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Kulturális nevelési programok: a 
kultúra-közvetítés 
új kommunikációs lehetőségei
 A nagyváradi Szigligeti Színház példája.

A romániai kulturális-kreatív iparág utóbbi tíz évének látványos fejlődése a 
közművelődési intézményrendszer változásait, illetve ezzel párhuzamosan a kul-
turális közvetítés felértékelődését jelzi. 

Rezumat (Programe de educaţie culturală: noi posibilităţi în medierea artistică. Exemplul Teatrului 
Szigligeti din Oradea) Deși practica educaţiei culturale cunoaște o tradiţie bogată în Occident, muzeele, teatrele, respectiv instituţiile 
de muzică clasică din România sunt la început de drum în ceea ce privește conceperea unor strategii de relaţii publice care să aibă în vedere 
dezvoltarea capitalului cultural al benefi ciarilor. Însă Barometrele de Consum Cultural autohtone, întreprinse în trecutul apropiat, atrag 
atenţia asupra importanţei alfabetizării culturale, aceasta având o misiune dublă. Pe de o parte menţinerea publicului loial, pe de altă parte 
atragerea unui nou grup de benefi ciari prin îmbunătăţirea ofertei culturale, îmbinând produsul cultural propriu-zis cu servicii complementare, 
precum programe de voluntariat, rezidenţe artistice care presupun colaborarea dintre profesioniști și laici, respectiv programe de pedagogie 
culturală. Încă din anul 2011, Teatrul Szigligeti din Oradea derulează multiple programe de educaţie culturală, înregistrând un adevărat 
succes privind atât numărul abonamentelor vândute cât și loialitatea publicului. Scopul acestui studiu este să prezinte rezultatele unui focus 
grup realizat cu participarea profesorilor de liceu din Oradea care sunt direct implicaţi în proiectele cultural-educative; interviul având ca 
temă atitudinea cadrelor didactice, identifi carea motivele participării, respectiv ale non-participării, și analiza impactului asupra dezvoltării 
abilităţilor tinerilor participanţi. Cuvinte cheie  consum cultural; educaţie culturală; pedagogie teatrală; mediere artistică; relaţii cu publicul
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Abstract  (Cultural Education Programs: New Perspectives of Art Mediation. The example of Szigligeti 
Theatre Oradea) Although there is a considerable tradition of cultural education programs in the West, Romanian public cultural 
institutions have just started to exploit the possibility of educating their audience. The Romanian Cultural Consumption Barometer researches 
state that there is a great need for public relations strategies based on attaining cultural literacy. Thus, museums, theatres and concert halls 
should develop complex off ers that are more than merely their core product, and which incorporate services that provide experiences and 
enhance audience engagement, like volunteer programs, collaborations between professionals and non-professionals, respectively, theatre 
pedagogy projects. Szigligeti Theater Oradea’s educational off er is one of the best Romanian examples of how theater pedagogy projects 
could generate considerable changes in the consumers’ attitudes, as the number of youth season tickets were doubled in the last seven 
years. This paper presents the results of a focus group research, conducted among teachers from Oradea. The purpose of this research was 
to investigate the attitude of this group of benefi ciaries towards the theater education projects of Szigligeti Theater, to identify the causes of 
participation and non-participation, respectively to analyze the impact of these programs. 
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Ha a kilencvenes évek a kínálat forradalmát jelentette a romániai kulturális 
fogyasztás számára, akkor a kétezres évek közepétől kezdődően az intézményes 
kommunikáció forradalmáról beszélhetünk, annál is inkább, mert 2005-ben dol-
gozták ki és emelték törvényi szintre a 25/2005-ös kormányhatározatot, amely a 
kulturális közintézmények rendszerváltást követő legfontosabb, strukturális jel-
legű változásait eredményezte. 

Ez az erőforrások radikális átszervezését igényli, amely együtt jár bizonyos 
szerepkörök átértékelésével és menedzsmentfunkcióvá emelésével. A fogalmi és 
intézményes keretek átrendezésével egyetemben olyan szakmaiasodási folyama-
toknak lehetünk tanúi, amelyek során egyes szerepkörök kiüresednek és eltűn-
nek, ugyanakkor az egyes részfeladatok ellátásához szükséges speciális tudást és 
felkészültséget kínáló szakterületek jelennek meg (Croitoru & Becuț, 2016). 

A kulturális közvetítés állapotáról és jövőbeli perspektíváiról az európai és 
a romániai közönségkutatások adnak támpontokat. A 2013-as Eurobarometer-
kutatások a kulturális fogyasztás 2009–2010 közötti érezhető visszaeséséről szá-
molnak be a 2007-es adatokhoz képest, az összes vizsgált területen. A felmérés 
hasonló eredményekről számol be minden uniós tagország kapcsán, így Romá-
nia esetében is a kulturális intézmények látogatottságának, illetve a lakosság kul-
turális eseményekben való érdekeltségének aránya jelentős mértékben csökken 
(European Comission, 2013). 

A kulturális részvétel 2010-től tapasztalható növekedését két tényező befo-
lyásolja: egyrészt ösztönző hatással volt rá a gazdaság stabilizálódása, másrészt 
minden bizonnyal kedvezően alakította azt az intézetek működésének átszerve-
zése, illetve a kulturális kommunikáció helyzeteinek felismerése és azok kiakná-
zása (Croitoru & Becuț, 2014). 

A szóban forgó szektor non-látogatóinak száma az elmúlt években csökkenő 
tendenciát mutat, elsősorban a  atal korosztály körében, ezzel párhuzamosan pe-
dig egyre széles körűbbé válik a kulturális részvétel. 2009-től kezdődően folyama-
tosan nő azoknak a látogatóknak a száma, akik legalább egyszer részt vettek vala-
milyen előadó-művészeti eseményen, ezen látogatók jelentős része azonban „úgy 
tekint az előadóművészetekre, mint a szabadidő eltöltésének egy lehetséges mód-
jára, az esemény művészeti értéke pedig csak másodlagos számukra”. (Croitoru & 
Becuț, 2014). 

A Kulturális Barométer adatelemzői alfabetizációs folyamatként tekintenek 
erre a jelenségre, és arra hívják fel a  gyelmet, hogy az összlátogatottság növeke-
dése együtt járt a hűséges nézők arányának csökkenésével. 

Ha a nézettségi adatokat tekintjük, jól látható, hogy új közönségréteg(ek) 
jelent(ek) meg a kulturális intézményekben, akik a maguk rendjén eltérő motivá-
ciókat mutatnak és más-más elvárásokat támasztanak a kínálattal, illetve a kultu-
rális közvetítéssel szemben. A kutatás kiemeli, hogy a kialakult helyzet „megnehe-
zíti a kulturális menedzserek feladatát, akik tevékenységük során meg kell győződ-
jenek arról, hogy az egyik oldal nyeresége – a marketingkampányok által megnyert 
egyszeri látogatók – nem jelenti a másik oldal veszteségét – nevezetesen a hűséges 
nézők elvesztését” (Croitoru & Becuț, 2014). A hűséges néző viselkedhet egysze-
rű fogyasztóként is, de az elkötelezettségi szintjétől függően, saját közegében egy-
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fajta nagyköveti-véleményformálói szerepet tölthet be. „Az elmúlt években a mű-
vészetbefogadás egyre kevésbé passzív tevékenység” (Croitoru & Becuț, 2014) – ál-
lapítja meg a kutatás, és előrevetíti, hogy a web 2.0-ás virtuális térrel analógiásan 
olyan művészetbefogadási viszonyulások jelennek meg a valós térben, amelyek-
ben a fogyasztó maga is előállítóvá válik.  

A   delizálás kérdése következésképpen kulcsfontosságú a kulturális-kreatív 
szektor hosszú távú fenntarthatóságában, ennek alapján pedig az ízlés áll, amely-
lyel kapcsolatban David  rosby kijelenti: „Az ízlésformálás idő és tanulás kérdé-
se, és nagyon nehezen alakítható” (  rosby, 1994).   Ezzel összhangban, a Kultu-
rális Barométer arra a következtetésre jut, hogy az alfabetizációs folyamat megse-
gítéseként a kulturális közvetítő intézmények fokozott hangsúlyt kell, hogy fek-
tessenek olyan nevelési programok kidolgozására, amelyek az egyének kulturá-
lis tőkéjét, és ezáltal a részvételi attitűd mértékét (mint a visszatérés fő tényező-
jét) is növelik. 

Hosszú távú kutatásom célja, hogy a fentebb részletezett kortárs kihívások 
szempontjából elemezzem a kortárs romániai kultúra-közvetítés helyzetét, külö-
nös tekintettel az erdélyi magyar, illetve magyar célközönségnek (is) szóló kultu-
rális nevelési programokra. Célom továbbá, hogy az így létrejött új kommuniká-
ciós helyzeteket a köz(önség)kapcsolatok számára hasznosítható módon írjam le.  

A kulturális nevelési programoknak három szereplőjét különböztethetjük 
meg: a szolgáltatót, a felhasználót, illetve tágabb értelemben a társadalmat (mint 
a haszonélvezők széles kategóriáját). Adott csoportokon belül további alcsopor-
tokat tudunk megkülönböztetni. Ennek megfelelően a szolgáltatók egyik alcso-
portját a menedzserek, másik alcsoportját pedig a kommunikációs üzenetalko-
tásban közvetlenül érintett szakemberek jelentik. A felhasználók között találjuk 
a közvetlen haszonélvezőket, akik ténylegesen részt vesznek az adott programok-
ban, illetve azokat az oktatókat (pedagógusokat, tanerőket), akik a maguk rend-
jén igénybe veszik a kulturális intézmények nyújtotta kiegészítő lehetőségeket.

A kutatás részét képezi az a fókuszcsoportos interjúsorozat, amelyet a ha-
szonélvezők egy csoportjával, a pedagógusokkal folytatok. Jelen tanulmány célja, 
hogy a fókuszcsoportos interjú előzetes eredményeit bemutatva vázoljam a kultu-
rális nevelési programokkal szembeni elvárásokat, valamint a szóban forgó kom-
munikációs helyzet jövőbeli perspektíváit. 

A fókuszcsoportos interjúban a nagyváradi Szigligeti Színház példáján ke-
resztül kívánom szemléletessé tenni a kulturális és oktatási stratégiák összehan-
golásának főbb kérdéseit. Választásom azért esett ezen eset tanulmányozására, 
mert a nagyváradi színház ismerte fel legelőször a kulturális nevelésben rejlő le-
hetőségeket; az elmúlt években pedig az erdélyi magyar kőszínházak közül a Szig-
ligeti Színház rendelkezik a legnagyobb nevelési kínálattal, változatos kapcsoló-
dási pontokat kínálva az említett célcsoport különböző alcsoportjainak (kor- és 
ízléskategóriák viszonylatában). 

A színház 2011-ben indított önkéntességi programot, illetve a 2011/2012-es 
évadban indította útnak a Színház az iskolában, iskola a színházban projektet, 
amelynek lényege, hogy középiskolás diákok úgy ismerkednek a színház világá-
val, hogy színészek és színházi alkotók vezetésével visznek színre egy egész estét, 
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nagytermi előadást. Fontos kezdeményezés ugyanakkor az amatőr színészkép-
zéssel foglalkozó színi kör, a Szigligeti Tanoda, valamint a Báboda, amely a Bi-
har megyei pedagógusok számára kívánt alapvető bábos és drámapedagógiai is-
mereteket átadni. A színház legújabb vállalkozása, a pilot-szakaszban lévő Súgó-
lyuk háromlépcsős nevelési program, amelynek célja, hogy egyes előadásokhoz 
kapcsolódóan játékos felkészítő és re  ektáló tevékenységeket szervezzen közép-
iskolások számára. 

A fókuszcsoportos interjúban a fentebb említett programok tapasztalatai-
ról, a színházzal való kapcsolattartásról kérdeztem az alanyokat. Az interjú so-
rán olyan témákat érintettünk, mint a színház és az oktatási intézmény kapcsolat-
tartása, a kulturális programokban való részvétel motivációi, illetve az eddigi ta-
pasztalatok és javaslatok. Az interjút hat középiskola egy-egy kapcsolattartó sze-
mélyével készítettem 2018. június 16-án. 

Érdemes megjegyeznünk, hogy ezeknek a pedagógusoknak különleges stá-
tuszuk van, hiszen kollégáik és a diákok körében is színházi véleményformálók-
ként vannak jelen, így a velük való közvetlen és folyamatos kapcsolattartás ki-
emelt fontosságot kell, hogy élvezzen a színház részéről.  

A színházi kapcsolattartásról szóló kérdéssorozatban első körben a kapcso-
lattartó személyére fókuszáltam. A színházi kapcsolattartó személyek túlnyomó-
részt magyartanárok, ez részben a színház választása volt, részben pedig mint-
egy kulturálisan kötött forma: 

„a színház eleve a magyartanárokat szólította meg, merthogy úgy gondolták, 
hogy hozzájuk áll a legközelebb”,

„nálunk egyértelmű volt, hogy ez a magyartanárnő dolga”.
Ez arra enged következtetni, hogy a színház az anyanyelvi identitás formá-

lásának egyik alternatív közege, ilyen módon pedig a színház befogadási straté-
giáit is inkább az irodalomórán alkalmazott értelmezési módszerek határozzák 
meg, semmint egyéb társművészetek szempontjai (ez egyébként a művészeti ok-
tatás alulfejlettségének és alacsony presztízsének kérdését implikálja). Ez a hely-
zet értelemszerűen befolyással van a kulturális nevelési tevékenységekre is, hiszen 
a kapcsolattartók más-más szemszögből látják ezt megvalósíthatónak és haszno-
síthatónak. 

A színház és az oktatási intézmények közötti ideális kapcsolat három ismér-
ve a bizalmi kommunikáció, a hatékony szervezés, illetve az oda  gyelés. A fo-
galmak tulajdonképpen kölcsönös meghatározottságban állnak: a hatékony szer-
vezés oda  gyelést jelent, ami a maga rendjén bizalmat épít ki a szereplők között. 
Ennek kapcsán a pedagógusok számos negatív tapasztalatukat osztották meg a 
2017/2018-as évad bérletkínálatát („Jobban oda  gyelni arra, hogy kinek mik az 
igényei, mit tud nyújtani, és ebből mit tud a másik elfogadni”), illetve az előadá-
sok szervezését illetően is („ez az idei évad iskolapéldája annak, hogy hogyan ne”; 
„az azért nagyon megnehezíti a dolgot, hogy az újságból értesülök arról, hogy mi-
kor lesz bérletes előadásunk”), ami mindenképpen jelzésértékű a színház vezető-
sége számára. Mint ahogy az is, hogy a pedagógusok a célzottan diákoknak ké-
szülő előadásokat kérik számon a repertoárpolitikán: 

 „Nagyon rossz volt ez az évad. Merthogy nem volt egy olyan előadás, ami na-
gyon tessen mindenkinek, a kicsiknél a hárombérletes előadásból egy teljesen elma-
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radt, áttoltuk szeptemberre, mind a kettő bábszínházas, nagyon unják már öt-ha-
todikos korukban a bábszínházat, nem oda szeretnének menni.”

Arra a kérdésre, hogy mi teheti izgalmassá egy diák számára a kulturális kí-
nálatot, az első válasz a megértés kérdésére re  ektált: 

„Mindenképpen érdemes valamiképpen felvezetni, felkészíteni őket, ha olyan 
darabról van szó, amit úgy gondolom, hogy nem értenek.”

Egy másik interjúalany is hasonlóképpen válaszol: 
„Itt a színházba járás kapcsán, az a gyerek, aki nem néz be hozzá a könyvtár-

ba, hogy megkérdezze azt, ami számára nem maradt világos az előadásból, tehát 
ott marad a kérdéseivel, egymással szerintem beszélgetnek ők szünetben is, meg elő-
adás után is. Jó lenne, ha a magyaróra keretén belül beszélgetnének róla, hogy az a 
gyerek, aki nem vásárol bérletet, az lássa, valamiből kimarad.”

A pedagógusok jelentős része a túlterheltségre utalva a felkészítés feladatát a 
színházhoz kapcsolja: 

„Hát akár az biztos, hogy jó lenne, mert azért elég elfoglaltak vagyunk, túlter-
heltek. Én mindig készülök, hogy felkészítem őket, de nem igen adódik alkalom.”

Az iskolán kívüli tevékenységeket részben adminisztratív feladataik akadá-
lyozzák („Kellene ilyen kapcsolódási pontokat keresni az intézményeknek az isko-
lákkal, mert nagyon túlterheltek a tanárok, arra minimális idő van, hogy én járjak 
utána, hogy én beszéljem le.”), részben pedig azok a megkötések, amelyek miatt az 
e tevékenységekre adódó lehetőségek minimálissá váltak: 

„nagyon megkötötték a kezünket azzal, hogy iskolaidőben osztályban kell len-
ni, nem lehet ezt így, csak úgy jönni-menni”.

A tanórai feldolgozás nehézségét adja ugyanakkor az is, hogy egy osztálykö-
zösségen belül nem vesz minden egyes diák színházbérletet: 

„Az, aki nem jött el a színházba, azzal mit csinálok?”
Az interjúalanyok konkrét példákat is felidéznek, és javaslatokkal élnek. Po-

zitív, hogy a Súgólyuk programot minden interjúalany ismerte. A kezdeménye-
zés kapcsán elmondták: 

„Nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, hogy a nehezebb darabokat be-
széljük meg, csak az idén egy kicsit félrecsúszott ez a dolog. Itt is amiatt, hogy tizen-
öt embert szedjek össze 350-ből: kicsit nehéz.”

A Súgólyuk kapcsán többször is elhangzott, hogy a diákok töredékét szólítja 
meg, ahhoz képest, hogy milyen igény volna egy hasonló foglalkozásra: 

„ha belegondolsz, hogy több száz diákról beszélünk, maximum húsz diákról 
van szó, nem mindegy, húsz diák oké, hogy megértette, fel is dolgoztad vele, mi van 
a többivel”.

Az egyik interjúalany konkrét megoldási javaslatot fogalmaz meg a felmerü-
lő problémával kapcsolatban: 

„Ezt az iskolába kellene bevinni, én például simán adnék ehhez órákat, előt-
te is utána is, vagy megszervezném, hogy ott legyen, akinek színházbérlete van, egy 
órát előtte és egy órát utána. De az iskolában, mert az is nehéz például, hogy ná-
lunk nagyon sok az ingázó diák, aki számára, hogy eljön egy délután előtte, egy dél-
után az előadásra, egy délután utána, iszonyat sok idő neki”.
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A motiváció megteremtésében a személyesség elsőbbséget élvez. A pedagó-
gusok több olyan esetet is említenek, amikor a diákok számára emlékezetes ma-
radt egy-egy alkotóval való találkozás, hiszen az sokáig beszédtémát ad: 

 „a gyerekek a színészekkel szerettek volna nagyon találkozni, minden alka-
lommal elmondták, hogy szeretnének legalább egy színésszel privát beszélgetést 
folytatni. Merthogy azt el lehet mesélni a többieknek”.

Az élményszerűség megvalósításának egyik módja a Színház az iskolában, 
iskola a színházban program, amely azoknak is élményt nyújt, akik nem vesznek 
részt a tényleges alkotói folyamatban: 

„az is, akinek nincs bérlete, az is vesz jegyet, hogy megnézze a saját osztály-
társát”.

A kortársakra az önkéntességi programban résztvevők is hatással vannak: 
„Vannak a szöcskék [az önkéntesek beceneve – szerk. megj.], akik itt dolgoz-

nak nálatok, és azt gondolom, hogy szívesebben hallgatnak mindig a kortársaik vé-
leményére, és inkább a szöcskék szájába adom, minthogy én nyomjam le a torku-
kon. Mert ha egy felnőtt mondja, akkor azt csak előítéletet szül”.

A kulturális nevelés módszereiről, eszközeiről, esetleges követendő példái-
ról kérdezve, az interjúalanyok a tantermi, vagy legalábbis iskolán belüli tevé-
kenységeket részesítik előnyben, hiszen ezek egy egész osztályközösséget vagy 
alkalomadtán több osztályközösséget is megszólítanak. Előadásélményeik között 
túlnyomórészt az egy-egy szerző életművét feldolgozó, interaktív előadások van-
nak, több ízben is elhangzik, hogy a színház „olvasást kiváltó” tevékenység lehet. 

Az utalások gyakoriságát  gyelembe véve, szükség volna a tanóra keretében 
feldolgozható témákra. Ha a műfajt tekintve kialakul egy bizonyos egyetértés az 
interjúalanyok között (tantermi előadás, interaktív, életművet feldolgozó egyéni 
előadás stb.), a témák tekintetében felmerül egy részről az úgynevezett „klasszi-
kusok” színre vitelének igénye is, de ugyanakkor a kortárs és mai magyar vagy 
világirodalmi művek feldolgozása is: 

„Lehetne ellensúlyozni az iskolának azt a de  citjét, hogy nem nagyon jutunk 
el a XX. századig vagy keveset tudunk beszélni ezekről, de tőlem várják, hogy kor-
társ irodalmat vigyek be, és ha beviszek, akkor kiderül, hogy hát ez mégsem olyan, 
mint amilyenre vártak. De hogy megrekedünk valahol ott, hogy József Attila, Rad-
nóti, Dsida, Pilinszky, csak ott egy-egy verset bevisz az ember. És ott van például a 
Maszat-hegy [Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen – szerk.  megj.], amit szerintem 
középiskolások is élveznének”. 

Komplex színházi nevelési programokról1 csak egyetlen kapcsolattartó 
tesz említést, ez annak tudható be, hogy az erdélyi magyar színházak nem hoz-
nak létre ilyen jellegű produkciókat, és csak egy-egy rendszertelen meghívás kap-
csán van egy szűk rétegnek arra lehetősége, hogy ezzel a műfajjal találkozzon. A 
Káva Műhely előadásáról beszélve, a kapcsolattartó az előadás közösségformáló 
erejét és emlékezetességét emeli ki: 

„Nagyon jó volt a budapesti produkció, ahová a nyolcadikosokat hoztuk el. Én 
csak megszerveztem egy  teljes osztályt. Ott nagyon csapatépítő visszhangja is lett. 
Sokkal maradtak a gyerekek közül. Az nagyon hasznos volt”. 
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Az interjú utolsó részében az interjúalanyok a színház által kezdeményezett 
nevelési programok hatásáról beszéltek. Arra kértem őket, tapasztalataikat egy-
egy konkrét példában foglalják össze. Az egyes példák a diákok nyitottságáról, 
kommunikációs készségeik fejlődéséről, bátorságról és az önálló véleményal-
kotás képességének fejlődéséről beszélnek: 

„Nekem is egy volt diákom, akkor már nem tanítottam őt, aki hát nem is tu-
dom, hogy fejezzem ki magam: nagyon gyengécske mindenféle szempontból, kom-
munikációs szempontból is. És amikor megláttam az egyik darabban, olyan ügyes 
volt, olyan más oldaláról mutatkozott meg, hogy leesett az állam, és nagyon-na-
gyon ügyesen szerepelt. Biztos nem lesz belőle színész, de maga az élmény, amit ő 
ott átélt és az, hogy kibontakoztathatta ezt a képességét, tényleg nagyon meglepő 
volt”. 

A nevelési programok a résztvevők szociális készségeit is javítják, közössé-
gi élményt nyújtanak, s azon keresztül a beilleszkedésben is segítséget nyújtanak. 

A Mihai Eminescu Főgimnázium kapcsolattartója úgy foglalja össze a kul-
turális nevelési programok jelentőségét, hogy kiemeli, a szóban forgó színházi 
programok jótékonyan kiegészítették az iskolai oktatás egyik komoly hiányos-
ságát: 

„Abban sokat segít, hogy olyan oldalát kezdi fejleszteni a diákoknak, amilyen 
a tanórán teljesen lehetetlen. Mozgáskultúra, megszólalni, kiállni, hogy mit csinál-
jon a kezével, a lábával”. 

A fókuszcsoportos kutatás célja volt, egyrészt, hogy felmérje egy adott cso-
port színházzal szembeni attitűdjeit, másrészt, hogy támpontokat adjon a nagy-
váradi Szigligeti Színház által kezdeményezett kulturális nevelési programok 
működéséről és hatásairól. Gyakorlott nézőkről lévén szó, az interjúalanyok, vá-
laszaikat konkrét példákkal támasztották alá, így hiteles, megalapozott informá-
ciókhoz jutottam hozzá. 

Az interjúalanyok meglátásában a színház olyan társadalmi intézmény, 
amely az élményszerű befogadáson keresztül biztosít egyfajta közösségformáló 
erőt, amely lokális szinten identitáspolitikai misszióval egészül ki. Ebből a szem-
pontból vizsgálva, a színház nem csupán a tudástranszfer rendhagyó közege, ha-
nem a tudásátörökítésé is, amennyiben az anyanyelvi kultúra megismerését és to-
vábbadását célozza. Ez a társadalmi funkció alapvetően meghatározza az intéz-
ménykommunikációs szereplehetőségeket is, ugyanakkor azt is jelzi, hogy külön-
böző csoportok különböző elvárásokat támasztanak a színházzal szemben. 

A fókuszcsoportos interjú egyik legpozitívabb eredménye, hogy a beszélge-
tésben részt vevő kapcsolattartók kivétel nélkül felismerik a kulturális és oktatá-
si szféra közös feladatát, és javaslatokat fogalmaznak meg e két terület együttmű-
ködésére vonatkozóan. 

Ezek a meglátások három kérdés köré csoportosíthatók: 
Személyesség: A válaszadók már az első kérdéstől kezdődően kiemelik, hogy 

a színháznak milyen nagy szerepe van a későbbi kulturális szokások alakításá-
ban. A visszatérést leginkább a pozitív színházi élmény biztosítja, amely nem kor-
látozódhat csupán az előadásokra. Az élményszerűség kialakításában nagy sze-
rep jut az alkotók és befogadók közötti informális kapcsolatteremtésnek, amely-
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nek eszközei a közönségtalálkozók, kulisszajárások, valamint azok a programok, 
amelyek a színészek és diákok közvetlen együttműködésére épülnek. A személyes 
élmény beszédtémát ad, ebből a szempontból pedig fontos megtalálni azokat a vé-
leményvezéreket, akik valódi befolyással lehetnek a csoport tagjaira. Ilyen érte-
lemben fontos az önkéntességi program, illetve a színházi alkotói folyamatokban 
való közreműködés, hiszen a közvetlen találkozás élményének lehetőségét nyújt-
ja mindazok számára is, akiket nem jellemez intenzív kulturális részvétel. A sze-
mélyes tapasztalat ösztönző tényező.   

Tudásszerzés: Egy program élményszerűsége egyenes arányban áll a meg-
értéssel, érthetőséggel. A válaszadók meglátásában, az előadások befogadásának 
megsegítése hozzájárulna a fogyasztói motiváció erősödéséhez. A  atalok nyelvén 
kialakított, széles csoportot megszólító programra lenne szükség, amely mintegy 
felkészíti a diákokat a befogadáshoz, és olyan információkkal látja el őket, ame-
lyek szükségesek az adott alkotás értelmezéséhez. Az interjúalanyok az iskolán 
belüli tevékenységek gyakorlatát látják lehetséges megoldásnak, hiszen egy-egy 
osztályközösség vagy éppen több osztályközösség foglalkoztatása jelentősen meg-
könnyíti a szervezési kérdéseket, és hozzáférhetővé teszi a kínálatot azok számára 
is, akik például az időbeosztás miatt (zsúfolt órarend, ingázás, különórák, vizsgá-
ra való készülés) amúgy kimaradnának ezekből a tevékenységekből. A megvalósí-
tás formái között felmerülnek a tantermi előadások, illetve az egy-egy szerző élet-
művét feldolgozó produkciók. A tudásszerzés kapcsán arra a jelenségre lehetünk 
 gyelmesek, hogy a színházra az irodalomoktatás egyik eszközeként tekintenek a 

megkérdezettek, ami kapcsolatban van az anyanyelvi identitás funkciójának kér-
désével. A színház az olvasást helyettesítő, vagy az olvasmányokat élményszerű-
en bemutató tevékenységként jelenik meg több hozzászólásban is, ami arra enged 
következtetni, hogy a különböző művészeti ágak értelmezési stratégiái nem részei 
a formális oktatási rendszer célkitűzéseinek. A különböző műfajok és művésze-
ti ágak által kínált és megkívánt befogadás szórványosan, másodlagosként jele-
nik meg, arról nem is beszélve, hogy bár elismerik a színház kompetenciafejlesz-
tésben betöltött szerepét, és beszélnek is ennek jótékony hatásairól, a személyes 
készségek fejlesztésére nem tekintenek úgy, mint a tanórai tudásszerzés lényegi 
elemére. Ez az oktatási rendszer hiányosságaira mutat rá, ugyanakkor a kulturá-
lis intézmények számára jelzi a fejlesztés perspektíváit is. Az interperszonális és 
multikulturális kommunikáció, a beilleszkedés, a szociális készségek kérdése csu-
pán másodsorban jelenik meg témajavaslatként, ez pedig összefüggést mutat az-
zal is, hogy az erdélyi magyar színházak is javarészt úgy tekintenek erre a felada-
tukra, mint az irodalomoktatást kiegészítő tevékenységre. A kőszínházak reper-
toárjáról hiányoznak például a komplex színházi nevelési programok, azok a mű-
fajok és produkciók, amelyek az osztályközösség kohézióját növelhetik, és ugyan-
akkor a  atalokat érintő komoly társadalmi kérdésekre irányíthatják a  gyelmet. 

Társadalmiasítás: A társadalmiasítás2 kérdése kapcsán leggyakrabban fel-
merülő igény a döntéshozatalt megalapozó konzultációra vonatkozik. A megkér-
dezettek felismerik a repertoárszínház különleges helyzetét, ugyanakkor a diá-
kok nagy részvételi arányára hivatkozva (joggal) kérik számon a speciálisan en-
nek a korosztálynak szóló előadásokat. A válaszokból kiderül, hogy igény van 
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egy valós párbeszéd kialakítására, amelynek lényege, hogy az oktatásban résztve-
vők megosszák tapasztalataikat és meglátásaikat a színházi alkotókkal, és ezek  -
gyelembevételével kerüljön kialakításra a kínálat. A kéttípusú intézmény közöt-
ti kapcsolattartás eredményességét szolgálja a rendszeres konzultáció, egyrészt, 
mert a diákok tényleges igényeiről a velük nap mint nap együtt dolgozó peda-
gógusok tudnak részletes információkat szolgáltatni, másrészt azért, mert a vi-
lágos, tiszta kommunikáció a bizalom kiépítését célozza, amely elengedhetetlen 
egy olyan csoporttal szemben, akik a maguk rendjén véleményformálókként van-
nak jelen egy-egy közösségben. A társadalmiasítás fontos szempontja, hogy a fe-
leket egyenlő bánásmódban részesítsük, hiszen a beszélgetés egyik gócpontja ép-
pen az volt, hogy az egyes nagy létszámú magyar iskolák előnyben vannak a ve-
gyes tannyelvű iskolákkal szemben. Ez a döntés a színház részéről megkönnyíti 
bár a kommunikációt, de csökkenti a kulturális hozzáférés lehetőségét, ugyanak-
kor negatív viszonyulásokat szül. 

Mindezen javaslatokat és kérdéseket összegezve, elmondható, hogy az ok-
tatásban résztvevők részéről valós igény mutatkozik a kulturális nevelési progra-
mok iránt, ezek kialakításában azonban szükség van az egyes intézmények közöt-
ti konzultációra: a kulturális nevelési programok sikeressége a kultúra és az ok-
tatás szakembereinek közös munkája révén biztosítható, hiszen összhangba kell 
hozni a különböző intézményes feltételeket, ugyanakkor harmonizálni kell az in-
formális és nem formális tudásszerzés diskurzusait is az egységes üzenetalkotás 
megteremtésében. Mindez értelemszerűen hatással van a színház közönségkap-
csolati politikájára is, de a külső kommunikáción túl a belső kommunikáció je-
lentős áthangolását is jelenti. Mindenekelőtt a menedzsment szintjén kell tuda-
tosítani a két szféra közötti kapcsolatok jelentőségét, ugyanakkor szükségszerű 
olyan szakemberek alkalmazása vagy (át)képzése, akik valóban oda tudnak  -
gyelni ennek a kiemelt célcsoportnak az igényeire, ugyanakkor tisztában vannak 
a kulturális nevelés célkitűzéseivel, és jártasok a különböző idevonatkozó mód-
szerekben, műfajokban. 
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JEGYZETEK 

1   Olyan – az angol   eatre in Education ( színház a nevelésben’) módszer-
tanán alapuló – színházi nevelési/színházpedagógiai program, amelyben a szín-
ház eszközeivel elkészített jelenetek, jelenetsorok és a hozzájuk kapcsolódó felké-
szítő és feldolgozó beszélgetések és az ebbe sajátos esztétika alapján illeszkedő in-
teraktív munkaformák révén megvalósuló feldolgozás dramaturgiailag szerves 
egységet képez. A műfaj a ’60-as években Angliában jött létre, az első társulat 
1965-ben kezdte munkáját Coventryben. A színházi részek épülhetnek az önkife-
jezés bármilyen verbális és nonverbális műfajára (pl. prózai színház, báb- és  gu-
rális színház, tánc- és mozgásszínház, zenés színház, cirkusz, performansz stb.). 
A hazai gyakorlatban kb. 2–4 óra időtartamú program mindig pontosan beha-
tárolt korcsoportba tartozó résztvevők (többnyire, de nem kizárólag gyermekek, 
ill.  atalok) számára készül, akiknek a hagyományos színháznézői szerep mellett 
többféle egyéb szerepet, részvételi lehetőséget kínálnak. Az előadást színész-drá-
matanárok valósítják meg, akik az előre elkészített színházi részekben színészi, 
másrészt az interaktív szakaszokban színészi és drámatanári munkát végeznek. 
(Cziboly, 2017)

2   A közösségfejlesztés folyamatainak, pl. a közösségi részvételen alapuló 
tervezés és döntéshozás folyamatainak sikerességét jól mutatja a társadalmiasítás 
elért szintje. A társadalmiasítás és a közösségfejlesztés párhuzamos folyamatai 
egymást erősítik, illetve generálják. (Arapovics, 2017).


