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Művészeti modellprogram 
Színjátszás – mint fejlesztési eszköz a 
gyermekvédelemben  
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Ezen kiadvány egy varázslatos világba invitálja az 

olvasót egy ” jó gyakorlat” bemutatásán keresztül, 

melynek alapja a művészet, s ezen belül a színjátszás.  

 

Mi több!  

 

Gyermek színjátszás, állami gondoskodásban élő 

fiatalokkal. 

 

Programunk a maga nemében Unikum. 

 

Lépjünk be a gyermeki fantázia sziporkázó világába, 

egy elkészült produkció kulisszái mögé.  
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Bemutatkozás 

1948-ban az UNESCO támogatásával alapították a 

Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetségét (FICE), a 

családon kívüli nevelés – különösen a nevelőotthoni 

nevelés – minden progresszív törekvését felkaroló és 

népszerűsítő nemzetközi szakmai szervezetét, 

melynek magyarországi tagozata 1989. május 13-án 

kezdte meg működését. 

Egyesületünk nem kis célt tűzött ki maga elé: a 

gyermekotthonokban egy családiasabb környezetben 

megvalósuló, hatékonyabb nevelés elősegítését, az 

innen kikerülő fiatalok sikeresebb társadalmi 

beilleszkedése érdekében.  

A hátrányos helyzetű fiatalok megsegítése mellett 

megjelenik célkitűzésként a gyermekvédelmi rendszer 

fejlődésnek előmozdítása is, mely lehetőséget ad a 

gyermekekkel dolgozó szakembereknek az aktuális 

szakmai kérdések megvitatásához, megoldásához, 

továbbá szakmai tanácskozások szervezéséhez, ami 

elengedhetetlen az optimális működéshez.  

 

Hitvallásunk, hogy közvetlenül is meg kell 

szólítanunk a fiatalokat, számukra programokat, 

megszólalási lehetőséget kell biztosítanunk. Ezeknek 

a programoknak köszönhető, hogy nagyon sok 
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gyermek ismeri a FICE-t.  

Egyesületünk szorosan együttműködik az Emberi 

Erőforrások Minisztériumával, akik évről-évre 

támogatják mind hagyományos, mind új keletű 

kezdeményezéseinket. 

Az elmúlt fél év a színjátszás jegyében telt el. Az 

EMMI támogatásával egy innovatív, újszerű projektet 

tudhatunk magunkénak, mely a színjátszáson 

keresztül szólította meg a gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő növendékeket.  

Az elkészült projekt a „Művészeti modellprogram – 

színjátszás, mint fejlesztési eszköz a 

gyermekvédelemben” címet kapta. 
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A projekt célja  

Terveinkhez híven, négy gyermekotthonnal 

együttműködve színjátszó csoportot hoztunk létre, 

aminek tagjait 14 állami gondoskodásban élő gyermek 

személyesített meg.   

Egy olyan projekt megvalósítása volt a cél, amely 

innovatív, szakmai és művészeti értékekkel bír, 

megszólítja a gyermekeket, a szakembereket, 

valamint a társadalom különböző résztvevőit is.  

A program közvetlen célja, hogy a gyermekeknek 

olyan maradandó élményt adjunk, ami a 

későbbiekben „előhívható” segítségként.   Hisz egy - 

egy gyermekszínjátszó csoportnak erős 

közösségformáló hatása van, mely egyben előmozdítja 

a résztvevők szociális fejlődését, a személyiségük 

érését és pozitív irányba történő formálódását, 

valamint kreatív formában kínál lehetőséget a 

társadalomban betöltött szerepek elsajátítására. 

Fontos továbbá, hogy alternatívát kínáljunk a 

szabadidejük hasznos eltöltéséhez, új társas 

kapcsolataik kialakításához, a valahová tartozás és a 

fontosságtudat érzésének előszöri, vagy újbóli 

átéléséhez, sikerélményekhez, pozitív 

megerősítésekhez való hozzájutáshoz, az önkifejezés 

fejlesztéséhez, valamint a problémamegoldó 

képességeik fejlesztéséhez.  
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Célunk továbbá, hogy jelen munkásság jó 

gyakorlatként jelenjen meg és a gyermeknevelés, 

különösen a gyermekotthoni nevelés során, és a 

mindennapokban alkalmazható mintával tudjunk 

szolgálni. Feladatunknak érezzük a tehetséggondozás 

ezen formáját nagyobb körben bemutatni, ezzel 

ösztönözve a gyermekvédelemmel foglalkozó 

szakembereket arra, hogy újabb színköröket hívjanak 

létre. 

S végül, nem titkolt szándékunk – a bemutatók és az 

előadások segítségével – a közösség megítélését 

formálni, az előítéleteket csökkenteni és az 

esetlegesen felmerülő sztereotípiákat megváltoztatni.  
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A projekt célcsoportja 

A program által érintett elsődleges célcsoport a 

gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek, akik 

kedvet és ambíciót éreznek a színjátszáshoz, szívesen 

kipróbálnák magukat a színpadi munkában és kellő 

kitartásuk van a szövegtanuláshoz és a rendszeres 

próbákon, fellépéseken való részvételhez. 

A szakemberek bevonása is nélkülözhetetlen, akiknek 

szintúgy szükségük van támogatásra, a szakmai 

megerősítésre, új lehetőségek, technikák 

megismerésére, melyből erőt merítve tudják folytatni 

munkájukat. 

És nem utolsó sorban az előadásokon, bemutatókon, 

fesztiválokon résztvevő közönség megszólítása is 

kiemelt fontosságú, mely segít közelebb hozni a 

gyermekvédelem világát az emberekhez, akik gyakran 

hiányos információkból táplálkozva nagyon negatív, 

sötét képet őriznek csak ezen gyermekekről, valamint 

az őket körülvevő ellátásról.  

 

Jelen projekt lehetőséget teremt arra, hogy egy másik, 

eddig ismeretlen oldalról mutatkozhassanak be az 

állami gondozott gyerekek, ezzel enyhítve a 

társadalmi előítéleteket, segítve a társadalmi 

integrációjukat. 
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Előzmény 

Füsti Molnár Sándor, szociális munkás - aki több mint 

két évtizede foglalkozik hajléktalan ellátással - 15 éve 

vezeti Magyarország egyetlen hajléktalan színjátszó 

csoportját, az AHA színpadot.  

 

 
AHA Színpad: „A király elhunyál” című darab 

bemutatója 

 

„A hajléktalan színjátszás világította meg 

számomra, hogy mennyire fontos a 

különböző marginális csoportok művészettel 

történő segítése.” 

Füsti Molnár Sándor 
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Az évek során speciális technikát fejlesztettek ki. Ez 

az „indirekt színházművészeti segítő technika”. 

 

„Célunk a technika magyarországi 

alkalmazásának elterjesztése és 

gyakorlatának népszerűsítése. 

Rendszeresen dolgoztunk együtt különböző 

társadalmi csoportokkal, ezen belül 

rendezett körülmények között élő 

gyermekekkel is. Kiemelt fontosságú volt ez 

számunkra, hiszen a közös munka pozitív 

hatással bírt a játszóinkra, a nézőre, és a 

szakmára egyaránt.„ 

Füsti Molnár Sándor 

 

A következő állomás az állami gondoskodásban élő 

gyermekkel történő közös munka volt. Öt éve már, 

hogy a Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon és 

Általános Iskolában megalapította Füsti Molnár 

Sándor a Fecske Színkört, mely azóta is számos ott élő 

gyermek érdeklődését felkelti. 

A közös munka pedig igencsak produktívnak 

bizonyult, minek eredményeképp több produkció is 

bemutatásra került: 

 Jókai Mór, Melyiket a kilenc közül, 

 Móra Ferenc, Szépen szóló muzsika, 

 James Joyce: Ellenfelek, 

valamint különböző szerkesztett műsorok. 
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A Fecske Színkör fellépés után 

 

Az együtt végzett munka mutatta meg annak 

fontosságát, hogy a dráma és a színjáték mennyire 

fontos része a gyermekek egészséges fejlődésének. 

Az évek során világossá vált, hogy a drámajáték egy 

olyan szegmensét képezi a gyermekek szabadidős 

tevékenységeinek, amely fejlesztésre szorul. 

Ezen hiátusra reagálva, 2015-ben fogalmazódott meg 

egy olyan projekt gondolata, amely a színjátszás 

népszerűsítését tűzi ki céljául a gyermekvédelmi 

ellátás keretein belül. 
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A projekt tartalmi elemei 

 

I. Az „indirekt segítő színházművészeti 

technika”  

 

A technika kialakulását hosszú folyamat előzte meg, 

melynek hozadéka esetenként csak évek múlva vált 

láthatóvá, eredményei hosszú idő elteltével lett 

érezhető. Bátran mondhatjuk ezt a módszert 

folyamatsegítésnek. 

A színpadi technikánkat nem lehet hagyományos 

szakmai eszközökkel tanítani. Ebben az indirekt 

művészetterápiás segítési módszerben sok esetben 

nem érvényesülnek a szakmai sztenderdek. 

Ez a technika nem a pszicho- és szociodráma eszközeit 

használja fel segítségként, hanem a játszó belső 

képességeit, tartalékait kívánja előhívni. A 

gyermekekkel folytatott színpadi munka ebben az 

esetben egy indirekt segítési forma, hiszen a játszó 

gyermek a szerepek megformálásának hozadékaként 

fokozatosan leveti a különböző negatív attitűdjeit, a 

külvilághoz való viszonya lassan megváltozik, 

könnyebben létesít kapcsolatot a más körülmények 

között élőkkel, ezáltal könnyebben illeszkedik a 

társadalomba.  

A gyermekek java része (egy- két kivételtől eltekintve) 

nem rendelkezik színjátszói tapasztalatokkal. Sok 
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esetben megoldó képleteik szűkössége jellemzi őket, 

rossz a konfliktuskezelési módozatok rögzültek, 

kapcsolataik felületesek és lazák, az értékek 

megtartása nem-, vagy nehézkesen megy.  

A csoportba bekerülő gyermekek észre sem veszik, 

pillanatok alatt megtanulják, hogyan használják 

hangjukat, testüket, hogyan képezzenek tiszta és 

érthető mondatokat a színpadon. Minél 

magabiztosabb lesz a szövegtudásuk, annál 

látványosabbá és könnyebbé válik a játék. Egyre 

többször találják meg önmagukat, viszik bele 

játékukba egyéniségüket, személyiségüket. Kezdetben 

a gyermeknek meg kell találnia a csoporton belüli 

helyét, mely a későbbiekben, nagyban befolyásolja a 

játszói hozzáállását.  

Érdemes szem előtt tartanunk, amikor ilyen, vagy 

hasonló színpadot alapítunk, hogy olyan közeget 

(külső, belső, segítői) hozzunk létre, amely ezeket a 

gyermekeket kiemeli hétköznapi problémáik köréből. 

A választott mű – szóljon az vidám, vagy szomorú 

témáról – legyen egyszerű, ámde érdekes és az ő 

életüket érintő.  

Nagyon hasznos továbbá a külvilág visszajelzése, 

mely be tudja határolni, hogy hol tart a csoport, és 

természetesen segítséget nyújthat a pozitív irányú 

változásban. Ezek elengedhetetlenek a folyamat 

fenntartásához, ettől válik ezen technika 

„folyamatsegítéssé”. 
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II. Partnerek keresése 

 

Előzetes egyeztetéseket követően négy 

gyermekotthonnal együttműködve szerettünk volna 

létrehozni a gyermekszínjátszó csoportot. Olyan 

gyermekotthonokat próbáltunk bevonni a programba, 

ahol jelen van a gyermekek életében a színjátszás. 

Így esett a választás az alábbi intézményekre: 

 

 Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon és 

Általános Iskola 

 Hűvösvölgyi Gyermekotthon 

 Sziget Gyermekotthon 

 Zirzen Janka Gyermekotthon 

 

Ezen kezdeményezések összefogásával viszont sokkal 

messzemenőbb célt szerettünk volna elérni, széles 

körben megismertetni azon lehetőségeket, melyek a 

színjátszásban rejlenek, s mellyel nagy lépést 

tehetünk egy- egy gyermek társadalomba való 

beilleszkedésének segítése terén, valamint 

hozzájárulhatunk céljaik elérésben.  

A résztvevő gyermekotthonokat meghívtuk egy közös 

projektismertetésre, ahol a FICE elnöke és titkára, a 

művészeti vezető, a gyermekotthonok képviselői és a 

szervezők megismerték a projekt fő céljait, 

megvalósításának feladatait.  
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III. Bemutatkozás és kiválasztás 

 

Az előzetesen kialakított ütemtervnek megfelelően 

mind a négy helyszínen megrendezésre került egy 

tehetségkutató verseny, irodalmi és művészeti 

témakörben. Nagy örömünkre sok gyermek érzett 

magában elegendő motivációt, hogy mások előtt is 

megmutassa, hogy mire képes. Mintaként a Fővárosi 

Kossuth Lajos Gyermekotthon Fecske színkörösei 

adtak műsort a „Ki Mit Tud”-on, ahol az önként 

jelentkező gyermekek mutathattak be verses vagy 

prózai műveket, esetenként saját költeményeket, 

írásokat, meséket. 

 

 
Sólyom Viktor Péter – a Fecske Színkör tagja 
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Az esemény fontos része a zsűrizés volt. Fejtörést 

okozott a zsűri kiválasztása. Végül felkértük a Tilos 

Rádió két munkatársát, legyenek ebben 

segítségünkre, akik „szakmai füllel” segítették 

munkánkat. 

  

A „Ki Mit Tud”-ok fantasztikus hangulatban teltek. 

Minden helyszínen képviseltette magát a Fecske 

színkör, az előadás után pedig kezdetét vette a 

megmérettetés. Minden előadót külön értékelt a zsűri, 

ahol építő kritikával illette őket, és tanácsokkal látta 

el a későbbiekre vonatkozóan.  

 
Tehetségkutató a Fővárosi Kossuth Lajos 

Gyermekotthonban 
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Majd eljött az eredményhirdetés pillanata. Feszült 

izgalom, öröm vagy a csalódás könnye a szemekben, 

de az utóbbiak hamar felszáradtak, mert mindenki 

átvehette a névre szóló oklevelét, az ajándékait, és 

egy-egy résztvevő különdíjnak is örülhetett. Azon 

tehetséges gyerekek, akik nem kerültek be a 

programba, a Tilos Rádióba kaptak meghívást 

mesefelolvasásra. A Tilos és Civil Rádiót is 

foglalkoztatta a projekt, így többször hallhatóak 

voltak a projekt szereplői a műsorukban. 

 

 
Eredményhirdetés a Sziget Gyermekotthonban 
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Minden intézmény, ahol a versengés folyt, magáénak 

tudhatta azt a jó „hangulat ízelítőt”, amely az egész 

projekt során elkísérte a játszó gyermekeket, és a 

segítőket. A fent említett hangulat jellemezte azt a 

négy intézményt, amelyből az a 14 gyermek került 

kiválasztásra, akikkel ez a program megvalósult.  
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IV. Közös színdarab létrehozása 

 

Az előadni kívánt színdarab, Boldizsár Ildikó 

meseterapeuta  "Első mese, Ki vagy te?" című meséből 

készült meseátirata volt. E gyermeki jogokat érintő 

mese egy olyan cicáról szólt, aki nem tudott nyávogni, 

hanem csak… kukorékolni.  

Vajon talál-e olyan közösséget, barátokat, akik 

elfogadják az ő másságát? 

A darab címe, Cicamese lett. 

A színdarab létrehozására Kisinócon került sor, egy 

színjátszó tábor keretén belül, melyet nagy várakozás 

előzött meg. 

 

 
Csapatkép a Kisinóci táborból 
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A táborban töltött napok gazdag programot 

biztosítottak a gyermekeknek. Minden nap a túrák és 

az eredi programok mellett napi 2X2 órában zajlottak 

a próbák. 

 

 
Tábori életkép: vetélkedő 

 

Az első találkozások alkalmával ismertetésre került a 

darab. Megbeszéltük a figurákat, játékos 

helyzetgyakorlatok segítségével kiválasztódtak a 

szerephez legmegfelelőbb gyermekjátszók. 

A szereplők kiválasztása, a figurák játszóra 

„illesztése” nehéz feladat volt. Komoly egyeztetést 

igényelt, hogy a megfelelő karakterű gyermek játssza 

a hozzá leginkább illő figurát. Ez azért fontos, mert 

így könnyebben azonosulhatott a figura jellemével és 

játszhatta el a szerepet.  
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„Úgy érzem sikerült jó szereposztást 

létrehozni, a gyerekek jól érezték magukat a 

megformálásukban.” 

Csányi Dávid 

 

A különböző intézményekből delegált nevelők óriási 

szerepet kaptak a szövegtanulás alkalmával. A pontos 

szövegtudás az alapja annak, hogy a darab betanulása 

gördülékenyen menjen. 

 

 
Ani, a narrátor lelkesen tanulja az új szerepét 

 

Az ezt követő próbafolyamatok során, a különböző 

helyzetgyakorlatok alkalmával a gyermekjátszó 

megismerkedhetett egy-egy figura főbb 
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jellemvonásaival, alkalma nyílt annak előadására. 

Kipróbálhatta magát egy-egy konfliktus helyzetben, 

majd megbeszéltük annak helyes, vagy 

helytelenségét. Ebből nem csak a játszó tanulhatott, 

hanem a csoport minden tagja.   

 

 

 

 

 

 

 
Bizalmi játék 

 

Ezzel párhuzamosan állítottuk a darabot színpadra. 

Jelenetről jelenetre haladtunk, egészen addig, amíg a 

darab szerkezetkész nem lett. Nagy segítségünkre 

volt ebben Csányi Dávid nevelő, aki mint kiderült, 
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végzett színész. Az ő szakmai tapasztalata esetenként 

más megvilágításba helyezte a darab egyes jeleneteit.  

 

 
Első sminkes próba a táborban 

 

A projekt ezen fázisában éreztük először azt, hogy a 

munka beváltja a hozzá fűzött reményeket. Sikerült 

kinyitni azt a gondolkodásmódot, amelynek alapjait le 

lehet rakni a különböző intézményekben. A 

gyermekek gyorsan átveszik, esetenként megélik a 

másfajta gondolkodás lehetőségét, ugyanazon témakör 

esetén. 

 

A másik fontos tényezője a projekt megvalósulásának, 

a biztonságos közeg. A program felnőtt résztvevői, 

nevelői biztosították számukra azt a biztonságot és 

nyugodt közeget, amely lehetővé tette számukra a 

tanulást, a játékot és a szórakozást. Kisebb konfliktus 
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esetén bárki fordulhatott a felnőttekhez, biztos 

lehetett benne, hogy megnyugtatóan kezelik a 

problémáját. 

Nevezetes eseménye volt a tábor életének a csoport 

névadó játéka. Különböző javaslatok elbírálása után a 

társulat neve a „Tökmagok” színjátszó csoport lett. 

Ahogy közeledtünk a darab megvalósításának vége 

felé, egyre nagyobb lett az izgalom. A fény, és 

hangtechnika megjelenése még színesebbé és egyre 

izgalmasabbá tette a próbákat. A próbafázisok 

csúcspontja az arcfestés volt.  

 

 
Fellépés előtt készül a Kutya smink 

 

Minden játszó arcára az általa megformált figura 

festett képe került, majd jelmezbe bújva 

előadásszerűen adhatta elő a darabot. Ím, a darab 

elkészült.  
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A 15 perces darab színpadra állítása 5 napot vett 

igénybe. Öt tartalmas, jó hangulatú napot. 

Következtetésként levonható, hogy a gyermek 

színjátszók, a közös célt jól oldották meg. 

 

A sikerhez elengedhetetlen volt: 

 a jól körülhatárolt célok, 

 a biztonságos közeg – szakmailag felkészült 

segítő jelenléte, 

 a csoporton belül működő pozitív szerepek, 

 a játék élménye, 

 kényszermentesség, 

 a sikerélmény, 

 a sikeres jövőképe az eseménynek 

és megannyi más szempont, amely a gyermek, és a 

segítő szempontjából releváns és fontos. 

 

A tábor sikeresen zárult. A színdarab elkészült, és 

mindenki nagy izgalommal várta a folytatást. 
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V. Színdarab bemutatása  

 

Magyarországon 

Vállalásunk az volt, hogy a résztvevő gyermekvédelmi 

intézményekben előadjuk az elkészült darabot. Erre 

2016 áprilisában került sor. Az eseményt nagy 

izgalom előzte meg.  

Mindig kihívást jelent, ha olyan közegben kell 

játszani, amely ismerős. A korosztályos csoport 

mindig érzékenyen reagál az ilyen jellegű 

eseményekre, éppen ezért nagyobb kihívást jelentett 

ez számukra.  

Az előadás frenetikus sikert tudhatott magáénak. A 

játszók igazi bére a taps volt. A vastaps! 

A fellépést követően felkérték a csapatot, hogy a 

Fővárosi Kossuth Lajos Gyermekotthon 

Tavaszünnepén is adják elő a műsort, majd Csepelen 

is felléptek a Tökmagok a Sziget Gyermekotthon 

rendezvényén. 

 

Fontosnak tartottuk azon vidéki intézményekben is 

bemutatni a projektet, akik bár nem tudták vállalni 

az aktív részvételt, de figyelemmel kísérték a 

színjátszó csoport életét. Így ellátogattunk 13 

intézménybe, ahol ismertettük programunkat az 

érdeklődőkkel. Majd két helyszínen a gyerekek is be 

tudták mutatni a színpadi produkciót. Így kaptak 

meghívást a Tökmagok májusban a fóti Károlyi István 
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Gyermekközpontba és június elején a Győr-Moson-

Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ 

Gyermeknapjára. 

 

A Hajléktalanokért Közalapítvány is jelezte a 

szándékát, hogy augusztus végén szívesen vendégül 

látja a csoportot a Balatonföldváron megrendezésre 

kerülő Hajléktalan Ellátási Konferencián. 

 

És Külföldön 

A projekt támogatásával áprilisban 8 gyermek és 4 

felnőtt részt vehetett az immár hagyománnyá vált 

Integra Fesztiválon Kranjban, Szlovéniában. Az AHA 

Színpad is a fesztivál vendége volt, így együtt utazott 

a két társulat.   

 

 

 
Új barátságok, különleges kapcsolódások. Kranj. 
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Debütálás 

Az egynapos fesztivál nyitódarabjaként a nézők a 

Tökmagok által előadott Cicamesét tekinthették meg, 

melyben közreműködött az AHA Színpad három 

hajléktalan játszója is.  

 

 
Integra Fesztivál, a Cicamese bemutatója 

 

Rövid angol nyelvű ismertetés után magyarul zajlott 

az előadás – mely egyben a darab ősbemutatója is 

volt. Elsöprő sikert arattak a gyerekek, a nyelvi 

korlátok ellenére képesek voltak meghatni a 

közönséget és átadni a mese mondanivalóját. A 

kávészüneti beszélgetések során kapott visszajelzések 

mindnyájunkat megerősítettek abban, hogy érdemes 

külföldön is megcsillogtatni a gyerekek tudását, mert 
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egyrészről van arra igény, hogy magyar állami 

gondozottakat lássanak színpadon, másrészről 

példaértékű a gyerekek és felkészítőik munkája, 

amely inspirálja más országok szakembereit.  

 

A siker bizonyítéka 

Mindezek mellett a novemberben megrendezésre 

kerülő ERROR Fesztiválra is meghívták a 

Tökmagokat, melyre – amennyiben sikerül az anyagi 

feltételeket megteremteni – mindenképpen 

ellátogatnak a gyerekek. Mind az Integra, mind az 

ERROR Fesztivál olyan nemzetközi rendezvény, 

melyen Közép-Európa hátrányos helyzetű színjátszó 

csoportjai mutatkozhatnak be. A Tökmagok 

produkciója tehát tökéletesen illeszkedett az Integra 

programjába, és ugyanilyen szerves részét képezheti 

majd az ERROR-nak is.  

 

Az utazás emlékei 

 

A fellépés mellett rengeteg felejthetetlen élményt 

tudtunk nyújtani a velünk utazó gyermekeknek.  

A fesztiválon megnézhették más országokban élő 

fogyatékos, hajléktalan, vagy egyéb hátrányos 

helyzetű gyerekek és felnőttek műsorát, és maguk 

tapasztalhatták meg, hogy egy olyan közösség részévé 

váltak, mely képes adni és értéket létrehozni.  
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Down-kóros lány balett előadása 

Integra, Kranj 

 

Akadt olyan gyermek, aki próbára tette az iskolában 

megszerzett angol-, vagy némettudását, és megpróbált 

beszélgetést kezdeményezni a fesztivál nem magyar 

anyanyelvű résztvevőivel. A szabad órákban pedig 

alkalmuk nyílt megismerni Kranj városát, sőt még 

Bled-be is el tudtunk látogatni velük, ahol lenyűgözte 

őket a tó és a vár látványa. 

 



 

 

 

 

30 

 

 
Bled városában a csapat –  

a Tökmagok és az AHA Színpad 

 

Programban és tanulságban nagyon gazdag három 

napot töltöttünk együtt. A fesztivál kiváló alkalom 

volt a tapasztalatcserére, a szellemi fejlődésre és az 

elfogadás gyakorlására – mind a gyerekeknek, mind a 

felnőtteknek, bármilyen országból jöttek is. 
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VI. Külföldi „jó gyakorlatok” gyűjtése 

 

A magyar marginális színjátszás egyik nehéz kérdése 

a jó külföldi tapasztalatok gyűjtése, a közös 

nemzetközi munka. A kevés működő csoportokat 

inkább az elszigeteltség jellemzi.  

 

Ennek okai lehetnek: 

 társadalmi előítélet, 

 forráshiány, 

 szakmai fejlődés hiánya, 

 intézmények közötti elszigetelődés, 

 innovatív projektek hiánya és a többi. 

Sajnos ezek az okok egyenként is gátló tényezőként 

léphetnek fel, azonban sok esetben több egymásra 

épülő és mutató ok gátolja meg a példamutató 

programok létrejöttét. 

A mai művészet terápia alapja Jacob L. Moreno1 

nevéhez kötődik, amit Magyarországon Mérei Ferenc 

vezetett be az 1970-es években.  

A művészetterápia csoportok között alkalmazott 

eljárás, ahol a résztvevők a művészeteken keresztül 

kommunikálnak. Ez a technika felölelheti a 

                                                
1 Jacob L. Moreno (1889-1974) romániai születésű amerikai 

pszichiáter, akinek többek között a csoportterápia, csoport-

pszichoterápia kifejezéseket köszönhetjük. Kidolgozta a 

szociometria rendszerét, gyógyító módszerként alkalmazza 

a pszicho drámát. 



 

 

 

 

32 

 

művészetek valamennyi ágát, mint a festészetet, 

képzőművészetet, zenét, táncot, mozgást, 

biblioterápiát, vagy akár a szocio- és pszichodrámát. 

 

A különböző lelki eredetű, vagy pszichés 

megbetegedéssel élő személyek, csoportok kezelésére 

használják a művészetterápiát. 

Megjelenik az értelmi, a mozgásszervi fogyatékkal 

élők, a siketek, vagy a gyengén látók körében, de 

alkalmazzák a drog és alkohol problémákkal 

küszködők kezelésében is, valamint a büntetés 

végrehajtási intézményekben a fogvatartottaknál is 

egyre gyakrabban használt módszer. Találkozhatunk 

a technikával az elnyomott kisebbségi csoportokkal 

való professzionális segítő munka kapcsán is. 

Vitaindító gondolat, hogy a gyermekvédelemben, ahol 

a különböző eredetű sérülések (fizikai, mentális) 

gyakran megjelenek, a színházművészeti technika, 

miért jelenik meg olyan ritkán, mint a segítés egyik 

lehetséges formája. 

A fent említett projekt eredménye jól mutatja a 

technika jelentőségét, fontosságát, szerepét és 

lehetséges helyét. 
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VII. Kutatás 

 

A FICE szervezete a projekt keretén belül kérdőíves 

kutatómunkát végzett (több más kérdés mellett) arról, 

hogy megjelenik-e a különböző gyermekvédelmi 

intézmények (hazai – nemzetközi) lehetséges segítő 

technikái között a színházművészet.  

Elsősorban olyan szervezetekkel vettük fel a 

kapcsolatot, melyek színjátszással szólítanak meg 

hátrányos helyzetű csoportokat. A FICE 

Magyarország részéről ez az első olyan nemzetközi 

kezdeményezés, mely a gyermekvédelem, a 

tehetséggondozás és a színjátszás területét kapcsolja 

össze.  

A kutatómunka kezdetekor még nem állt 

rendelkezésünkre olyan stabil kapcsolati háló, melyen 

belül minden fél érintett a felsorolt területeken. Nem 

titkolt célunk, hogy a kutatás segítségével 

megerősítsük és szorgalmazzuk a nemzetközi 

együttműködést, és egységet kovácsoljunk az 

egymástól elszigetelten működő, gyermekekkel és 

színjátszással foglalkozó szervezetekből, 

intézményekből és csoportokból. 

 

Módszer 

Az egyoldalas kérdőív, mely kutatásunk alapjául 

szolgált, a felkeresett szervezetek tehetséggondozási 
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programjait hivatott szemléltetni. A kérdések 

feltevésekor nem szorítkoztunk az állami gondozott 

gyermekek tehetséggondozására, sem a színjátszás 

eszközére, így általános és szerteágazó eredményekre 

számíthattunk.  

Minden általunk ismert szervezetnek elküldtük a 

kérdőívet, és tájékoztattuk őket a projektről, melynek 

keretében kutatásunk zajlik. Tudtuk, hogy a 

megszólítottak különböző célokkal rendelkező, 

különböző célcsoportokkal és módszerekkel dolgozó 

szervezetek, így bíztunk abban, hogy körültekintő és 

reprezentatív vizsgálatot fogunk tudni folytatni.  

A visszajelzések azonban olyan problémákra 

világítottak rá, melyek nagymértékben befolyásolták 

a kutatás kimenetelét. Itt kell megjegyeznünk azt is, 

hogy a válaszok nem egy adott ország, hanem 

kizárólag az adott szervezet helyzetére vonatkoznak. 

 

Akadályok 

A válaszadó szakemberek egy része nem kérdőív 

formájában, hanem levélben számolt be szervezetének 

a tehetséggondozásról alkotott álláspontjáról (ProSoc, 

Szlovénia; Teatr Grodzki, Lengyelország; Acunagua, 

Spanyolország). A leggyakrabban előforduló ok, 

amiért nem tudták kitölteni a kérdőívet az volt, hogy 

nem foglalkoznak gyermekekkel, a felnőttekkel való 

munka során pedig nem a tehetséggondozásra 

fektetik a hangsúlyt. Két csoport (PELE, Portugália; 
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Eric Jimenez, Spanyolország) pedig arról tájékoztatott 

bennünket, hogy nem tudnak rendszeres 

foglalkozásokat tartani gyerekeknek, mert nincs 

hozzá megfelelő intézményi keret, így egyéni ötletek 

alapján, időszakos projektek részeként tudnak csak 

közel kerülni a fiatalokhoz. A rendszertelen és 

elméleti háttér nélküli munka nem teszi lehetővé a 

tehetséggondozást, melyet csak folyamatban lehet 

végezni, így ezek a szervezetek szerényebb célokat 

tűztek ki maguk elé: az időről időre adódó 

lehetőségeket kihasználva, alkalmi programok 

keretében próbálnak a lehető legtöbbet adni a (nem 

kizárólag hátrányos helyzetű) fiataloknak. Jelenlegi 

munkánkban nem tudtak tehát közvetlenül 

segítségünkre lenni, viszont érdeklődve figyelik a 

kutatás menetét – melyről levélben értesítjük őket –, 

és bármikor szívesen vennének részt közös 

munkában.  

 

A felsorolt reakciók alapján azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy a gyermekekkel foglalkozó európai 

csoportok közt nem elég intenzív és gördülékeny a 

kommunikáció. Ennek megerősítése nemcsak a 

jelenlegi projekt, hanem az európai 

gyermekvédelemben dolgozók feladata is, annak 

érdekében, hogy a különböző szervezetek megosszák 

tapasztalataikat, és segítsék, erősítsék egymást. 

 



 

 

 

 

36 

 

Következtetések 

Sajnos nem érkezett hozzánk vissza elegendő kérdőív 

ahhoz, hogy általános következtetéseket vonhassunk 

le az európai szervezetekben működő 

tehetséggondozásról.  

Számos oka lehet annak, amiért vonakodva, vagy nem 

válaszoltak még a harmadik levelünkre sem a 

megszólított szervezetek, jelen kutatásunk során 

azonban nem adódott alkalom arra, hogy az okokat 

alaposabban megvizsgáljuk.  

Jelen projekt lezárását követően érdemes lenne 

feltárni ezeket, hiszen olyan problémák húzódhatnak 

meg a háttérben, melyeknek megoldása minden 

szervezet hasznára válna. 

 

Értékelés 

A beérkezett anyagok feldolgozását követően azt 

láttuk, hogy a kérdőívet kitöltő szervezetek nem 

foglalkoznak tudatosan tehetséggondozással. Céljuk 

sokkal inkább a csoportok összekovácsolása: 

közösségben, nem pedig egyénekben gondolkodnak.  

A tehetséggondozás folyamatát megakaszthatja 

továbbá az is, hogy ezek a szervezetek jobbára olyan 

csoportokkal dolgoznak, melyek tagjai sűrűn 

cserélődnek, így nehezebb kiemelni és nyomon követni 

egy-egy fiatal fejlődését. Legfontosabb feladatuknak 

azt tartják, hogy minél több gyermeket és fiatalt 

bevonjanak a munkába, és mindenkit saját 
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képességeinek megfelelően szerephez juttassanak. 

Arra törekednek, hogy minden résztvevő megtalálja a 

módját, hogy kifejezze önmagát, anélkül, hogy 

bármilyen (akár pozitív, akár negatív) 

megkülönböztetésben részesülne.  

 

A remény szikrái 

Ennek ellenére nem mindenki zárkózik el a 

tehetséggondozás elől, sőt többen igényelnék, 

támogatnák új programok kidolgozását. Elsősorban 

azok a szervezetek fejezték ki érdeklődésüket a 

tehetséggondozás iránt, akik valamilyen formában 

már próbálják segíteni a színjátszásban kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó fiatalokat, például „Ki Mit Tud” 

műsorokat szerveznek nekik, szerepjáték közben 

figyelik meg őket, vagy arra bátorítják a 

leglelkesebbeket, hogy ragadjanak meg minden 

alkalmat a tanulásra és próbáljanak meg a színházi 

szektorban elhelyezkedni. A kérdőívek alapján több 

fiatalra is ösztönzően hatottak ezek a próbálkozások.  

 

A színjátszás mellett a válaszokban többször szerepel 

a sport és a zene is, mely során ugyanúgy lehetőség 

van mind közösséget alkotni, mind kiemelkedni és 

kiteljesedni.  

Az is biztató, hogy a beszámolók alapján a fiatalok 

szívesen vesznek részt különböző kreatív 

tevékenységekben, mint egyebek közt az imént 
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említett színjátszásban, sportolásban, zenélésben, 

vagy más képzőművészeti, játékos feladatban. Ezek a 

szervezetek ráadásul rendelkeznek képzett, mind 

szociális, mind színházi területen jártas 

munkatársakkal, akik tapasztalataikkal és ötleteikkel 

aktívan tudnának hozzájárulni különböző 

tehetséggondozó programok kifejlesztéséhez – majd 

később megfelelően alkalmaznák azokat saját 

csoportjaikban. 

 

A másik pólus 

Sajnos akadt olyan kitöltő is, aki elzárkózik a 

tehetséggondozás elől, mert semmilyen módon nem 

kíván különbséget tenni az emberek között, akik 

csatlakoznak a csoportjához. Ily módon elkerüli a 

megkülönböztetésből, összehasonlításból származó 

konfliktusokat. Azonban összevetve ezt a többi 

kitöltött kérdőívvel – melyekben a szakemberek 

kiemelik a továbbtanulás és fejlődés fontosságát – 

felmerült bennünk a kérdés, hogy vajon nem 

korlátozza-e ez a tehetséggondozástól elzárkózó 

hozzáállás azokat a személyeket, akikben lenne vágy 

és képesség arra, hogy magasabb szinten folytassák a 

színjátszást. Természetesen nem elhanyagolható 

szempont, hogy a kitöltők célcsoportjai nem azonosak 

(egyes szervezetek fogyatékosokkal, mások 

hajléktalanokkal, állami gondozott gyermekekkel, 

veszélyeztetett fiatalokkal, családjukat elvesztett 
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bevándorló gyermekekkel, vagy rendezett 

körülmények közt élőkkel dolgoznak), így egy 

alaposabb és több adatot felhasználó jövőbeni kutatás 

során érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy mely 

célcsoport milyen igényekkel, vágyakkal és 

kilátásokkal rendelkezik – és ez mennyiben 

befolyásolja a tehetséggondozás létjogosultságát. 

 

Eredmény 

Jelen kutatásunk eredeti célját – miszerint felmérjük 

a különböző európai szervezetek tehetséggondozási 

módszereit és igényeit – módosítanunk kellett: a 

kérdőívek és más formában történő visszajelzések 

alapján arról kaptunk képet, hogy mely európai 

szervezetek nyitottak az együttműködésre.  

Nem módszerekkel gazdagodtunk tehát, hanem 

kapcsolatokkal. Örömmel tapasztaltuk, hogy 

majdnem, valamennyi válaszadó lelkes és érdeklődő a 

tehetséggondozás iránt, és a jövőben szívesen venne 

részt programok kidolgozásában, vagy akár 

lebonyolításában.  

Szembesültünk azzal is, hogy milyen sokféle 

csoporttal foglalkoznak a különböző szervezetek. 

Ugyanígy a színház is csupán számos módszer 

egyikeként jelent meg a kérdőívekben, hasznos volna 

tehát a többi módszert is megismerni. 
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VIII.  Intézménylátogatás 

 

A választás 

A kérdőíves kutatás a feljebb részletezett célok 

mellett arra is szolgált, hogy eldönthessük, mely az a 

szervezet, vagy intézmény, melyet meglátogatnánk, 

hogy az ott dolgozókkal megoszthassuk 

tapasztalatainkat és egyúttal tanulhassunk tőlük. 

Nem volt egyszerű olyan szervezetet találni, mely 

egyszerre foglalkozik állami gondozott gyermekekkel, 

színjátszással és tehetséggondozással. Választásunk 

végül finn partnerünkre, Riku Laakkonenre esett.  

 

 
Megérkeztünk Tamperébe 
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A tóparti otthon 

Finnország új kihívás elé néz. Elérte őket a menekült 

válság. Közel 30 ezer menekült érkezett az országba, 

köztük sok fiatal is. Sokan közülük leszakadtak a 

szüleiktől, de jó néhányuk szülei meghaltak.  

 

 
Kilátás az egyik menedéket kérő szobájából 

 

Az ő elhelyezésükre jött létre a nagyvárosoktól távol, 

az erdőben, egy kis tó mellett egy otthon, ahol a 

fiatalok lakhatnak.  

 

Integráció 

A finnországi látogatásunk alkalmával a migráns 

fiatalokkal végzett munkába nyerhettünk rövid, ámde 

annál tartalmasabb betekintést. Jelen tóparti 
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intézményben hozzávetőlegesen fél éve élnek a 

gyerekek.  

 

 
Életkép a menedékhelyen 

 

Ez idő meglehetősen soknak számít, ugyanis eleinte 

nagyon magas volt a gyerekek fluktuációja, kevesen 

maradtak csak ezen a helyen. Viszonylag kis 

létszámmal dolgoznak, megközelítően 20 fővel. A tél 

elmúltával a szakemberek már elérkezettnek látták 

az időt arra, hogy különböző programok szervezésével 

segítsenek a fiatalokon. Az első időszakban az ide 

kerülő menedékkérők nagyon bizalmatlanok voltak, 

sok időnek kellett eltelni ahhoz, hogy nyitottak 

legyenek arra, hogy akár egy percre is jól érezzék 

magukat a fenekestül felfordult életükben. Mint azt 

később elmagyarázta nekünk Riku, a projekt célja, 

melynek keretében foglalkozik ezekkel a fiatalokkal, 
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hogy hasznos időtöltést biztosítson nekik, és elősegítse 

a finn társadalomba való beilleszkedésüket.  

Barátságosan fogadtak minket, és először vonakodva, 

majd egyre lelkesebben vettek részt a 

műhelymunkában, melybe a mi küldöttségünk is 

bekapcsolódott.  

Rövid ismerkedés után a szabadban folytatódott a 

játék. Először egy rövid focimeccsen mértük össze 

erőinket: az afgán fiúk és a magyar csapat. Ezzel 

minden feszültség feloldódott, érezhetően 

dinamikusabbá vált mindenki. Majd kezdetét vette a 

munka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Közös labdarúgás a feszültségcsökkentés jegyében 

 

Közösségi cirkusz 

A közösségi cirkusz gondolata már korábban 

megfogalmazódott Riku Laakkonenben, több képzésen 
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vett már részt (előadóként is) Európa-szerte, és most a 

bevándorló fiúkkal is valóra válthatja.  Ezek egyike az 

a művészeti műhely, amelynek a community circus 

(közösségi cirkusz) nevet adták. Tehát egy cirkuszi 

előadás készítésébe vontak be bennünket az alkotók.  

 

 
A bábu felépítése 

 

A műhelymunka részei 

 báb készítése 

 egy cirkuszi produkció elkészítése 

 előadás, és utóélete 

 

A báb 

Minden fiatal kapott egy maszkot, amelyet saját ízlése 

szerint festhetett ki. Az így elkészült álarcokat úgy 

illesztik egymáshoz, hogy az egy emberi fejet 
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mintázzon. Ezt fogják ráilleszteni egy, már előre 

elkészített báb testre.  

Az így elkészített bábnak, fontos szerepe lesz az 

előadás során, de ez a rész még kidolgozás alatt állt. 

 

A produkció 

Látogatásunk alkalmával bepillanthattunk egy 

cirkuszi előadás elkészítésének kulisszái mögé.  

 

 

 
Közös gyakorlás 

 

A cirkuszigazgató felvételt hirdet az „artisták” 

számára, akik különböző mutatványokat adnak elő, és 

ezek alapján kerülnek a „műsorba”. A résztvevők 

kipróbálhatták a rendelkezésre álló eszközöket, 

tanulhatták használatukat (diaboló, bot, szalag, 

kislabda, stb.) 
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Vendégként, mi is bevonódtunk a próba folyamatába. 

Nagyon jó hangulatú műhelymunka részesei 

lehettünk. 

  

Előadás, és utóélete 

Mint megtudtuk, a projekt nem váltott ki osztatlan 

egyetértést sem a szervezők, sem a politikai 

döntéshozók részéről. A financiális keretet egy előadás 

elkészítésére biztosítják, majd az elkészült mű 

bemutatása után döntenek a program 

folytathatóságáról.  ű 

 

Mindenki megtalálta  

a számára tökéletes produkciót 

 

A fentieket összegezve megállapíthatjuk, hogy sok 

hasznos tapasztalattal gazdagodtunk. 

Megismerhettünk egy másfajta megközelítési módot, 

technikát, amelyben a művészetet, mint eszközt 
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használják fel az állami gondoskodásban részesülő 

fiatalok segítésére. 

Összehasonlításra ad lehetőséget a hazai és egy 

külföldi szemlélet tükrében. 

Érdemes elgondolkodni azon, hogy az ott tanultakat, 

hogyan tudjuk Magyarországon alkalmazni, 

figyelembe véve a hazai sajátosságokat. 

És végül, de nagyon fontos eleme a tanulmányi útnak, 

az a kapcsolati tőke, amelyre a csoportunk a jövőben 

építkezhet. Legyen ez tanulás, látogatás, 

tapasztalatcsere, közös műhelymunka. 
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Összegzés 

 

A projekt beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 

valamint jó néhány nem várt hozadéka is volt.  

Legnagyobb sikerként netán azt könyvelhetjük el, 

hogy az állami gondoskodásban élő gyermekek egyre 

nagyobb számával sikerült megszerettetni a 

színjátszást. 

 

A csepeli gyermekotthon színjátszó kört alapított 

Csányi Dávid vezetésével, akik a projekt hatására 

már heti rendszerességgel tartanak próbákat. 

 

A fellépők amellett, hogy minden alkalommal hosszas 

tapsot kaptak jutalmul szereplésükért, több 

alkalommal is felkérték őket egy újabb előadás 

megtartására, mely biztosítja a projekt továbbélését. 

Mindenképpen pozitív és kiemelendő, hogy mind 

helyi, mind országos média megjelenéssel is 

büszkélkedhetnek a gyerekek.  

 

Készült egy rövidfilm is, mely pár percre betekintést 

nyújt az egyes próbafázisokba. 
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Zárásként pár gondolat a projektben résztvevőktől: 

 

„Számomra az a következtetés vonható le, 

hogy a FICE szervezésében létrejött 

„Tökmagok” színjátszó csoport, rendszeres 

színházművészet munkára érett. Működése 

modell értékűvé válhat az ország 

valamennyi gyermekvédelmi intézménye 

számára. Létre képes hozni az állami 

gondoskodásban élő gyermekek 

színházművészeti segítő módszertanát. 

Magyarországon elsőként!”  

Füsti- Molnár Sándor 

 

„A gyerekek szempontjából nagyon 

hasznosnak tartom magát a tábort és a 

kezdeményezést. A színjátszás segítségével 

levetkőznek olyan gátlásokat, amiket talán 

máshogy nem tudnának. Megmutatják azt 

az oldalukat, amit máshol ebben a formában 

még nem láthattak tőlük. Olyan élményeket 

dolgozhatnak fel, amik fontosak a 

személyiség fejlődésükben. 

És talán ami a legfontosabb, hogy az 

előadás által új barátokat, új ismeretséget 

szerezhettek és egy rendkívül jó csapatban 

alkothattak.” 

Csányi Dávid 
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„Ha már néhány gyermeknek sikerül utat 

mutatnunk, akkor nem volt hiába a sok 

fáradozás. S mindemellett az újonnan 

kiépülő szakmai kapcsolatok is nagy értéket 

hordoznak magukban. Örülök, hogy részese 

lehettem e folyamatnak, s bízom abban, 

hogy a kitűzött célokat sikerült 

megvalósítani.” 

 

Domonkos- Lajcsák Mónika 

 

 

 

 

 

 

 Dóka Rita Füsti- Molnár Sándor 

 a FICE elnöke művészeti vezető 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. június 01. 
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