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A hajózástól a drámapedagógiáig1 

‒ Egyik korábbi interjúban úgy mutatták be, mint „sokfunkciós ember”. Avasson be min-
ket abba, hogy honnan indult, milyen elképzelései voltak középiskolás korában!

 
‒ Nem készültem tanárnak és színésznek sem, ezt az is igazolja, hogy a középiskolai 

tanulmányaimat a Lékai János Hajózási Szakközépiskolában végeztem, ahol valóban 
nem a humán tantárgyak voltak kiemelve. Ugyanakkor csodálatos magyartanárnőm, 
Rattner Éva és osztályfőnököm, a történelem szakos Hámori Miklósné (Ági néni) ha-
mar felfedezték, hogy van érzékem az irodalomhoz, történelemhez, versmondáshoz. Így 
gyakran kaptam azt a feladatot, hogy különböző ünnepségeken szavaljak, illetve egy-
egy iskolai ünnepség szervezésébe, rendezésébe is besegíthettem. Bár kezdetben nagyon 
izgulós voltam, idővel beleértem ebbe a „szerepbe”, és egyre lelkesebben vettem részt 
mindenben, akár egy Petőfiről szóló iskolai verseny megrendezéséről, akár a ballagási 
búcsúvers elmondásáról volt szó. Ugyanakkor az itt kapott feladatok hatása máig meg-
maradt, így nem egyszer fel szoktam idézni a ballagási vers egy jellemző sorát „Ha majd 
elindulsz Ithaka felé, válaszd hozzá a leghosszabb utat, mely csupa kaland és felfedezés” 
(Kavafisz Ithaka: Somlyó Görgy fordítása). 

‒ Ezek szerint már középiskolásként elköteleződött a színjátszás, a színház iránt? 

‒ A színház iránti rajongásom igazából nem itt kezdődött, hanem már otthonról „hoz-
tam magammal”. Gyakran jártunk a szüleimmel színházba, ami már egészen kis ko-
romban elvarázsolt. Pedagóguscsaládból származom, és sok művész van a rokonságban 
különböző területekről: iparművész ugyanúgy megtalálható, mint színészművész (pél-
dául Gálffi László). Másrészről középiskolásként részt vettem a Karinthy Frigyes Mar-
tinovics című verséből készült műsorban mint címszereplő, amely az első nyilvános, 
iskolán kívüli szereplésemet jelentette. A színjátszás ebben az időszakban annyira kez-
dett érdekelni, hogy a középiskola vége táján elkezdtem színjátszó csoportot keresni. Így 
kerültem a kőbányai Pataki Művelődési Ház színjátszókörébe, melyet akkoriban Bács-
kai Lauró István filmrendező vezetett. Ez volt az első amatőr csoport, ahol dolgoztam, 
és ennek révén kerültem be, mint statiszta a Keménykalap és krumpliorr című ifjúsági 
filmbe (rendezte: Bácskai Lauró István). Ma is meg lehet nézni, ott állok az állatkerti 
majomketrec előtt mint látogató.

Később az akkoriban nagy népszerűségnek örvendő Metró Klubban működő Metró 
Színpad felé vettem az irányt, ahol Mészáros Tamás színikritikus (később a Vígszín-
ház művészeti tanácsadója, majd közismert közéleti újságíró) volt a csoport vezetője, 
rendezője. Itt több színdarabban játszottam (A Hősnek hűlt helye; Globus show; Az élet 
álom). Megismerkedtem továbbá a darabkészítés folyamatával, illetve olyan nagyhatású 
amatőrcsoportokat, előadásokat láthattam, mint például a Fodor Tamás vezette Orfeó 

1 Az interjú a KIMI megalakulásának 20. évfordulójához kapcsolódóan készült. 
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együttes Vurstlija, vagy a JATE Paál István által rendezett Petőfi rock, illetve Kőműves 
Kelemen című produkciók. Ráadásul megnyílt előttem egy addig ismeretlen kulturális 
horizont is, ami a korszak alternatív kultúráját jelentette. A Metró Színpadon olyan te-
hetséges emberekkel kerültem kapcsolatba, mint például a később színészként dolgozó 
Tahi József, Újváry Zoltán, Kósa Béla, Kristóf Kata, vagy a zenekritikussá lett Marton 
László Távolodó, a rendező Antók Csaba, illetve a rádiós Liebhart Ágota, valamint a 100 
Folk Celsius hegedűse, Mikes Attila.

‒ Valahol úgy nyilatkozott, hogy valójában azért kapcsolódott be az ún. színjátszó mozga-
lomba, hogy a rendezés alapjait megismerhesse. A színművészeti főiskolára nem jelentkezett? 

‒ Nem, nem éreztem magamban annyi elhivatottságot és tehetséget, hogy ezt megpró-
báljam. De az ún. amatőr mozgalomba való bekapcsolódásommal párhuzamosan elvégez-
tem a Népművelődési Intézet amatőr rendezői kurzusát, ahol többek között Keleti István, 
Dévényi Róbert, Fodor Tamás, Debreceni Tibor és Máté Lajos tanítottak. Ez a tanfolyam 
adott végül örök elköteleződést számomra a színház, a színjáték és a drámapedagógia 
mellett. Nem meglepő, hogy a katonaságnál, ahol a később Kossuth-díjas színésszé váló 
Bezerédi Zoltánnal egy században voltunk, bekerültem a lakatanya „színművészetire elő-
felvételt nyert” csapatába, ahol Máté Gábor a Katona József Színház mai igazgatója volt a 
szellemi vezető. A laktanyán belüli sikereink nyomán a későbbiekben mi láttuk el művé-
szeti műsorral az egész hadosztálynál lévő bajtársainkat, így sokat utaztunk az országban.

A katonaság után az egri főiskola akkor induló budapesti tanárképző tagozata ma-
gyar−történelem szakára mentem. Itt rögtön felfigyeltek a színjátszás iránti érdeklődé-
semre, így Gyurkó Lászlóné, aki a magyar szak egyik vezetőoktatója volt, rám is bízta 
a november 7-i műsor megrendezését. Hamar összeverbuváltam egy csapatot, akikkel 
formabontó módon nem egy hagyományos emlékműsort állítottuk színpadra, hanem 
a Kőmíves Kelemen motívumát felhasználva a nagy célok érdekében tett áldozatvállalás 
problémáját jártuk körül. A csapat később is együtt maradt, és Teátrum Chemotox néven 
szerepelt tovább. Ezt a nevet az egyik sikerdarabunk, Čapek Rovarok élete című műve 
alapján maradt rajtunk. Ez volt az első igazi színdarab, amit rendeztem, és a következő 
években különböző előadások készítése során itt tanultam meg azt, hogy milyen össze-
tett feladatokat jelent egy csoport vezetése, egy előadás létrehozása. A Chemotox élén 
eltöltött időszak is sok kiváló, tehetséges emberrel hozott össze. Együtt dolgoztam így az 
irodalmi életben és a színházi világban tevékenykedő Lőkös Ildikóval, Garaczi László-
val, Németh Gáborral: a felsőoktatásba kerülő Vilcsek Bélával, Estók Jánossal, Bernáth 
Lászlóval: valamint a későbbiekben a közoktatásban vezetőként dolgozó Csikós Máriá-
val, Gáti Gabival és a drámatanárrá lett Nagy Károllyal és a tragikusan fiatalon elhunyt 
Hollósi Gábor rádióbemondóval. Az itt szerzett szakmai tapasztalatok jelentős mérték-
ben meghatározták a későbbi színházinak nevezhető munkáimat. (A színjátszókörünk 
elnevezését aztán évekkel később az akkor főiskolára járó Faragó Csaba, a Vörösmarty 
Gimnázium későbbi magyar−drámaszakos tanára felélesztette, és új darabokat csináltak 
Teátrum Chemotox védjeggyel.) 
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‒ Avasson be bennünket abba a folyamatba, amely megmutatja, miként lett drámape-
dagógus!

‒ Kicsit zavarban vagyok, amikor drámapedagógusnak tekintenek (persze van ilyen 
diplomám), de valójában én inkább rendezőtanárnak tartom magam. Ennek kezdete – a 
főiskolai évek után – különös módon a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskolá-
hoz köthető. Itt kezdtem el dolgozni úgynevezett kulturális nevelőtanárként 1980-ban. 
Ez azt jelentette, hogy állandó kötelezően ellátandó tanóráim nem voltak, de gyakran 
jártam be a hiányzó kollégákat helyettesíteni. Ennek következtében viszonylag hamar 
nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani a különböző osztályokban tanuló gyerekekkel. 
Ez is a magyarázata annak, hogy 1981 tavaszára sikerült az érdeklődő diákok közremű-
ködésével megszervezni az iskolai diákszínpadot, ahol az első előadásunk a mindössze 
15 perc hosszú Szent János éjszakája című mű volt. A következő darabunk a nagy szak-
mai elismerést hozó Fátyol titkai volt, 1983-ban. Nagyon-nagyon sok pozitív visszajel-
zést kaptunk különböző szakemberektől, például Nánay Istvántól, aki nem kevesebbet 
állított, mint hogy ezt a darabot „ennél jobbat még profi előadásban sem látta”. Majdnem 
hatvanszor adtuk elő, rendszeresen léptünk fel vele például munkásszállásokon, ahol 
mindig hatalmas sikert arattunk vele. Ez a gyakori siker a játszóknak hatalmas élményt 
és rutint adott, fantasztikus közösséggé kovácsolta a csapatot. És megszülettet a név is: 
Jibraki, amely a nyilvánosság számára fenntartott magyarázat szerint a Jeles Iskolai Ba-
rátok Részére Alakult Közösség rövidítése, bennfenntes információk szerint pedig egy 
sajtóhiba, hiszen egy szövegkönyben helytelenül írt Jobbra ki! instrukcióból lett. Olya-
nok indultak el az együttesből a hivatásos színház világába, mint a sokáig a Nemzeti 
majd Pesti Magyar Színházban dolgozó Tóth Sándor vagy Nagyváradi Erzsébet, vagy az 
operettszínész, Ulmann Zsuzsa, illetve a sokféle alternatív előadásokban szereplő Ficze-
re Béla. De más vonatkozásban említhetném Vécsi Tibor nevét is, aki a fővárosi alterna-
tív művészvilág közismert alakja lett, vagy az újságíró Kiss Sándort és a grafikai pályát 
választó Győrfi Zsoltot.

1984-ben ismét új darabbal rukkoltunk elő, ám ennek olyan volt a témája és a megva-
lósítása is, hogy nem mertük iskolai keretek között bemutatni. A tavasz ébredése című 
előadásunkról nem véletlenül írta akkoriban a Színház című lapban Dévényi Róbert a 
következőket: „A vállalkozás tiszteletet parancsolóan merész. Provokál. Tabukat döntö-
get. Szülői és pedagógusi érzékenységet sért. Kendőzetlenül elfogult. A  felnőttekkel nem 
lehet szót érteni. Képmutatók, elzárkózók. Nyilvánvaló hazugságokkal dekorálják a nyers 
valót. Az egész, a megszenvedett élmény erejével hat.” Őszintén visszagondolva valóban 
provokatív előadást hoztunk össze. 

Meghatározó lépés volt a pedagógusi munkámban ennek a színjátszókörnek a meg-
alakítása, hiszen az nagyon hamar világossá vált, hogy itt nem csupán egy-egy új elő-
adás létrehozása a cél, hanem elsősorban az együttlét, a közös program, a közös alkotás, 
mely igazi közösségkovácsoló élmény tanárnak-diáknak egyaránt. Mellesleg az itt folyó 
tevékenységek – mai terminológiáink szeirnt – remek módon fejlesztik a kreativitást, a 
kritikai gondolkodást, a kommunikációt és a kooperációs technikákat. Ezek a készségek 
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pedig – miként a pedagógiai szakirodalom rögzíti – nem csupán valamennyi tantárgy 
tanításának-tanulásának esetében elengedhetetlenek, de az élet számos más területén is 
nagyon eredményesen hasznosíthatók. Ugyanakkor ezek a készségek tulajdonképpen a 
drámapedagógiai munka alapjait is jelentik.

‒ Mely megfontolások nyomán és miként jött létre a Pesti Barnabás Szakközépiskolában 
az ún. irodalmi-drámai tagozat? 

‒ Az 1990-es évek eleje az iskolai innovációk az új képzési formák és tagozatok elin-
dításának időszaka volt. A Jibraki szakmai sikerei után merült fel bennem egy iskolai 
drámatagozat indításának ötlete. Szerencsémre ezt a kezdeményezésemet az igazgató 
asszony is támogatta, egyedül az volt a kérése, hogy ezzel párhuzamosan aktívan mű-
ködjek közre egy biológia-kémia tagozatos osztály megszervezésében. Ebben az időben 
még nem voltak olyan szigorú szabályok a tagozatalapításra, mint manapság, így köny-
nyen találtunk megoldást arra, hogyan is hozzunk létre egy élelmiszeripari szakközép 
és szakmunkásképző intézetben egy drámatagozatos specializációt is. Komoly feladat 
volt az első osztály tanulóinak megszervezése. E munkában sokat segített az, hogy eb-
ben az időszakban óraadó tanárként a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban is 
dolgoztam, ott tartottam drámaórákat. Ráadásul segítséget kaptam az ottani akkori 
igazgatótól (Tihanyi Katalintól, aki maga is valaha diákszínjátszó csoportot vezetett), 
hogy azoknak, akik a felvételi során nem kerülnek be a gimnáziumba, javasolják a Pesti 
Barnabásban induló drámatagozatot. Ezzel a lehetőséggel szerencsére sokan éltek is, így 
könnyedén feltölthettük a drámás osztályt, sőt a biológiai−kémia tagozat is létrejött.

A drámatagozat működésének anyagi feltételeit az iskolai kezdeményezésre létreho-
zott ún. Cziegler Alapítvány teremtette meg. Az alapítványnak köszönhetően volt anya-
gi lehetőségünk kiváló szakmai tanárokat bevonni a munkába. A teljesség igénye nélkül 
néhány név a kezdeti és a későbbi időkből: Uray Péter, Perényi Balázs, Kovács Áron, Bíró 
Krisztina, Őze Áron, Horgas Ádám, Szabados Mihály.

‒ A Pesti Barnabásban létrehozott dráma tagozat után miért érezte szükségesnek a Ke-
leti István Művészeti Iskola létrehozását? 

‒ A meghatározó motívum az volt, hogy fontosnak tartottam, hogy az iskolán belül 
növekedjen a tagozat, a képzés önállósága. 1995–96 táján a Pesti Barnabásban végzett 
munka mellett a Török Pál utcai Pinceszínház munkájába is bekapcsolódtam. Ekkor 
rendeztem az első zenés gyermekdarabot is, a Pán Pétert, amelyben a Jibrakisok mel-
lett a drámatagozat több diákja is szerepelt. A színházi szereplések meghatározó elemei 
voltak a képzésnek, de az iskolai keretek sokszor (szervezési vagy anyagi) gátat szabtak a 
szakmai lehetőségeknek.

Ez idő tájt vont be a Magyar Drámapedagógiai Társaság az alapfokú művészeti oktatás 
színjáték tanszaka számára készülő tantervek véleményzésébe. Ennek nyomán merült 
fel az a gondolat, hogy az iskolavezetésben (ahol már több éve igazgatóhelyettesként dol-
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goztam) és a drámás képzésben szerzett tapasztalataimat felhasználva egy önálló mű-
vészeti iskolát is létre lehetne hozni. Kezdetben ez csak egy kósza ötletnek tűnt, de ké-
sőbb, amikor megtanácskoztam Keresztúri Józseffel, a Vörösmarty Gimnázium dráma 
tagozatának akkori vezetőjével, ő támogatásáról biztosított, sőt időközben a terv meg-
valósításához Uray Pétert – aki akkor már elismert táncpedagógus és rendező volt, és a 
drámatagozaton is tanított – is meg tudtam nyerni.

Eben az időben már valóban „többfunkciós ember” voltam, mert dolgoztam a mai 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) két elődintézményénél is (OKI, KÁOKSZI), így 
több oldalról kaphattam szakmai segítséget a létesítendő iskola pedagógiai programjá-
nak elkészítésében, illetve az engedélyezési eljárás elindításában. Komolyan támogatta 
a munkámat Kóbor Zoltán, aki akkor egy alapítványi fenntartású középiskolát (VIK) 
vezetett. Ez adta a konkrét ötletet ahhoz, hogy a létrehozandó iskola alapítványi fenn-
tartású legyen.

Amikor a Keresztúrival és az Urayval hármasban leültünk az alapítás részleteit megbe-
szélni, akkor derült ki, hogy Keresztúri Jóskának van egy korábban létrehozott osztály-
alapítványa, az „Ab esse ad posse”, amely tevékenységi körének egyik pontjába beleért-
hető volt egy önálló drámás iskola létrehozása is. Így máig ez az alapítvány a fenntartója 
a KIMI-nek. Valamikor 1998 május−júniusában készültek el az engedélyezési dokumen-
tumok, és adtuk be a 9. kerületi önkormányzathoz. Azért ide, mert az volt a tervünk, 
hogy a Pinceszínház legyen az iskola székhelye. Többek között ezért is lett az iskola 
névadója Keleti István, mert ő itt több évtizeden keresztül nagyon sikeresen dolgozott. 

A beadott engedélyezési kérelmünket az önkormányzat azonban elutasította, mivel a 
Pinceszínház jövőjét illetően más elképzelései voltak. Fellebbeztünk, és székhely után 
kellett néznünk a kerületben. Azért itt, mert mindenképpen el akartuk ’98 szeptembe-
rében indítani a képzést, és máshol már kicsúsztunk volna az időből. Végül a helyzetet 
az oldotta meg, hogy egy külföldön tartózkodó ismerősünk lakásába jegyeztettük be az 
iskolát. 

Kezdetben így is csak egy háromhónapos ideiglenes indítási engedélyünk volt, majd 
ezt hosszabbítgattuk időről időre. De a lényeg, hogy végre megalakulhatott a Keleti Ist-
ván Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola, ami mára valójában nem 
egyetlen iskola, hanem egy iskolahálózat.

‒ Hogy kell ez utóbbit érteni? Hogyan vált a megalakuló kis intézményből egy iskolahá-
lózat? 

‒ Első körben az iskola az alapfokú oktatás színjáték tanszakának indítására kapott 
lehetőséget, a Pesti Barnabás iskolában, illetve a Vörösmarty Gimnáziumban. Az első 
tanév során – látva a KIMI-s drámatagozatok szakmai lehetőségeit – az ország több el-
ismert drámatagozata (a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium, a Miskolci Zrínyi Ilona 
Gimnázium vagy a Debreceni Ady Endre Gimnázium) is megfogalmazta, hogy szívesen 
csatlakozna az Intézményhez. Erre végül is a szükséges engedélyek megszerzését köve-
tően 1999 őszén sor is került. Ezzel a bővítési munkák azonban még nem zárultak le, sőt 

Kaposi_Irasok_Beszedek_Interjuk_vegleges.indd   116 18/03/18   13:03



117

SZÍN-KÉP – A hajózástól a drámapedagógiáig

új inspirációt kaptak, mert több telephely szorgalmazta, hogy hozzuk létre az érettségi 
utáni képzést is azok számára, akik a drámával magasabb szinten szeretnének foglalkoz-
ni. Erre a lépésre végül is 2000-ben került sor. Az újabb bővítési munkát az időközben az 
iskolához kerülő Hancock Márta koordinálta, így akadt egy olyan segítségem, aki jog-
szabályismereteivel és szakmai precizitásával garanciát jelentett nemcsak az új képzési 
terület beépítésére, hanem a végleges működési engedély kiadására is. A színészképzés 
szakmai programja a Szentesről Budapestre költöző és a KIMI-ben főállásban dolgozó 
Keserű Imre irányító munkája nyomán alakult ki a gyakorlatban. Mára pedig a fentieken 
túl már a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, a Weöres Sándor Gimnázium, 
a Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium is része a KIMI-nek. 

‒ Mit tart – az idén megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő KIMI – legfontosabb 
szakmai eredményének? 

‒ A legfontosabb bizonyára az, hogy közel két évtized alatt számos diákot nevelhet-
tünk a dráma és a színház eszközeivel tudatosabb, a művészeti és a társadalmi élet iránt 
érdeklődő felnőttnek. Módszereink nyomán feltehetően többet tudtak meg önmagukról, 
társaikról, és fejlődhetett társas kultúrájuk, kreativitásuk, kommunikációjuk, valamint 
kritikai gondolkodásuk is. De az iskolát nemcsak a diákok oldaláról tekintem tanulási 
terepnek, hanem a drámatagozatokon tanító tanárok vonatkozásában is. Ezt igazolja, 
hogy számos közös iskolai rendezvényt honosítottunk meg, ilyen például Kilincs fesz-
tivál, ahol a vendéglátó iskolákhoz a tagozatok képviselői (tanárok és diákok) egy kö-
zös szakmai hétvégére látogatnak el, hogy betekintést kapjanak az ott folyó oktatásba és 
megismerhessék egymás szakmai munkáját. Sokat tettünk a tanáraink továbbképzéséért 
is, így a Színművészeti Egyetemen egy önálló osztályban végezte el a drámapedagógia 
szakot 15 gyakorló drámatanárunk. Arra is jó példa továbbá a KIMI, hogy a versengés 
helyett az együttműködés akár rövid- és hosszabb távon is sikeresebb lehet. Ezt egyrészt 
a tanáraink közös munkájával írt tankönyvvel , az időközben az oktatáspolitikai által 
elfogadott drámaérettségivel, a létrejövő dráma OKTV-vel is igazolni lehet, másrészt az-
zal a temérdek élményt adó drámás-színjátékos órával és közösségépítéssel, díjakkal, 
elismerésekkel, amit a KIMI-s diákok az elmúlt évtizedek diákfesztiváljain nyertek. És 
„hab a tortán” az a jó néhány közismert színművész (például Borbély Alexandra, Ficza 
István, Földes Eszer, Lábodi Ádám, Lovas Rozi), akik valaha a KIMI padjait koptatták.

Az interjút Pásztor Csörge Andrea készítette. 
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