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A megvalósuló drámaóra ilyen típusú tervezését, vagyis a következő tervezési szakaszt legalább ekkora 

terjedelmű munkában lehetne kifejteni, ezért itt most erre nem vállalkoztam.  
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Drámapedagógiai központ 

a Marczibányi téren1 
Kaposi László 

A hetvenes évek elejétől, vagyis közel két évtizede jelen volt már Magyarországon a drámapedagógia, 

amikor kezdetét vette egy olyan munkafolyamat, aminek hatása egy-két év elteltével a kortársak számára 

is érezhetően fontossá vált, utólag visszatekintve pedig jól láthatóan fordulópontot jelentett a dramatikus 

nevelés hazai történetében. 

Mi lehet a magyarázata annak, hogy amikor a drámapedagógia már nem csak nyugaton, hanem ná-

lunk is létezik, a neveléssel foglalkozók széles körében országosan ismertté, társadalmilag tudomásul vet-

té vált, amikor ez a kreatív embereket nevelő pedagógiai irányzat a tűrtből elfogadott helyzetbe került, 

éppen akkor indul el valami új? 

Többek között erre is magyarázatot keres e dolgozat, továbbá áttekinti azt a máig tartó működést, 

amivel a Marczibányi Téri Művelődési Központ drámapedagógiai tevékenysége2 immár 15 éven át hat a 

magyar drámapedagógiára. 

 

Nem lehet csak a személyi feltételekre fogni a dolgot.  

Bár ezek kétség kívül nagyon fontosak. Szakall Judit 1988-ban megpályázta (már akkor pályázni kel-

lett!) a budapesti II. kerületi közművelődési intézmény vezetői állását, s meg is kapta azt, szeptembertől ő 

az igazgató. Régi műsorfüzeteket nézegetve: a Marczibányi téri intézmény az igazgatóváltás előtt átlagos 

közművelődési programot produkált. Működési területei zömében nagyjából azt és úgy csinálta, amit a 

többiek, de talán kicsivel többet abból.  

A dolgozatunkban vizsgált szakterületre vonatkozó programokat áttekintve: volt itt gyerekszínházi 

bérlet (mint tudjuk, ilyen sok házban volt), sűrűn tartott előadásokat az Állami Bábszínház. Amivel több 

                                                      
1 A dolgozat a Szakmatükör 4. című kiadvány számára készült. (Szakmatükör 4. A budapesti közművelődési intézményekből – a 

80-as évektől – elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések. Kiadta a Budapesti Művelődési Központ, 2005-ben, a 

Módszertári füzetek sorozat 12. kiadványaként. Szerkesztő Slézia Gabriella.) A most közölt változat néhány ponton apró javítá-

sokat tartalmaz. 
2 Időnként változó nevet adtunk neki, mint pl. Budapesti Drámapedagógiai Központ, de soha nem jelentett önálló intézményt. 

Egy hosszú ideje futó, intézményi méreteket öltött projekt idővel változó elnevezései szerepelnek az alábbi szövegben. 
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volt az itteni program: télen-nyáron így történt, mert az iskolai tanév befejeztével a hűvösvölgyi szabadté-

ri színpadon folytak tovább az előadások. Volt ifjúsági színjátszó csoport, olyan amilyen: műkedvelő, eb-

ből másutt több is, meg sokkal jobb is akadt. Iskolai ünnepélyeknek is teret adott a ház, másutt is így tör-

tént. De voltak játszóházak is – nyilván nem csak itt, ezek pedig ebben az időben a „valamit akarók” 

programjai közé tartoztak, szervezői oldalról is! Éppen a Szakmatükör egyik előző kötetében olvashattuk 

Legéndi Miklósné írását, aki Szakall Judit elődje volt a Marczibányin: gyerekfoglalkozások, gyermek ját-

szóházak rendszeresen voltak itt.  

Talán éppen ezért értékelte Szakall Judit úgy az „előzményeit”, hogy „...ez egy igényes művelődési 

ház volt. Meghatározta a környéken élő alkalmazotti, értelmiségi, polgári réteg hatása a házat. Voltak itt 

populáris rendezvények is, jócskán, például Vidám Színpadi sorozatok, de működött nyelviskola is. Voltak 

gyerekszínházi előadások, természetesen kérdés, hogy milyenek… Vasárnapokon családi délelőttök vol-

tak, azok keretében játszóház jellegű programok, és a hűvösvölgyi Nagyréten hetente voltak bábelőadá-

sok. Egy kültelki intézményben nyilván más lett volna a program.”3 

Szakall Judit gyermekszínjátszó szakember: a Néphadsereg Művelődési Házának gyermekszínpadát ve-

zette, s ezzel a csapattal műfajteremtő, nagy jelentőségű előadásokat hozott létre. A drámapedagógiai 

szemléletű próbamunkát feltételező életjáték kidolgozása jelentős mértékben az ő munkásságához köthe-

tő. Nemrégiben, a Csokonai-díj átvételekor nyilatkozta, visszaemlékezve a kezdetekre: „az, hogy egy in-

tézményvezetőnek milyen a saját érdeklődési köre, az alapvetően meghatározza, hogy mit csinál, s mindez 

kihat az intézményre is. Ha én a fotóművészet vagy a kertművelés iránt érdeklődtem volna, akkor az felte-

hetően érzékelhető lett volna itt, az intézmény programjaiban. Tagadhatatlanul személyfüggő egy-egy 

ilyen intézménynek a vezetése. Mivel az én életem arról szólt, hogy gyerek és színház, minden, ami ebbe 

beletartozik, az megjelent itt... Kezdve azzal, hogy az előző munkahelyemen működtetett gyerekszínjátszó 

csoportot áthoztam, mert ez igazából csak annyiból állt, hogy a gyerekek nem oda jártak, hanem ide, 

vagyis a városnak egy másik végébe kellett villamosozniuk: a színjátszó csoport működött tovább.” 

A személyi feltételek másik részét kezdetben e sorok írója „jelentette”. 1990 szeptemberében kerül-

tem a Marczibányi térre, mint közművelődési csoportvezető. Akkor már évtizedes, kiterjedt gyermek- és 

diákszínjátszó csoportvezetői múlt állt mögöttem, több csoportot vezettem egyidejűleg. Többek között 

azért tehettem ezt, mert előző munkahelyemen, gödöllői népművelőként (is) belefért mindez a munkakö-

römbe a színjátszó és drámapedagógiai tárgyú nagyrendezvények, módszertani programokat szervezése, 

kiadványok szerkesztése és megjelentetése stb. mellett. Szakall Judittal is a gyermekszínjátszás kapcsán 

találkoztam: az Origo nevű, Szakall vezette csoport előadásán, a drámapedagógiai egyesület alakulásakor, 

majd a Gödöllőn megrendezett Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválon.4  

Az országos kitekintés, a szakmai háttér miatt szorosan a tárgyhoz tartozik, ezért említem: a gödöllői 

országos találkozóra azért volt szükség, mert az állam ilyen irányú munkára rendelt intézményei a rend-

szerváltás előtti években már többnyire képtelenek voltak azon programok megszervezésére, amelyek ta-

lán még értelmet adhattak volna létezésüknek. Így a színjátszás területén jobbára csak mint az államhata-

lom, a szocialista rendszer kulturális területre delegált képviselete jelentek meg. A hagyományos pécsi 

gyermekszínjátszó fesztivál helyett azért került sor az országos felfutásos rendszerben lebonyolított és 

Gödöllőre „kifutó” rendezvényre, mert évek óta nem volt már országos találkozó, s azért, mert a hierar-

chia alján, beosztott népművelőként, de gyakorló csoportvezető-rendezőként ezt észrevettem. Hasonló 

volt a helyzet a diákszínjátszás terén is. A Népművelési Intézet nem volt hajlandó tudomást venni a cso-

portok igényeiről, miszerint nem kétévente van szükség fesztiválokra, hiszen a csoportok a köztes évek-

ben is dolgoznak, továbbá arról, hogy nem az ország azon településein kell színjátszó rendezvényeket tar-

tani, ahol erre a minimális technikai feltételek sem biztosítottak. Ezért kerülhetett sor több országos talál-

kozóra Gödöllőn, „nyugati pénzből”. Az akkoriban indult Soros Alapítvány adott – felismerve a szükség-

állapotot – a gödöllői találkozókhoz pénzt: annyit, amiből egy művelődési ház meg tudta rendezni hol a 

diákok (középiskolások), hol a gyermekek (általános iskolások) színjátszó fesztiválját, országos felfutó 

rendszerben.  

A fenti programok szervezése mint szakmai múlt állt mögöttem – ezzel a gyakorlattal kerültem a II. 

kerületi művelődési központba, ahol két és fél évig dolgoztam, előbb fő-, majd „félállásban”, utóbb „kül-

sősként”. 

 

                                                      
3 Interjú 2002 nyarán. Készítette Kaposi László. 
4 És később együtt dolgoztunk a veresegyházi gyermekszínjátszó táborban. 
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Az emberke tragédiája, Ficseri Gyermekstúdió, Nagymuzsaly – Szauder Erik felvétele 

Az országos körképből csak látszólag hiányzik a drámapedagógia helyzete. Benne van, hiszen ha-

zánkban a drámapedagógia története két évtizeden át, a 70-es és a 80-as években, összefonódott a gyer-

mekszínjátszáséval. Annyira, hogy sokan azonosnak tekintették a kettőt. (A drámapedagógiai képzések 

elvégzését azért vették örömmel az iskolai igazgatók, mert akkor már lesz, aki megrendezi az esedékes 

iskolai ünnepi műsort...) Erre okot adott az, hogy a drámapedagógiának csak a színházias irányultságú is-

kolája jutott el hozzánk, így a drámapedagógia a hétköznapokban a gyermekszínjátszás gyakorlatához kö-

tődött, ünnepi megjelenéseiben pedig a gyermekszínjátszó találkozókhoz, fesztiválokhoz. A drámapeda-

gógia és a gyermekszínjátszás kapcsolatában ki járt jobban, nem lehet tudni...  

A 70-80-as években a közoktatás intézményrendszerével szemben a közművelődésiek valamelyest ta-

lán nyitottabbak voltak (talán kevésbé ellenőrzöttek lettek volna, vagy csak a tűrt tevékenységek köre volt 

itt szélesebb?), mindenesetre a gyermekszínjátszó csoportok munkáját megújító dramatikus módszerek és 

azok gyakorlói, képviselői, tanítói itt sokkal inkább kaphattak teret, lehetőséget. A gyermekszínjátszók 

mellett főként a közművelődési intézmények fenntartásában működő gyermek bábos csoportok munkájá-

ban és a dramatikus (továbbá a kultúrhistóriai, történelmi, manuális stb.) játszóházakban jelent meg 

mindannak egy-egy szelete, amit ma a dramatikus tevékenységek közé sorolunk.  

Magyarázatot keresve arra, hogy a 70-es években, de később is, egészen a 90-es évek elejéig (nagyjá-

ból a rendszerváltásig) a drámapedagógiának miért csak egy szűkített metszete jelent meg hazánkban, a 

már említett intézményi-befogadói háttér mellett a közvetítő személyekre is gondolnunk kell: akiknek a 

közvetítésével információt kaphattunk a más országokban e téren végzett munkáról, azok szűrőként is 

működtek, azt hozták be, ami számukra fontos volt, illetve azt, amit behozhattak.  

A közvetítő országok hatása is hasonló volt. A dráma terén a „tiszta forrás” Anglia, de nem mindent 

tőlük hoztunk be, hanem példának okáért csehszlovák és német közvetítéssel is eljutottak hozzánk mód-

szertani ismeretek. És feltehetőleg a későbbiekben is működött a „személyes érintettség”, a „mi ezt tartjuk 

fontosnak, támogatandónak, ezt tűrjük, ezt tiltjuk... stb.” elve is érvényesülhetett (ez bőven belefért az ak-

kor még „létező” szocializmusba): a személyek hatása így is megjelenhetett. A 70-es évek végére tekinté-

lyes méretűvé és kidolgozottságúvá váló angol drámapedagógiai módszertani irodalom és az arra épülő 
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alkalmazási tapasztalatok nem jelentek meg nálunk. Ezzel sikerült másfél-két évtizedes késést összeszed-

nünk, amit a 90-es évek közepének „nagy menetelésével” is csak legfeljebb csökkenteni tudtunk... 

A gazdátlanság, elhanyagolt állapot, amit taglaltunk már a gyermekszínjátszás kapcsán (s amiben 

nyilvánvaló szerepe volt annak, hogy a gyermekszínjátszást is pénzelő Úttörőszövetség fontossága és fel-

tehetőleg a költségvetése is egyre inkább csökkent), nos, az jellemezte a drámapedagógiai helyzetét is a 

nyolcvanas évek második felében. Elfogytak a képzések, nem jelentek meg új módszertani anyagok – a 

szakmai távlatok hiánya szürkítette a képet. 

 

A hazai drámapedagógia fejlődésének jelentős lökést adott a Magyar Drámapedagógiai Társaság lét-

rejötte. Meg kell jegyeznünk, mert témánk szempontjából fontos, hogy ennek létrehozói között ott volt 

Szakall Judit és én magam is – alapító vezetőségi tagja voltam ennek az elsők között létrejött civil szerve-

zetnek. Az alakuló közgyűlés 1988 decemberében volt, a bejegyzés a következő év elején történt meg, a 

tevékenység csak ezután indulhatott. Mire az egyesület munkája a központtól távolabb is érzékelhetővé 

vált, addig el kellett telnie még pár esztendőnek, vagyis a megalakulását követő első években a társadalmi 

szervezet működésének hatása legfeljebb csak a szervezeti keretek oldaláról volt jelentős.  

Ez idő alatt viszont nem csak létrejött, hanem minőségileg-mennyiségileg egyaránt jelentős tevékeny-

séget bontott ki a Budapesti Drámapedagógiai Központ. Ezzel azt is állítjuk: abban, hogy hol tart ma a 

magyar drámapedagógia, nagy szerepe volt (és van) a II. kerületi intézménynek. Míg a szervezeti élet és a 

hatóságok felé történő képviselet terén a civil szervezetként létrejött Magyar Drámapedagógiai Társaság 

tett meg fontos lépéseket, addig a Marczibányi téren (néhány kiragadott példát említünk csak) rendezvé-

nyeket, fesztiválokat, táborokat, hazai alaptanfolyamokat, külföldi előadók vezetésével képzéseket, ké-

sőbb mesterkurzusokat szerveztek, módszertani kiadványokat fordíttattak, írattak, jelentettek meg, továb-

bá forgalmazták is azokat. 

Mindehhez adott volt egy építészetileg és technikailag újnak, korszerűnek nem, szépnek végképp nem 

mondható intézmény: határozottan csúnya színházterem, ami a  nagytermes szemlélet idején készült (és 

ott maradt a működtetők nyakán), színpadi-színházi adottságait tekintve akkoriban alig jobb egy nagyobb 

mozinál, egy kamaraterem, közepén két, minden irányból megkerülhetetlen, csak statikailag funkcionális 

oszloppal és több olyan kisebb terem, ami önmagában nyilván nem tenné vonzóvá az intézményt a dra-

matikus tevékenység művelői számára. Ez az infrastrukturális feltételrendszer állt rendelkezésre a 90-es 

évek elején – akkor még úgy tűnt – a lehető legteljesebben változtathatatlanul.5 

Fontos az is, hogy ez az intézmény mindenek felett kerületi művelődési központ – erre kapja a költ-

ségvetését, a bevételét is jobbára a kerületi célokra kell felhasználnia. És ne feledjük, ezt a területi ellátó 

funkciót a „Marczi” minden esetben, mégpedig kiválóan megfelelve betölti, s csak ezen felül lehet, pél-

dának okáért budapesti drámapedagógiai központ. És érdekes: az „alaptevékenységen” felül „belefér” 

rengeteg program – nem is áll üresen a színházterme, még a délelőtti és a koradélutáni órákban sem. És 

mivel működtetik, hát itt folyamatosan van valami. És valaki. 

 

A fentiekben vázlatosan megrajzolt országos szakmai háttérrel, a felskiccelt szűkebb környezettel, a 

szakmai vezetők személyében jelzett személyi feltételek közepette a művelődési központ életében egyre 

jelentősebbé vált a fiatalok színjátszása és a drámapedagógia. Apró lépések, araszolgatás az első években, 

majd hirtelen jelentős változás: átfogó program, nagyobb mennyiségi mutatók. A mellékletben található 

táblázatból kitűnik, hogy 1989-ben csak és kizárólag a gyermekszínjátszásra korlátozódott a programok 

bővülése: míg az előző években a vizsgált szakterületeken jóformán semmi említésre méltó nem történt, 

ebben az esztendőben új csoport indult a házban, bemutatót tartott a hamar őshonossá vált társaság, az 

Origo Színpad, ennek egyik előadását itthon és külföldön egyaránt láthatták nézők. A Felhőtlen c. pro-

dukciót még a televízió is bemutatta. Volt egy belső képzési célokat szolgáló tábor, és első ízben került 

megrendezésre egy színjátszó találkozó, mégpedig Szín-Folt6 néven. 1990-ben már jelentkezett néhány 

új, az intézmény által addig nem művelt tevékenységi forma. Elindult egy drámapedagógiai tanfolyam, az 

intézmény gyermekszínjátszó tábort szervezett, helyileg Veresegyházon. Közben a magyar gyermekszín-

játszás egyik nagy sikere külföldön: a lingeni világtalálkozón rendkívül jó visszhangja volt az Origó elő-

adásának (Felhőtlen, r.: Szakall Judit).7  

                                                      
5 Csak a 90-es évek második felében történt jelentősebb műszaki fejlesztés az intézményben – ezen belül a színházterem 1997-es 

felújítása a legfontosabb. 
6 Ezt az elnevezést a Magyar Művelődési Intézet a későbbiekben „átvette” a színjátszással foglalkozó hírlevele számára. 
7 Sikerükre jellemző, hogy meghívást kaptak (még) a genfi ENSZ központba is. 
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Ahol a táblázat kezd megtelni, bár ez még nem a „csúcsra járatás” éve, az az 1991-es esztendő. A 

nagy újítások éve volt: sok olyan program vette kezdetét ekkor, amely azóta „hagyománnyá nemesült”, s 

köztük van olyan is, amely már a „történet része”. „Rendszerváltás” a drámapedagógiában: olyan tevé-

kenységek indultak el, amelyek túlléptek az addigiakon. Ezek nem csak az intézményi múlthoz képest 

hoztak újat – országosan is jelentősek voltak. 1991-ben fontos képzéseket indított a Marczibányi tér, 

mégpedig olyanokat, amelyek a szakmai térkép fehér foltjait vették célba: nemzetközi téren is ismert és 

elismert angol drámaprofesszor vezette kurzus, drámapedagógiai tanfolyam, (rég nem volt) gyermekszín-

játszó rendezői képzés jött létre. Forgatókönyv-pályázatot írt ki az intézmény gyermekszínjátszóknak szó-

ló, általuk játszható darabok írására.8  

1991-ben országos szervezésűvé vált az intézmény gyermekszínjátszó tábora. A helyszín évről évre 

változott, ebben az esztendőben a fóti gyermekváros volt (mint az alábbiakból kiderül, több programnak 

is a gyermekvárosban bérelt helyet a művelődési központ). A II. kerületi intézmény 1991-ben társrende-

zője volt a diákszínjátszók országos táborának is (a helyszín ismételten Fót). Új civil szervezet volt a 

partner, nevezetesen az ebben az évben megalakult Országos Diákszínjátszó Egyesület, amely a Marczi-

bányi tér alkalmazottját, e sorok íróját választotta elnökévé. Ez a „személyi összefonódás” lehetővé tette, 

hogy az infrastrukturális háttér, pénz és apparátus nélkül létrejött társadalmi szervezet programjainak egy 

része a Marczibányi térre kerülhessen: az intézmény adta azok megszervezéséhez és kiszereléséhez a hát-

teret, pontosabban annak egy részét, a többit az Almássy téri Művelődési Központ és a Ferencvárosi Mű-

velődési Központ Kosztolányi Művelődési Háza, Breyer Zoltán és Illés Klári tevékenységének köszönhe-

tően. A táborban jelentős, a következő évek országos fesztiváljain díjak sorát begyűjtő előadások előké-

születei történtek meg; az akkori táborozók közül többet is ma a színházi élet jelentős(nek tartott) alkotói 

közé sorolnak.  

A budapesti gyermekszínjátszó találkozón nagyon sok csoport volt. Ennek a programnak a gazdája-

ként határon kívüli magyar csoportokat is meghívott a II. kerületi intézmény, így létrejöhetett egy akkor 

még különlegesnek számító találkozás, amikor nem csak a „belüli” magyarok találkoztak és ismerkedtek 

a „kívüliekkel”, hanem a pl. a kárpátaljaiak a vajdaságiakkal...9 

A fentieken kívül is volt még „első alkalom” ebben az esztendőben: azóta is évente ismétlődik a drá-

mapedagógiai hétvége. Ez a rendezvény pár év alatt a művészettel történő nevelés e területén a legna-

gyobb magyarországi módszertani programmá nőtte ki magát. 

Az év legjelentősebb eseményének mégsem az említettek számítanak. Ma már egyre tisztábban látha-

tó, hogy a hazai drámapedagógia történetében új fejezetet nyitott az 1991 nyarán Fóton megtartott, a 

Marczibányi Téri Művelődési Központ által szervezett továbbképzés. Ennek vezetője David Davis, a bir-

minghami egyetem drámatanára volt, aki érzékletes és átfogó képet adott a drámának Angliában már több 

mint két évtizede virágzó válfajáról, a tanítási drámáról (angol elnevezéseit sorolva: drama in education, 

DIE, educational drama). A kurzuson részt vett jóformán a teljes hazai „élgárda”. A sok új szakmai infor-

máció hatása tagadhatatlanul erős volt, s két alapvetően különböző reakciót váltott ki: a csak hosszú évek 

alatt feloldódó, kezdetben teljesnek mondható elzárkózás volt a résztvevők egyik csoportjának reakciója, 

s mintha részben (de szerencsére nem teljesen) generációs kérdéssé is vált volna, főként az idősebbektől 

hallhattuk: „ez angol út, mi a magyar úton járunk”. A résztvevők másik csoportja lázas tanulásba kezdett. 

Pontosabban akkor kezdhettek, amikor ennek a tanulásnak a feltételei sokunk számára megadattak. 

Még az angol nyelvű szakirodalom sem állt rendelkezésünkre, nemhogy annak magyar fordítása. Amint 

az első probléma elhárult, jelentkezett az újabb: a drámapedagógia két évtizedes magyarországi története 

során még a szaknyelv sem született meg. Nem volt magyar terminológia, amire át lehetett volna ültetni 

az angolok bőséges tudását, tapasztalatát. És amint ez is megszületett, akkor nem volt hazai tanár, aki ok-

tatni tudta volna a tanítási drámát. A terminológia megalkotása, a szakirodalom fordíttatása, kiadása, egy 

szűkebb kör gyors kiképzése a tanításra, illetve a későbbi multiplikátori feladatokra, rendezvények szer-

vezése, ahol a dráma ezen – itthon még nagyon is újnak számító – válfaja működés közben felmutatható. 

Nos, ennek a tanulási-tapasztalási-kipróbálási-adaptálási folyamatnak az irányításában jelentős szerepe 

                                                      
8 Később ez a pályázat adja majd a Színházi füzetek című szakkönyv-sorozat első kötetét. 
9 Szakall Judit nyilatkozta a már említett interjúban: „...először hívtunk meg határon kívüli magyar gyermekszínjátszó csoporto-

kat, ha jól emlékszem öt régióból jöttek gyerekek. Döbbenetes volt. Annyira szegények voltak például a kárpátaljai gyerekek, 

hogy a villamost nem tudták kifizetni, a Nyugatiból úgy jöttek gyalog ide a fesztiválra. Ez volt az első alkalom, hogy határon túli 

magyar gyerekek más határon túli magyarokkal találkozhattak. Nem csak a budapesti csoportokkal, hanem pl. a kárpátaljaiak a 

felvidékiekkel... Ez a rendszerváltás környékén volt, s döbbenetes élmény volt a résztvevő budapesti csoportoknak: a budapesti 

gyerekek nem tudták, hogy mit jelent felvidéki vagy kárpátaljai gyereknek lenni... Már akkor látszott az egyes régiók szegénységi 

szintje... Ez volt az első ilyen rendezvény – fontos áttörés volt a ’demokrácia hajnalán’...” 
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volt az 1991 végén megalakult Kerekasztal Színházi Nevelési Központnak10, az első olyan hazai munka-

közösségnek, amely a drama in education (DIE) elméletére épülő színházi nevelési gyakorlat adaptálását, 

honosítását vállalta fel (theatre in education, TIE, ez a betűszó szakmai körökben ma már közismert). A 

fentiekben már említett formában jelentkezett ismét a „személyi összefonódás”, ezzel az együttműködés a 

Marczibányi tériekkel. A II. kerületi intézmény és a Kerekasztal kapcsolatára az egymást erősítő együtt-

működés volt jellemző kezdettől fogva: szakmai oldalról a Kerekasztalé volt a vezető szerep, míg szerve-

zési oldalról a tevékenység generálását gyakran egyedül, amikor éppen nem, akkor is „főszereplőként” a 

Marczibányi téri intézmény végezte. 

 

 

Kis kalapban kicsi ész, Abakusz Gyermekszínjátszó Kör, Debrecen – Szauder Erik felvétele 

A következő években az igények felkeltését és a felkeltett igények kielégítését egyaránt szolgáló te-

vékenységek sora jelent meg a Marczibányin. Hogy mikor melyikből volt több, az évről évre változott – a 

mellékletben szereplő táblázat szerint mintha a páratlan évek az újítások, a bővülés, a terjeszkedés évei 

lettek volna, a páros esztendőkben pedig az előző évben kitalált és elindított programok letisztult, finomí-

tott, bővített változatban történő üzemeltetése történt volna.  

A Marczibányi Téri Művelődési Központban létrejött budapesti műhely következő nagy éve az 1993-

as volt: miközben tovább futott minden addigi jelentősebb rendezvény (országos gyermekszínjátszó talál-

kozó, drámapedagógiai hétvége, tanfolyamok drámapedagógusoknak és gyermekszínjátszó rendezőknek, 

gyermekszínjátszó táborok, alap- és posztgraduális képzés jeles angol drámatanár vezetésével), az intéz-

mény egy év alatt megjelentette a Színházi füzetek című könyvsorozat első öt kötetét. A magyar drámape-

dagógiai és gyermekszínjátszó szakirodalom terén jelentős eredmények fűződnek az ekkor indult, máig 

tartó kiadói és forgalmazói tevékenységhez. A sorozatban megtalálhatók az angol szakirodalom legfonto-

sabb műveinek magyar fordításai, valamint fontos hazai kiadványok is. Ebben az esztendőben került ki-

adásra a Bolondos királyság, királyi bolondság, a Dramaturgiai olvasókönyv, A tanítási dráma elmélete, a 

Drámajátékok és a Játékkönyv c. kiadvány.11  

                                                      
10 A munkát 1991 végén kezdtük, míg a társulatot fenntartó egyesület jogilag 1992 januárjában jött létre. 
11 Ezen kiadványok sorozatszerkesztője voltam, némelyik kötetnek szerkesztője is.  
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Ebben az esztendőben kiterjedt formában jelent meg a Kerekasztal TIE-társulatának munkája a Marc-

zibányi téren: tanítási napokon több alkalommal volt látható itt a Fehérlófia című foglalkozás12, hétvégé-

ken a Játszószínház programsorozata nyújtott kínálatot a színházi nevelés iránt érdeklődőknek, és sor ke-

rült ilyen típusú nyári táborra is.  

Az ebben az esztendőben szakmásított drámajáték-vezetői vizsgára13 első alkalommal a Marczibányi 

téri intézmény szervezett képzést: a tanfolyam vezetőjeként a vizsgát – ez ma már szimbolikusnak is 

mondható, de akkor feltehetőleg gyakorlati oka volt – Gödöllőre, a Kerekasztal székhelyére vittem ki.  

Ez évben indult, Németh Katalin ötlete alapján, a Nyitott ajtó komplex fejlesztő foglalkozássorozat 

fogyatékos gyerekeknek és fiataloknak, aminek Juszcák Zsuzsa lett a gazdája, és említsük meg, hogy a 

Marczibányi tér adott helyet az 1993-as év végén az Ahogyan című konferenciának14, amely a magyaror-

szági személyközi kommunikációról szólt.15 

1994-ben az előző évihez hasonló jellegű rendezvényekre került sor, csak talán magasabb szinten. A 

szakma nagy nevei a vendégtanárok: Gavin Bolton tart kurzust a tanítási drámáról, míg a Marczibányin a 

Kerekasztal szervezésében lezajló, a színházi nevelésről szóló képzésnek Geoff Gillham a vezetője. 

Újabb jelentős, azóta is népszerű drámás kiadvány jelenik meg a Színházi füzetek c. sorozatban: Jonothan 

Neelands Dráma a tanulás szolgálatában c. munkája. És végül: ebben az esztendőben az Origo csoport 

nyeri Csurgón az országos diákszínjátszó fesztivál fődíját16 (ugyanitt két évvel korábban a Kerekasztal 

volt a fődíjas17). 

1995-től apránként, halmozódva, de végül is nagy mértékben változtak a drámával kapcsolatos felté-

telek (változott a társadalmi háttér), s közben változások álltak be a Marczibányi téren a személyi feltéte-

lekben is – mindez együtt jelentősen hatott a Budapesti Drámapedagógiai Központ működésére.  

A drámapedagógia helyzetét szabályozó jogi dokumentumok sorozata jelent meg. Ezek közül egyre, a 

„szakmásításra” már utaltam. Az alábbiakban megemlítek néhány fontosabbat a területre vonatkozó jog-

szabályok közül:  

 1993-ban bekerül az Országos Szakmai Jegyzékbe a drámajáték-vezetés – az évek során kb. 1100 fő 

vizsgázott is, annak ellenére, hogy egy év elteltével indoklás és szakmai szempontok nélkül törölték a 

képzések jegyzékéből a drámajáték-vezetést. (Ennek a vizsgának, bár jogilag nincs jelentősége, to-

vábbra is „presztízse” van a szakmában.) 

 1995: A dráma bekerül a Nemzeti alaptantervbe (tánc és dráma részműveltségi terület). A NAT meg-

jelenését követő pedagógus továbbképzési „dömping” során 1000 fő feletti létszámban tanulnak a ha-

zai pedagógusok drámát. 

 A dráma bekerül választható specializációként a közművelődési szakemberek képzésébe. 

 1998: Megjelenik az alapfokú művészeti iskolák színjáték tagozatának tantervi programja és köve-

telményrendszere – itt az alapfok hat évfolyamán a drámajáték a főtárgy.18 

 1998 végén rendelet szabályozza a pedagógusok továbbképzését – ennek megjelenése után, főként a 

következő esztendőben több tucatnyi drámapedagógiai tárgyú képzést akkreditáltatnak különböző in-

tézmények és szervezetek országszerte. 

 1998: A drámapedagógiai bekerül a felsőoktatásba: másoddiplomás (szakirányú tovább-) képzésként 

szerezhető drámapedagógus oklevél. Ezt a képzést a következő években több hazai felsőoktatási in-

tézmény indítja. 

                                                      
12 Az első magyarországi színházi nevelési program, amely nem csak a kísérleti szakaszig jutott el: a Kerekasztal társulata 200 

alkalommal játszotta. 
13 Kb. egy esztendeig tartott az az állapot, amikor képzéseink a szakmai jegyzék részét jelentették. Aztán ostoba, diktatórikus és 

bürokratikus döntéssel a megkérdezésünk és magyarázat nélkül lehetett megszüntetni (törölni a képzések jegyzékéből) ezt a kur-

zust. 
14 A konferencia koordinátora Gabnai Katalin volt. 
15 Erről a következő esztendőben jelent meg Lipták Ildikó szerkesztésében az előadásokat tartalmazó kiadvány Ahogyan/1. 

címmel. 
16 A Vérnász rendezője Schilling Árpád volt. 
17 Tankred Dorst Merlin avagy a puszta ország című kötetét kiindulópontként használta a Kerekasztal társulata, amelynek ez volt 

a legtöbb fesztiválsikert hozó produkciója. 
18 Színművészet-bábművészet – az alapfokú művészeti oktatás követelményei és tantervi programja. Az alapfokú művészeti is-

kolák új tagozatának tevékenységét szabályozó dokumentum létrehozásában alkotó szerkesztőként és a főtárgy tantervének egyik 

szerzőjeként vettem részt.  
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 2000: A kerettantervben modultárgy a tánc és dráma, önálló óraszámot kap az általános iskolák 5-6. 

és a gimnáziumok 9-10. évfolyamán.19 

 2001: A kétszintű érettségiről szóló kormányhatározatba bekerül a dráma érettségi alap- és emeltszin-

tű követelményeinek rendszere. 

 2002: Elkészül a dráma érettségi részletes követelménye – társadalmi vitára kerül...20 

A személyi feltételek változása kapcsán említjük, hogy 1994-ben Szakall Juditot választják meg a 

Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökének21. 1995-ben a Marczibányi tér alkalmazottja lesz Juszcák 

Zsuzsa, aki a maga csendes módján átveszi a terület összes programjának szervezését, és munkájával a 

szervezésben új minőséget mutat fel. 1997-ben a Marczibányi térre költözik a Kerekasztalból kivált szí-

nész-drámatanár csapat és önálló működésbe kezd Káva Színházi Nevelési Csoport22 néven. Ezzel az in-

tézmény hétköznapjainak szerves részévé vált a színházi nevelés: a Kerekasztal így is gyakran játszott itt 

(ezt teszi a továbbiakban is), és most még egy társulat tevékenysége jelenik meg.23 A drámapedagógia és 

a színházi nevelés lassacskán kitölti az intézmény hétköznapjaiból a délelőttöket.  

A későbbiekben az intézmény működését érdekes módon – egyben a magyar szokásoktól eltérően – 

nem a szinten tartás jellemzi: ha kisebb lépésekkel is, mint az a kezdeteknél történt, de a fejlődés tekinthe-

tő jellemzőnek, mennyiségi és minőségi téren egyaránt. Az ismétlődő, évről évre megrendezett  progra-

mok, a tevékenység gerince már rég kialakult, maguk a rendezvények „bejáratódtak”, vagyis társadalmi-

lag elfogadottá, ezzel együtt finanszírozhatóvá váltak, kialakult az igény ezekre a programokra, és megte-

remtődött a szervezési gyakorlat is, ami – nem utolsó szempont – az intézményen belüli helyzetüket is 

jobbá tette. A fentiek miatt jut idő és energia a kisebb, de nagyon fontos változtatásokra, időnként pedig 

új programokra is. Az utóbbiak közül talán a legjelentősebb a Gyermekszínházak Háza program elindulá-

sa, ami egy újabb „intézmény nélküli intézmény”24 a Marczibányin: a gyerekeknek, fiataloknak, illetve a 

nekik játszó színházaknak szervezett rendezvényeivel fejt ki nagy jelentőségű és a kőszínházak számára is 

mintaértékű, egyben erős kihívást jelentő tevékenységet.  

A Gyermekszínházi Szemle, amelyet 2001-ben rendezett meg először a művelődési központ, a Gyer-

mekszínházak Háza programsorozat talán legkiemelkedőbb állomása. A szemle a színház méltatlanul 

mostohán kezelt ágára, a gyerekeknek szóló előadásokra tereli a figyelmet oly módon, hogy a színházzal, 

színházi neveléssel foglalkozó szakemberek előzetes válogatása alapján hívják meg az előadásokat. A 

kamara jellegű, nívós, utaztatható produkciókat csokorba gyűjtve kiajánlják – többek között a közműve-

lődési szakembereknek –, így színvonalas, igényes előadások kerülhetnek színházaktól elzárt, ellátatlan 

területekre is. A 2001-ben megrendezett szemlére 14, 2003-ban 18 előadást hívtak meg.25 A megrendezett 

szemlék sikere egyértelművé tette, hogy szükség van egy állandó bemutató helyre, ahol az ország gyer-

mekeknek szóló színházi produktumai közül a legjobbak rendszeresen megtekinthetők.  

A hivatásos gyermekszínházi előadások mellett a Marczibányi Téri Művelődési Központ kiemelten 

figyel az amatőr gyermekszínjátszó csoportok munkájára. A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2005 ta-

vaszán tizennegyedik alkalommal hirdette meg az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Feszti-

vált, melynek fővárosi elődöntőit és döntőjét most is a művelődési központ rendezte meg. A hagyo-

mányos programon évente hatvan-hetven, általános iskolás korú gyerekekből álló, gyermekszínjátszó 

csoport mutatja be színpadi előadásait.  

Másfél évtized után a Marczibányi téren van a magyar drámapedagógia központja – itt kapott helyet 

és életteret a Magyar Drámapedagógiai Társaság titkársága. A legfontosabb rendezvények vagy itt történ-

nek, vagy innen szervezik azokat... Naponta van egy vagy két színházi nevelési program. Az ország kü-

lönböző távoli településeiről vándorolnak ide gyerekek és felnőttek játszani és tanulni... 

Minden jel arra utal, hogy ez a tevékenység itt továbbra is helyén van. Úgy legyen! 

                                                      
19 A tantervet kidolgozó munkacsoport vezetője voltam. Közreműködött Szauder Erik és Uray Péter. 
20 A Kaposi József vezette munkacsoportban Kereszturi Józseffel, Keserű Imrével és Szauder Erikkel dolgoztam együtt a kor-

mányhatározatban megjelentek és a részletes program megírásán. 
21 Szakall Judit ezt a pozíciót 1994-től egészen 2002-ig töltötte be. 
22 Később a Káva Kulturális Műhely elnevezést használják. 
23 2000-ben, amikor a Kerekasztal az ellehetetlenülő körülmények miatt feladja gödöllői bázisát, akkor a TIE szerepe még to-

vább erősödik a Marczibányi tér programjában. 
24 Vagyis egy intézmény méretű projektről van itt szó. 
25 Amíg a tanulmány kiadásra várt, a mennyiségi fejlődés folytatódott: a 2005-ös szemlére meghívott előadások száma tizenki-

lenc. 
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1988 Az Origo Színpad Felhőtlen c. előadása  Gyermekszínházi bérletsoro-

zat ősszel és tavasszal  (1988-

tól 

folyamatosan minden évben) 

  

1989 Az Origo vendégszereplése a CSEMADOK 

fesztiválján, Dunaszerdahelyen.  

A televízió bemutatja a Felhőtlen c. előadást. 

 

Megalakul a Kaktusz Színjátszó Csoport, 

viselkedési és beilleszkedési nehézségekkel 

küzdő gyerekek részére. 

A csoport vezetője: Juszcák Zsuzsa 

 

Nyári színjátszó tábor Pilismaróton 

    

1990 SZÍN-FOLT fővárosi színjátszó csoportok  

találkozója (52 csoport) 

 

I. Gyermekszínjátszó Világfesztivál, Lingen. 

Az Origo Színpad kiemelt elismerésben 

részesül. 

 

Gyermekszínjátszó tábor Veresegyházán 

Táborvezető: Kaposi László 

Drámapedagógiai tanfolyam. 

A képzés vezetői: Kaposi László 

és Szakall Judit 

   

1991 Az I. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó 

Találkozó – határon túl élő csoportok találkoztak 
magyar gyerekekkel; 30 vendégcsoport érkezett 
Kárpátaljáról, Felvidékről és Erdélyből 

 
I. Országos Gyermekszínjátszó Tábor – Fót 
Táborvezető: Kaposi László 

Országos Diákszínjátszó Tábor, Fót 

Táborvezető: Kaposi László 

David Davis (Anglia) egyhetes 

nyári kurzusa Fóton 

A résztvevők száma: 32 fő 

Az első drámapedagógiai 

szakmai hétvége 

 

 Színpadi játékok gye-

rekeknek c. pályázat. 

Forgatókönyv-pályázat  

6-14 éves gyerekek szá-

mára írt műveknek (50 

pályamű érkezett) 

Zsűri: Keleti István, 

Baranyai Gizella, Nánay 

István  

1992 I. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

fővárosi helyszínekkel 

 

II. Országos Gyermekszínjátszó Tábor, 

Nagykovácsi. Táborvezető: Szakall Judit 

Drámapedagógiai tanfolyam 

 

Gyermekszínjátszó rendezői 

tanfolyam 

 

A MTMK és a Kecskeméti Ifjú-

sági Otthon szervezésében Angli-

ába utazik tanulmányútra 12 

 Megalakul a Kerekasztal Színházi Nevelé-

si Központ (Gödöllő). Művészeti vezető: 

Kaposi László 

Fehérlófia (Sárkányok ellen) 
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magyar drámapedagógus 

1993 II. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

fővárosi helyszínekkel 

 

III. Országos Gyermekszínjátszó Tábor Ba-

konyoszlopon 

Táborvezető: Szakall Judit 

 

Erdman: Mandátum. Az Origo Diákszínpad 

előadása. Rendező: Szakall Judit 

 

120 órás drámapedagógiai 

tanfolyam 

Képzésvezető: Kaposi László 

Vizsgát tett: 11 fő 

 

Bevezetés a drámapedagógiába. 

Eileen Pennington alap- és 

posztgraduális képzése 

A képzésen 25 fő vett részt. 

 

Drámapedagógusok és gyermek-

színjátszó rendezők tábora 

Gödöllőn 

Nyitott Ajtó program alapítá-

sának éve – komplex fejlesztő 

foglalkozássorozat fogyatékos 

gyermekeknek és fiataloknak 

Programvezető: Juszcák Zsu-

zsa 

 

 

Színház–Dráma–Nevelés 

 

A Kerekasztal Játszószínháza – 

drámajátszókör 9-14 éves fiataloknak, két-

hetente. Foglalkozásvezető: Lipták Ildikó. 

Közreműködnek a Kerekasztal Színházi 

Nevelési Központ tagjai 

 

A Kerekasztal egyhetes tábora a Buda-

gyöngye Közösségi Házban 

 

Kerekasztal: 

Máeldun csodálatos utazása 

Fehérlófia 

Játszószínház 

Gabnai Katalin: 

Drámajátékok 

 

Duró-Nánay: Drama-

turgiai olvasókönyv 
 

Bolondos királyság, 

királyi bolondság 

 

Kaposi L.: Játékkönyv 

 

G. Bolton: A tanítási 

dráma elmélete 

1994 III. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

fővárosi helyszínekkel 

 

García Lorca: Vérnász, az Origo Diákszínpad 

előadása. Rendező: Schilling Árpád 

Bogáncs – a színjátszó csoport alakulása 

Csoportvezető: Szakall Judit 

 

Országos Gyermekszínjátszó Tábor 

Bánvölgyén. Táborvezető: Szakall Judit 

120 órás drámapedagógiai 

tanfolyam 

Képzésvezető: Kaposi László. 

Vizsgát tett: 38 fő 

 

Mesterkurzus: Gavin Bolton 

(Anglia) 

A képzésen 25 fő vett részt. 

 

TIE – színészképzés Geoff 

Gillham (Anglia), a Kerekasztal 

szervezésében 

A képzésen 15 fő vett részt. 

Színház–Dráma–Nevelés 

drámapedagógiai hétvége hazai 

és külföldi előadók módszerta-

ni bemutatóival 

 

Kerekasztal: 

Már megint… 

Máeldun csodálatos utazása 

Játszószínház 

Fehérlófia 

Játszószínház  

 

J. Neelands: Dráma a 

tanulás szolgálatában 

1995 IV. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

fővárosi helyszínekkel 

 

Országos Gyermekszínjátszó Tábor 

Bánvölgyén. Táborvezető: Szakall Judit 

PÁHOLY 

– szakmai műhely drámapeda-

gógusoknak havonta 

Szakmai irányítók: Kaposi 

László,  Szauder Erik 

Házigazda: Lipták Ildikó és 

Takács Gábor 

Nap-közi – alternatív pedagó-

gusképző műhely 

Programvezető: Juszcák Zsuzsa  

120 órás drámapedagógiai tan-

folyam. Képzésvezető: Kaposi 

Színház–Dráma–Nevelés 

drámapedagógiai hétvége hazai 

és külföldi előadók módszerta-

ni bemutatóival 

 

Kerekasztal: 

Prométheusz 

Keresztesháború 

Mostan lészen születendő 

Már megint … 

Máeldun csodálatos utazása 

Játszószínház 

Eszterlánc 

 

 

Drámapedagógiai 

olvasókönyv 

Kaposi L. 

 

Színház és dráma a 

tanításban 

Kaposi L: 
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László. Vizsgát tett: 37 fő 

1996 V. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

fővárosi helyszínekkel 

 

Országos Gyermekszínjátszó Tábor 

Bánvölgyén. Táborvezető: Szakall Judit 

280 órás drámajáték-vezetői 

képzés az ELTE-vel közösen 

Képzésvezető: Gabnai Katalin. 

Vizsgát tett: 23 fő 

 

120 órás drámapedagógiai tan-

folyam 

Képzésvezető: Kaposi László. 

Vizsgát tett: 58 fő 

 

Gyermekszínjátszó rendezői 

tanfolyam 

Képzésvezető: Fodor Mihály. 

Vizsgát tett: 18 fő 

 

PÁHOLY – szakmai műhely 

drámapedagógusoknak 

Színház–Dráma–Nevelés 

 
Kerekasztal: 

Prométheusz 

Edmund és Edgar 

Keresztesháború 

Már megint … 

Játszószínház 

 

Megalakul a Káva Színházi Nevelési Cso-

port: 

Eszterlánc 

 

 

1997 VI. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

fővárosi helyszínekkel 

 
Országos Gyermekszínjátszó Tábor  Bánvölgyén. 
Táborvezető: Szakall Judit 

 

120 órás drámapedagógiai tan-

folyam 

Képzésvezető: Kaposi László. 

Vizsgát tett: 71 fő 

 

Gyermekszínjátszó rendezői 

ismeretek 

Képzésvezető: Gabnai Katalin. 

Vizsgát tett: 22 fő 

 

PÁHOLY – szakmai műhely 

drámapedagógusoknak 

 

Alternatív Gyermekszínhá-

zak Háza 

21 gyermekszínházi előadás 

 

Színház–Dráma–Nevelés  

 

IDEA – A Drámapedagógiai 

és Színházi Szervezetek Vi-

lágszövetségének közgyűlése 

 

TANTERVBÖRZE 

a NAT tánc és dráma művelt-

ségi területéhez kapcsolódóan 

A Marczibányi térre költözik a Káva 

Színházi Nevelési Csoport 

Vezető: Takács Gábor 

Eszterlánc 

Vaskor 

József és testvérei 

Kerekasztal: 

Lear király 

Szomorú királyfi 

Edmund és Edgar 

Prométheusz 

Keresztesháború 

Mostan lészen születendő 

Már megint … 

Máeldun csodálatos utazása 

Játszószínház 

 

1998 VII. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

fővárosi helyszínekkel 

 

Országos Gyermekszínjátszó Tábor Velencén. 

Táborvezető: Szakall Judit 

120 órás drámapedagógiai tan-

folyam 

Képzésvezető: Kaposi László. 

Vizsgát tett: 33 fő 

 

PÁHOLY – szakmai műhely 

Játék-Próba-Előadás 

színházi hétvége  

 

Színház–Dráma–Nevelés 

Káva Kulturális Műhely: 

Nagyvárosi mese 

Csodálatos macska 

József és testvérei 

Vaskor 

Eszterlánc 
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drámapedagógusoknak 
Kerekasztal: 

Már megint… 

Prométheusz 

Játszószínház 

1999 VIII. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

fővárosi helyszínekkel 

 

Országos Gyermekszínjátszó Tábor Balaton-

fenyvesen. Táborvezető: Szakall Judit 

SZÍNPAD – műhely gyermek-

színjátszó rendezőknek 

Házigazda: Kis Tibor 

 

120 órás drámapedagógiai 

tanfolyam 

Képzésvezető: Kaposi László. 

Vizsgát tett: 86 fő 

 

PÁHOLY – szakmai műhely 

drámapedagógusoknak 

 

Színház–Dráma–Nevelés 

 
Káva Kulturális Műhely: 

Betépve 

Nagyvárosi mese 

Csodálatos macska 

József és testvérei 

Eszterlánc 

Vaskor 

Kerekasztal: 

Édesapám, édesapám... 

A nyugati világ bajnoka 

Rómeó és Júlia 

Már megint… 

Prométheusz 

Játszószínház 

 

2000 Konferencia a gyermekszínjátszásról 

 

A VIII. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Fesztivál gálaműsora 

 

IX. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és fővá-

rosi helyszínekkel 

 

Országos Gyermekszínjátszó Tábor Balaton-

fenyvesen. Táborvezető: Szakall Judit 

120 órás drámapedagógiai 

tanfolyam 

Képzésvezető: Kaposi László. 

Vizsgát tett: 65 fő 

 

PÁHOLY – szakmai műhely 

drámapedagógusoknak  

 

E. Pennington (Anglia) 

kurzusa 

A drámának az oktatási gyakorlat-

ra kidolgozott modellje: a 

SZAKÉRTŐI JÁTÉK) 

A kurzuson részt vett: 21 fő 

Gyermekszínházak Háza cí-

mű programsorozat 

 

A Színházi Nevelés Hete 

I. Országos Színházi Nevelési 

Konferencia 

 

 

Színházi Nevelési Társulatok 

Találkozója 

Vendég: BIG BRUM (Anglia) 

 

Színház–Dráma–Nevelés 

 

Káva Kulturális Műhely: 

Flashback 

Betépve 

József és testvérei 

Vaskor 

Kerekasztal: 

Beavatás 

Rómeó és Júlia 

Szomorú királyfi 

Már megint… 

Prométheusz 

Játszószínház 

 

2001 X. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

fővárosi helyszínekkel 

120 órás drámapedagógiai 

tanfolyam 

Képzésvezető: Kaposi László. 

Vizsgát tett: 46 fő 

SZÍN-BÁB Konferencia 

Alapfokú művészetoktatási in-

tézmények színjáték–bábjáték 

tagozatait vezető pedagógusok 

tanácskozása 

 

I. Gyermekszínházi Szemle 

Káva Kulturális Műhely: 

Törvényen kívül 

Peremvidék 

Zúzódások 

Flashback 

József és testvérei 

Vaskor 
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Színház–Dráma–Nevelés 

 

 

Kerekasztal: 

Gyermektragédia 

Beavatás 
Már megint… 

 

2002 XI. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei és 

fővárosi helyszínekkel 

 

XI. Országos Weöres Sándor 

Gyermekszínjátszó Fesztivál gálaműsora 

 

Komplex művészeti tábor – Somogy-

döröcskén. Táborvezető: Szakall Judit 

 Színházi Nevelési Társulatok 

II. Országos Találkozója 

 

Színház–Dráma–Nevelés 

 

Káva Kulturális Műhely: 

Gyűlölet 

Dakoták 

Város a vadonban 

József és testvérei 

Vaskor 

Törvényen kívül 

Flashback 

Kerekasztal: 

Beavatás 
Már megint… 

Edmund és Edgar 

Gyermektragédia 

 

2003 XII. Országos Weöres Sándor Gyermekszín-

játszó Fesztivál fővárosi találkozója 

70 csoport részvételével 

 

Maszkos tábor Somogydöröcskén 

Táborvezető: Nyári Arnold 

 

Varázslótábor Cserépfalván 

Táborvezető: Körömi Gábor 

120 órás drámapedagógiai 

tanfolyam. Képzésvezető: Kaposi 
László.  

Vizsgát tett: 51 fő 

 

Színházi Nevelési Társulatok 

III. Országos Találkozója  
 

II. Országos Gyermekszínhá-

zi Szemle 

A szakmai zsűri tagjai: 

Molnár Piroska, Kornis Mi-

hály, Sándor L. István 

 

Színház–Dráma–Nevelés 

 

Káva Kulturális Műhely: 

MÁS 

Istenek ajándéka 

József és testvérei 

Törvényen kívül 

Flashback 

Kerekasztal: 

Lélekvesztő 

Már megint 

Beavatás 

Gyermektragédia 

 

 


