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Interjúk

A Magyar Drámapedagógiai Társaság megalakulásáról1

– Én azt hallottam rólad, hogy „sokfunkciós” ember vagy. Mi az a „néhány” dolog, ami 
most együtt van az életedben?

– A tanítás és a színház mellett – melyeket az életem elhagyhatatlan részének tekintek 
– a közoktatás és az államigazgatás különböző területein kutatással, szakmai tanács-
adással és igazgatási feladatokkal foglalkozom. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy 
dolgozom az Országos Közoktatási Intézetben, az Országos Közoktatási Szolgáltató 
Irodában, az Oktatási Minisztériumban, a NYAK-ban, a Szakmai Középiskolásokért 
Kulturális Egyesületben, a Keleti István Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium-
ban, valamint a Pesti Barnabás Gimnáziumi tagozatán és a JIBRAKI Színtársulatban. 
Ezenkívül vannak egyéb, ad hoc jellegű munkáim, például különböző bizottságokban is 
vannak feladataim. 

– A Magyar Drámapedagógiai Társaság az ad hoc jellegű elfoglaltságaid közé tartozik?

– Igen. A Magyar Drámapedagógiai Társaság tavaly beválasztott a tanácsadó testüle-
tébe. Ilyen értelemben ez ad hoc jellegű munka, miként az is, hogy a Magyar Történelmi 
Társulat igazgatóválasztmányában is tevékenykedem.

– Volt idő, amikor a Drámapedagógiai Társaság nagyobb helyet kapott az életedben?

– Igen, a kezdeteknél. Ha jól emlékszem 1989-ben Debreczeni Tibornak volt egy elő-
adóestje: „Az öreg ácsot palira vették” címmel. Akkor én a Pesti Barnabás Középiskolá-
ban dolgoztam mint igazgatóhelyettes. Az est után beszélgettünk a színjátszó mozgalom 
és az iskolai drámatanítás helyzetéről Tiborral. Később felhívott, hogy az akkor megje-
lent egyesületi törvény alapján lehetne csinálni egy „drámás társaságot”. Jó – mondtam 
–, de mit kellene tenni? Azt felelte, egyelőre semmit, csak menjek be hozzá a következő 
napokban, mert tíz ember aláírására van szükség, akiket fel kell sorolni alapítóként. Be-
mentem az akkori Népművelési Intézetbe, elolvastam és aláírtam az alapító nyilatko-
zatot és az alapszabály tervezetét. Egyébként ez utóbbit egy kicsit furcsállottam is, mert 

1 Az írás eredeti változata a Drámapedagógiai Magazin/18. 1999/2. számában jelent meg. A beszélgetés apropóját az 
adta, hogy a lap bemutassa azokat a személyeknek, akik a Drámapedagógia Társaság alapító nyilatkozatát 1989-ben 
aláírták.
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alig foglalkozott szakmai dolgokkal. Ennek ellenére elhoztam az alapszabály-terveze-
tet, és ma már bevallhatom, hogy a később megalakult Szakmunkástanulók Kulturális 
Egyesületénél ezt a dokumentumot tekintettük kiinduló alapnak.

– Elég furcsán hangzott ez a történet. Valószínűleg Tibornak nem véletlen juthattál eszébe.

– Ez alapvetően arra vezethető vissza, hogy a nyolcvanas évek közepéig a drámape-
dagógia és a diákszínjátszás nem igazán vált el egymástól. Gyakorlatilag azért kerül-
hettem képbe, mert tanárként akkor már tíz éve dolgoztam a JIBRAKI-val és más-más 
csoportokban ugyan (Metró, Chemotox), de tulajdonképpen 1973-tól tevékenykedtem 
a „mozgalomban” – ahogy ezt akkor hívtuk. Erről jut eszembe, hogy az amatőr színját-
szó mozgalomnak volt egy fontos szervezete, az Amatőr Színjátszók Országos Tanácsa 
(ASZIOT), melyet a Népművelési Intézet működtetett, ahol Debreczeni Tibor akkor dol-
gozott. Ennek a 80-as években én is tagja voltam. Egy évben kétszer-háromszor össze-
hívtak minket, és az amatőr színjátszás elvi dolgairól kellett döntenünk. Nem tudom, 
hogy rajtam kívül ki volt az a kilenc ember, aki aláírta a Drámapedagógiai Társaság 
megalapítását kezdeményező szándéknyilatkozatot, mert egyenként mentünk be Tibor-
hoz, ki, mikor ért rá.

– Szerinted a drámapedagógia gyűjtőfogalom?

– Azt gondolom, hogy a drámapedagógia egy olyan általános pedagógiai módszer, 
mely a nevelés területén sok irányúan felhasználható. Ennek ellenére azt hiszem, hogy 
a drámapedagógia mint önálló műfaj, még nem „futotta ki” magát. Még a szakmához 
közel állók is összemossák a diákszínjátszással.

– Az eltelt tíz év alatt a dráma elég sokféleképpen kerülhetett elő az életedben. Most 
melyik vonulata a legfontosabb?

– Nem érzem abban a tekintetben drámapedagógusnak magam, mint ahogy névroko-
nom, Kaposi László2. Ő ráállt valamire, amit szerintem nagyon jól csinál. Én közelebb 
érzem magamhoz a drámán belül a színházi alkotót. Ez nem biztos, hogy kizárólag csak 
a darab rendezéséről szól, hanem sok esetben a színházi előadás menedzselését, működ-
tetését, esetleg mások „helyzetbe hozását” jelenti. A drámapedagógiai módszerrel való 
tanítást, nem mintha nem érdekelne, de talán nem ismerem eléggé. Azt gondolom, hogy 
ezt igazán az tudja csinálni, aki erre nagyon komolyan felkészült és bedolgozta magát. 
Kóklerkedni nem érdemes. Egyébként mindenki mondhatja magáról, hogy drámapeda-
gógus, mert már látott drámát, pedagógust, meg egyébként is „nagy drámái vannak az 
életében”, csak hát ez kissé komikus.

2 Jelenleg a Magyar Drámapedagógai Társaság elnöke.
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– A alapfokú művészeti iskolában és a drámatagozaton folyó munka hogyan kapcsoló-
dik a dráma szóhoz? Mi a lényege a drámatagozatnak?

– Kezdjük az utóbbival. A  középiskolai drámatagozat annyiban kapcsolódik a drá-
mához, hogy ez egy olyan speciális kommunikációs iskola, ahol a dráma eszközeivel 
történik a személyiségfejlesztés. A dráma eszközeit itt érdemes tágan értelmezni, mert 
eszköze a zene és a mozgás is, nem csak a kimondott szöveg. A drámatagozat nem „elő-
színművészeti”, hanem egy speciális személyiségfejlesztő oktatási forma, ami a gimná-
ziumi képzés keretében létezik. 

Az alapfokú művészeti iskola olyan, mint a zenei nevelésben már régóta létező zene-
iskola, melyben zongora, hegedő stb. tanszakok vannak. A  Keleti István nevét viselő 
művészeti iskolában színjáték tanszakon oktatunk, és ez viszonylag új dolog. Abban a 
tekintetben is új, hogy a tanterve kevésbé művészi irányba megy, de ez összefügg azzal, 
hogy Kaposi Laciék csinálták, és hangsúlyos benne a drámapedagógia. Egyébként ezt 
abszolút helyeslem, hiszen egy tizenéves gyermek esetében komolytalan lenne színmű-
vészeti képzésről beszélni.

– Kicsit kanyarodjunk vissza a Drámapedagógiai Társasághoz. Bármelyik munkáddal 
kapcsolatban – akár személy szerint is – mit vársz a Társaságtól? Valamiféle segítség akár 
munkában, akár képviseletben?

– Kicsit kívülről is figyelve az egyesületet, megállapíthatom, hogy a társaság azt a le-
hetőséget, amit az egyesületi forma jelentett, jól kihasználta. Az egyesület benne van a 
köztudatban. Azt, hogy általában a munkája színvonala révén, vagy a konkrét tagjain 
keresztül, csak az egyesületben folyamatosan dolgozók tud ják megítélni. Az egyesület 
nagy vívmányának tartom azt, hogy a NAT-ba bekerült a művészetek közé a tánc és 
dráma, még ha ezt a gyakorlatban – miként a felmérések bizonyítják – nagyon kevés 
helyen is csinálják. Ennek az aránynak a növelésére azonban voltak és vannak is tö-
rekvések rá. Az iskolákból nagyon sok tanár jelentkezett különböző tanfolyamokra, el 
is végezték azokat, vizsgáztak is. De átütő erővel ez nem hozott változásokat az iskolai 
oktatásban. Hogyan tud segíteni ebben a Drámapedagógiai Társaság? Egyrészt a maga 
szakmai tapasztalatával a középiskolás diákszínjátszásban, másrészt olyan anyagok-
kal, amelyek tovább „építik” a művészeti iskolákban a tantervet, hiszen a tantervhez 
tanmenet, tankönyv, tanári segédkönyv és szöveggyűjtemény is szükséges. A társaság 
az elmúlt évek során sok értékes kiadványt jelentetett meg. De azon is érdemes lenne 
gondolkodni, hogy az alapfokú művészeti oktatás számára mely szakanyagokat lehetne 
kiadni. Sajnos nagy a veszélye annak, hogy a drámapedagógia mint tanítási forma csak 
az általános iskolákban működik majd. A  középiskolában nem sikerült komoly teret 
nyerni. A Társaságnak azon kellene gondolkodnia, hogy azokban a középiskolákban, 
ahol nincs drámatagozat, hogyan lehetne az oktatás részévé tenni a drámapedagógiát 
mint a tanítás egyik „régi-új” módszerét.
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– Van erre kereslet a középiskolák részéről?

– Nem szabad a pillanatnyi helyzetből kiindulni, hiszen nincs komoly érdeklődés 
iránta. Ennek két oka van: az elit iskolák szerint a drámapedagógia csak játék, így a 
komoly „oktató” munka mellett nincs idejük ezzel foglalkozni. A nem elit iskolák pe-
dig nem ismerték fel a drámapedagógiában lévő aktív személyiségformáló lehetőséget. 
Pedig egyre nagyobb számban vannak nehezen kezelhető diákok, növekszik a súlyos 
kulturális hátránnyal érkező és nehezen szocializálható gyerekek száma a közoktatás-
ban. Az ő formálásuk számára hatékony eszköz lehetne a drámapedagógia. Csak kevés 
a képzett szakember, s az iskolák sem ismerik el, illetve félreértelmezik az e területen 
dolgozók működését. Az igazgatók nem pedagógiai kérdések megoldását várják a drá-
mapedagógusoktól, hanem az aktuális ünnepélyek megrendezését.

– Évforduló, ünnep. Eltelt tíz év a megalakulás óta. Van mit ünnepelni?

– Egy olyan civil szervezetnek, mint a Magyar Drámapedagógiai Társaság van jog-
alapja az ünneplésre. Ha tíz évet végig tudott csinálni, bizonyította a rátermettségét, 
mert tíz év nagyon nagy idő. Biztos vagyok benne, hogy egy csomó embernek, akik a 
megalakuláskor csak lelkesedéssel rendelkeztek, de szakmai felkészültséggel nem, annyi 
„pluszt” adott az egyesületi munka, hogy saját életükben is különbek lettek. Több egye-
sület alapításánál is részt vettem; őszintén megmondhatom, hogy senki sem gondolta 
végig, hogy mitől fog működni egy egyesület – ráadásul jobban, mint egy hivatal –, hon-
nan lesz pénz, honnan lesz infrastruktúra, és mi fogja fenntartani a tagok munkakedvét. 
Ezért mindenképpen a „túlélés” önmagában is ünneplésre érdemes.

Aztán még ünnepelni lehet az egyesület szakmai munkáját is. Miközben talpon ma-
radt, aközben színvonalas tanfolyamok, kiadványok születtek a társaság kiadásában. 
Szerintem rendkívül sokat jelentett az egyesületnek a Marczibányi Téri Művelődési 
Központ. Lett otthona és bázisa a társaságnak, melyben bizonyára nagy szerepe van az 
ottani igazgatónak, Szakall Juditnak is. Fontos és nagy eredmény, hogy az általános isko-
lákban, főleg az alsó tagozatban elindult valami. A tanfolyamokon és továbbképzéseken 
sokan vesznek részt. Sok a kedves, jó szándékú tanár, de az igazi teremtők, akik nem va-
lamilyen gépezet részei, kevesen vannak. Hiányzik az igazi civil kurázsi, pedig a társaság 
eddigi munkája ennek teremtő képességét példázza.

Az interjút Takács Gábor készítette. 
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