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Lenni – részese lenni a színháznak 

Tantermi Deszka a Hevesi Sándor Színházban 

 

 

       A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház kiemelt hangsúlyt fektet a színházi nevelésre, 

arra, hogy a fiatalok már az általános és középiskolákban megszeressék a színházat. Ennek a 

munkának ragyogó példája a Tantermi Deszka, melynek elmúlt évekbeli sikereiről 

beszélgetek Madák Zsuzsanna dramaturggal, a TD programvezetőjével, aki színészként és 

rendezőként is részt vesz a projektben. 

 

- Hogyan kezdődött a Tantermi Deszka? 

A Tantermi Deszka nem előzmény nélküli. A színház alapítója, Ruszt József, 1982-ben, a 

társulat alapításának évében indította útjára a Beavató Színházi programot, amelynek célja a 

tudatos közönségnevelés volt. Hosszú évekig Beavató Színház néven futottak ezek a színházi 

nevelési programok, majd 2006-tól a ruszti hagyományra építve hozta létre a színház 

Iskolaszínház programját (programvezetők: Tucsni András és Tompagábor Kornél), azzal a 

céllal, hogy a jelentősebb művészeti korszakokat és stílusirányzatokat megismertesse a 

diákokkal. A 2010/2011-es évadban dr. Besenczi Árpád igazgatóval és Sztarenki Pál 
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művészeti vezetővel új elképzelések, célok és formák mentén kezdtünk el gondolkodni e 

területről. Megőrizve színházunk beavató színházi hagyományait, egy markánsan új arculatot 

és tematikát dolgoztunk ki színházi nevelési programjainknak. Így kezdődött a Tantermi 

Deszka. Kezdetektől fontosnak tartottuk, hogy az egyes programok interaktív részében 

egyszerre csak egy osztályt szólítsunk meg, hogy programjainkat osztálytermi környezetben 

tudjuk megvalósítani, illetve kifejezetten középiskolások és általános iskola felső 

tagozatosainak szóló drámákat mutassunk be. Ruszt beavató színházával szemben – amely 

elsősorban a színházi formanyelv, a szereplők, a darab nyelvezete, a rendezői szándék 

megértését segíti – a Tantermi Deszka koncepciójában több hangsúlyt fektetetünk az emberi 

és társadalmi problémákat felvető kérdésekre. Természetesen az első évben még nem vágtunk 

bele komplex formákba. Az első programunk a Scapin, a spanom!, amely a Scapin furfangjai 

stúdió-előadás utófoglalkozása volt. Az előadás másnapján a színészek jöttek velem az 

osztályterembe, és aktívan részt vettek a foglalkozáson. Ez egy nagyon fontos lépés volt, 

hiszen a színészek saját bőrükön tapasztalhatták meg, hogy mennyire izgalmas ez a terület. 

Így egyszerűbb volt belevágni a következő évadban két olyan programba, amelynek 

előadásrésze és foglalkozásrésze is osztálytermi környezetben valósult meg. Ez volt a 

Völgyhíd és a Csak Rómeó és Júlia… Az utóbbi a mai napig műsoron van. 

 

- Melyek voltak a legsikeresebb előadások? Milyen szériát értek meg? 

Ez egy nehéz kérdés, hiszen a fent említett Völgyhíd kivételével az összes Tantermi Deszka 

előadás évek óta műsoron van. Ha a számokat tekintjük, akkor a Cyber Cyrano a 

legsikeresebb, hiszen a két év alatt 85-ször játszottuk, és már a bemutató évében is 

kimagaslóan magas előadásszámot (53) értünk el. A tavaly bemutatott Semmi is igen 

népszerűnek bizonyul, 44-szer játszottuk, és még igen sok osztály vár az alkalomra, hogy 

találkozhasson a történettel. Ugyanakkor nem feltétlenül lehet (avagy szabad) számokban 

mérni egy program sikerességét. Hiszen több tényező is közrejátszik abban, hogy mennyit 

játsszuk az előadást. Biztos vagyok abban, hogy a Völgyhídért a mai napig sorban állnának 

osztályok – az előadásban nyolc színész vett részt, így gyakorlatilag egy idő után nem tudtuk 

egyeztetni, ezért került le a műsorról 40 előadás után, nem pedig azért, mert nem lenne rá 

igény. Másrészről az is meghatározó, hogy milyen széles korosztálynak játsszuk az előadást, 

míg a Kebab 15 plusszos, addig a Cyber Cyranót egyaránt meg tudjuk valósítani tízéveseknek 

és tizennyolc éveseknek egyaránt. Természetesen a foglalkozásrészek eltérnek annak 

függvényében, hogy milyen korcsoport vesz részt az adott alkalmon. 
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- Mi az oka, szerinted, a Tantermi Deszka sikerének? 

Nyilvánvalóan, legalábbis merem remélni, hogy a siker kulcsa a jó problémafelvetésben 

rejlik, hogy izgalmas témákat, kérdéseket tudunk kínálni a résztvevő diákoknak. Olyan 

kérdéseket, amely számunkra – alkotók számára – is izgalmasak. Még a 85. előadás után is. A 

közös gondolkodásnak ereje van. És nyilván a játéknak is. És játék alatt nem pusztán a 

színházi részt értem, hanem azokat a foglalkozásrészekben használt munkaformákat, 

amelyeken keresztül zsigerileg tanulnak magukról, társaikról, szüleikről és társadalmunkról.  

 

- Hol, s milyen helyszíneken játszottátok eddig az előadásokat? 

Az elmúlt négy évadban közel 300 Tantermi Deszka előadást valósítottunk meg 50 különböző 

oktatási intézményben Zalaegerszegen, Zala megyében, a környező megyékben, illetve 

székhelyünktől távol (többek között Budapesten, Szegeden, Pécsett, Dunaújvárosban, Aradon, 

Szabadkán). Általában osztálytermekben játsszunk, de előfordul, hogy osztályok jönnek 

hozzánk, a próbaterembe. A Kebabot egy zalaegerszegi diszkóban mutattuk be, majd többször 

játszottuk különböző stúdióterekben: az Aradi Kamaraszínházban, a szabadkai Kosztolányi 

Dezső Színházban, Budapesten a Katona József Színház Kamrájában. Az előadással 

bemutatkoztunk 2013-ban a Thealter Fesztiválon, a Semmi pedig meghívást kapott a IX. 

Deszka Fesztiválra, a Fórum’15-re (komplex színházi nevelési előadások szakmai 

találkozója), illetve a tavalyi évben a POSzT OFF-ra. Játszottunk extrém helyszíneken is: a 

Csak Rómeó és Júliát szakadó esőben a POSzT-on egy sátorban, Kőszegen egy kocsmában, a 

Cyber Cyranót a Zalaszám Informatika Kft. konferenciatermében, a Semmi egy jelenetét és 

foglalkozásrészét pedig Zalaegerszeg főterén. 
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munkaformákat, amelyeket az előadásban alkalmazunk. A csapat nagyon várja Ádámékkal az 

újabb találkozást, hiszen a tavalyi tréning rendkívül inspiratív volt számunkra. Ebben a három 

napban szeretnénk fejleszteni a műsoron lévő előadások foglalkozásrészeit. Nagy segítség ez 

nekünk, hiszen az első években gyakorlatilag autodidakta módon tanultuk a szakmát – 

biztonságos érzés, hogy vannak partnereink, akikhez bizalommal tudunk fordulni a munkánk 

során felmerülő kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban. 

 

- Ebben az évadban milyen új Tantermi Deszka-bemutatóra készültök? 

Egy 21. századi Pán Péter-történettel készülünk. A címe: Peter. Felnőtt egy generáció, 

amelynek rettenetesen bizonytalan a jövőképe, és felnövekvőben van egy másik generáció, 

amelynek fiataljai pár éven belül hasonló helyzetben fogják találni magukat. Ez az 

„Éngeneráció” – Y és Z. Számos Y generációs fiatal ódzkodik felnőttséggel együtt járó 

kötelességektől, a munkavállalástól, a felelősségvállalástól. Kerülik az elköteleződést, a 

gyermeki örömeket részesítik előnyben. Ők a hunédzserek, akik inkább bennragadnak a 

mamahotel komfortos fogságában. Ez tipikus európai jelenség 2015-ben: kapunyitási pánik, 

Pán Péter-szindróma. Kik tehetnek erről? A fiatalok? A szüleik? A fogyasztó- és 

élményközpontú jelenre koncentráló és egyben infantilizáló média- és reklámipar? Ezekről a 

kérdésekről szeretnénk a diákokkal közösen gondolkodni.  

 

Kívánunk további sikeres együttgondolkodást és természetesen az elkövetkezendő 

produkciókhoz hasonlóan magas előadásszámot!  

 

Nagy Kornélia 

Magyar Teátrum 

2015. szeptember 

- Októberben háromnapos workshop lesz színházi nevelés témakörben. Mi a célja a 

tréningnek? 

A Tantermi Deszka alkotói számára tartanak továbbképző workshopot az InSite Drama 

színházi nevelési szakemberei, Cziboly Ádám és Bethlenfalvy Ádám. Ádámékkal tavaly 

együtt hoztuk létre a Semmit. Közösen dolgoztuk ki a foglalkozásrészek tematikáját, illetve ők 

tartottak tréninget az alkotói csapat számára, amely során a színészek elsajátították azokat a 


