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ÖSSZEFoGlalÁS

A Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv címmel 2017 őszén megjelent kötetben a ha-
zai alkalmazott színházi műfajokról, a színházi nevelés és színház-pedagógia egészére kiterjedő, 
2017 során zajlott kutatás és a kutatáshoz kapcsolódó egyeztetési folyamat eredményeiről szá-
moltunk be. A projektben kiindulásként a Színházi nevelési programok kézikönyve által javasolt 
alapfogalmakat használtuk. A kutatást és a szakmai egyeztetési folyamatot az InSite Drama ko-
ordinálta. Az alkalmazott színház a színházi eseménnyel és a színházi eszköztárral is dolgozik. 
A művészi eszközöket rendhagyó módon alkalmazza a kihívást jelentő (szociális/etikai) problé-
mák körbejárása során. Vállalkozásaiban szociálisan érzékeny, társadalmi aktivitásra ösztönző, 
etikailag elkötelezett. A programok témái illeszkednek egyfajta hiánydramaturgiához: olyan 
jelenségek válnak aktuálisan és korunkra jellemzően színházi alapanyaggá, amelyek színpadi 
térbe emelésükkel tükrözik az értékvesztettséget, a társadalom anómiás állapotait, a periféri-
ára szorult létezést, egyéni krízist. A színházi nevelési tevékenységek alapvetően két csoportra 
oszthatóak: azokra, amelyeket megérintett a drámapedagógiai szemlélet, és azokra, amelyeket 
nem. Előbbibe tartozik egy színházi nevelési produkció vagy az improvizációkból születő diák-
színjátszó előadás, utóbbiba a beavató/értelmező színház vagy az egész osztályos feldolgozó 
beszélgetés. Az, hogy egy adott színházi műhely milyen színházi nevelési programokat szervez, 
nyilvánvalóan nem független a színház funkciójára, küldetésére vonatkozó nézeteitől. A mar-
káns szemléletbeli különbség a művészet és a nevelés feladatát illetően úgy is megfogalmazha-
tó, hogy a színház klasszikus értékeit visszük el az értékekben szűkölködőknek, avagy a színház 
eszközével segítjük a kifejezőeszközökben szűkölködőket, hogy megfogalmazzák saját rejtett 
értékeiket.
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aBSTraCT

The Handbook of Theatre in Education and Theatre Pedagogy published in Autumn 2017 reports 
on the research and conciliation process findings on applied theatrical genres, theatre in edu-
cation and drama in education that was conducted in Hungary in 2017. We took as our starting 
points the basic concepts suggested in the Theatrical Education Programs Handbook for the pro-
ject. The research and the professional negotiation process were coordinated by InSite Drama. 
Applied theatre uses both theatrical events and theatrical methods as tools, and it applies ar-
tistic means in unconventional ways while challenging problematic (social/ethical) issues. It is 
socially sensitive, socially activating and ethically engaged. The themes of the programmes suit 
a kind of ‘lack in dramaturgy’ setup: recent phenomena become actual and typical of the age 
theatrical topics, their appearance on the stage (or within the body of creators, actors, parti-
cipants or clients) mirror the loss of values, anomic conditions in society, marginalized existen-
ce or individual crises. The educational activities of the theatre are basically divided into two 
groups: those that are affected by the attitude of drama in education, and those that are not. 
The former group covers an educational theatre production or a student performance based 
on improvisation, while the latter would mean an initiating/interpretive theatre or a discussion 
with a whole class. What educational theatre programme a particular theatre organizes is clearly 
not independent of the theatre’s own ideas of its function and mission. The striking difference 
between the task of art and education can also be explained as presenting the values of classi-
cal theatre to the needy, or supporting persons lacking self-expression to formulate their own 
hidden values using theatrical tools. 

Kulcsszavak: színházi nevelés, színház-pedagógia, drámapedagógia

Keywords: theatre education, theatre pedagogy, drama pedagogy

A Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv címmel megjelent kötetben 
a hazai alkalmazott színházi műfajokról, a színházi nevelés és színház-pedagógia 
egészére kiterjedő, 2017 során zajlott kutatás és a kutatáshoz kapcsolódó egyezte-
tési folyamat eredményeiről számoltunk be (Cziboly, 2017). A projektben kiindu-
lásként a Színházi nevelési programok kézikönyve (Cziboly–Bethlenfalvy, 2013) 
által javasolt alapfogalmakat használtuk. A kutatást és a szakmai egyeztetési fo-
lyamatot az InSite Drama koordinálta. A 2017 októberében megjelent kötetet – a 
Magyar Tudomány e számában (924–925. oldalon) – Cziboly Ádám, a kiadvány 
szerkesztője mutatja be.

alKalmaZoTT SZíNHÁZ maGYarorSZÁGoN

A 20. századi alkalmazott, vagyis a nem kizárólag művészet- és produkcióorien-
tált színház a kritikai, brechti színházi formákból indult el, Paulo Freire pedagó-
gia-kritikai művein, s több fontos más előzmény mellett, a brit színházi nevelési 
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előadások (Theatre in Education) módszertanán és Augusto Boal „Elnyomottak 
Színháza” (Oppressed Theatre) gyakorlatán edződött (Boal, 1979; Golden, 2016; 
Oblath, 2017).

A hazai alkalmazott színházi gyakorlat a 21. század elején mint kutatás, ak-
ció, kísérlet, projekt, művészeti intervenció és társadalomkritikai attitűddel bíró 
fórum is megjelenik, így egyaránt hatással van a színházművészetre és a tár-
sadalomtudományokra. Az alkalmazott színházi formák nem szükségszerűen 
állnak kívül a művészeti és nevelési tartományon. A magyarországi társulatok, 
formációk, műhelyek tevékenységének jellemzője, hogy szociálisan érzékenyek, 
társadalmi aktivitásra ösztönzők, etikailag és bizonyos műfajokban csoportterá-
piás szemlélettel is elkötelezettek. Ha azonban az alkalmazott színházi működé-
sek legfontosabb céljait keressük, reflektálnunk kell arra a Jacob Levy Moreno, 
Bertold Brecht, Augusto Boal, Edward Bond által megrajzolt folyamatra, amely a 
nézőt cselekvővé, alkotóvá, vagyis résztvevővé tette.

A projektek középpontjában gyakran olyan társadalmi csoportok szereplői áll-
nak, akik számára a színház lehetőséget ad, hogy hallassák a hangjukat, képvisel-
jék az érdekeiket, közvetítsék az értékeiket, vagy maguk számára méltányosságot, 
esélyt és közösséget teremtsenek. Másképpen fogalmazva, a színház a közösség 
érdekében (theatre ‘for’ community), a közösséggel együtt létrehozott alkotás-
ban (theatre ‘with’ community) vagy a közösség által (theatre ‘by’ community) 
jön létre (Prentki–Preston, 2009, 10.). Az alkotói körök a legkülönbözőbb célok 
elérése érdekében alkalmaznak színházi formákat, például azért, hogy közelebb 
kerüljenek bizonyos társadalmi problémák megértéséhez, vagy hatalommal sze-
retnének felruházni (empowerment) olyan mozgásterében, szabadságában, a tár-
sadalmi és kulturális javak elérésében vagy képességeiben akadályozott, elnyo-
másnak kitett csoportokat, akik nem vagy csak korlátozottan képesek az önálló 
érdekképviseletre. 

Magyarországon a közösségi színház modellje (fórumszínház, elnyomottak 
színháza, újabban dokumentum- és verbatim színház) legerősebben a szociális 
színházi formákban és a szociodramatikus aktivitásokban tapasztalható. Az al-
kalmazott színház a színházi eseménnyel is és a színházi eszköztárral is dolgozik. 
A művészi eszközöket rendhagyó módon alkalmazza a kihívást jelentő (szociális/
etikai) problémák körbejárása során. Vállalkozásaiban szociálisan érzékeny, tár-
sadalmi aktivitásra ösztönző, etikailag elkötelezett. A programok témái illesz-
kednek egyfajta hiánydramaturgiához: olyan jelenségek válnak aktuálisan és 
korunkra jellemzően színházi alapanyaggá, amelyek színpadi térbe emelésükkel 
(vagy az alkotók, színészek, résztvevők, kliensek testén keresztül) tükrözik az 
értékvesztettséget, a társadalom anómiás állapotait, a perifériára szorult létezést, 
egyéni krízist. 

Az alábbi táblázatban a különböző színházi eljárások terápiás, szociális, kö-
zösségi és pedagógiai területeken való lehetséges csoportosítása látható. Az azo-
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nos színű cellák a területek közötti lehetséges átfedéseket/átjátszásokat jelenítik 
meg a műfaj, a célok és az elérni kívánt célcsoportok tekintetében. Vitaindítónak 
szánt, bővíthető dobozok ezek: kísérlet az alkalmazott színházi eljárások terápiás, 
szociális és pedagógiai területeken való elhelyezésére.

1. táblázat. Kísérlet az alkalmazott színházi eljárások, társadalmi beavatkozások terápiás,  
szociális, közösségi és pedagógiai területeken való elhelyezésére (Novák, 2017, 73–74.)

Alkalmazott színházi formák (Applied Theatre)

Terápiás és terápiás 
jellegű alkalmazások
csoportterápiás, 
csoport-pszichoterápiás, 
művészetterápiás 
alkalmazások, gyógyító 
színház

Társadalmi 
beavatkozások
művészeti, közösségi és 
szociális alkalmazások és 
fejlesztések

Pedagógiai alkalmazások
művészeti és pedagógiai 
alkalmazások és fejlesztések

Pszichodráma (Psychodrama)
Gyermekpszichodráma, bibliodráma
terápiás szándék, ön- és társismereti, mentálhigiénés 
alkalmazások
(a résztvevők, kliensek célja az önismereti kompetencia 
szélesítése, a jól-lét és a gyógyulás)
Szervezetfejlesztési célú, workshop-jellegű, közösségépítő 
alkalmazások, drámatréning pszichodráma-technikákkal

Közösségi színház
(Community Theatre)
Fórumszínház, Elnyomottak színháza, Verbatim színház

Drámaterápia (Drama 
Therapy)
művészet- és csoportterápiás, 
gyógypedagógiai 
alkalmazások
dráma és színház SNI1, 
speciális szükségletű 
csoportokkal, akadályozott 
emberekkel
(a segítők célja a kliensek 
önismereti kompetenciájának 
szélesítésén keresztül a 
reintegráció, rehabilitáció, 
reszocializáció, inklúzió és a 
fejlesztés/gyógyítás)

1 SNI: sajátos nevelési igényű
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Alkalmazott színházi formák (Applied Theatre)

Színházterápia (Theatre 
Therapy) 
művészet- és csoportterápiás 
alkalmazások,
terápiás szándék, 
szenvedélybeteg-ellátásban 
történő alkalmazások
(a segítők célja a kliensek 
önismereti és művészeti 
kompetenciáinak szélesítésén 
keresztül a társadalmi 
reintegráció, rehabilitáció, 
reszocializáció, integráció és 
a fejlesztés/gyógyítás)

Szociális dráma és színház 
(Social Drama & Theatre)
reszocializációs, rehabilitációs célú alkalmazások,
szociális cirkusz, börtönszínház, hajléktalan játszók színháza, 
színház a gyermek- és ifjúságvédelemben
dráma és színház SNI, speciális szükségletű csoportokkal, 
akadályozott emberekkel
(nincsen kimondott terápiás cél, de lehet terápiás hatás/
hatóerő)
integrációs, szocializációs, reszocializációs célú alkalmazások

Szociodráma (Sociodrama)
Play back színház, szociodramatikus szerepjáték
(nincsen kimondott terápiás cél, de lehet terápiás hatás)
szervezetfejlesztés, közösségépítő alkalmazások, drámatréning

Performansz színház, 
népszerű/szórakoztató 
színház
interaktív improvizációs 
színház
tréningszerű alkalmazások
(Performance Theatre, 
Popular Theatre)
művészeti hatás, politikai, 
társadalomkritikai 
szándék, szórakoztatás, 
szervezetfejlesztés, intézményi 
tréning és coaching

1. táblázat  folytatása
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A színház- és drámapedagógiai kutatás elsősorban a szakirodalom feldolgozá-
sára, az alkotóműhelyek és programok felkutatására fókuszált. Bemutattuk a 
dokumentumelemzések eredményeit (beleértve az online-tartalmak, filmek és 
előadás-felvételek, Facebook- és YouTube-megjelenések vizsgálatát is). A ku-
tatást összegző tanulmányban az alkalmazott színház kulcsszereplőivel rögzí-
tett félig strukturált interjúk elemzésének eredményeit és a színházi nevelési 
szakmai közösség számára tett ajánlásokat fogalmaztuk meg (Novák, 2017, 
22–75.).

SZíNHÁZ ÉS NEVElÉS maGYarorSZÁGoN

Színház és nevelés kapcsolata korántsem magától értetődő. Voltak persze korok 
és alkotók, amelyeknek és akiknek művészi hitvallásában hangsúlyosan megje-
lent a színház ilyen jellegű szerepvállalása, ám az utóbbi kétszáz évben nem ez 
volt a jellemző. A színház ma jobbára idegenkedik ettől, s az alkotói és befogadói 
szuverenitást féltve igen hamar didaxist kiált.

A művészetpedagógia klasszikus hagyományát radikálisan újraíró, legfrissebb 
színháztörténeti fordulat az alkalmazott színház fogalmának megjelenése volt. 
Kricsfalusi Beatrix (2016) az alkalmazottságot a célelvűséggel azonosítja, amely-
nek mentén az ide sorolható kezdeményezések szembeállíthatóak a hagyomá-
nyos művészszínház l’art pour l’art önmagáért valóságával. A színház általános 
„embernevelő” funkciója persze közhely – ennek reflektálatlan és strukturálatlan 
jelenléte azonban nem esik egybe, s főként nem váltja ki a sajátos eljárásait a ki-
jelölt cél elérése érdekében szándékoltan alkalmazó szakterület működését. Itt a 
színházművészet igénybe veszi a pedagógia tapasztalatát, azaz a színházi élményt 
egy tudatosan szervezett tanulási folyamat részeként gondolja el. A társadalmi/
politikai és a pszichológiai/terápiás feladatvállalás mellett harmadikként fogal-
mazódhat meg a pedagógiai cél (vö. Bethlenfalvy, 2015; Kiss, 2015; Golden, 2016; 
Novák, 2016).

Azzal összhangban, ahogyan Szauder Erik (2006) a drámapedagógiát nem 
puszta módszerként, hanem önálló pedagógiai rendszerként értelmezi, azt is 
mondhatjuk, hogy a színházi nevelési tevékenységek alapvetően két csoportra 
oszthatóak: azokra, amelyeket megérintett a drámapedagógiai szemlélet, és azok-
ra, amelyeket nem. Előbbibe tartozik egy színházi nevelési produkció vagy az 
improvizációkból születő diákszínjátszó előadás, utóbbiba a Ruszt-féle beavató/
értelmező színház vagy az egész osztályos feldolgozó beszélgetés.

Az, hogy egy adott színházi műhely milyen színházi nevelési programokat 
szervez, nyilvánvalóan nem független a színház funkciójára, küldetésére vo-
natkozó nézeteitől. A markáns szemléletbeli különbség a művészet és a nevelés 
feladatát illetően úgy is megfogalmazható, hogy a színház klasszikus értékeit 
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visszük el az értékekben szűkölködőknek, avagy a színház eszközével segítjük 
a kifejezőeszközökben szűkölködőket, hogy megfogalmazzák saját rejtett érté-
keiket.

Mindebből az is következik, hogy a színházi nevelés legtágabb meghatározá-
sában a szemlélet aligha tehető kritériummá, azaz a színházi nevelés kiterjesztett, 
irányzatok és személyes elköteleződések fölött álló fogalmához akkor juthatunk 
el, ha sem a színház, sem a nevelés tekintetében nem érvényesítünk előzetes elfo-
gultságokat (Golden, 2017, 76–111.).
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