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A szerzõ önéletrajza 
 

Beregi református tanítócsalád sarja. Apai ágon. Az anyain szepességi cipszereké. 
Az apa szabolcsi, pontosabban anarcsi majd nyíregyházi tanító. 
Tibor, három fiú közül a legidõsebb, születési éve 1928, születési helye Vári. Mikor a világra jött, ez a be-
regi falu Csehszlovákiához tartozott � az apa a kisebbségi lét elõl települ át Magyarországra �, késõbb a 
Szovjetunió birtokolta, ma Ukrajna mondja magáénak. Debreczeni Tibor iskoláit Anarcson, Kisvárdán, 
Nyíregyházán, az egyetemet Debrecenben végzi. Magyar-történelem szakos tanár. 
Az 1945 utáni tanulói évekbõl öt meghatározó élmény raktározódik el. 
1. Hisz abban, hogy a szocializmus fejlettebb társadalmi forma a kapitalizmusnál. Lelkes marxista és népi 
kollégista. 
2. Találkozik Karácsony Sándorral, s az õ reformpedagógiája egy életre meghatározza nevelési elveit és 
nevelõi munkásságát. 
3. Találkozik a szerelemmel, s 900 forint keresetre, még egyetemistaként, elveszi bölcsész társát feleségül. 
(A házasság még tart. Eredménye: két gyerek, három unoka, két dédunoka.) 
4. Feleségérõl kiderítik, hogy kulák származású, róla pedig, hogy rés a bástya fokán. A még egyetemista 
feleséget végül is nem rúgják ki, csak fegyelmit kap, Debreczenit, a tudósjelöltet a magyar intézeti de-
monstrátori állásból kiteszik. Egy életre megtanulja, mi az a diktatúra, s mi az a szocializmus. 
5. Még ezután... 
...is bizakodik: a világ reformálható és javítható. Ezért vállal szerepet majd az 56-os forradalomban. 
Feleségével együtt az egyetemi városban tanít, gimnáziumban. 1957-ben, mivel az 1956-os októberi ese-
mények alatt az iskolai forradalmi bizottmány elnöke, majd november 4-e után az iskolai sztrájk vezetõje, 
fegyelmivel más iskolába helyezik. 1957-1966. irodalmi színpadot vezet Debrecenben, maga szerkeszt és 
rendez, a mûfaj adta metaforikus nyelven fogalmazza meg a renddel szembeni elégedetlenségét. Játszók és 
nézõik értik egymást. A baráti újságírók is szemet hunynak. Országos sikereket érnek el. 
1966-ban, erre figyelve, meghívják Budapestre, a Népmûvelési Intézetbe � családostól felköltöznek � az 
amatõr mûvészeti ügyek metodikusának. Késõbb osztályvezetõt csinálnak belõle. Debreczeni szárnyakat 
kap. Új, korszerû képzési formák indulnak el. Kidolgozza a pódiumi színjátékok dramaturgiáját, mozgal-
makat segít útjára. Országos fesztiválokat, máig mûködõket segít elindítani. Felismeri a drámapedagógia 
korszakos jelentõségét, maga is kísérletezik vele, tanfolyamokat szervez. A drámapedagógiától megújul a 
gyermekszínjátszás, megfrissül a diákszínjátszás. Közre mûködik az európai avantgárd módszereinek hazai 
népszerûsítésében, (kap is érte), mindent megtesz azért, hogy a dramatikus magyar népmûvészet eredmé-
nyei beépüljenek az amatõr magas mûvészetbe. Híve a komplexitásnak, a különbözõ mûvészeti ágak közöt-
ti együttmûködésnek. Ehhez a munkához megtalálja a jó szakembereket, s az általa vezetett osztályokon jó 
szellemû csapatmunkát igyekszik meghonosítani. 
Debreczeni 1966-1978. érzi jól magát az Intézetben. A munkálkodásának ezt az idõszakát írja meg az 
1980-as évek második felében, egy memoár jellegû könyvben, az Egy amatõr emlékezéseiben. A nyugdíja-
zásáig terjedõ idõszakban a vezetés igyekszik elszigetelni, s kedvét szegni. Ekkor kezd színjátszástörténet-
tel, módszertani foglalkozás-leírásokkal s drámapedagógiával foglalkozni. 
Budapesten is rendez. 1970-ben megalapítja a mûegyetemistákkal a Vári színpadot. Megteremt � hazai 
szertartások s európai avantgárd ötvözetbõl � egy olyan színpadi nyelvet, amely megkülönbözteti õket má-
soktól, egyszersmind országos rangot is biztosít nekik. Legjobb elõadásaik forgatókönyve önálló kötetben is 
olvasható. Perlõ ének címmel a Felsõmagyarországi Kiadó jelentette meg. A színpad akkor szûnik meg, 
amikor intézeti munkássága befejezõdik. 
Mikor 60 éves lesz, 1988 végén, elküldik nyugdíjba. 
Debreczeni nekikeseredik, ám új energiákkal is feltöltõdik Ekkor kezdeményezi a Magyar Drámapedagógiai 
Társaság megalakítását. Ennek öt éven át elnöke, mindmáig tiszteletbeli elnöke. Az általa alapított Dráma-
pedagógiai Magazinnak pedig alapító szerkesztõje. Ekkor kezdik el azt a nagy ívû munkát, melynek ered-
ményeként a drámapedagógia bekerül az oktatás áramába s tantervébe. 1995-ben barátaival létrehozza az 
Academia Ludi et Artis mûvészetpedagógiai egyesületet , ennek máig elnöke. 
Debreczeni Tibor ekkor találja ki magát, mint elõadómûvészt. Öt egyórás önálló estje van, mûsorainak 
szerkesztõje, szerzõje és rendezõje. Minden színjátéka megjelent és olvasható is. 
Református Károli Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Karának � nyugdíjba vonulásától kezdve � tanára, re-
formpedagógiát és drámát oktat, színpadot vezet. Lelkiismeret ébresztõ elõadásaival bejárja a református 
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egyházközségek nagy részét, a határon túli magyar településeket és a nyugati magyar közösségeket is. Írá-
sai sorra megjelennek. 
Volt tanítványai létrehozták a Játszó Ember Alapítványt, ennek kurátora. Feleségével együtt mûködtetik a 
lakásukon az úgynevezett Kuckót, kéthetenkénti programmal. Ez egyúttal az Alapítványnak is, az Aca-
demia Ludi et Artisnak is telephelye. Tiszakürti falusi házuk portáján a tanítványok szabadtéri színpadot, 
Kertszínpadot építettek, ahol nyaranta összejönnek, s a falusiaknak is, elõadásokat tartanak. 
Debreczeni Tibor önmagát mindenekelõtt pedagógusnak tartja. Legjobban tanítványai és volt tanítványai 
körében érzi magát. A nevelõszándék munkál benne akkor is, amikor rendez, s akkor is, amikor elõadómû-
vész minõségben jelenik meg a közönség elõtt. Megrendelésre nem tud dolgozni, ezért nem ment hivatásos 
színházi területre.  
2001-ben Karácsony Sándor-díjat, 2003-ban Csokonai-díjat kapott. 
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