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A táblán látható neveket ezután a diákok válaszai alapján két különböző szempont szerint csoportosít-

juk: először barátsághálót készítünk (ki kinek volt a barátja, kölcsönös volt-e stb.), majd – ugyanazon 

a lapon, más színnel – konfliktushálót (ki álltak konfliktusban egymással). Mivel az előadás részben 

követi a regény bonyolult viszonyrendszerét, a válaszok alapján izgalmas, egymásnak látszólag el-

lentmondó kapcsolatok rajzolódnak ki. 

A feldolgozás következő szakasza tartalmazza az igazi játékelemet, amelyhez rendszerint néhány színész 

közreműködésére is szükség van. Az ismert drámajáték konvenciók (forró szék, fórum-színház stb.) mel-

lett közvetlen csoportvezetői feladatot is kaphatnak. 

Az Iskola a határon feldolgozó szakaszában a három visszatérő karakter (ezúttal jelmez nélkül!), az 

őket vizsgáló csoportokhoz csatlakoznak, és a kapott kérdések közös feldolgozásában segítenek elő-

ször. A későbbi improvizációs szakaszban pedig a saját csoportjuk instrukciói alapján játszanak.  

Ez a közvetlen forma azt teszi lehetővé, hogy a diákok már elrugaszkodjanak a látott előadás iskolás 

elemzésétől, ehelyett sokkal inkább saját, személyes véleményüket, megoldásaikat sorjázzák, amelyeknek 

persze szorosan kapcsolódniuk kell az előadás megismert kontextusához és viszonyrendszeréhez. A fog-

lalkozások lezárásának inkább dramaturgiai, mintsem didaktikai pillanata van. Nincs kimondott igazság, 

konklúzió a végén, hanem felvetett kérdések, felpiszkált indulatok, vélemények vannak. Irányok, amelyek 

az esetleges további gondolkodást segítik.  

A fenti módszer csupán egyetlen lehetséges lépés annak elérésében, hogy a színház hagyományos meg-

nyilvánulásai újra közvetlen utat találhassanak ahhoz a korosztályhoz, amelyet az elmúlt évtizedekben el-

feledett a színházi szakma.   

Minden előadáshoz külön szabott formákat, megoldásokat készítünk. Az elmúlt három évadban a kö-

vetkező előadásokhoz tartottunk foglalkozásokat, összesen több mint 120 alkalommal: Bárka Színház 

–  Istentelen ifjúság, Iskola a határon, Zendülők, Sirály, Dogville, Temetés; Karinthy Színház – A ta-

vasz ébredése, Árvácska.  

Vidovszky György 

Kihívás. Személyiség. Misszió… 
...Cél. Kontroll. Eredmények. Intézmény. Tánc. Gondolat. Oktatás. Beavatás. Párbeszéd. 

Trafó 

Dóra: Kérsz kávét? Ja, már iszol. Figyelj végiggondol-

tam pár dolgot. Kezdhetjük? 

Eszter: IGEN. 

D.: Egyfajta szubjektív program-történettel kezdhetnénk 

az egészet.  

E.: Vagy hívószavakkal. Mert gyorsan kiderülhet a se-

gítségükkel, hogy miben vagyunk közösek és miben kü-

lönbözők. Beszélgetünk az apropójukon és pillanatok 

alatt olyan mélységben száguldhat a gondolat, a képze-

let, ami a normális társalkodás udvarlás-hálóján át csak 

részben mutatná meg magát máskülönben. 

D.: Több fontos (szubjektív és kevésbé szubjektív) pil-

lanatot őrzök magamban a beavató programról. Több 

fordulópontot tartok számon és ez nyilvánvalóan meg-

rajzol egy személyes-szakmai történetet bennem az 

egészről. Egyértelmű, hogy a program születése (2003) 

a kezdőpont – ez még nem saját élmény. Csejdy Réka és 

Gálos Orsolya nevéhez fűződik a program létrehozása, 

illetve Frenák Pál koreográfus nevéhez, aki a program 

megszületését inspirálta egyrészt franciaországi tapasz-

talataival és saját, francia élményeken nyugvó módsze-

reivel, másrészt Gördeszkák című előadásával. Ez volt 

az első állomás.  

2006-ban egy meglévő struktúrát vettem át. Egyszeri al-

kalmak során, eseményenként több száz fiatal részvéte-

lével, több drámapedagógussal, esztétával, tánctörté-

nésszel dolgoztunk együtt (előadásonként mindig más-

sal). Ezek az egyszeri találkozások leginkább nyitott 

próbák, moderált közönségtalálkozók és afféle könnyed 

hangulatú ismeretterjesztő tánc- vagy színháztörténet 

órák kombinációi voltak a Trafó Nagytermében. Ebben 

a programstruktúrában külföldi és hazai előadások egy-

aránt helyet kaptak a félév programjában. Miért változ-

tattunk? Világossá vált, hogy sem a nyilvános próbán, 

sem a beszélgetésen nem lehet egyszerre 250-300 ka-

masszal érdemben foglalkozni, hiszen így frontálissá 

válhat a találkozás formája. Tömeges „kortárs órákat” 

tartottunk nagyban – olykor szép pillanatokkal. Ám a ta-

lálkozások hatása és hatásossága kevéssé volt mérhető.  

CÉL 

D.: Így körvonalazódott bennem-bennünk a cél: keve-

sebb csoporttal, személyre (=csoportra) szabott, iskolai 

helyszínű felkészítő órákkal, igazán interaktív, játékos, 

inspiráló és intenzív, a középiskolásokat megmozgató és 

megszólító foglalkozásokat kell tartanunk, és lehetőleg 
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több előadást kell megmutatnunk ugyanannak a cso-

portnak, hogy a kortárs művészet műfaji különbözősé-

gét is megtapasztalják. Ennek szellemében, fokozatos 

átmenettel 2009 őszén már pályáztattuk az iskolákat az 

egy teljes féléven át zajló, többlépcsős programra. 

E.: Számomra fontos volt az első találkozásunkkor tisz-

tázni, hogy mi is a célja a tánc-beavatásnak. Szerintem 

200 gyerekkel beavatási folyamatot produkálni képte-

lenség, hiszen a beavatás lényege és alapjai tulajdon-

képpen ugyanazok, mint a kezdeti társadalmakban: légy 

rá készen, legyél kiválasztott és személyre szabott fi-

gyelmet és feladatot kapj... Muszáj azt mondanom, hogy 

a jelenkori helyzetben a táncszínházi beavatás céljai 

nem különböznek a verbális színházi beavatás céljaitól. 

A színházpedagógus segítségével pedig olyan tartalmi, 

formai megoldások alakíthatók ki, amelyek akár sokkal 

szabadabb interpretációhoz vezetnek. És mi a célja egy 

tanárnak? Én azt szeretném, ha a világunkat betöltené 

könnyen kommunikáló, céltudatosan fogalmazó, szaba-

don gondolkodó, a művészetet befogadni képes fiatalok 

serege, akiknek éppolyan menő színházba járni, mint 

egyéb trendi helyekre.   

D.: Felvetődik a kérdés, hogy ki kit nevel? Az teljesen 

egyértelmű, hogy a Trafó Beavató programja nem csu-

pán a középiskolások számára beavatás és beavatódás, 

nyitás és megnyílás, hanem mindannyiunk számára, 

akik a programban részt veszünk.  

Fokozatosan beavatódik az intézmény egyrészt – meg-

tapasztalja azt, hogy hogyan képes infrastrukturálisan 

együttműködni egy oktatási részleggel, ami más ritmus-

ban működő intézmények (iskolák) szempontjait emeli 

be a mindennapi működésbe. Igen, korábban kell kez-

deni az előadást, ha azt beavató foglalkozás követi és 

igen, ez azt jelenti, hogy a ház technikai munkatársaira 

is szükség van: fényre, hangra, párnákra a térben, tehát 

annyival tovább tart a program az adott este. De ez csak 

a gyakorlati része. Egy oktatási program működtetése 

egy intézmény számára ideális esetben nem csupán ki-

pipálandó feladat, de a mindenkori működés és célrend-

szer folyamatos újragondolását serkentő fontos elem. A 

beavató program modellezi ugyanis azt az ideális hely-

zetet, amikor az intézmény többlépcsős rendszerben, 

tényleg találkozhat a (ráadásul leendő!) nézőjével, még-

hozzá olyan formában, ahol kérdésekre is lehetőség nyí-

lik, ahol nyomon követhetőek a reakciók, a szándékok, 

a következmények. A leendő Trafóba járó egész egysze-

rűen ott ül ugyanis a kávézóban tornacipőben, rágózva, 

kapucnis pulcsiban és sorra olyan helyzetekbe kerül, 

ahol elmondja és elmondhatja, hogy mit jelent neki a Li-

liom u. 41. és a kortárs tánc/színház/képzőművészet. 

Hogy szereti-e, hogy miért nem szereti, hogy jönni fog-

e hozzánk még, és ha igen, akkor miért. Ez felbecsülhe-

tetlen érték. Az intézménynek tehát nem elég alkalmaz-

kodni: az oktatási programot a működés szerves és or-

ganikus részévé kell tenni. 

Beavatódik a programban résztvevő társulat – hiszen ki-

alakul egy olyan izgalmas kommunikációs helyzet, ahol 

a társulat egy kritikus, nyitott és nagyon egyenes kor-

osztály szemén keresztül szemlélheti a saját darabját. Az 

előkészítő és feldolgozó foglalkozások ugyanis azt is 

eredményezik, hogy a tinédzser gátlások nélkül mondja 

el, pontozza, rajzolja fel mindazt, amit számára az elő-

adás jelentett. Ez a fajta közvetlen visszajelzés rendkí-

vül ritka és rendkívül hasznos lehet a rende-

ző/koreográfus/színész számára is.  

E.: Másrészt a program során az adott társulat (táncos, 

koreográfus, rendező, színész, zenész) megtapasztalhat-

ja, hogy milyen típusú pedagógiai helyzetekben mi lehet 

művészként az ő szerepe és feladata. A Színművészeti-

ről és a Táncművészetiről sorban jönnek ki úgy fiatal 

művészek generációi, hogy nem tanulják meg, hogyan 

működjenek egy ilyen típusú oktatási helyzetben, holott 

ez társulati tagként a jövőben egyre több helyen lehet és 

lesz majd feladatuk.  

D.: A Trafós Beavató program egyik leglényegesebb 

eleme, hogy a társulattal, az alkotókkal közösen dolgoz-

zuk ki az adott előadáshoz kapcsolódó oktatási „cso-

mag” módszertanát – egy ilyen folyamat azt is megmu-

tatja, hogy milyen verbális kapaszkodókat (cél, fókusz, 

hangsúlyok az előadáson belül stb.) kell megadnia a sa-

ját műve kapcsán azok számára, akik az előadás befo-

gadásához keresnek utat. Ez egy egészen másfajta – fó-

kuszált, reflexív, reflektált, külső szemszögű, de nagyon 

is személyes – gondolkodásmódot igényel az alkotóktól. 

Saját darabjuk értő elemzésének, feltárásának, összefog-

lalásának képességét.  

 

TÁNC 

E.: Ez egy lehetőség, hogy az alkotók megkérdezzék a 

gyerektől, hogy számára mi a tánc, hogy mi jut róla az 

eszébe. A zene, a partik, a klipek, zenecsatornák, a 

Youtube, aktuális sztárok: Lady Gaga és Rihanna. Vagy 

rögtön elfanyalodnak, elfordulnak, azt érzik, nincs kö-

zük a világ ezen szegmenséhez. Én szeretném nekik 

megmutatni, hogy igenis lehet közük a tánchoz, minden 

olyan képességet és tudást birtokolnak, ami miatt teljes 

joggal feltételezhetik, hogy elemezhetnek akár egy kor-

társ táncelőadást is, ami miatt véleményezhetnek, ami 

miatt merhetnek érdeklődni. 

D.: És beavatódik a programban résztvevő drámapeda-

gógus is – te eddig elsősorban táncról beszéltél, pedig a 

Trafó Beavató programjának egyik legfontosabb tulaj-

donsága, hogy a választott előadások műfajilag igen 

szerteágazóak: színház, tánc, film, cirkusz és akár ezek 

különböző arányú kombinációi.  

E.: Mégiscsak kiemelném a non-verbalitást, amit hasz-

nálunk, de beszélni róla nem tudunk. 

D.: Tehát speciális helyzetben vagyunk mindenféle érte-

lemben. Ez leginkább és elsősorban egy dolgot vár el a 

drámapedagógustól, aki a programban velünk gondol-

kodik: felkészültséget, nyitottságot és bátorságot. Bátor-

ságot elszakadni jól begyakorolt formáktól, bátorságot 

kitalálni új eszköz-kombinációkat, új utakat, formákat.  

 

KIHÍVÁS 

E.: Semmiféle szokvány és behelyettesítés nem érvé-

nyesíthető egy tánc- vagy fizikai-színházi előadás fog-

lalkozástervének elkészítésekor. Drámapedagógiai kon-

venciókat alkalmazok, de a tanulási terület-téma-fókusz 

triumvirátusa (már bocsásson meg a verbális cudar vi-

lág) soha, egyetlen előadás kapcsán sem adja ki magát 
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könnyen. Tudom, hiszen más, egyéb színházakban ver-

bális előadásokhoz írok és vezetek végig foglalkozáso-

kat. A választás tökéletlensége pedig mindig kísért ben-

nünket. 

D.: Számomra nagyon inspiráló az egyensúlyhelyzet fo-

lyamatos és közös keresése. Mindig újra és újra felme-

rül a kérdés: vajon az adott helyzetben, az adott előadás 

kapcsán a formába, műfajba, színházi, illetve tánc-

nyelvbe való beavatás a hangsúlyosabb és a fontosabb, 

vagy a tartalmi beavatás? A szigorú szakmai hátterét 

vizsgáljuk meg az előadásnak? Beszéljünk a stílusáról, a 

technikájáról? Próbáljuk dekódolni a gesztusok, nexu-

sok jelentését? Bontsuk le a szerkezetét mozdulatokig 

menően, hogy a színünk elé tárt koreográfia rendszerére 

csodálkozhassunk rá? Vajon beszélnünk kell-e arról, 

hogy mi motiválta az alkotót az előadás kapcsán, vagy 

hogyan érezhette magát az előadó egy adott szerepkör-

ben? 

E.: Kérdések tömege zsizseg az agyamban. Mi van, ha a 

csoport nem áll készen egy beavatási helyzetre? Mi tör-

ténik, ha nem érdekli őket az általunk megcélzott téma? 

Az előadás előtt csináljunk velük foglalkozást, vagy az 

előadás napjára zsúfoljuk be, tudván tudva, hogy a kései 

időpont befolyásolhatja a résztvevők koncentrációs ké-

pességét? A darab hatásmechanizmusát tanulmányoz-

zuk, és azt követően tartsunk foglalkozást?  Mi van ak-

kor, ha egyáltalán nem hozza lázba a csapatot a kínált 

előadás? Mit tehetünk, ha a programban közvetlenül is 

érintett és résztvevő művészek nem tanúsítanak nagy 

érdeklődést a program iránt? Ha kifejezetten félnek tőle. 

Mert nagy úr a PARA... Mind az ifjúság, mind az alko-

tók felől érezhető ez. Fontos, hogy szeressük azt, amit, 

és azokat, akiknek csináljuk. És így elérhető a kívánt 

RUGALMASSÁG a folyamatban. Mert azokkal vagy a 

legrugalmasabb, akiket szeretsz.  

SZEMÉLYISÉG 

E.: Nem szakadhatunk el attól, hogy engem mint beava-

tót mi varázsol el az előadás kapcsán. Ezeket mindig 

gondosan összeírom a megtekintéskor. Sőt, mióta lehe-

tőségem van az utánpótlással
1 

dolgozni, már együtt is 

gondolkodhatunk ezekről az opciókról. Aztán nagy kér-

dés még, hogy mindebből mi érdekli az ifjoncokat, ezzel 

nem árt számolni. És ne felejtsük el, hogy a többoldalú 

egyeztetés miatt, és természetesen a gondolatok áramol-

tatása kapcsán az alkotót is megkérdezzük ugyanerről, 

még a projekt tervezési időszakában. Beszélgetünk, vi-

tatkozunk, hatunk egymásra… A konkrét foglalkozás 

pedig egy ezerszínű békepaktum.  

D.: Ez pedig azt jelenti, hogy a művész visszajelzése 

nyomán akár újra is írhatjuk a már megszületett foglal-

kozás-vázlatokat. Nagyon fontos az a fajta alázat és ru-

galmasság, amit egy ilyen helyzet minden oldalról igé-

nyel.  

                                                      
1 A Beavató program a 2009/2010-es évadban indította el 

gyakornoki programját, hogy kinevelje a beavatással foglalko-

zó fiatal szakemberek egy új generációját: a 2010/2011-es 

évadban 5 színész-drámatanári képzést folytató gyakornok 

vesz részt a programban. 

E.: Ki állítja azt, hogy egyetlen megközelítés/megoldás 

lenne az igazi? 

D.: Az új formák, komplett módszertani rendszerek ki-

dolgozása egy-egy előadás kapcsán itt nem csak lehető-

ség, hanem szükségszerűség, mondhatni elvárás – ré-

szemről mindenképp. Azt gondolom, hogy az intéz-

mény, mint „megrendelő” ilyen szempontból leginkább 

katalizátor a folyamatban. Helyzeteket teremt. Hátteret. 

Financiális és szellemi hátteret a programhoz. 

  

KONTROLL 

E.: A munka sokféleségéből és összetettségéből adódik 

a rengeteg visszacsatolási alkalom, a kontroll-

lehetőség. Egy-egy előadáshoz kapcsolódón írok egy 

elemzést minden programszakasz végén. Ez az elemzés 

nemcsak a konkrét megvalósítási sort tartalmazza, ha-

nem a csoportok összetételét és viselkedési mechaniz-

musát is igyekszem érinteni.  

D.: Számomra egyértelmű, hogy a kezdeti megbeszélé-

seken, a kinti órákon és a Trafós foglalkozáson is kint 

vagyok, kint van Trafós munkatárs, és ez nem az ellen-

őrzésről, kontrollról vagy a felügyeletről szól. Nyilván-

valóan arról is: hiszen az iskola a Trafó irányába mutat 

bizalmat, amikor pályázik a programra, tehát nekünk 

kell (intézményként) garanciát vállalnunk a program 

minőségéért, és a jelenlétünk feltétlenül az. Lehetőséget 

teremtünk, hogy ha az iskola a Trafóhoz, mint a prog-

ram gazdájához fordulna – egyszerűen és rögtön megte-

hesse azt. De ez kommunikációs és emberi dolog. Egy-

szerűen fontos tudni, hogy kikkel dolgozunk. Mert ezek 

mindig valódi találkozások, az igazi találkozásokhoz 

pedig tekintetek, arcok kellenek: jelenlét.  

E.: Szükségünk van az elindított beavató blog mellett 

egy statisztikailag egzaktabban mérhető kérdőívszerű-

ség létrehozására is. Ennek összetételét mindenképpen 

szakértők bevonásával kellene meghatározni.
2 

MISSZIÓ 

D.: Trafó Kortárs Művészetek Háza – hogy Szabó Gyu-

rit idézzem – lakmuszpapír, ami a nemzetközi együtt-

működések tükrében megmutatja, hogy a magyar művé-

szek hol tartanak. De nem csak ilyen szempontból az: a 

Ház (és az itt látható sok előadás egyesével és külön-

külön is) ideális esetben és többnyire érzékeny lenyo-

mata mindannak, ami körülöttünk zajlik, társadalmi, lo-

kális és globális szinten – hiszen a kortárs művészet is 

az. A Trafó feladata tehát – több egyéb mellett – ez a sa-

játos figyelem és érzékenység az aktuális folyamatokra 

irányulóan, az előadások kiválasztásával kapcsolatban. 

S ennek a figyelemnek és érzékenységnek a Beavató 

programra is ki kell terjednie. Egy ilyen intézményben 

nem történhet meg az, hogy az oktatási program afféle 

„ráragasztott” járulékos elem az intézmény életében. 

Pénzügyi lehetőségektől függően „kiadott-kiközvetí-

                                                      
2 45 percben táncosok-színészek részvételével, előadásnézés, 

feldolgozás, 5 pályázati úton kiválasztott iskola, féléves ív, 3-4 

produkció egy félévben.  A 3 komponens (intézmény, társulat, 

oktatási csapat = drámapedagógusok) együtt létezése, együtt 

gondolkodása a kezdetektől fogva. 
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tett’” részleg. Nem. Nálunk ez nem így működik, és 

nem is működhet így. Holott „kiadni” az oktatási részt 

sok mindent egyszerűsítene – talán látszólag és ideigle-

nesen nagyobb szabadságot adna a benne résztvevő 

drámapedagógusoknak, és kevesebb lenne a kontroll-

kényszer és teher az intézményen… Ám, ha az intéz-

mény nem követi intenzíven és érzékenyen az oktatási 

programban történteteket, nem lesz képes jól dönteni a 

benne szereplő darabok kiválasztásában. Ami lényegileg 

és alapvetően az ő dolga.  

E.: Csak az hajthat egy ilyen emberi gépezetet, ha a jö-

vő alakítása a kezünkben van és megvan annak a remé-

nye, hogy van jövő. Ez a szomorú a jelenlegi oktatás- és 

kultúraidegen politikai helyzetben, hogy elveszi a jövőt 

mindentől. Nekem személy szerint a feladat rugalmas-

ság-elvárása adja meg a kulcsot a jövőképemhez. Sze-

retném kibővíteni a beavatási kínálatot külföldi előadá-

sokkal, ami rengeteg többletmunkát jelenthet, hiszen a 

személyes találkozó helyett a művésszel az előadást és a 

foglalkozást megelőzően sokat kell majd levelezni, 

egyeztetni. 

D.: A Trafó oktatási programjában jelenleg is rengeteg 

tényezőt kell összehangolni ahhoz, hogy egy-egy elő-

adás bekerüljön a programba – ám a választás lehetősé-

ge mindennél többet ér. Ehhez azonban az kell, hogy a 

Trafó is folyamatos része legyen és maradjon a Beavató 

programban zajló folyamatoknak, megélje – a társulattal 

és a felkért drámapedagógusokkal együtt – a döntési- és 

krízishelyzeteket épp úgy, mint a sikereket! 

E.: Szeretnék olyan műhelyekkel együttműködni, ahol a 

beavatás missziója éppen olyan fontos, mint az alkotás 

missziója, ahol a művész belső igényességéhez a fiata-

lokkal való kommunikáció éppen úgy hozzá tartozik, 

mint a művészeti izgalom feltárása, a megvalósítás igé-

nyességének mindenhatósága. Szeretnék egy fiatal csa-

patot magam mellett tudni, ahol a bizalom és a szakmai-

ság kéz a kézben jár a fiatalok szeretésével és a 

tánc/mozgás szeretetével. Szeretném kiterjeszteni a 

programokat a középiskolás korosztálytól az egyetemis-

ták, főiskolások felé, szeretnék speciális helyzeteket te-

remteni: vajon mi a véleményük a siket fiataloknak, 

vagy hogyan néznek előadásokat a leendő dramaturgok 

és divattervezők… Szeretnék egy olyan országban 

kultúrnevelni, ahol minden kormány és minden társterü-

let, minden szakmai képviselő számára egyértelmű len-

ne a színházi nevelés fontossága. És szeretném, ha sok, 

magas szinten dolgozó szakember-gárda működne az 

ország minden pontján. Szeretném, ha visszahatna a fia-

talok gondolat-áradata az alkotókra, hogy akár az alko-

tás pillanatában is együtt működjenek egyszer az ifjú-

sággal. 

D.: Idealista vagy.  

E.: Tudom. De csak egy igazi idealista teremthet meg 

igazi ideákat és ideálokat.  

D.: Ez igaz. 

E.: És különben is. Te is az vagy. 

Gyevi-Bíró Eszter és Juhász Dóra 
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