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BEVEZETŐ

A színházi nevelési programok száma csaknem a duplájára nőtt az elmúlt három 
évben Magyarországon. 

A színházi szcénában kevés olyan kérdést találunk, amelyben egyetértés 
van. Az egyik a kevés ilyen állításból az, hogy a színházi nevelés a mai magyar 
színházi világ egyik kulcskérdése. 2012 márciusában a Magyar Teátrumi Tár-
saság és a Magyar Színházi Társaság közös rendezvényt szervezett, „Színház 
a Gödörben II.” címmel, aminek mottója ez volt: „Ha az iskolában nincs ének- és 
zeneoktatás, a jövő generációi csak fogyasztói lesznek a zenei iparnak. Ha nincs 
testnevelés, utódaink csak a televízió előtt ülve részesülnek a sport élményeiben. S 
ha nem tanítjuk meg őket „színházul beszélni”, pár éven belül nem lesz közönsége 
színházainknak…” Habár a tanácskozáson megjelentek sok mindenben nem 
értettek egyet, abban azonban igen, hogy a színházi nevelés kitörési pont lehet. 

Egy másik, hasonló példa a közelmúltból: 2012 júniusában, a tavalyi POSzT 
egyik OFF-programja kapcsán Szász Zsolt, a debreceni Csokonai Színház dra-
maturgja a székesfehérvári színház akkor újonnan megválasztott igazgatóját 
idézte Schilling Árpádnak, a Krétakör művészeti vezetőjének írt levelében: „Ha 
hiszünk Szikora Jánosnak, hogy „a huszonnegyedik órában vagyunk” – és miért ne 
hinnénk –, akkor alighanem az általad indított program1 az idei találkozó legfonto-
sabb eseménye. Én is azt mondom, amit ő: ha a " atalokat nem tudjuk megnyerni, 
akkor tíz-húsz év múlva üresek lesznek a nézőterek.”2 Kevés olyan állítás van, amivel 
a legtöbb színházi szakember egyetértene, ez vélhetően egy közülük.

A szavaknak az a tény is súlyt ad, hogy Magyarországon ma szinte nincs 
olyan színház, amely ne végezne valamilyen színházi nevelési tevékenységet. Ez 
szintén azt bizonyítja, hogy abban egységes a szakma, hogy meg kell szólítani 
a gyermek- és i$ úsági közönséget. Hasonlóan nyitottságot tapasztaltunk a 
résztvevők oldaláról is: a kutatás során megkérdezett diákok gyakran jelezték 
vissza, hogy nekik sokat számít, megszólítja-e, megmozdítja-e őket egy szín-
házi program vagy % gyelembe veszi-e az ő korosztályuk speciális érdeklődését, 
világát. Nagyon gyakran, amikor azt kérdeztük egy-egy színházi nevelési prog-
ram után, hogy máskor is mennének-e színházba, a válasz az volt, hogy „ilyen 
programra bármikor, de ahol csak nézni kell, olyanra nem”. 

1 „Társadalmi felelősségvállalás az előadó-művészetekben” konferencia, POSzT, 
2012. jún. 15.

2 http://szinhaz.hu/szinhazi-hirek/46684-dictum-factum-szasz-zsolt-nyilt-leve-
le-schilling-arpadnak, 2013. szept. 9.
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Talán nem eléggé köztudott, hogy a magyar helyzet európai, sőt világvi-
szonylatban is majdhogynem egyedülálló, két okból is. Egyrészt, mert a jelenlegi 
színházi nevelési gyakorlat sajátos olvasztótégely: több angolszász irányzat, 
valamint a germán, a skandináv és más nemzetközi gyakorlatok hatása is ér-
ződik és keveredik a magyarországi hagyományokkal. Másrészről, évtizedes 
nemzetközi tapasztalataink alapján tudjuk, hogy Kelet-Európában a helyzet 
egyedülálló: semelyik környező országban nem érhető el ekkora gazdagság.

A növekedés, a sokszínűség és a nemzetközi szintű kiemeltség mind-mind 
egyre nagyobb felelősséget jelent a szakma képviselőinek és a kedvezményezett-
jeinek egyaránt. A területen az elmúlt években történt a jelentős „robbanás”, 
amelynek hatására nagyon különböző irányokból érkező színházpedagógusok, 
színészek, színész-drámatanárok keresik egymással a közös nyelvet. Nagy 
szükség van arra, hogy a terület átlátható legyen, ez nemcsak a szakma igénye, 
hanem azoké is, akik a széles kínálatból választanak. Ez a kézikönyv reményeink 
szerint segít ebben.

MEGKÖZELÍTÉSÜNK

Az elmúlt színházi évad (2012/13) második felében egységes szempontsor 
mentén felmértük, milyen főbb színházi nevelési gyakorlatok léteznek ma 
Magyarországon. Jelen könyv ennek a kutatásnak az eredménye. A könyvben 
reményeink szerint valamennyi fontosabb színházi nevelési program helyet 
kapott. Ezeket a programokat összehasonlítható szempontok mentén, közért-
hetően mutatjuk be. Ez egyrészt a szülőket, iskolákat, befogadó intézményeket 
segítheti a megfontolt választásban, másrészt a terület szakembereit segíti 
abban, hogy széleskörű, átfogó képet kapjanak a mai helyzetről. 

Összesen 298 intézményt kerestünk fel, és 118 programot néztünk meg 
személyesen. A kutatásban minden szervezet önkéntesen vett részt. Kivétel 
nélkül minden olyan szervezetet bevontunk a kutatásba, akik megfeleltek az ala-
csonyküszöbű kritériumainknak, válaszoltak a megkeresésünkre, az adatfelvé-
teli időszakban a kutatásba illeszkedő programjuk futott, és erről tájékoztattak 
bennünket. Nem végeztünk semmilyen szelekciót vagy válogatást a szervezetek 
között: aki küldött időpontokat, annak a programját meglátogattuk. Ez alapján 
feltehetően csaknem a teljes magyar képet lefedik a közzétett leírások.

Minden egyes program kapcsán összesen hat különböző forrásból gyűjtöt-
tünk adatot: 

1. a programokon részt vevő gyerekektől vagy % ataloktól, 
2. a résztvevőket kísérő pedagógusoktól, 
3. a szervezetekkel kapcsolatban a szervezetek kapcsolattartóitól, 
4. a programokkal kapcsolatban a programok alkotóitól, 
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5. a programok meg% gyelésével és 
6. internetes másodlagos kutatással.

Nem rangsoroltunk a programok között, nem minősítettünk. Ehelyett össze-
foglaló képet adtunk a hazai trendekről; közzétettünk statisztikai adatokkal 
alátámasztható eredményeket és meg% gyeléseken alapuló elemzéseket egya-
ránt. Nem rejtettük el senki elől sem a múltunkat, sem a jelenünket (a könyv 
utolsó lapjain található pár sor rólunk és szervezetünkről is), de a kutatás és jelen 
könyv megírása során legjobb tudásunk szerint a lehető legobjektívebb módon, 
azonos módszertan mentén közelítettünk a szakma minden érintettje felé.

A kutatás során a teljes képre kíváncsiak voltunk: hat egyszerű kritériumot 
határoztunk csak meg (ld. Módszertan), szemben azzal a másik lehetséges alter-
natívával, hogy már a kutatás elején de% níciókat alkotunk, műfaji meghatáro-
zásokat teszünk közzé. Egy még feltáratlan, nem kutatott területen meggyőző-
désünk szerint csak az első megközelítés hozhat eredményeket. Megkérdeztük 
az összes érintett szervezetet, ők hogyan nevezik saját munkájukat, ők milyen 
de" níciót adnának annak, amit csinálnak. A teljes kép ismeretében megnéztük, 
lehetséges-e a programokat egységes rendszerbe foglalni, valamilyen modellt 
felállítani. A terület széleskörű feltárása, azaz, jelen kutatás eredményei alapján 
nyolc különféle kategorizálásra tettünk javaslatot. 

Mit várhat az Olvasó a könyvtől…

Mit tud tehát kínálni ez a könyv Olvasójának? 
 ▸ Legjobb szándékunk szerint és legjobb tudásunkhoz mérten objektív, egy-

mással összehasonlítható leírásokat összesen 119 szervezet 171 program-
járól, és rövid ismertetőt további kb. 250 kapcsolódó programról.

 ▸ Pillanatképet a magyarországi színházi nevelés jelenéről.
 ▸ A terület részletes feltérképezését, a főbb trendek bemutatását, a főbb kér-

dések megjelenítését.
 ▸ Olyan kategorizálási javaslatokat, amelyekben minden program könnyen 

elhelyezhető.
 ▸ Fogalomtárat, és egy tudástárat a témával kapcsolatos korábbi kutatásokról, 

kategorizálási kísérletekről, képzésekről, fesztiválokról, konferenciákról, 
folyóiratokról, könyvekről.

Továbbá, ha Olvasóink is úgy akarják:
 ▸ A pedagógusok, a szülők, a befogadók és a döntéshozók számára felelősebb 

és tudatosabb döntések lehetőségét.
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 ▸ A szakma képviselői számára lehetséges partnereket, szakmai együttműkö-
dést és párbeszédet, valamint visszajelzést a munkájukról.

 ▸ A terület kutatói számára új kérdéseket, új kutatási irányokat.
 ▸ És ami a legfontosabb: a résztvevő gyerekek és % atalok számára mindezek 

hatására minőségi színházi nevelési programokat.

…és mit nem

A félreértések időbeni eloszlatása végett szeretnénk azt is mindjárt az elején 
jelezni, mit nem talál az Olvasó ebben a kiadványban:

 ▸ Kritikákat és előadás-elemzéseket. Sem a terjedelmi korlátok, sem a kutatás 
célja nem indokolja, hogy a meg% gyelt előadásokat és programokat kriti-
kailag elemezzük, ezt meghagyjuk a szakíróknak.

 ▸ Minősítést, pontozást vagy rangsorolást. Annak ellenére, hogy erre több 
helyről is konkrét felkérést kaptunk, nem vállaljuk a programok minősítését, 
rangsorolását, „értékmérők” mentén történő megítélését. Meghagyjuk ezt a 
lehetőséget a fesztiválok szervezőinek és a pályázati források elosztóinak.

 ▸ Hatásvizsgálatot. Minden programot csak egyszer néztünk meg (egészen 
kivételes esetekben kétszer), így az adatgyűjtés semmilyen hatás- vagy 
eredményességmérésre nem volt alkalmas. Arról viszont megkérdeztük a 
programok alkotóit, a tanárokat és a résztvevőket, valamint a meg% gyelő-
ket, hogy szerintük az adott program mire hat, de nem ellenőriztük vissza, 
hogy valójában mi a program hatása. Így az alkotók, a tanárok, a résztvevők 
és a meg% gyelők hatásra vonatkozó válaszai véleményként értelmezendők.

 ▸ Történeti áttekintést. Elemzésünkben csak marginálisan foglalkozunk tör-
téneti adatokkal, abban az esetben, ahol ez objektíven megragadható (pl. 
szervezet alapításának éve, első színházi nevelési program éve). Korábban 
már születtek kísérletek a terület történeti áttekintésére, amelyek rendre 
nagy vihart kavartak. Akit a terület múltja érdekel, főként a Drámapeda-
gógiai Magazin oldalain olvashat sok visszaemlékezést és interjút. Mivel 
% atal területről van szó, amelynek legtöbb képviselője még aktív korú, a 
visszaemlékezés műfajából adódóan ezek az írások gyakran szubjektívek. 
Nem vállalkozunk arra, hogy a számos narratívából egységes áttekintést 
szőjünk, ezt a hálás feladatot meghagyjuk másoknak. Ehelyett inkább arra 
fókuszálunk: mi van most. 
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A KÖNYV SZERKEZETE

Könyvünk összesen nyolc nagyobb tematikus egységre oszlik, ezek a követ-
kezők:

1. Bevezető: Jelen fejezet, amely a téma relevanciáját tekinti át, és a könyv 
használatára vonatkozóan fogalmaz meg ajánlásokat.

2. Katalógus: A könyv több mint felét kitevő fejezet a színházi nevelési prog-
ramokat és a színházi neveléssel foglalkozó szervezeteket írja le. A katalógus-
ban 119 szervezet 171 programjának egységes, azonos szempontok szerinti 
leírását találja az Olvasó, valamint további kb. 250 kapcsolódó program 
(pl. táborok, képzések, konferenciák, stb.) ismertetőjét. A szervezeteket 
abc sorrendbe rendeztük; egy-egy szervezet leírása után a hozzá tartozó 
színházi nevelési programok leírása következik, ezeket korcsoport szerint 
soroltuk fel (kezdve a leg% atalabbaknak szóló programoktól). A kapcsolódó 
programokat minden esetben a lista végére tettük. A katalógus elején külön 
útmutató segít eligazodni, milyen szempontok szerint kerültek a szervezetek 
és programok bemutatásra.

3. Módszertan: Ettől a fejezettől a könyv második fele elsősorban a színházi 
nevelési szakmában dolgozóknak szól, de örömmel fogadjuk, ha minden 
Olvasónk belelapoz. A Módszertan fejezet annak a kutatásnak a módszerta-
nát írja le, amelynek eredményeit jelen könyv foglalja össze. A módszertan 
leírása nem akadémiai közönségnek készült, hanem reményeink szerint 
közérthetően mutatja be, mit, miért és hogyan csináltunk. 

4. Elemzés és statisztika: Összesen tizenhárom fő szempont mentén ele-
mezzük a teljes képet. Minden fejezet két részből áll. A „statisztika” rész a 
kutatás számszerűsíthető eredményeinek összefoglalása. Ebből a fejezet-
ből kiderül például, hogy az elmúlt évadban hozzávetőlegesen hány szín-
házi nevelési program volt az országban és ez hány gyereket érintett; hogy 
mik a programvezetők által alkalmazott leggyakoribb munkaformák; vagy 
hogy milyen a % nanszírozása a területnek. Az „elemzés” részeknél egy-egy 
jellemző jelenséget mutatunk be a meg% gyeléseink alapján. Itt minden 
esetben kérdéseket teszünk fel, amelyet gyakran néhány jellemző mini eset-
leírás követ. Szándékosan különítettük el az elemzésnek ezt a szakaszát a 
statisztikai részektől, itt ugyanis néhány (esetenként jelentős számú) eset 
alapján hiba lenne állításokat megfogalmaznunk vagy következtetéseket 
levonnunk. Arra hívjuk Olvasóinkat, gondolkodjanak velünk; reményeink 
szerint valamennyi kérdés és az alatta található mini esetleírások a témák 
kapcsán szakmai vitát, újabb kutatásokat indíthatnak majd el. Ezekben a 
részekben egyebek mellett például azt vizsgáljuk meg, hogy képes-e egy-egy 
program megváltoztatni az előítéleteket; kereshet-e megoldást a feldolgozó 
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program a színházi előadás által felvetett problémára; vagy, hogy tudják-e 
a résztvevő gyerekek, % atalok mai magyarországi eseményekhez kötni az 
előadásokat, programokat.

5. Kategorizálási javaslatok: Mint jeleztük, megközelítésünk szerint nem a 
kutatás elején határoztunk meg kategóriákat, és próbáltuk azokat ráhúzni 
a programokra, hanem a teljes magyarországi kép felmérése után néztük 
meg, hogy a programok milyen kategóriákba rendezhetők. A színházi nevelés 
és a színházpedagógia tágabb területének áttekintése után elkülönítjük a 
színházi nevelési programokat az egyéb határterületi műfajoktól, majd nyolc 
különböző kategorizálási javaslatot teszünk közzé. A fejezet tartalmát négy 
szakmai ernyőszervezettel egyeztettük a kézirat leadása előtt, az általuk 
adott vélemények érdemben hatással voltak a szövegre.

6. Utószó helyett: A kategorizálási javaslatok összefoglalása mellett néhány 
ajánlást is teszünk.

7. Tudástár: e fejezetben a témával kapcsolatos korábbi kutatásokról, korábbi 
de% níciós és kategorizálási kísérletekről, képzésekről, fesztiválokról, kon-
ferenciákról, folyóiratokról, könyvekről tájékozódhat az Olvasó.

8. Fogalomtár: a könyvben található fontosabb szakkifejezések gyűjteménye, 
amely leginkább a programleírások olvasását könnyíti meg az érdeklődők 
számára.

Minden oldal szélén címke jelzi, hogy melyik fejezetnél járunk, segítve a gyors 
keresést és tájékozódást.

JAVASLATOK A KÖNYV HASZNÁLATÁRA

Színházi nevelésben dolgozó szakemberek

A színházi nevelésben dolgozó alkotók többségének érthető módon csak a 
terület töredékére van rálátása. Ez a könyv egy óriási pillanatfotó, tablókép, 
amely szándékaink szerint teljes képet ad az elmúlt évad (2012/13) második 
feléről. Ez segítheti a szakembereket abban, hogy elhelyezzék saját munkáju-
kat a többi programhoz képest. Segíthet abban is, hogy beazonosítsák azokat 
a szervezeteket, társulatokat, akiknek munkája valamiért érdekes számukra; 
kapcsolatot építsenek velük, esetleg közös projekteket vagy a társulatok közötti 
mobilitást kezdeményezzenek. A könyv elemzési és kategorizálási fejezetei is 
elsősorban a szakmabelieknek szólnak (bár örömmel vesszük, ha más Olvasó-
ink is belelapoznak), számukra mutatják be a fontosabb trendeket, vetnek fel 
kérdéseket vagy vitaindító állításokat.
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Pedagógusok

A pedagógusoknak elsősorban a felelős, tudatos választásban lehet a segít-
ségükre ez a könyv. Az utóbbi években jelentősen megnövekedett a színházi 
nevelési programok száma, ennek következtében verseny indult meg a részt-
vevőkért, a pedagógusokért és az iskolákért. E könyv szerzőiként mi a verseny 
hívei vagyunk: döntsenek a kedvezményezettek, mely programokat részesítik 
előnyben, kinek a programjaira látogatnak el. Ebben a folyamatban minden 
egyes pedagógusnak komoly felelőssége van: döntéseivel formálja a magyaror-
szági színházi nevelési palettát, egy társulatot és az általa képviselt szemléletet 
erősíti, hosszú távú fennmaradásához hozzájárul. Könyvünkkel a körültekintő 
választásra, az osztály szükségleteihez leginkább illeszkedő programok meg-
találására bíztatjuk a pedagógus kollégákat. A programok sok szempontból 
nagyon különbözők: van választék, és érdemes lehet akár egymástól nagyon 
különböző programokat is kipróbálni.

Befogadó intézmények munkatársai

Mivel a programok többsége mobilis, könnyen utaztatható és tájolható, így a 
befogadó intézmények sok program közül választhatnak, mit hívnak meg. Min-
den esetben, ahol erre rendelkezésre álltak információk, jeleztük, hogy milyen 
terekbe utaztatható a program. A pedagógusokhoz hasonlatosan, könyvünk a 
befogadó színházak, művelődési központok, i$ úsági házak és egyéb befogadó 
terek számára a felelős és tudatos döntést segítheti elő. Befogadóként ugyan-
csak komoly a felelősség: itt is minden egyes döntés akaratlanul is formálja a 
teljes színházi nevelési palettát azáltal, hogy a meghívott programnak az adott 
régióban hozzáférést biztosít, és a % gyelem középpontjába helyezi. 

Szülők

A szülők, gondozók számára ez a könyv lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek, 
% atalok beszámolóin túlmenően is betekintést nyerjenek abba, hogy milyen 
programon vett részt az osztály. A könyv lehetőséget biztosít arra is, hogy 
felkészülten és tudatosan szóljanak bele, milyen programra viszik el a gyere-
keket, mire költik a beszedett színházpénzt, a be% zetett osztálypénzt vagy 
alapítványi támogatást. Amennyiben az iskola még nem vesz részt színházi 
nevelési programokon, ezt a szülő is kezdeményezheti. Amennyiben már részt 
vesz, véleményével befolyásolhatja, milyen programokra menjen el az osztály. 
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A könyv kb. két színházjegy áráért segít abban eligazodni, hogy milyen prog-
ramra % zesse ki az osztály ennek az összegnek a többszörösét.

Diákok

Amennyiben még suliba jársz, kivételesen arra kérünk: TEDD LE EZT 
A KÖNYVET! Lehet, hogy Téged és osztályodat is elvisznek majd egy olyan 
színházi nevelési programra, amelynek szerepel a könyvben a leírása. Ha elol-
vasod a leírást, tudni fogod, hogy mi fog történni, és egyáltalán nem lesz már 
olyan izgalmas a dolog. Képzeld csak el, hogy úgy olvasnád végig az összes Harry 
Potter könyvet, hogy már az első kötet elején megmondja neked valaki: Piton 
majd megöli Dumbledore-t! Vagy úgy néznéd végig az Alkonyat % lmeket, hogy 
valaki már az elején elmondja, hogy a végén majd Bella is vámpír lesz. Na, ugye! 

 Ha most nagyon dühös vagy ránk, akkor ne hagyd, hogy még több poént 
szétspoilerezzünk, vagyis a Te érdekedben kérjük, hogy tedd le ezt a könyvet! 

Ha még soha nem voltál színházi nevelési programon: esetleg add oda ezt a 
könyvet valamelyik tanárodnak, és kérd meg, hogy válasszon belőle egy prog-
ramot, amelyre elvisz benneteket! 

Kutatók, szakdolgozók és doktoranduszok

A terület kutatóinak elsősorban azért lehet érdekes ez a könyv, mert számos 
kérdést felvet. A feltérképező-leíró kutatásunknak voltak persze korlátai is, pél-
dául az, hogy minden programot csak egyszer tudtunk meg% gyelni. A gyűjtött 
adatok, és az inkább csak kérdésfelvetések sorozatának számító elemzés remé-
nyeink szerint megtermékenyítően fog hatni a területen zajló lassan évtizedes 
kutatásokra, és akár új irányoknak is utat nyithat. A könyvben megfogalmazott 
kérdések több tucat vagy talán több száz szakdolgozatra, doktori disszertációra, 
szakcikkre és szakkönyvre elegendő témát kínálnak.

Döntéshozók 
(kormányzat, önkormányzat, vállalati adományozás)

Amennyiben Ön döntéshozó (akár pályázati források kapcsán, akár vállalati 
adományozás kapcsán, akár a területet érintő országos vagy helyi szakpolitika 
kapcsán hoz döntéseket), a könyv segít egy nagy képet adni a területről, amely 
alapján egy-egy szervezet elhelyezhető a teljes palettán, programjairól az első 
benyomás megszerezhető. Kifejezetten kérjük azonban, hogy döntéseiben NE 
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kizárólagosan a leírásokra hagyatkozzon! Inkább azt javasoljuk, hogy szemé-
lyesen látogassa meg azokat a programokat, amelyek felkeltették érdeklődését. 
A társulatok, színházak többsége nyitottan és örömmel fogadja a szakmai 
érdeklődőket.

Akik most ismerkednek a színházi neveléssel

Lehet, hogy Ön színházi szakember egy olyan színházban, ahol most indul-
nak színházi nevelési programok vagy még nem indultak el. Lehet, hogy Ön a 
művészeti nevelés vagy általában a pedagógia más területein dolgozik. Lehet, 
hogy Ön oktatáspolitikai szakember, művész, társadalomkutató, kulturális 
menedzser, társadalmi vállalkozás vezetője. Még az is lehet, hogy Ön kamion-
sofőr, kéményseprő vagy hentes. Igazából mindegy is: hívjuk, hogy ismerkedjen 
a színházi neveléssel. Azt javasoljuk, hogy lapozzon bele a programleírásokba, 
válasszon ki néhány (3-5) olyan programot, amelyet első benyomásra érdekes-
nek, szimpatikusnak talál, lehetőleg különböző szervezetektől. Esetleg egy-két 
olyat is, amely kifejezetten nem szimpatikus. Ezek meglátogatása után talán 
érdemes alaposabban átnézni ezt a könyvet.


