 

 

Záró mondat a narrátoroktól, amellyel zárják a saját monológjaikat és így a nyitási részt: 

Minden család életében előfordulnak vitás helyzetek, veszekedések ,de ezeken többnyire túl 

jutunk, az élet megy tovább. 

 

És  

FOLYTATÓDIK AZ ELŐDÁS A 4. JELENETTEL. 

 

 

4. FANNI MENTI A HELYZETET 

 

 

ANYA  Bevásároltál a vendégségre? 

 

APA  Basszus! Elfelejtettem! 

 

ANYA  Ne csináld! Ezt az egyet kértem, hogy menj el délelőtt a közértbe.  

 

APA  Dolgoztam. Nekem is van munkám, tudod? 

 

ANYA  És nem fért bele az húsz perc? 

 

(közben Fanni megjelenik az ajtóba, innentől hallgatja, de nem veszik észre) 

 

APA  Nem. Estig el kell küldenem a szöveget.  
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ANYA Nekem meg este meg kellene sütnöm a pogácsát, de így hogyan? A rendelésről 

szaladjak ki vásárolni? 

 

APA  Majd elmegyek éjjel a Tesco-ba, vagy nem tudom.  

 

ANYA  Az már késő.  

 

APA  Akkor nem lesz pogácsa.  

 

FANNI Szívesen elmegyek a boltba. 

 

ANYA  Nem kell.  

 

FANNI De tényleg szívesen! Kész vagyok a leckével is. Mondd meg, hogy mit vegyek.  

 

ANYA Még sose mentél egyedül vásárolni. 

 

FANNI Megoldom, Anya.  

 

APA  Na, ez milyen jó ötlet! Itt a lista, várj csak, a hűtőn van, igen.  

 

ANYA  Biztosan elmész egyedül? Nem lesz semmi baj? ( 

 

FANNI De Anya, mi történhet?  

 

ANYA Persze, semmi. De tudod az utat? Ne a sarokra menj, mert az nagyon drága! 

 

FANNI Oké, akkor három megálló busszal. Menni fog.  

 

APA  Adok pénzt.  
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ANYA  Köszönöm Fanni. 

 

APA  Én is köszi, kislányom! És bocs, kincsem, de tényleg nem fért bele.  

 

ANYA  Jó, a lényeg, hogy megoldódott!  

 

 

 

 

KIDERÜL A TITOK 

 

 

1. CSECSEMŐKORI KÉP 

 

 

FANNI Apa, tudsz segíteni? Kellene egy fénykép, amin csecsemő vagyok! 

 

APA  Mi kellene? 

 

FANNI Egy fénykép! Most csináljuk a teremdíszítést, és ezt találtuk ki, hogy legyen 

mindenkiről két kép. Egy mostani, meg egy csecsemőkori. Szóval segítesz, hogy 

hol vannak a képek?  

 

APA  Ezt most így nem tudom pontosan.  

 

FANNI Valamelyik szekrényben? 

 

APA  Lehet, de a múltkori nagytakarításnál annyi minden máshova került.  

 

FANNI Keressük meg! 
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APA  De várj, van az a közös képünk! A gyertyafújós, tudod. Vidd be azt!  

 

FANNI Ja, a közös szülinapos?! Én voltam a szülinapi ajándékod, ugye? 

 

APA  Igen, te voltál. Ott van a kép a hálószobában.  

 

FANNI Az nem jó. Azon egy éves vagyok! Az tök nagy.  

 

APA  Jó, nem csecsemő, de még az is majdnem kisbaba.  

 

FANNI De épp az a lényeg, hogy egy születés utáni kép kell. Érted?Egy ilyen cuki kis 

csecsemő. Azon már ott ülök az öledben.  

 

APA  Igen, értem. De azon is nagyon cuki vagy.  

 

FANNI Köszi Apa.  

 

APA  Meg most is nagyon cuki vagy.  

 

FANNI Na jó. Szóval hol vannak a képek? 

 

APA Mondom, nem tudom. Szerintem hívd fel Anyádat, vagy kérdezd meg, ha 

hazajön. Igen, várd meg, míg hazajön és majd vele együtt keresd meg.  

 

FANNI Oké. Nemsokára átjön Anett, jó?  

 

APA Rendben, csak nekem most be kell mennem a szerkesztőségbe, szóval ketten 

lesztek itthon. Nem gond? 

 

FANNI Dehogyis! Csak dumálunk. Esetleg gépezünk.  
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2. KUTAKODÁS 

 

 

ANETT Na mutasd, hadd nézzem! 

 

FANNI Itt van. Mindketten aláírták. 

 

ANETT Nagyon menő!  

 

FANNI Képzeld, totál féltékenyek voltak a többiek.És kiderült, hogy senki se volt ott! 

 

ANETT Micsoda? Én meg azt hittem, hogy rajtam kívül kábé mindenki elmegy a 

koncertre.  

 

FANNI Hát ez az, én is azt hittem, mert mindenki mondogatta, hogy majd a nővérével, 

meg a nagynénje elviszi. Aztán kiderült, hogy nagy kamu volt az egész.  

 

ANETT De neked aztán hogy sikerült? 

 

FANNI Hát amit a viberen is írtam. Várjál, berakok valami zenét. (laptopon keres). Na 

ez jó lesz! Meggyógyultál amúgy? 

 

ANETT Nagyjából. Anyukám mondta is, hogy annyira már nem lehetek beteg, ha hozzád 

át tudok jönni. De mondtam, hogy együtt írunk leckét, hogy behozzam a 

lemaradást. Szóval hogy volt? 

 

FANNI Szóval tök szar kedvem volt, biztos voltam benne, hogy ma mindenki erről fog 

beszélni, már előre utáltam.  

 

ANETT Igen, én is azon gondolkoztam, hogy inkább hazudjam azt, hogy én is ott voltam 

vagy csak hallgassam őket. 



117 

 

 

FANNI Ugyanez. És akkor Apa elém állt, hogy csukjam be a szemem, majd szól, ha 

kinyithatom. Mondtam, hogy ne már, ez nagyon gyerekes, ő meg csak 

erősködött, hogy megéri, örülni fogok neki. És mikor kinyitottam, akkor ott volt 

az asztalon két jegy. Két VIP-jegy!!!  

 

ANETT De hogyan? 

 

FANNI Mert Apa végül megkérdezett valakit, aki persze el tudta intézni.  

 

ANETT Igazán szerezhetett volna hármat is.  

 

FANNI Rögtön mondtam neki, hogy mi lenne, ha veled mennék, de nyilván nem 

engedték 

 

ANETT Persze, nekem sem engedték volna. És aztán? 

 

FANNI Szóval Apa elkísért, de nagyon jófej volt, mondta, hogy minden legyen úgy, 

ahogy én szeretném, csak ne az első sorba álljunk, mert meg fog süketülni és 

nem akar ott ugrálni a tinilányok között. Úgyhogy középen oldalt voltunk, de ott 

is olyan jó volt a hangulat! És a végén a VIP-jeggyel be tudtunk menni a 

színfalak mögé. 

 

ANETT És milyenek voltak? 

 

FANNI Iszonyat kedvesek. A Tomi kérdezte, hogy milyen nevet írjon rá, hogy kinek 

lesz az autogram, a Diaz meg hallotta, és rögtön mondta, hogy „akkor azt írom 

rá, hogy Hajrá Fanni. Oké?” 

 

ANETT De király! És mi volt rajtad? 

 

FANNI Ja, ez a legjobb. Nézd csak! (pólóját felemeli, mutatja a melltartóját) 

 

ANETT Ne! Ez nagyon jól néz ki!  
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FANNI Végre már nem csak azok a hülye topjaim vannak!  

 

ANETT Akkor mégsem kell elmennünk venni?  

 

FANNI Á, nem lehetett volna titokban tartani. Anya úgyis megtalálta volna, mikor bejön 

a szobámba a szennyesért. Tudod, mindig mindent széjjel hagyok, nem tudtam 

volna rejtegetni. 

 

ANETT Meg azután a facebook-ügy után... 

 

FANNI Igen, nem akartam még egy balhét... Szóval kértem Anyát, hogy menjünk el 

nekem melltartót venni. Először persze nem értette, hogy miért nem elég a top, 

akkor sem látszik át, ha csak az van rajtam, de mondtam, hogy az már nagyon 

ciki és már majdnem mindenkinek van melltartója. Szóval pénteken úgyis itthon 

volt, és megegyeztünk, hogy anya-lánya program lesz és elmentünk venni. 

Felpróbáltam egy csomót, végül ezt válaszottam.  És a smiley-s simipólót vettem 

fel hozzá, meg a szürke farmerom!  

 

ANETT Az menő. Akkor szuper hétvégéd lehetett!  

 

FANNI Neked? 

 

ANETT Semmi különös. Még volt egy kis lázam, úgyhogy elvoltam otthon, vasárnap 

nagymamámékhoz mentünk. 

 

FANNI Izgi. 

 

ANETT Túlélhető volt. Várj, megmutatom azt a számot, amit akartam. (keres a laptopon) 

Ezt szoktam mostanában hallgatni.  

 

FANNI Ezt nem is ismertem.  

 

ANETT És van már fotód?  
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FANNI Nincs. Csak olyan van, amin egy éves vagyok. Az Apával közös szülinapos. 

 

ANETT De hogy? 

 

FANNI Biztos van valahol, csak Apa nem tudta megmondani.  

 

ANETT Nem kerested meg? 

 

FANNI Még nem. Fogalmam sincs hol lehet.  

 

ANETT Talán valamelyik szekrényben? 

 

FANNI Hát az ilyen papírok, útlevél, ilyesmi, azok abban vannak.  

 

ANETT Megnézzük? 

 

FANNI Lehet.  

 

ANETT Nem gáz? 

 

FANNI Szerintem nem. Legalább nem kell Anyát megkérni, ha hazajött.  

 

Elkezdik kipakolni a szekrényt / egy fiókot. (A következő szövegek bővíthetők aszerint, hogy 

konkrétan milyen tárgyak lesznek.) 

 

ANETT Nézzünk át mindent! 

 

FANNI Na, jól tudtam, itt vannak az útlevelek. (útlevél képet mutatja) Nézd milyen 

fejem van! 
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ANETT Kicsit fura. Olyan álmos.  

 

FANNI Elég béna szerintem. Nem is így nézek ki. Vagy igen? 

 

ANETT Dehogyis.  

 

FANNI Na mindegy. Banki kivonatok.  

 

ANETT Autópótkulcs. Ez mi?  

 

FANNI Valami pincekulcs? Vagy padlás? Nem tudom.  

 

ANETT Aha. 

 

FANNI Na ezek fotók! 

 

ANETT Mutasd! Kik ezek?  

 

FANNI Hát ez nagymamám, Apa anyukája, az biztos. Jó, ezek a szüleim. Őket nem 

tudom. Szerintem nem rokonok.  

 

ANETT (másik kép) Ez ugyanott készült.  

 

FANNI Igen, ez a Mama kertje. Én nem tudom, hol vagyok.  

 

ANETT Biztos még nem születtél meg.  

 

FANNI Ja, biztos. Na ezek között nincs.  

 

ANETT Nézzük tovább! 
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FANNI Tiszta nyomozás! 

 

ANETT Izgalmas!  

 

FANNI Ezek valami oklevelek. Diploma. Szepezdi Péter, kommunikáció szakos 

bölcsész vagy mi.  

 

ANETT Nyelvvizsga bizonyítvány.  

 

FANNI Meg ott hátul van még valami papír.   

 

ANETT Várjál, kiszabadítom, totál begyűrődött.  

 

FANNI Mi ez? Gyámhatóság. Névre vételi elismervény.  

 

ANETT Az mi?  

 

FANNI Lövésem sincs. „Alulírott, Szepezdi Péter, vállalom, hogy Gál Fannit (született 

2006. július 20-án)...” 

 

ANETT Gál Fannit?  

 

FANNI Igen. Az ki?  

 

ANETT Folytasd! 

 

FANNI Ez az én születési dátumom. Nem értem.  

 

ANETT „Gál Fannit a mai naptól nevemre veszem. Új vezetékneve: Szepezdi.” 

 

FANNI Micsoda? Te érted?  
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ANETT Hát... Anyukád milyen Kati? 

 

FANNI Gál Kati. De ez a Gál Fanni ugyanazon a napon született, mint én?  

 

ANETT Nem lehet, hogy elírták? Te voltál a Gál Fanni, csak rosszul írták? Vagy 

elkevertek valamit, amikor születtél? 

 

FANNI „a mai naptól nevemre veszem.”  

 

ANETT Mi a dátum? 

 

FANNI 2007. július 20.  

 

ANETT Az egyéves szülinapod.  

 

FANNI Én voltam a szülinapi ajándék.  

 

ANETT Az a gyertyás fotó. Azt mondtad, hogy apukád ajándéka voltál? 

 

FANNI Ennek a valakinek az ajándéka. 

 

ANETT De akkor...  

 

FANNI Ez a Szepezdi Péter... ez... 

 

ANETT ...nem is az igazi apukád? 
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3. DILEMMA 

 

Egymondatos némajelenetek. Fanni egyedül a papírral. Mindhárom Fannit látjuk a térben, 

szimultán akciók. Ismétlődnek. Vagy új akciók kezdődnek.  

 

-Vagyok? 

-(telefon névjegyzékét pörgetve) Apa.  

-Igazuk volt! 

-(tükörben arcát vizsgálva) Ez akkor kitől van.  

-Most már értem.  

 

 

GYANÚS JELEK 

 

 

Az utolsó egy mondat a „Most már értem”, ebből úszunk át. Fanni a földön fekszik, egy 

diszkógömb vetít apró fényeket a falra és a padlóra. Először csak egy-egy mondatot hallunk a 

tér különböző pontjairól: 

 

 

FANNI Szóval segítesz, hogy hol vannak a képek?  

 

APA Ezt most így nem tudom pontosan. ... Szerintem hívd fel Anyádat, vagy kérdezd 

meg, ha hazajön. Igen, várd meg, míg hazajön és majd vele együtt keresd meg.  

 

--------------------------- 

 

FOTÓS Kicsit álljon közelebb, Apuka! Nagyon jó lesz! Milyen érdekes, nem is 

hasonlítanak egymásra!  

 

-------------------------- 
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NAGYMAMA Szép vagy kislányom, csak lehetne benned egy picit több Szepezdi-

vérből.  

 

APA Mama, ezt ne!  

 

------------------------ 

 

SZOMSZÉD Te meg hogy kerültél ide? Téged a gólya hozott! 

 

---------------------- 

 

ANYA  Biztosan így volt? 

 

FANNI Igen.  

 

ANYA (begörbített mutatóujját mutatja) 

 

FANNI Ez mit jelent? 

 

ANYA Nagymamám mutatta mindig ezt. Így görbüljek meg!  

 

 

Jelenetek megelevenednek 
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1. ÓVODAI FOTÓZÁS 

 

 

FOTÓS Jó, ez a macis kép nagyon jó lett! És akkor legyen még valamilyen kép?  

 

APA Esetleg egy közös? 

 

FOTÓS Persze, belefér! A macit most már tedd le nyugodtan, kislány! És akkor Apuka, 

menjen oda.  

 

APA Mellé vagy mögé? 

 

FOTÓS Bárhogy lehet, csak kicsit álljon közelebb. Jó lesz, még egy kicsit balra! Nagyon 

jó lesz! És akkor nagy mosolyt kérek! (fotózás) Ez az! Milyen érdekes, nem is 

hasonlítanak egymásra! De jó lett! Akkor kérem, hogy küldjék be a következőt!  

 

 

 

2. BOLOND SZOMSZÉD 

 

SZOMSZÉD Na mi van Fannika, hogy vagy? 

 

FANNI Jól köszönöm! 

 

SZOMSZÉD Kijöttél játszani? 

 

FANNI Csak meglocsolom a virágokat.  

 

SZOMSZÉD És te meg hogy kerültél ide? 

 

FANNI Hát, kijöttem...locsolni.  
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SZOMSZÉD Te csak úgy lettél, mi? Téged a gólya hozott.  

 

FANNI Tessék? 

 

SZOMSZÉD Én mindent tudok, Fannika, én mindent látok!  

 

 

3. SZEPEZDI-VÉR 

 

Fanni fut ki az udvarra játszani, Apa olvas 

 

NAGYMAMA Halló, halló, halló! Hát így nem mehetsz ki! Hogy néz ki a hajad! Gyere 

ide! (fésülni kezdi) Nem fésült meg az anyád! Mindig mondom neki, 

hogy jobb lenne befonva. Hú, de gubancos. Így nem mehetsz ki! Azt se 

tudom, mit kezdjek a hajaddal. Bezzeg apádéknak, fiúnak, lánynak, 

mindnek ilyen drótos haja volt, szép síma, nem ilyen gubancos. Szép 

vagy te is kislányom, csak igazán lehetne benned egy picit több a 

Szepezdi-vérből. 

 

APA Mama! Ezt ne.  

 

NAGYMAMA Mondom, szép vagy te kislányom. Csak... 

 

APA Nincs benne több. Elég ami van.  

 

NAGYMAMA Miért? Jó az! A Szepezdi-vér.  

 

FANNI Anyának ilyen a haja. Tőle örököltem.  

 

NAGYMAMA Tőle bizony.  

 

APA Nagyon szép haja van anyádnak. Meg neked is.  
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NAGYMAMA Na készen is vagy. Most már mehetsz! 

 

 

 

4. LÓGÁS 

 

 

ANYA  Hívtak a zeneiskolából, hogy nem mentél órára.  

 

FANNI Bent kellett maradni a suliban.   

 

ANYA  Miért? 

 

FANNI Termet díszíteni a ballagásra.  

 

ANYA  És ezt nem mondták meg előre? 

 

FANNI Ica néni is elfelejtette, hogy az ma van.  

 

ANYA  Fanni, hol voltál? 

 

FANNI Mondom, az iskolában.  

 

ANYA  Nem Anettel mentél valahova? 

 

FANNI Dehogyis.  

 

ANYA  Felhívhatom az anyukáját? 
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FANNI Ha akarod.  

 

ANYA  Biztosan így volt? 

 

FANNI Igen.  

 

ANYA begörbített mutatóujját mutatja 

 

FANNI Ez mit jelent? 

 

ANYA Nagymamám mutatta mindig ezt. „Így görbüljek meg, ha nem mondok igazat”. 

Szóval? (begörbített mutatóujját mutatja) 

 

FANNI begörbített mutatóujját mutatja 

 

 

 

5. CSECSEMŐKORI KÉP 

 

 

FANNI Szóval segítesz, hogy hol vannak a képek?  

 

APA  Ezt most így nem tudom pontosan.  

 

FANNI Valamelyik szekrényben? 

 

APA  Lehet, de a múltkori nagytakarításnál annyi minden máshova került.  

 

FANNI Keressük meg! 
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APA Mondom, nem tudom. Szerintem hívd fel Anyádat, vagy kérdezd meg, ha 

hazajön. Igen, várd meg, míg hazajön és majd vele együtt keresd meg.  

 

 

 

APAKÉP 1. 

 

 

ANETT És most mit fogsz csinálni? 

 

FANNI Elmegyek innen.  

 

ANETT Hova? 

 

FANNI Fogalmam sincs.  

 

ANETT Megkeresed? 

 

FANNI De hát semmit se tudok róla.  

 

ANETT Lehet, hogy azóta kint él Amerikában. 

 

FANNI És lehet, hogy Hollywoodban dolgozik. Kimegyek és bekerülök én is egy 

filmbe.  

 

ANETT Persze ha egyáltalán él.  

 

FANNI Szerinted lehet, hogy meghalt? 

 

ANETT Különben miért tűnt volna el.  
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FANNI Az igaz. De lehet, hogy itt van valahol a közelben és igazából minden nap 

figyeli, hogy mi van velem. 

 

ANETT Ne, az nagyon para.  

 

FANNI Lehet, hogy mikor elveszett a biciklim és egy hét múlva meglett... 

 

ANETT akkor ő találta meg és ő hozta vissza? 

 

FANNI Á, nem hiszem, Anya ezt nem engedné. Valószínűbb, hogy nincs is. 

Felszívódott. 

 

ANETT De akkor hova mész?  

 

FANNI Bárhová. 

 

ANETT Hozzánk jöhetsz! Elbújsz a szobámban és viszek neked minden nap enni.  

 

FANNI Az jó. És megvárjuk, hogy mi lesz.  

 

ANETT Tudod a wifi jelszót, eltelefonozgatsz ott egész nap. 

 

FANNI Mondjuk az elég lebukós lenne.  

 

ANETT Az igaz. De iskolába akkor sem kell menned. Mázlista! 

 

FANNI Csak attól félek, hogy nagyon izgulnának. Anya, meg Ap... Vagy ki a fene ez az 

ember. Azt se tudom, hogyan szólítsam! Mekkora hazugság ez az egész!Idejött 

ez az idegen és jól eljátszotta, hogy az apám. Anya meg úgy csinált, mintha ez 

lenne a valóság. És ha nem találjuk meg ezt a papírt, akkor sose tudom meg? 

 

ANETT Durva.  
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FANNI Akkor úgy élünk itt hárman, mint egy igazi család? Mintha minden rendben 

lenne? Én voltam a szülinapi ajándék? Ott se volt mikor megszülettem. Vagy 

szerinted ott volt? Egyáltalán mikor vagy hogy került ide? 

 

ANETT Szerintem kérdezd meg anyukádat.  

 

FANNI Nem akarok beszélni vele.  

 

ANETT De muszáj lenne megtudni.  

 

 

 

SZEMBESÍTÉS 

 

 

ANYA Még  tíz perc és letölti… Megvárjuk Apát és kezdődhet a mozizás. Jó? 

 

FANNI nem mond semmit 

 

ANYA  Kiváncsi vagyok erre a filmre. Te is? 

 

FANNI Aha. 

 

csend 

 

ANYA  Minden rendben volt ma az iskolában? 

 

FANNI Persze. 

 

ANYA  Sok leckéd van a hétvégére?  
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FANNI Nem.   

 

ANYA  Akkor jó.  

 

csend 

 

ANYA  Majd válaszd ki, hogy melyik popcorn legyen. Vettem sajtosat is.  

 

FANNI nem válaszol 

 

ANYA  Fanni! Baj van? 

 

FANNI Anya, én hogy születtem?  

 

ANYA  Hogy születtél? 

 

FANNI Mindenkinek van egy ilyen története. Az Anett mesélte, hogy beszéltek róla az 

anyukájával.  

 

ANYA  De hát már én is többször elmeséltem.  

 

FANNI Akkor mondd el újra!  

 

ANYA Jó. Reggel volt. Kilenc óra. Sütött a nap. Egész éjjel zuhogott az eső, hidegfront 

jött és olyankor sok baba megszületik. De reggel, pont akkor kisütött a nap. 

Kicsit lila volt az arcod, meg ilyen csúcsos a fejed, mert neked is erőlködnöd 

kellett. De szerintem gyönyörű voltál.  

 

FANNI És van az a karszalag, amit ilyenkor adnak. Az hol van? 

 

ANYA  Az sajnos nincs meg.  
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FANNI Hogy hogy? Azt mindenki megőrzi emlékbe.  

 

ANYA Nem tudom. Valahova elkeveredett. Egyszer később kerestem, de nem találtam 

meg. Pedig azt hittem, hogy emlékszem rá, hogy hova tettem.  

 

FANNI Valamelyik szekrénybe? 

 

ANYA Igen, azt hittem.  

 

FANNI És ki vitt be a kórházba? 

 

ANYA Tudod, ezt is meséltem, taxival mentünk be! Száguldott a taxi a kihalt városban.  

 

FANNI Miért, Apa hol volt? 

 

ANYA  Sajnos nem tudott ott lenni.  

 

FANNI Hogyhogy? 

 

ANYA Tudod, mondtam hogy hidegfront volt. És előbb érkeztél, mint amikorra 

vártunk. Apa meg épp külföldön volt.  

 

FANNI És így én lettem a szülinapi ajándéka? 

 

ANYA Igen. Mivel előbb születtél, majdnem aznap mint mikor Apa született.  

 

FANNI És vannak fotók rólam? Újszülött fotók? 

 

ANYA Nem igazán. Nem gondoltam a fotózásra.  
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FANNI Egy se készült? Apának nem készítettél? 

 

ANYA De talán párat igen. Csak az meg elveszett. Valamelyik költözésnél, mikor még 

kicsi voltál.  

 

FANNI És Apa mikor jött be a kórházba? 

 

ANYA Rohant haza, vagyis csak másnapra kapott repülőjegyet, de akkor jött egyenesen 

hozzánk. Még a bőröndjét se rakta le.  

 

FANNI De közös kép csak készült rólunk. Amin hárman vagyunk.  

 

ANYA Ezek mind elvesztek. Nagyon sajnálom, hogy nem tudom megmutatni neked. 

De az első szülinapodról vannak képek, tudod. Meg utána már nagyon 

vigyáztunk rájuk. Szóval azokat meg tudjuk nézni.  

 

FANNI Anya, miért hazudsz nekem? 

 

ANYA  Hogy érted? 

 

FANNI Találtam egy papírt… amin volt mindenféle…  

 

ANYA  Milyen papír? 

 

FANNI Hát hogy rajta volt, hogy „a mai naptól nevemre veszem...” 

 

ANYA  Hol találtad ezt? 

 

FANNI Fiókban.  

 

ANYA  Értem. 
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FANNI Mit jelent az a papír? 

 

ANYA  Azt jelenti, amit olvastál. Hogy Apa... 

 

FANNI Ő nem az apám.  

 

ANYA  De. Péter vállalta, hogy az apukád lesz.  

 

FANNI És az igazi apukám? Vele mi van?  

ANYA  Nem tudom. 

 

FANNI Mi az, hogy nem tudod.  

 

ANYA  Azóta nem beszéltem vele. 

 

FANNI De kicsoda? 

 

ANYA  Nem mindegy, Fanni? Hagyjuk ezt!  

 

FANNI Nem, most már mindent tudni akarok.  

 

ANYA  Jobb lett volna, ha ezt se tudod meg.  

 

FANNI Vagy jobb lett volna, ha elmondod! Szóval ki az apám? 

 

ANYA  Apa az apád. Szepezdi Péter.  

 

FANNI És az a másik? 

 

ANYA  Eltűnt. Megbeszéltük, hogy elmegy. Nem tudom mi van vele azóta.  
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FANNI Hogy hívják.  

 

ANYA  Tamás. 

 

FANNI Milyen Tamás? 

 

ANYA  Nahodzky.  

 

FANNI elindul kifele 

 

ANYA  Most hova mész?  

 

FANNI  nem válaszol 

 

ANYA  Sajnálom, kislányom! 

 

 

Fanni visszamegy a helyére, leül. NYITÁS KÖVETKEZIK amelyben a cél: Fanni , Anya és 

Apa nézőpontjából értelmezni az elhallgatást. 

 

A Fannit játszó színész-drámatanár szerepből szólítja meg a részvevőket : „Akkor most ki az 

apám?…”(Anya kimegy) 

„Teljesen össze vagyok zavarodva. Minden olyan felfoghatatlan. Már azt sem tudom, hogy én 

ki vagyok?! Fancsika, Fanta, Szepezdi Fanni, Gál Fanni, vagy Nahodzky Fanni… 

Miért nem mondta el nekem?” (nyitó kérdés)  

Válaszokat vár, véleményeket kér, beszélgetni akar,  de mintha gondolkodna, időnként  a 

konkrét kérdéseket, állítások is szabdalják.  
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„Egész életemben hazudott nekem az anyukám. Bezzeg milyen nagy probléma lett abból, hogy 

titkoltam a facebook oldalt... Az nem probléma, hogy ő titkolta előlem, hogy ki az igazi apám? 

Miért nem mondta el nekem?” 

Szerintem már régesrég el kellett volna mondania 

Miután a részvevők aktivitásához mérten körbejárták a fenti kérdéseket, állításokat, Fanni a 

következő mondattal elfordul a résztvevőktől és behívja a térbe az addig a szobájában, háttal 

ülő anyát. 

„Meg akarom tudni, hogy mi ez az egész” 

 Anya bejön, leül, némi csend után Fanni azt mondja neki: mesélj róla! Nahódzky Tamás az 

igazi apám! Mesélj róla! Milyen volt? Hasonlítok rá?  Mondj el mindent, tudni akarom az 

igazságot! (Fanni alapállapota, hogy kétségbeesett, feszült, csalódott, igazságtalanság történt 

vele.) 

  

Anya szintén szerepben: „Szerintem jó döntés volt, hogy nem mondtam el, csak azt sajnálom, 

hogy így derült ki. Az az apa aki ott volt mikor járni tanultál, felszerelte a pótkerekeket a 

biciklidre, megvigasztalt ha rémálmod volt, Péternek te vagy a mindene.” 

 

Majd a résztvevőkhöz fordul:  

„Fiatalok voltunk, én 24, igazából érezhető volt, hogy egyikük sem gondolja teljesen komolyan 

ezt a kapcsolatot a másikkal. Nem voltak komolyak a szándékaink-ahogy mondani szokás. 

Tamás ráadásul külföldre készült tanulni. Nem akartam visszatartani, tudtam, hogy nincs közös 

jövőnk.  Elárultam neki, hogy terhes vagyok, de megbeszéltük, hogy én egyedül is felnevelem 

Fannit. Mindenképp akartam őt.  Azóta nem láttam Tamást. És aztán szerencsém volt. Gyakran 

adok hálát a sorsnak, amiért nem kellett Apa nélkül felnőnie. Sőt, egy igazi Apa mellett nőhetett 

fel. Nem bántam meg soha és most is ezt tenném. Ki az igazi Apa? Mi egy szülő dolga?” –

ezknek a kérdéseknek mentén beszélget, érvel, vitatkozik , a résztvevőkkel, úgy, hogy közben 

Fanni is bent van a térben és adott esetben ő is beleszól a beszélgetésbe, hol az anyát kérdezve, 

hol a résztvevőket, így próbálván kialakítani egy közös beszélgetést, közös teret.  

 



138 

 

Amikor, már sok minden előkerült, akkor az Anya a következő mondattal zárja le a 

beszélgetésnek ezt a részét, Fannihoz fordulva: ”Neked igenis Szepezdi Péter az apád „ 

 

Erre jön be az Apa:” Megjöttem! Mit nézünk ma meg?” 

Fanni feláll a székéről, egymásra nézés, majd bemegy a szobájába. Apa anya felé tesz egy 

gesztust, anya kimegy a hálóba. 

Apa, egy hosszú csend után a résztvevőkhöz beszél: 

„Kiderült, ugye? Hogy történt? A feleségem mit mondott? Fanni, hogy reagált? Most akkor én 

már nem is számítok az apjának? Fanni nem tekint az apjának? Mitől igazi az az apa, aki nem 

volt ott? Lehet, hogy nem én vagyok a vér szerinti apa, de én vagyok az igazi! Mit jelent az, 

hogy igazi apa? Akkor most én ki vagyok?- ezeket a kérdéseket akarja kibeszélni , megbeszélni 

a résztvevőkkel. Egy idő után Apa úgy zárja az interakciót, hogy vissza megy a lakásba, ezzel 

zárva le a nyitásnak ezt a részét.  

Némi csend után, két mondat hangzik el: 

 

Narrátor 1: 

„12 és fél év után kiderült Fanni számára, hogy Szepezdi Péter nem a vér szerinti apja. 

Anyukájával tudtak beszélni, szembesítette a titokkal, de apukájával még egymásra sem 

néztek.” 

Narrátor 2:  „A Szepezdi család most nagyon nehéz helyzetben van. Viszont, hogy hogyan 

folytatódik a történet, azt beszéljük meg kiscsoportban”. 

 

 

KISCSOPORTOS  MEGBESZÉLÉS következik.  

Szerepen kívül dolgozik minden színész-drámatanár, itt a pontos feladat egy üzenet megírása.  

A fő kérdés itt az, hogy hogyan nyerhetik vissza egymás bizalmát illetve milyen módon 

kerülhetnek ismét közel egymáshoz? Emellett a levélírás kapcsán az is megbszélendő, hogy 

akkor most mi is határozza meg az adott embert? Általában mi határoz meg egy embert?? 
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„Láthattátok, nehéz helyzetben vannak a szereplőink. Ebben a helyzetben talán könnyebb 

megírni egy üzenetet, mint beszélni. Mit üzennének most? Mi van bennük? „ 

 

Anya: Fanninak üzen, Apa 1: Fanninak, Apa 2.Anyának ,Fanni 1: Anyának, Fanni 2: Apának 

Miután alaposan átbeszélték a helyzetet, és ennek kapcsán megírták az adott szereplő nevében 

az üzenetet lezárják a beszélgetést. Az összes szereplő bemegy a tér különböző pontjaira, ahol 

szerpben felolvassák a résztvevőkkel közösen megírt üzeneteket, majd belehelyezik azt a 

„címzett” cipőjébe. Sorrend: 1. Apa Anyának (hálószoba), 2. Apa Fanninak (Fanni szoba), 3. 

Anya Fanninak (szőnyeg), 4. Fannik egyszerre (leülnek az asztalhoz) 

Sötét-majd teremfény 

Ezzel gyakorlatilag lezárul az előadás, véget ér a történet. Azonban van még egy rövid, már a 

búcsúzást elősegítő beszélgetés a kisebb csoportokkal.  

 

 LEZÁRÁS, BÚCSÚ: 

  

Ebben a beszélgetésben már részben az előadástól függetlenül szóba kerül az, hogy kit mi 

határoz meg igazán, hogy mi az, ami egyedivé teszi az adott embert?  Ezután már az elköszönés 

következik, és minden csoport a maga tempójában zárja le ezt a részt, azzal, hogy a színész-

drámatanár kikíséri a teremből az adott csoportot.  
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               MELLÉKLET/3 

 

https://drive.google.com/file/d/1qMSD8zvzO03Wr9iRUZVj4lSH6TcbVSAS/view?ts=5f046f

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qMSD8zvzO03Wr9iRUZVj4lSH6TcbVSAS/view?ts=5f046f08
https://drive.google.com/file/d/1qMSD8zvzO03Wr9iRUZVj4lSH6TcbVSAS/view?ts=5f046f08
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