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Színház a nyelvoktatásban
Angol nyelvű színház, amely „házhoz megy"

Érdekes program
A budapesti Merlin Színházból kapott előzetes sajtóanyag ismeretében nagy érdeklő
déssel indultam Fekete Péter rendezővel megbeszélt találkozómra. Fekete Péter arról 
nevezetes, hogy ötletgazdája, kivitelezője és lelkes működtetője annak az izgalmas 
kezdeményezésnek, amely az Angol nyelvű színház a magyar felsőoktatásban címet 
viseli, és amely a Brit-Magyar Államközi Kulturális Egyezmény Britannisztikai prog
ramjához csatlakozik. A program - melyet a továbbiakban szeretnék a Modern Nyelvok
tatás olvasóival is megismertetni - szándéka szerint az angol nyelvtanításhoz/tanulás- 
hoz kíván sokrétű, változatos és ráadásul élvezetes segítséget nyújtani.

A gondolat, hogy a színház és a drámajáték eszközével sokféle tudást lehet közve
títeni nem új, hiszen Angliában már rendkívül nagy, sok évtizedes hagyománya van a 
Színház az oktatásban (TIE=Theatre in Education) mozgalomnak, amely az oktatás 
számos területén (irodalom, történelem, környezetismeret stb.) használja fel a színház 
nyújtotta lehetőségeket. Ennek a programnak a keretében járják az országot az angol 
színész-, rendező-, díszlet- és jelmeztervező-, azaz röviden színházszakos hallgatók is 
és „tanítanak” a színház erejével. A hallgatók vizsgaelőadásai így kettős célt szolgálnak: 
egyrészt a növendékek valódi környezetben, igazi nézők előtt mérettetnek meg, 
másrészt az iskolák diákjai egy élő színházi produkciót kapnak, amelyet később, az 
órákon tovább elemezhetnek, vitathatnak és értékelhetnek. Fekete Péter, a Velszi 
Színművészeti és Zeneművészeti Főiskola tanára úgy gondolta, hogy ezekben az 
előadásokban további lehetőségek rejlenek, különösen akkor, ha a növendékek 
produkcióit áthozza Magyarországra. Itt az előbb felsorolt hasznuk mellett változa
tosabbá tehetik az angol nyelvi képzés eszközeit, színesíthetik a palettát és tágíthat
ják a nyelvoktatás lehetőségeit. Beépítette tehát a magyarországi bemutatókat a 
velszi főiskola tanítási programjába (vagyis a tantervileg kötelező, úgynevezett 
utazó programot a hallgatók nálunk teljesítik), és felcserélte az angol közönséget a 
magyarra. Az angliai utazó programnak határozott célja az, hogy a hallgatók 
megtanuljanak nem színházi közegben is tető alá hozni egy produkciót, hiszen a végzős 
növendékek többségének különböző utazó társulatoknál kell megállni a helyét, mert 
csak igen kis százalékuk képes valódi kőszínházaknál elhelyezkedni. Az angol színház
szakos főiskolások és a szereplő színészek Magyarországon teljesítik a vizsgához 
szükséges előadásokat és „csinálnak színházat” akár egy csűrben is. A turné végén, 
otthon, Angliában a vezető tanár segítségével értékelik az elvégzett munkát és erre 
kapnak gyakorlati jegyet.
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Fekete Péter elsőként a saját vizsgarendezését, Csáth Géza művét hozta el Magya
rországra és mutatta be a szombathelyi főiskola diákjainak. Az előadást követő beszél
getéseken többekben - diákokban és tanárokban egyaránt - felvetődött a kérdés, hogy 
miként illeszthetők az ilyen előadások a nyelvoktatásunk rendszerébe, van-e létjogo
sultságuk Magyarországon, és ha igen, hogyan lehetne állandó keretet teremtve bizto
sítani további működésüket.

A szombathelyi jó tapasztalatokon felbuzdulva, az ott felvetett gondolatokat a 
gyakorlatba átültetve Fekete Péter kidolgozott egy tervet, amely mellé sikerült támo
gatókat is szereznie (pld. az Oktatási Minisztériumot és a velszi főiskolát), és immáron 
nyolc éve járja diákjaival az országot. A program keretében azok a felsőfokú intézmé
nyek, ahol angol szakirányú képzés - vagy akár nyelvi lektorátusi szintű nyelvoktatás 
- folyik, meghívhatják az angol nyelvű produkciókat, mégpedig úgy, hogy ez a fogadó 
félnek gyakorlatilag semmibe nem kerül. Az intézményeknek mindössze az előadás 
helyszínét és (vidéki iskolák esetében) a társulat kollégiumi szállását kell biztosítani. 
A színház fogadásához nem kell külön színházterem sem, hiszen az angol díszletező, 
hangmérnök és világítástechnikát tanuló növendékek néhány óra alatt az iskola köz
ponti aulájából is színházat tudnak varázsolni (ők erre kapnak otthon osztályzatot).

Az angol nyelvű utazó színház iránt már eddig is nagy érdeklődés nyilvánult meg, 
és az általa nyújtotta lehetőséggel sokan éltek. Ezt bizonyítják a számok is, hiszen az 
elmúlt nyolc évben 50 helyszínen 70 előadást tartottak és 20 különböző, angol nyelvű 
darabot mutattak be, amelyeket mintegy 20 ezer magyar diák láthatott. Egy-egy 
produkcióval 4 helyre mentek el (többnyire egy régió egyetemét és főiskoláit látogatták 
meg), majd a darabot még a Merlinben is bemutatták egy-két előadás erejéig.

A „házhoz menő" színház haszna
Először is a színházi élmény már önmagában is elég erősen motiválhatja a nyelvet 
tanuló diákot, hiszen igazi sikerélményként élheti meg, hogy követni tud egy idegen 
nyelvű, élő színházi produkciót. Ez az öröm pedig további tanulásra serkenthet min
denkit.

A színháznak azonban nemcsak előnyelvisége, hanem kultúrahordozó missziója is 
fontos. A bemutatott darabok segítenek jobban megérteni, közelebb hozni a diákhoz a 
másik nép kultúráját. Ráadásul nem a „nagybetűs” kultúrát, hanem a mindennapokét. 
Ez a „kisbetűs” kultúra sokkal mélyebben rejtezik, a gondolkodás, az értékrend, a 
szokások és a hiedelmek szintjén, amelynek megértése valóban lényeges lehet, ha egy 
nyelvet jól akarunk használni. A színházban, a színpadi játék révén sok mindent, a mi 
kultúránktól eltérő szokásokat, gesztusokat ismerhetünk meg, és beleláthatunk az 
apró-cseprő, hétköznapi dolgokba is. Ennek hasznát talán nem kell külön bizonygatni 
ma, amikor mindenki számára nyilvánvaló a kulturális háttérismeretek fontossága és a 
nyelvtanulásban betöltött szerepe.

A színházi előadás nyújtotta lehetőségeket a fent említetteken kívül is sokfélekép
pen lehet kamatoztatni az oktatásban, az pedig, hogy a fogadó intézmények hogyan 
használják ki őket, az adott tanszékek, illetve az ott tanító tanárok döntik el.

Azokban az intézményekben például, ahol angol irodalom tárgyat is tanítanak, az 
előadott darabot beépíthetik a tananyagba. A programot megrendelő iskolák ugyanis 
előzetes egyeztetés alapján akár meg is jelölhetik, mit szeretnének látni, így a velszi 
színi növendékek a következő szezonra azt a művet tanulják be. A tapasztalatok azt
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mutatják, hogy sok helyütt a tantervben szereplő kötelező irodalmi anyagból - pl. 
kortárs angol irodalomból - válogatnak a tanárok, hiszen így a színházban látottak 
közvetlenül is segítik a szemináriumi órákon folyó munkát. Ennek a koordinációnak 
köszönhetően a magyar diák-nézők már igen változatos programnak - többek között 
Albee, Green, Pinter darabjainak - örülhettek.

Ezeknek az előadásoknak még ott is haszna lehet, ahol a hallgatók nyelvtudása 
esetleg nem olyan magas szintű, hogy mindent értenének, hiszen az élő produkció 
nyújtotta élmény feledteti vagy elmossa az esetleges értési problémákat, mert a színház 
számtalan egyéb eszközzel is segítheti a megértést. A színpadi kontextusban vagy 
színpadon elhangzó szavak külön támogatást nyernek a szereplők gesztusai, mimikája 
(testbeszéde) a színpadi környezet, a szituáció által.

Ezért az utazó társulat szívesen elmegy olyan egyetemekre és főiskolákra is, ahol 
nem nyelvszakos képzés folyik, „csak” nyelvi lektorátusokat működtetnek. Ide érte
lemszerűen könnyebben érthető, egyszerűbb nyelvezetű darabokat választanak.

Sok helyütt alapos előkészítés (feladatlapok, beszélgetés) előzi meg az angol 
színház érkezését, másutt az előadások utáni munkát (esszéírás, kérdésekre adandó 
válasz) szervezik meg az ott oktató tanárok. Van olyan iskola is, ahol az előadásokat 
videóra rögzítik, ezt az anyagot a későbbiekben bármikor elővehetik és a szükségletek
nek megfelelően (irodalmi-nyelvi képzés stb.) hasznosíthatják.

A darab szövegének feldolgozása természetesen segítheti a közvetlen szókincsfej
lesztést, és, ami hallatlanul fontos, ezek a szavak megfelelő szövegkörnyezetben 
hangzanak el, tehát világosan kiderül, hogy milyen összefüggésben, kik által (tár
sadalmi környezet, stílus, regiszter stb.), hol használhatók.

A lexika hasznosítása mellett a nyelvtani anyag is jól feldolgozható az előzőleg látott 
darab szituációiban elhangzott példamondatok segítségével. A tanulók emlékeznek a 
történetre és a helyzetekre, amelyekben ezek a mondatok megszólaltak, és ezzel pontos 
értelmet nyernek. Az így kontextualizált nyelvtani jelenségeket nyilvánvalóan kön
nyebb megjegyezni.

A lexika építésén és a nyelvtani anyag feldolgozásán túl egyéb, készségfejlesztési 
feladatok megoldásában is segíthet a színház. Minden nyelvoktatással foglalkozó tanár 
tudja, milyen óriási jelentősége van a halláskészség fejlesztésében a valódi élőnyelvi 
beszéd megértését célzó feladatoknak (nem elég helyesen, ékes angolsággal feltenni 
egy kérdést a londoni utcán, az arra kapott választ is meg kell érteni). Ilyen szempontból 
is rendkívül hasznos, ha a nyelvszakos hallgatók minél több, valódi, élőnyelvi beszédet 
idéző és hasonló tempójú angol szöveget hallhatnak. A kortárs angol szerzők darabjaiban 
a színpadi beszéd felvonultatja az autentikus, a spontán keletkező élőnyelv számos 
sajátosságát, az értelmezési és kiejtési zavarokat, a hiányosságokat, sőt a dialektusokat 
és az idiolektusokat is.

További tervek
Az eddig leírtakból azt hiszem világosan kiderül, hogy a „házhoz menő” angol nyelvű 
színház sikeres, hasznos és igen népszerű program, amelynek érdemes a jövőjéről is 
gondolkodni. A kérdés tehát az, hogyan kívánják a dolgot tovább működtetni, és milyen 
irányban szeretnének tovább lépni. Természetesen Fekete Péternek már erre is vannak 
a jó ötletei. Legutóbbi bemutatójuk azt is jelzi, hogy merre tartanak, hogyan tágítják 
tovább az angol nyelvű színház oktatási hasznosításának lehetőségeit. Az új kezdemé-
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nyezés lényege az, hogy ezúttal magyar darabot adnak elő Magyarországon élő angol 
színészek közreműködésével (Jon Fenner, Matt Devere, Mike Kelly) és természetesen 
angolul. A választás a fiatal, de már igen népszerű magyar író, Egressy Zoltán Sóska 
sültkrumplival című darabjára esett. Egressyt biztosan nem kell külön bemutatni, hiszen 
a fent említett művén kívül a Portugál, valamint a Kék, kék, kék című darabjait egyszerre 
több magyar színház is nagy sikerrel játssza.

Az angol fordítás az egyik Magyarországon élő angol színész, Mike Kelly munkája, 
aki kétlaki lévén jól ismeri már a magyar viszonyokat és kultúrát is.

A kezdeményezés másik érdekessége, hogy a darab magyarul is megtekinthető a 
Merlin Színházban, amely folyamatosan repertoáron tartja. így a gyengébb nyelvi 
felkészültségű diákok is megpróbálkozhatnak egy angol nyelvű előadással (miután 
megnézték a darabot magyarul). A vállalkozás előnye az, hogy a fogadó intézmények 
rendezhetnek úgymond egy színházi napot, amelynek keretében ugyanaz a darab 
elhangzik először magyarul, majd néhány órával később angolul is (a sorrend fordítva 
is jó). Az előadások között és után pedig a diákok (és tanárok) leülhetnek az alkotókkal 
beszélgetni egy pohár ital mellett.

Másrészt az is fontos, hogy ez az angol nyelvű előadás itt marad, hiszen a színészek 
itt élnek. Az iskolák így könnyebben tudnak egyeztetni, mert az időpontokat illetően 
nagyobb a választási lehetőség.

Őszintén remélem, hogy sokan lesznek még, akik a „házhoz menő” angol nyelvű 
színházi előadásait a jövőben élvezhetik.

A program iránt érdeklődők a következő számokon kérhetnek további felvilágosítást: 
Fekete Péter 06/30 23333 143 Csóka Tímea 06/30 3669852

feketep@ matavnet.hu csokatimea@freemail.hu
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