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elôadá sok lét re ho zá sá ra. Az új Elôadó-mû vé sze ti
Tör vény be so ro lá si ka te gó riái nak kri té rium rend -
sze ré ben is kiemelt he lyet kap nak a gyer mek- és ifjú -
sá gi, il let ve szín há zi ne ve lé si prog ra mok. Azok a be -
fo ga dó szín há zak, kô szín há zak és füg get len tár sula -
tok, ame lyek fiata lok nak szó ló elôadá sok nak, prog -
ra mok nak is helyt ad nak re per toár juk ban, na gyobb
eséllyel pá lyáz hat nak és na gyobb mér té kû mû kö -
dé si tá mo ga tás ra szá mít hat nak a Nem ze ti Kul turális
Alap ból. Ezen felül ki fe je zet ten szín há zi ne ve lé si,
azon be lül is tan ter mi elôadá so kat tá mo gat a Polgár
Krisz ti na Em lék alap. Mindezek mel lett a Nem ze ti
Ci vil Alap és a Beth len Gá bor Alap is párt fo gol oktatá -
si és kul tu rá lis te vé keny sé get vég zô szer ve ze te ket.
Nem zet kö zi pá lyá za tok kö zül fon tos megem lí te ni
a Nem zet kö zi Vi seg rá di Ala pot, a Nor vég Ci vil
Támo  ga tá si Ala pot, az Eu ró pai Kul tu rá lis Ala pot,
il let ve a Fia ta lok Len dü let ben Prog ra mot, ame lyek
mind tá mo gat nak fiata lo kat cél zó pro jek te ket.

Egy ilyen di na mi ku san vál to zó, fo lya ma to san bô -
vü lô irány zat, il let ve kiala ku ló ban lé vô szak ma ese -
té ben egy re erô seb ben je lent ke zik a fo gal mak, szak -
ki fe je zé sek, mû fa jok mi nél pon to sabb definiá lá sá -
nak igé nye. A je len le gi ha zai ta pasz ta lat azt mu tat -
ja, hogy szin te min den tár su lat nak sa ját definí ci ó ja
van a szín há zi ne ve lés re, ráadá sul jó for mán min -
den ki mást gon dol ar ról, hogy mi lyen elôadás tí pu -
sok és fog lal ko zá sok tar toz nak a szín há zi ne ve lés
tárgy kö ré be. Kü lön ne héz sé ge a fo gal mi tisz tá zás -
nak, hogy a szín há zi ne ve lés meg ha tá ro zá sá hoz in -
ter disz cip li ná ris kö ze lí tés mód ra van szük ség, hi szen
már az irány zat ne vé ben is ben ne rej lik, hogy a szín -
ház mel lett a pe da gó gia is fon tos té nye zô je. Ter mésze -
te sen nem csak a pe da gó giá val áll szo ros kap cso lat -
ban, ha nem a pszi cho ló giá val, a szo cio ló giá val, az
ant ro po ló giá val vagy akár a be fo ga dás-el mé le tek kel
is, így nem meg le pô, hogy ter mi no ló giai prob lé mák
me rül nek fel. Ku ta tá saink so rán – mind a szak iro -
dal mak ban, mind a hét köz na pi nyelv hasz ná lat ban –
azt ta pasz tal tuk, hogy elég nagy a fo gal mi zûr za var.

Né hány, a pon tos fo gal mi leírás ban út tö rô nek
te kint he tô egye te mi szak dol go za tot, ta nul mányt le -

szá mít va az irány zat tal ha zánk ban a böl csé szet tu -
do má nyok szak em be rei, így a szín ház el mé let-al -
ko tók sem fog lal koz tak egyelô re be ha tóan. Az utób -
bi idô ben ugyanak kor több szak mai fó ru mon is
elin dult a fo gal mak tisz tá zá sát, az elôadás- és fog -
lal ko zás tí pu sok ka ta lo gi zá lá sát cél zó mun ka: A
Mar czi bá nyi Té ri Mû ve lô dé si Köz pont ban4 rend -
sze re sen tar ta nak mód szer ta ni na po kat, de 2012
már ciu sá ban le zaj lott egy egy na pos kon fe ren cia is
a té má ban Szín ház a gö dör ben 2. cím mel. A KÁ VA
Kul tu rá lis Mû hely 2013 áp ri li sá ban Fó rum13 cí -
men szak mai kon fe ren ciát szer ve zett, ame lyen a
work sho pok mel lett el mé le ti elôadá sok is he lyet
kap tak. A Füg get len Elôadó-mû vé sze ti Szö vet ség
(FESZ) Szín há zi Ne ve lé si szek ció ja 2013 feb ruár -
já ban szak mai na pot tar tott, amely nek egyik cél ja
a fo gal mak kö rül já rá sa volt. Je len tôs gesz tus, hogy
2012 szep tem be ré ben a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap
pá lyá za tot hir de tett a fo gal mak meg ha tá ro zá sá ra és
„a »szín há zi ne ve lés« gyûj tô fo ga lom alatt az utób -
bi évek ben Ma gyaror szá gon el ter jedt gya kor la tok
fel tér ké pe zé sé re, ka ta lo gi zá lá sá ra és egy sé ges szem -
pont rend szer men tén tör té nô leírá sá ra”,5 ame lyet
az In Si te Dra ma nyert meg.6

2013 ta va szán a Phil ther szín ház tör té ne ti ku ta -
tás ke re té ben négy szín há zi ne ve lé si elôadás, mû -
fa ji lag pon to sít va négy TIE re konst ruk ció ját ké szí -
tet tük el. Fon tos nak tar tot tuk, hogy ez a Ma gyaror -
szá gon mindössze két év ti ze de7 meg ho no so dott,
de egy re je len tôs seb bé vá ló szín há zi mû faj te ret
kap jon a szín ház tör té net-í rás ban is. A két leg na -
gyobb múlt tal ren del ke zô füg get len szín há zi ne ve -
lé si tár su lat elôadá sai kö zül vá lo gat tunk: a Ke re -
kasz tal Szín há zi Ne ve lé si Köz pont Gyer mek tra gé -
dia és Mé zes ka lács ház cí mû prog ram jait, va la mint
a KÁ VA Kul tu rá lis Mû hely két elôadá sát, a Di gót és
az Apa la bi rin tust ele mez tük.

A Ke re kasz tal Szín há zi Ne ve lé si Köz pont az el -
sô olyan füg get len tár su lat Ma gyaror szá gon, amely -
nek fô profilja gye re kek nek és fiata lok nak szó ló
szín há zi ne ve lé si elôadá sok lét re ho zá sa. A tár su la -
tot Ka po si Lász ló ala pí tot ta 1992-ben Gö döl lôn,
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a nul má nyunk ban ar ra igyek szünk vá laszt adni,
miért szük sé ges a Phil ther- ku ta tás ban al kalma -
zott mód szer tant, az elem zé si szem pon to kat

és a szak ki fe je zé se ket ár nyal ni vagy mó do sí ta ni szín   -
há zi ne ve lé si elôadá sok re konst ruk ció ja ese té ben.1

A szín há zi ne ve lés fo gal ma Ma gyaror szág ra el -
sô sor ban az an gol szász The at re in Edu ca ti on (TIE)
el ne ve zés bôl ha gyo má nyo zó dott át.2 Míg Ang liá -
ban az irány zat el sô sor ban az ok ta tás hoz és az is -
ko la rend szer hez kö tô dött, ad dig Ma gyaror szá gon
szín há zi tár su la tok ka rol ták fel. Nap jaink ra a szín -
há zi ne ve lés gyûj tô fo ga lom má vált, amely kü lön -
bö zô mû fa jo kat – pl. osz tály te rem szín há zat, beava -
tó szín há zat, szín ház pe da gó gi ai prog ram so ro za tot
vagy az elôbb em lí tett TIE-t – fog lal ma gá ba.

„A szín há zi ne ve lés gyûj tô fo ga lom, a ma Ma -
gyaror szá gon leg jel lem zôbb mû fa jok, mód sze rek
sok fé le sé gét, pár hu za mos sá gát je lö li. A komp lex
prog ra mok je len tôs ré szé nek alap ját az emo cio ná -
li san és in tel lek tuá li san egyaránt ha tá sos elôadás
(hely zet, je le net sor) je len ti” – ol vas hat juk a Füg -
get len Elôadó-mû vé sze ti Szö vet ség Szín há zi Ne ve -
lé si Szek ció já nak fo ga lom-meg ha tá ro zá sá ban.
A definí ció el sô ré sze jól tük rö zi a te rü let sok szí -
nû sé gét, má so dik fe lé ben azon ban már az is ér zô -
dik, hogy az an gol szász ha gyo mány mel lett egy re
erô seb ben je len van nak ha zánk ban mind a skan -
di náv mód sze rek, mind pe dig a né met „The a ter pe -
da go gik”-nak (szín ház pe da gó gi á nak) ne ve zett
irány zat is: „A prog ra mok má sik cso port já ba azo -
kat az egy re több szín ház prog ram já ban meg ta lál -
ha tó, össze tett szín ház pe da gó gi ai fog lal ko zás tí pu -
so kat so rol juk, ame lyek kü lön bö zô szín há zi mun -

ka fo lya ma tok ban (je le net írás, dra ma tur giai mun -
ka, elô a dá se lem zés, elô a dás ké szí tés stb.) va ló ak -
tív rész vé tel re ad nak le he tô sé get.”3

A szín há zi ne ve lé si prog ra mok szá ma az utób -
bi évek ben rend kí vü li mó don meg nö ve ke dett. Hi -
po té zi sünk sze rint a je len ség nek két fô oka van. Ál -
ta lá ban megfigyel he tô a szín ház kul tú ra ala ku lá sá -
ban, hogy a né zôi részt ve vô ség egy re fon to sab bá
vá lik – sor ra szü let nek olyan elôadá sok és kö zös -
sé gi szín há zi pro jek tek, ame lyek a né zôk ak tív, cse -
lek vô-gon dol ko dó be von(ód)ásá ra épí te nek. Ezek -
ben a szín há zi elôadá sok ban sok szor „ci vi lek” lép -
nek szín pad ra, s ben nük a szín ház (új ra) tár sa dal -
mi fó rum má vá lik. A szín há zi ne ve lé si prog ra mok,
elôadá sok több sé gé nek ez a szem lé let mód a kiin -
du ló pont ja: a kö zös gon dol ko dá son, já té kon és
szín há zi cse lek vé sen ke resz tül vizs gá lunk egy köz -
pon ti prob lé mát, kér dé se ket te szünk fel, né zô pon -
to kat üt köz te tünk stb. Ha son lóan fon tos, az elô zô -
vel szo ros össze füg gés ben lé vô ok nak tû nik, hogy
a pá lyá za to kat kiíró szer ve ze tek és a kul tu rá lis dön -
tés ho zók ré szé rôl egy re na gyobb figye lem irá nyul
a szín há zi ne ve lés te rü le té re, amely nek kö vet kez -
mé nye ként megfigyel he tô a pá lyá za ti le he tô sé gek
szá má nak nö ve ke dé se. Egy re több ma gyaror szá gi
és nem zet kö zi alap hir det meg szín há zi ne ve lés sel,
fiata lok ak ti vi zá lá sá val kap cso la tos pá lyá za to kat.
A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap és az Em be ri Erô for rá -
sok Mi nisz té riu ma (EM MI, 2010. má jus 29. elôtt:
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium) 2010 óta min -
den év ben pá lyá za tot hir det rend sze res szín há zi ne -
ve lé si te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra, díj nyer tes gye -
rek  szín há zi pro duk ciók to vább ját szá sá ra és új
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Be ve ze tés a szín há zi ne ve lés té má jú
Phil ther -e lem zé sek hez

1 A ta nul mány el ké szí té sé ben köz re mû kö dött Fe ke te Ani kó és Vaj dai Ve ro ni ka.
2 Az an gol drá ma pe da gó gia tör té ne té rôl hosszab ban lásd: Beth len fal vy Ádám, Fe je ze tek az an gol drá ma pe da gó gia tör té ne -

té bôl, Drá ma pe da gó giai Ma ga zin, 2004/2. 40–44. és 2005/1. 16–23.
3 Az itt jegy zett gon do la tok a FESZ Szín há zi Ne ve lé si Szek ció já ban dol go zó szak em be rek ál tal megal ko tott kö zös szak mai

alap nak te kint he tôk, ame lyek né hány bel sô szak mai anyag ban ke rül tek fel hasz ná lás ra.

4 Ez a köz mû ve lô dé si in téz mény a ha zai drá ma pe da gó gia és szín há zi ne ve lés iko ni kus he lye: itt van a Ma gyar Drá ma pe da -
gó giai Tár sa ság iro dá ja, ta lál ha tó az épü let ben szak irá nyú köny ves bolt, so káig a Ká va Kul tu rá lis Mû hely szék he lye ként is
szol gált, s év ti ze dek óta ke rül nek itt meg ren de zés re fon tos szak mai ren dez vé nyek és to vább kép zé si prog ra mok.

5 http://www.pa lya za tok. hu/pa lya za tok/kul tu ra lis- mu ve lo de si -in tez menyek -es- szer ve ze te ke gye su le tek -es -e gyeb- ci vil- szer -
ve zo de seka la pit va nyok/vissza- nem- te ri ten do- pen zu gyi- ta mo ga tas/nka -az -e lo a do- mu ve szet- kol le gi um- nyilt- pa lya za ti- fel -
hi va sa-6-11 -al te ma-17228.html Le töl tés dá tu ma: 2013.07.24.

6 A szé les kö rû és rész le tes ku ta tás ered mé nyei 2013 ok tó be ré ben ke rül nek is mer te tés re.
7 1992-ben ala kult a Ke re kasz tal Szín há zi Ne ve lé si Köz pont, ame lyet az el sô ma gyaror szá gi szín há zi ne ve lés sel fog lal ko zó

tár su lat ként jegy zünk.
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gal ma kat kell be ve zet nünk, az elem zés egyes szem -
pont jait új ra kell gon dol nunk, tá gí ta nunk, eset leg
szû kí te nünk. El sô ként kell em lí te nünk, hogy egy
TIE -e lô a dás ese té ben az elem zô egé szen más po zí -
ciót fog lal el, mint a ha gyo má nyos szín há zi elôadást
re konst ruá ló ku ta tó. Míg a ha gyo má nyos szín há zi
elôadás ese té ben az elem zô egy a né zôk kö zül, ad -
dig a szín há zi ne ve lé si prog ra mok ese té ben ô kí vül
ma rad a fo lya ma ton, nem vá lik an nak ak tív részt -
ve vô jé vé, azaz a né zôi be vo nó dást, an nak cse lek -
vô meg nyil vá nu lá sait is a ke re te ken kí vül lé vô
szem lé lô ként ve szi szemügy re. A megfigye lôi po -
zí ció nem te szi le he tô vé, hogy ját szó ként is be lép -
jen a kon tex tus ba, ami azt je len ti, hogy egé szen
más né zôi él mény ben lesz ré sze, mint a be lül lé -
vôk nek. Meg kell ugyanak kor je gyez nünk, hogy
bár a fen ti tény nagy ban be fo lyá sol ja az elem zést,
egyút tal alap kri té riu ma is an nak: részt ve vôi hely -
zet bôl kép te len ség len ne át fo gó ké pet ad ni egy TIE -
e lô a dás egé szé rôl.15

A két leg mar kán sabb fo gal mi el té rés a ha gyo -
má nyos szín há zi elôadá sok elem zé sé hez ké pest ott
mu tat ko zik meg, hogy az ál ta lunk elem zett szín -
há zi ne ve lé si elôadá sok ese té ben a „né zô” he lyett a
„részt ve vô”, a „szí nész” he lyett pe dig a „szí nész-drá -
ma ta nár” ter mi nust hasz nál juk. A részt ve vô fo gal -
má nak hasz ná la tát a szín há zi ne ve lé si prog ra mok
ko ráb ban már em lí tett alap ve tô tu laj don sá ga in do -
kol ja: az elôadá sok va ló ban ak tív né zôi rész vé tel re
épí te nek, az al ko tók az elôadás egé szét te kint ve
egyen ran gú, a fo lya ma tot va lós cse lek vés sel ala kí -
tó részt ve vôk ként te kin te nek a fiata lo kra. A TIE -e -
lô a dá so kon rend sze rint egy-egy is ko lai osz tály vesz
részt, a „kö zön sé get” te hát vi szony lag ho mo gén kö -
zös ség tag jai al kot ják, s a prog ra mok rend sze rint
épí te nek is az adott cso port bel sô di na mi ká já ra. Bár
az elôadá so kon ki fe je zett pe da gó giai cél min den
részt ve vô meg szó lí tá sa és be vo ná sa, adód nak el té -
ré sek a cso port di na mi ká ban – olyan elôadás alig -

ha kép zel he tô el, amely ben min den sze rep lô egyen -
lô mér ték ben jut szó hoz, il let ve cse lek vé si le he tô -
ség hez.16 A TIE -e lô a dá sok ban gya ko riak a kis cso -
por tos mun kák, vagyis az olyan hely ze tek, ame -
lyek ben a részt ve vôk egy-egy ki sebb cso port ban,
de to vább ra is kö zös ség ként dol goz nak, ját sza nak,
be szél get nek. A pá ros és egyé ni mun ka rit kább, így
az elem zé sek ben is a cso por tok ra irá nyu ló meg -
figye lés a do mi náns. Az elem zé si szem pon tok to -
váb bi ala kí tá sa so rán fon tos feladat len ne meg kí sé -
rel ni olyan mód szer tan ki dol go zá sát, amely le he -
tô vé te szi az egyes részt ve vôk be vo nó dá si és cse -
lek vé si szint jé nek mi nél ár nyal tabb megfigye lé sét.

A „szí nész” meg je lö lés he lyett azért a „szí nész-
drá ma ta nár” ter mi nust hasz nál juk, mert a tör té ne -
tek ka rak te reit ala kí tó szí né szek nem csak ját szó -
ként, ha nem drá ma ta nár ként is je len van nak az
elôadás ban, ôk koor di nál ják a drá ma mun ka ala ku -
lá sát, te hát legalább annyi ra hang sú lyos pe da gó gu -
si te vé keny sé gük, mint szí né szi je len lé tük. A részt -
ve vô szín há za leírá sá nál je lez tük, a szí né szi és drá -
ma ta ná ri mun ka nem vá laszt ha tó el egy más tól, egy -
re több ször akad pél da ar ra, hogy a drá más
mun ka for mák koor di ná lá sa is sze rep bôl tör té nik.
A ket tôs meg je lö lés hasz ná la tát in do kol ja az is,
hogy a Ke re kasz tal és a Ká va mun ka tár sai így
defini ál ják szak mai te vé keny sé gü ket.

Míg a Phil ther elôadás-re konst ruk ciók ese té ben
az elem zett „ha gyo má nyos” elôadá sok több sé ge a
ren de zô ne ve és az elôadás cí me alatt ke rül ka ta lo -
gi zá lás ra, ad dig a TIE -e lô a dá sok meg ne ve zé se kor
nem a ren de zô, ha nem az elôadást lét re ho zó tár -
su lat ne vét ír juk a cím elé. En nek oka a szo ká sos -
tól el té rô ren de zôi sze rep ben ke re sen dô, amely rôl
a ké sôb biek ben lesz még szó.

A Phil ther hat re konst ruk ciós szem pont ja kö -
zül az el sô a szín ház kul tu rá lis kon tex tus, amely
egy-egy elôadás ese té ben azt hi va tott be mu tat ni,
hogy szo ro sab ban vé ve mi lyen szín ház szak mai, tá -
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hét év után azon ban Bu da pest re, a Mar czi bá nyi Té -
ri Mû ve lô dé si Köz pont ba tet ték át szék he lyü ket.
Ka po si 14 évig igaz gat ta a tár su la tot, majd 2006-
ban fiata labb kol lé gái nak, Lipták Il di kó nak, Nyá ri
Ar nold nak, Beth len fal vy Ádám nak és Ha jós Zsu -
zsá nak ad ta át a ve ze tôi felada to kat, ami vel pár hu -
za mo san új kor szak kez dô dött a Ke re kasz tal mun -
kás sá gá ban.8

A má so dik ma gyaror szá gi füg get len szín há zi ne -
ve lé si tár su lat gyö ke rei is erô sen kö tôd nek a Ke re -
kasz tal hoz, hi szen 1997-ben in nen vált ki az a szí -
nész-drá ma ta nár csa pat, akik megala pí tot ták a Ká -
va Szín há zi Ne ve lé si Cso por tot.9 A két tár su lat
egyaránt az an gol szász TIE mód sze rét hasz nál va
dol go zott, és so káig egy más mel lett mû köd tek a
Mar czi bá nyi té ren. A KÁ VA 2013 ja nuár já tól a MU
Szín ház ba tet te át bá zi sát, ahol új faj ta irány zat tal,
a Részt ve vô Szín há zá val10 kí sér le tez nek. A részt ve -
vô szín há zá nak fo gal ma még nem kris tá lyo so dott
ki tel je sen; je len le gi tu dá sunk alap ján a TIE- tôl va -
ló leg fon to sabb el té ré se ket a kö vet ke zôk ben lát juk:
míg a TIE- ban vi szony lag éle sen el vál nak egy más -
tól a szín há zi és a drá más ré szek, ad dig a részt ve -
vô szín há zá ban ezek rend sze rint egy más ba foly -
nak; a be szél ge té se ket és já té ko kat mo de rá ló drá -
ma ta nár a TIE- tôl el té rôen szin te vé gig sze rep ben
van; gyak ran a részt ve vôk nek is a fo lya ma tos sze -
rep ben/sze rep bôl cse lek vést kí nál ja a prog ram. Ro -
man ko vics Edit, a KÁ VA szí nész-drá ma ta ná ra ta -
nul má nyá ban így ír a részt ve vô szín há zá ról: „Mi
azon ban úgy gon dol juk, va ló já ban szín há zat csi -
ná lunk a hoz zánk ér ke zô fiata lok nak, sôt ve lük
együtt csi ná lunk szín há zat, ám el té rôen a ha gyo -
má nyos szín há zi for mák tól, ôk nem csu pán né zôi,
de részt ve vôi, al ko tói is a szín há zi fo lya mat nak.

Ezért ne vez tük el szín há zun kat a Részt ve vô Szín -
há zá nak, mi vel az el múlt évek ben a szín há zi ne ve -
lé si prog ra mok mindegyi kén azt ku tat tuk: mit tu -
dunk egy más tól ta nul ni a szín há zon ke resz tül, mi -
lyen szín há zi esz kö zök al kal ma sak ar ra, hogy já -
ték tér (szín pad) és né zô tér kö zött va ló di
kom mu ni ká ció jöj jön lét re”.11

Az ál ta lunk elem zett négy elôadás12 mindegyi -
ké rôl el mond ha tó, hogy a né zôk/részt ve vôk sze re -
pé nek új ra gon do lá sa mel lett fon tos tár sa dal mi
prob lé mák ra is rá kér dez a szín ház és a drá ma esz -
kö zé vel. „[…] ami kor a pe da gó gia esz kö zül hasz -
nál ja a drá mát, ak kor min dig egy olyan tör té ne tet
ke res, amellyel be mu tat hat ja a kö zös ség és az egyén
kö zöt ti fe szült sé ge ket, átél he tô vé és megért he tô vé
te he ti a kü lön bö zô szán dé kok és ér de kek egy mást
erô sí tô vagy kiol dó vi szony rend sze rét, azaz mo -
dell hely ze te ket ele mez. A szín ház pe da gó gia cél ja
ugyanis nem a drá ma vagy a szín ház esz té ti kai ér -
té kei nek ér tel me zé se és el fo gad ta tá sa, ha nem a tár -
sa da lom mû kö dé sé nek megér te té se, még pe dig úgy,
hogy ab ban a passzív né zôi és az ak tív elôadói
szerep összeol vad.”13

Ta nul má nyunk ban a to váb biak ban az zal fog lal -
ko zunk, hogy a Phil ther elôadás-re konst ruk ciók
el ké szí té se so rán mi lyen prob lé mák ba üt köz tünk.14

Az ál ta lunk elem zett komp lex prog ra mo kat TIE -elô -
 a dás nak vagy szín há zi ne ve lé si elôadás nak ne vez -
zük. Egy komp lex szín há zi ne ve lé si elôadás egy sé -
ges dra ma tur gia men tén fog lal ja ma gá ba a szín házi
je le net so ro kat és az azo kat meg sza kí tó drá ma mun -
kát, te hát az egész- vagy kis cso por tos be szél ge té -
se ket, imp ro vi zá ciós felada to kat stb.

A fen tiek bôl már ki raj zo lód ni lát szik, hogy a
szín há zi ne ve lé si elôadá sok elem zé sé hez új faj ta fo -

18 Vö. http://www.ke re kasz tal szin haz. hu/a_ke re kasz tal rol Le töl tés dá tu ma: 2013.07.24.
19 A ne vet ké sôbb Ká va Kul tu rá lis Mû hely re vál toz tat ták.
10 A részt ve vô szín há zá nak mind el mé le ti, mind gya kor la ti megala po zott sá ga erô sen kö tô dik Ed ward Bond an gol drá ma -

író mun kás sá gá hoz, il let ve az ô da rab jait rend sze re sen mû sor ra tû zô Big Brum Com pany hez és ve ze tô jé hez, Chris Coo -
per hez, aki 2012-ben work sho pot is tar tott a KÁ VA bá zi sán.

11 http://www.ka va szin haz. hu/fi les/sta tic/a_reszt ve vo_szin ha za rol.pdf Le töl tés dá tu ma: 2013.07.24.
12 A Ke re kasz tal pro gra mi ja it egyér tel mûen a TIE mû fa já ba so rol hat juk, míg a Ká va két elôadá sa már sok te kin tet ben a

részt ve vô szín há za je gyeit hor doz za.
13 http://7o ra7. hu/hi rek/schil ling -a- szin haz pe da go gi a -a- de mo kra ti za las- le te zo- gya kor la ta Schil ling Ár pád, a pá ri zsi IDEA

Kong resszu son tar tott elôadá sá ról ír ta Ven czel Ka ta lin (MTI), Le töl tés dá tu ma: 2013.07.24. A szö veg ben a szín ház pe da -
gó gia fo gal ma a szín há zi ne ve lés szi no ni má ja ként sze re pel, míg mi er re mint a szín há zi ne ve lés egyik vál fa já ra utal tunk
ko ráb ban. Eb bôl az el lent mon dás ból is lát ha tó, hogy nincs egy sé ges fo ga lom hasz ná lat. A szak ki fe je zé sek pon to sí tá sá ra
tör té nô mun ka fo lya ma tok ban rend re elô ke rül e két te rü let szét vá lasz tá sá nak kér dé se, le he tô sé ge is, mint hogy legin kább
a kô szín há zak if jú sá gi prog ram jait szo kás a szín ház pe da gó gia meg je lö lés sel il let ni.

14 Igaz, ko ráb ban je lez tük, hogy a szín há zi ne ve lés több mû fa ja is is mert Ma gyaror szá gon, mint hogy azon ban a PHIL THER
ke re tein be lül egyelô re csak TIE -e lô a dá sok elem zé sé re ke rült sor, az aláb biak ban ki fe je zet ten az ez zel kap cso la tos prob -
lé mák ra össz pon to sí tunk.

15 Fent leír tak ar ra az eset re vo nat koz nak, ami kor az elem zô sze mé lye sen van je len az elôadá son. Fel vé te len meg te kin tett
elôadás ese té ben a hely zet még bo nyo lul tab bá vá lik, hi szen a ka me ra máris szûr és sze lek tál – alig ha ve szi pl. egy szer re
az összes kis cso por tos drá ma mun kát. A hely ze tet to vább ne he zí ti, hogy tel jes TIE -e lô a dá so król csak el vét ve ta lá lunk fel -
vé te le ket.

16 A va lós kép hez az is hoz zá tar to zik, hogy ezek az elôadá sok, prog ra mok gyak ran ép pen azok nak a diá kok nak biz to sí ta -
nak ak tív meg szó la lá si le he tô sé get, akik a hét köz na pi is ko lai vi szo nyok kö zött ál ta lá ban hát tér be szo rul nak. Az is ko lai
kö zeg bôl, a tan órai ke re tek kö zül va ló ki lé pés meg bont hat ja az osz tály kö zös ség ben kiala kult hie rar chiát. Ezt a fo lya ma -
tot se gí ti az is, hogy a szí nész-drá ma ta ná rok ál ta lá ban nem is me rik a már kiala kult kap cso la ti rend sze re ket, nem al kal -
maz kod nak ezek hez, így a részt ve vôk is ösz tö nöz ve le het nek ar ra, hogy más, új po zí ció ba he lyez ked je nek. A hét köz na -
pi is ko lai gya kor lat tól el té rô mun ka for mák, a részt ve vôk be vo ná sát cél zó mód sze rek bát rab bá te het nek olyan diá ko kat
is, akik az is ko lai kö zeg ben pe ri fé riá ra szo rul nak. Osz tá lyo kat kí sé rô pe da gó gu sok gyak ran ad nak vissza jel zést ar ról, hogy
egy-egy ilyen prog ram ban egé szen új ol da luk ról mu tat koz tak meg diák jaik.
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ban foly ta tott szí né szi mun kát mi ként tud juk leír -
ni. Mind a szí nész-drá ma ta ná rok, mind a részt ve -
vôk ben ne ma rad nak a fiktív drá mai kon tex tus ban,
de ek kor nem szín re ál lí tott je le ne tek zaj la nak, ha -
nem kö zös be szél ge tés vagy imp ro vi zá ció. Kér dés,
hogy mi ként ír ha tó le a be szél ge tést mo de rá ló, al -
kal man ként azon ban to vább ra is sze rep ben lé vô szí -
nész-drá ma ta nár mun ká ja. S legalább ennyi re fon -
tos kér dés az is, ho gyan ele mez he tô a sze re pe(k)be
lé pô részt ve vôk te vé keny sé ge: be szél he tünk-e ek -
kor szí né szi mun ká ról? Ha igen, ez a szí né szi te vé -
keny ség mi lyen re lá ció ban van a szí nész-drá ma ta -
ná rok pró bá kon kiér lelt ka rak ter for má lá sá val.

A TIE -e lô a dá sok ál ta lá ban fel té te le zik a mo bi li -
zál ha tó, könnye dén át ren dez he tô te re ket, igény lik
a kö zel sé get és az in ti mi tást. Az elôadá sok te re nem
oszt ha tó olyan egyér tel mûen já ték tér re és né zô tér -
re, mint egy ha gyo má nyos kô szín há zi elôadás te -
re, itt ugyanis fô ként a né zô tér (amely re ugyan csak
új ter mi nust kel le ne be ve zet ni, hi szen, ha a né zô -
ket részt ve vôk nek ne vez zük, ak kor ne he zen be -
szél he tünk a né zôk te ré rôl) gyak ran já ték tér ré vá -
lik. Ahogy a szí né szi já ték, úgy a tér meg ha tá ro zá -
sá nál is kér dés, hogy a kis cso por tos drá ma mun kák
te rét szín há zi tér ként ér tel mez zük-e. Ah hoz, hogy
eb ben a kér dés ben dön tést le hes sen hoz ni, meg kell
ha tá roz ni a szín há zi tér kri té riu mait, azt, hogy mi -

tôl vá lik egy tér szín há zi tér ré. Amennyi ben csak
azt a te ret defini ál juk szín há zi tér ként, ahol sze rep -
fel vé tel tör té nik, ak kor egy olyan kis cso por tos drá -
ma mun ka te re, ahol be szél ge tés, kö zös fej te ge tés
zaj lik, nem te kint he tô szín há zi tér nek, míg az olyan
drá más rész te re, ahol a részt ve vôk is sze rep be lép -
nek, már szín há zi tér ként funk cio nál.

A ha tás tör té net, az elôadá sok utó éle té nek kö ve -
té se ha son ló ne héz sé gek be üt kö zik, mint szín ház -
kul tu rá lis kon tex tu suk fel de rí té se. A do ku men tu -
mok hiá nya mel lett meg kell em lí te ni, hogy a szín -
há zi ne ve lé si szak ma egé szen a legutób bi éve kig igen
éle sen el kü lö nült a „hi va tá sos” – el sô sor ban a kô -
szín há zi szak má tól, ezért az egyes elôadá sok ká non -
for má ló ha tá sa in kább egy-egy tár su lat mun ká ján,
szak mai fej lô dé sén be lül ér tel mez he tô. Vi tat ha tat -
lan azon ban, hogy az irány zat fo lya ma to san szé le -
se dik, egy re na gyobb ér dek lô dés öve zi, ez zel pár -
hu za mo san egy re na gyobb nyil vá nos sá got is kap.
A szín há zi ne ve lé si elôadá sok szem lé let mód ja, mód -
szer ta na ter mé ke nyí tô leg hat(hat) a tel jes ha zai szín -
há zi szcé ná ra. Mindezek okán elen ged he tet le nül
fon tos nak tart juk al kal mas kri ti kai, leíró nyelv meg -
szü le té sé nek elô se gí té sét, va la mint kur rens szín ház -
el mé le ti el kép ze lé sek, mód sze rek al kal ma zá sát ab -
ból a cél ból, hogy a szín há zi ne ve lé si elôadá sok ele -
mez he tô vé és ka no ni zál ha tó vá vál ja nak.
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gab ban pe dig mi lyen kul tu rá lis és tár sa dal mi kon -
tex tus ba ágya zó dik az adott elôadás. Ez a szem pont
a szín há zi ne ve lé si elôadá sok ese té ben kü lö nö sen
fon tos, hi szen sok szor egy-egy tár sa dal mi je len ség -
re, prob lé má ra (drog fo gyasz tás, be ván dor lás, ci -
gány gyil kos sá gok, ön gyil kos ság stb.) va ló reak ció -
ként jön nek lét re. Ah hoz, hogy a szín ház kul tu rá -
lis kon tex tus fel tár ha tó le gyen, rend kí vül fon tos az
elôadá sok do ku men tált sá gá nak mér té ke, il let ve a
rá juk irá nyu ló kri ti kai figye lem mi nô sé ge. A TIE -
e lô a dá sok ese té ben a ren del ke zés re ál ló anya gok
rend kí vül hiá nyo sak. Az elôadá sok ról el sô sor ban
szak mai se géd anyag ként funk cio ná ló moz gó ké pes
anya gok ké szül nek, egyelô re ke vés olyan fel vé tel
lá tott nap vi lá got, ame lyek nek el sôd le ges cél ja a do -
ku men tá lás len ne. Az elôadá sok sem a tár su la tok,
sem a kri ti ka- és el mé let írói szak ma ál tal nem, vagy
alig do ku men tál tak.17 Mindemel lett a meg lé vô kri -
ti ká kon is ér zô dik, hogy nin cse nek/ala ku ló ban van -
nak az át gon dolt elem zôi szem pon tok, hiány zik az
elôadá sok leírá sát se gí tô egy sé ges fo ga lom hasz ná -
lat és kri ti kai nyelv.

A TIE -e lô a dá sok dra ma tur giá ja ma gá ba fog lal ja
mind a je le net so rok dra ma ti kus szö ve gét, mind pe -
dig a drá ma mun kát, a be szél ge té sek és já té kok is az
elôadás szer ves ré szét ké pe zik. A drá ma mun ka ered -
mé nye beépül a so ron kö vet ke zô je le ne tek szö ve -
gé be, így a dra ma ti kus szö veg egy ré sze imp ro vi zá -
ción ala pul. Eb bôl kö ve te zô en a dra ma ti kus szö veg
min den elôadás-e se mény ese té ben más és más.
A TIE -e lô a dá sok ál ta lá ban egy-egy cél cso port élet -
ko ri sa já tos sá gai hoz iga zí tott köz pon ti té ma kö ré
szer ve zôd nek. A köz pon ti té ma és a cél cso port élet -
ko ri sa já tos sá gai alap ve tôen meg ha tá roz zák a dra -
ma tur giát és a dra ma ti kus szö ve get.18 Elem zôi szem -
szög bôl a dra ma tur gia fô ként a kis cso por tos drá -
ma mun ka leírá sá nál prob le ma ti kus. Az elem zô nek
dön tést kell hoz nia ar ról, hogy egy kis cso port mun -
ká ját kö ve ti-e vé gig, vagy az összes be be le pil lant rö -
vid idô re. Egyér tel mû azon ban, hogy a pár hu za mo -
san zaj ló be szél ge té sek rôl és já té kok ról tel jes ké pet
so ha sem kap hat, eb bôl kö vet ke zôen szin te le he tet -
len a dra ma tur gia ma ra dék ta lan re konst ruá lá sa.

A TIE -e lô a dá sok ban a ren de zôi szerep is el tér a
ha gyo má nyos szín há zi elôadás ren de zô jé nek

feladat kö ré tôl. Egy elôadás/fog lal ko zás ki ta lá lá sá -
ban, meg ter ve zé sé ben a cso port szí nész-drá ma ta -
ná rai is tel jes ak ti vi tás sal vesz nek részt, ren de zôi és
dra ma tur gi felada to kat is el lát nak. Egy TIE -e lô a -
dás el ké szí té se csa pat mun kát igé nyel: a ren de zô el -
sô sor ban a szín há zi je le net so rok szín re vi te léért fe -
lel, de tisz tá ban kell len nie a tel jes dra ma tur giá val,
a drá más ré szek he lyé vel és mû kö dé sé vel is. A ren -
de zôi feladat kör, il let ve a ren de zôi szem lé let mód
do mi nan ciá ja rész ben el tér te hát a ha gyo má nyos
ér te lem ben vett ren de zôi szín há zi elôadá so ké tól,
ez in do kol ja, hogy nem a ren de zô ne vé vel fém je -
lez zük az elôadá so kat. A ren de zés elem zé sé nél ér -
de kes szem pont le het az is, hogy a TIE -e lô a dá sok
fo lya ma to san vál toz nak, a meg szer zett ta pasz ta la -
tok alap ján a drá más ré szek gyak ran mó do sul nak,
ami ter mé sze te sen a szín há zi ele mek re is ha tás sal
van. Elem zôi kér dés ként me rül het fel te hát, hogy
a ren de zô mennyi re kö ve ti az elôadás vál to zá sait,
mennyi re vesz részt a be mu ta tót kö ve tô mun ka fo -
lya mat ban. To vább ár nyal ha tó a ren de zôi te vé keny -
ség vizs gá la ta a részt ve vôk eset le ges ilyen jel le gû
ak ciói nak leírá sá val: a dra ma tur giai lag nyi tott pon -
to kon, a drá más mód sze rek kel ope rá ló elôadás ré -
szek ben adód hat nak olyan hely ze tek, ame lyek ben
a részt ve vôk egy mást és/vagy a szí nész-drá ma ta ná -
ro kat „ren de zik”, inst ruál ják. Amennyi ben az
elôadás tar tal maz ef fé le je le ne tet, ér de mes leír ni,
mi ként mû köd nek a részt ve vôk eb ben a „ren de zôi”
sze rep ben.

A szí né szi já ték leírá sá nak mód ja is új szem pon -
to kat vet fel. A TIE -e lô a dá sok ban a szí né szek nem
egyé ni ka rak te re ket, in kább tár sa dal mi tí pu so kat
tes te sí te nek meg, eb bôl kö vet ke zôen a szí né szi já -
ték rend sze rint de monst ra tív jel le gû. Ala kí tá sok ról,
szí nes szí né szi esz köz tár ról így ke vés bé be szél he -
tünk – az elem zés ben el sô sor ban azt ér de mes
kiemel ni, hogy a szí né szi mun ka mi ként szol gál ja
a tör té net ala ku lá sát. Az elôadá sok rész ben nyi tott
dra ma tur giá ja, a részt ve vôk kel foly ta tott mun ka ma -
gas fo kú imp ro vi zá ciós kész sé get igé nyel; fon tos,
hogy a ka rak ter leg fôbb tu laj don sá gait a szí nész-
drá ma ta nár min den imp ro vi zált je le net ben hang -
sú lyos sá te gye. Az elem zés szem pont já ból sar ka la -
tos kér dés to váb bá, hogy a drá más mun ka for mák -

17 A szín há zi ne ve lé si szak ma ko moly har co kat foly ta tott azért, hogy elôadá sai kat a szín há zi szak ma ne csak pe da gó giai,
ha nem szín há zesz té ti kai/mû vé sze ti szem pont ból is meg kö ze lít se.

18 Egy a 10 éves ko rosz tály nak szó ló fog lal ko zás ban ál ta lá ban több a já té kos rész, míg egy a fiatal fel nôt te ket cél zó elôadás -
ban sok szor a szín há zi je le net so rok ará nya na gyobb. A dra ma ti kus szö veg is ál ta lá ban az élet ko ri sa já tos ság hoz iga zo dik,
a ka rak te rek a fiatal ge ne rá ció hoz kö zel ál ló, a min den na pi nyelv hasz ná la tot idé zô nyel ven szó lal nak meg.ˆ


