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Alkalmazott színház Magyarországon (vázlat) 

 Alapfogalmak 

 Terápiás alkalmazások 

 Szociális alkalmazások 

 Közösségi alkalmazások 

 A kutatás keretei 

 Magyarországi trendek és műhelyek 

 Eredmények és javaslatok 

  



Alapfogalmak 
 színházi terek vs. civil terek 

 résztvevő vs. alkotó (A. Boal: ’spectator turned actor’) 

 célcsoport és klienskör 

 folyamat vs. produktum 

 célok és alkalmazási területek (fejlesztés, közösségépítés, terápia, önkifejezés, 
kritikai etc.) 

 szociális érzékenység/elkötelezettség (szociális és egészségügy, gyermek- és 
ifjúságvédelem) 

 közösségi/politikai aktivitásra ösztönző  

 csoportterápiás, csoportpszichoterápiás szemlélet 



Dráma és színház alapú (?) tevékenységek 
 Szociális és közösségi alkalmazások 

  
◦ Szociális színház 

◦ Közösségi színházi formák 

Szociodráma 

Play back 

Fórum 

Verbatim 

◦ A részvétel kora (KÁVA Kulturális Műhely) 

◦ Színházi performance (Popular Theatre, etc) 

  

 Terápiás alkalmazások 
  

◦ Pszichodráma (J. L. Moreno) 

◦ Drámaterápia (R. J. Landy, A. Kempe) 

◦ Színházterápia (G. Baal) 

◦ Gyermekpszichodráma (Kende B. Hanna) 

◦ Bibliodráma 
 

  



Terápiás alkalmazások 
Csoportterápiás, csoportpszichoterápiás, művészetterápiás 
alkalmazások, „gyógyító színház” 

 Pszichodráma (Psychodrama) 

 Gyermekpszichodráma, bibliodráma 

  terápiás szándék, mentálhigiénés alkalmazás,  

  a résztvevők, kliensek célja az önismereti kompetencia szélesítése, a jól-lét 

 Drámaterápia (Drama Therapy) 
  művészet- és csoportterápiás, gyógypedagógiai alkalmazások, dráma és 

színház SNI, speciális szükségletű csoportokkal, akadályozott emberekkel 
  a segítők célja a kliensek önismereti kompetenciájának szélesítésén keresztül 

a reintegráció, rehabilitáció, reszocializáció, inklúzió és a fejlesztés/gyógyítás 

  



Terápiás alkalmazások 
 Színházterápia (Theatre Therapy)  
  expresszív művészetterápia 

  művészet- és csoportterápiás alkalmazások, terápiás szándék, 
szenvedélybeteg-ellátásban történő alkalmazások 

  a segítők célja a kliensek önismereti és művészeti kompetenciáinak 
szélesítésén keresztül a társadalmi reintegráció, rehabilitáció, reszocializáció, 
integráció és a fejlesztés/gyógyítás 



Szociális alkalmazások 
 Szociális dráma és színház (Social Drama & Theatre) 
  integrációs, szocializációs, reszocializációs célú alkalmazások, speciális 

alkalmazások közösségi terekben, bentlakásos intézményekben, gyermek- és 
ifjúságvédelmi és gyógypedagógiai ellátó intézményekben, tudások, 
képességek, készségek, attitűdök fejlesztése és közösségfejlesztés céljából 

 Börtönszínház, hajléktalan-színház, színház a gyermek- és 
ifjúságvédelemben 
  dráma és színház SNI, HHH, speciális szükségletű csoportokkal, akadályozott 

emberekkel 



 
 
 
 
 
 
 
 
Közösségi alkalmazások 
Közösségi színház (Community Theatre) 

  Fórumszínház, Elnyomottak színháza, Verbatim színház 

 Szociodráma (Sociodrama) 

 Play back színház, szervezetfejlesztés, közösségépítő alkalmazások, 
drámatréning 

 Performansz színház, Népszerű/szórakoztató színház 
(Performance Theatre, Popular Theatre) 
  művészeti hatás, politikai, társadalomkritikai szándék, 

szórakoztatás,interaktív improvizációs színház 



 
 
 
 
 
 
 
A kutatás keretei: 
Problémák, felvetések, szempontok 

  a magyarországi alkalmazott színházi társulatok, formációk jellemzői 

  az alkalmazott színház alkotóinak köre, jellemzőik 

  milyen célból alkalmazzák a színházi formákat? 

  milyen társadalmi, oktatási, nevelési, egészségügyi, fogyatékossággal kapcsolatos, egyéb 
problémákat tematizálnak? 

  milyen tendenciákat és milyen társadalmi csoportokat reprezentál ma Magyarországon az 
alkalmazott színház? 

  milyen célcsoportokat érnek el? 

  milyen módon jutnak el programjaikkal a legkülönbözőbb módon hátrányos helyzetű, 
marginalizálódott vagy terápiás jellegű célcsoportokhoz? 

  milyen módon érik el ezeket a programokat a szociális, oktatási és egészségügyi/terápiás 
szektor klienscsoportjai? 

  



A kutatás keretei: 
Interjúkérdések (félig strukturált, 30-50 perc, 14 kérdés) 

 

 Te hogyan nevezed, hogyan definiálod ezt? 

 Szerinted ma Magyarországon melyik szektorban volna a legnagyobb 
szükség alkalmazott színházi programokra (szociális, oktatási/nevelési, 
egészségügyi/terápiás) és miért? 

 Mi a célja az általad alkalmazott színházi programoknak, milyen társadalmi 
hatást vált ki szerinted, milyen hatás volna optimális? 

  … 
  



 
 
 
 
A kutatás keretei: 
Megkérdezett kulcsszakértők az alkalmazott színház területeiről 
 ELSŐ KÖRBEN FELVETT (2017 JÚNIUSÁIG) 

 
 Lipka Péter (Börtönszínház) 

 Lőrincz Sándor (színházterápia) 

 Farkas Dorka(ArtMan Egyesület, táncszínház és fogyatékosság, 
beavató színház, mozgásszínház) 

 Kopeczny Kata (ArtMan Egyesület, táncszínház és fogyatékosság, 
beavató színház, mozgásszínház) 

 Gallyas Veronika (szociális cirkusz) 

 Elek Dóra (Baltazár Színház) 

 Romankovics Edit (színházi nevelési szakember, színész, rendező, 
drámapedagógus) 

 Kocsis Anna Dorka (Láthatatlan Színház) 

 Keserű Imre (TestOdüsszeia, drámatanár) 

 Harsányi Bence (Momentán Társulat, Play back) 

 Nagy Dominika (Nem-Privát Színház, fórumszínház) 

 Horváth Kata és Oblath Márton (PARFORUM) 

  

MÁSODIK KÖRBEN TERVEZETT INTERJÚK 

 
  Schefcsik Orsolya (Fórum Társulat) 

 Di Blasio Barbara (Börtönszínház) 

 Kiss-Lukasik Tímea (színházterápia) 

 Szári Laura (gyógypedagógia, közösségi színház) 

 Takács Gábor (KÁVA) 

 Hajós Zsuzsa (Kerekasztal, vitaszínház) 

 Bethlenfalvy Ádám (InSite) 

 Sebők Bori (színházi nevelési szakember, dramaturg) 

 Simon Balázs (Utcaszínház, Social Circus) 

 Boross Martin (Sztereo Művészeti Közhasznú Egyesület) 

   Sarkadi Kamilla (Bibliodráma)  

 Közösségi színház, KOMAbázis 

 Kiss Ágnes (Barbonciás bábterápia)  

 Donáth Attila  (Társadalmi Párbeszéd Színháza ) 

 Lázár Irén (Szomolyai Magyar Roma Egyesület ) 

 És még több szakembert szeretnénk bevonni… 

  



Eredmények: 
Magyarországi trendek és műhelyek 
 A legerősebb a jelenlét a közösségi színház eljárásaiban (fórumszínház, 
elnyomottak színháza, újabban dokumentum- és verbatim színház), a szociális 
színházi formákban és a szociodramatikus aktivitásokban. 

 Olyan jelenségek válnak korunkra jellemzően színházi alapanyaggá, amelyek 
színpadi térbe vagy az alkotók/résztvevők testébe emelésével tükrözik az 
értékvesztettséget, a társadalom anómiás állapotait, a perifériára szorult 
létezést, egyéni krízist. 

 Az alkotói körök a legkülönbözőbb célok elérése érdekében alkalmaznak 
színházi formákat (pl. empowerment, társadalmi problémák körüljárása, segítés, 
érdekképviselet, szórakoztatás…) 



Eredmények az interjúk tükrében 

  

Tehát nem kell szépnek, okosnak és fehéringesnek és 
kompatibilisnek lenni, hanem lehet olyannak lenni, amilyenek ők. 

Énekelhetnek, mesélhetnek arról, ami bennük pörög, azon a 
nyelven, amit egyébként hallanak a fejükben, az egy nagyon 

vonzó ajánlat. 
(Börtönszínház) 



Eredmények az interjúk tükrében 
  

…nem akarok én senkit nevelni, nevelődjön a puszta 
jelenléttel, hogy ő beül, mint néző és lát egy mindenkinek 

szóló darabot és ez működik valami miatt. 
(Szociális színház) 



Eredmények az interjúk tükrében 
  

…soha nem volt ennyire erős élményem az, hogy 
valakik, akik soha nem csináltak színházat, és 

alig-alig láttak valaha életükben színházat, hogy 
velük el lehet jutni oda, hogy egy olyan 

előadásban vegyenek részt, ami abszolút 
megállja a helyét, mint színházi előadás.  

(Verbatim színház) 



Eredmények és javaslatok 
   Az alkalmazott színházi műfajok találkozási pontjain új irányok érzékelhetőek 
(pl. szociodramatikus és etnografikus, közösségépítő és fórumszínházon alapuló, 
szociális és performansz-alapú és így tovább). 

  A kulcsszakértők saját munkájukra adott reflexióikban nagyon komoly alkotó-
fejlesztő szándék érzékelhető. 

  A színházi nevelési szakemberek kompetenciájának szélesítése: a csoporttal, a 
csoportdinamikával és a csoportterápiás eljárásokkal, valamint a performansz-
tanulmányokkal és más művészetalapú kutatásokkal való foglalkozás a képzésük 
részeként jelenjen meg. 

  Több feltáró, retrospektív jellegű kutatásra volna szükség az alkalmazott színház 
területén. 
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Köszönöm a figyelmet! 

novak.geza@barczi .elte.hu  


