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Spontaneitás és színházi tudás 
– interjú Cecily O’Neillel – 

Bethlenfalvy Ádám 

A Színház–Dráma–Nevelés programjában tartott előadásán3 azt mondta, hogy a spontaneitás az első ma-

gyar szó, amit megtanult. Ez a fogalom a munkájának4 is központi eleme. Miért ilyen fontos a spontanei-

tás? 

Mert különben elég lenne elővenni egy leírt szöveget, betanulni és előadni egy szép színdarabot. Nincs is 

ezzel semmi baj, én is szeretek színházat csinálni. Bár, ha belegondolunk, akkor ott is szükség van arra, 

hogy a színész spontán módon reagáljon, ne robot módjára, ne gépiesen tegye azt, amit beállítottak. 

Szerintem nagyon fontos, hogy egy drámatanár ne csak meghallja, amit a gyerekek mondanak, hanem 

komolyan vegye azt és kezdjen is vele valamit. Meghallani vagy elfogadni nem olyan nehéz: „igen, ez iz-

galmas ötlet”, „igen, ezt megpróbáljuk beépíteni a játékunkba”. És ezután jön a nehéz lépés, hogyan te-

hetjük ténylegesen a történet részévé az ötletet. 

Persze, nem kell mindig spontánnak lenned, hiszen lehetnek terveid, lehetnek útjelező táblák az utadon, 

amik segítenek eligazodni. De ezeknél is meg kell érezni, hogy mikor értünk útelágazáshoz és azt, hogy 

merre hasznos mennünk… 

A spontaneitásnak elsősorban a tanár munkájában kell megjelennie, vagy a gyerekek számára biztosított 

lehetőségekben is? 

Ha a gyerek biztonságban érzik magukat, és úgy érzik, hogy a tanár valóban meghallgatja őket, és ezután 

valóban beépíti azt, amit hoztak a játékba, akkor ők is mernek spontán módon reagálni. Hozzá kell ten-

nem, hogy a spontaneitást struktúrákkal kell alátámasztani. Nem lehet egy nagy „reagáljunk mind spontá-

nul” felkiáltással nekiállni a munkának, mert ez nem lenne más, mint egy játszótéri gyerekjáték. Annak is 

egy kevésbé érdekes változata. Úgy hogy én mindig valamilyen stabil szerkezetből indulok ki, és ez segíti 

a vizsgálódásunkat. Persze az arányok megtalálása még a mai napig kihívást jelent a számomra is. 

Akkor nézzük meg ennek a szerkezetnek az elemeit! Fontos része ennek a pre-text, az „előtörténet” (az 

angol kifejezés egyszerre jelent ürügyet és előtörténetet). Ez a kiindulási pont az ön számára, és a csoport 

számára is, akikkel éppen dolgozik. Elárulná, hogy miként választ előtörténetet, hogy mit tart jó előtörté-

netnek? 

A drámában túlságosan hozzászoktunk a stimulus kifejezés (inger –, de talán szerencsésebb fordítás lenne 

ez esetben az impulzus) alkalmazásához. Ez olyan érzést kelt, mintha áramütést adnánk valakinek, kissé 

mechanikusnak hangzik. Például feltehetnénk egy szép zenét, és az lehet ez az inger. „Sodornak a tenger 

hullámai” és ehhez hasonlókat mondanának rá az emberek. Mindez bizonyára kellemes, és különféle mó-

dokon lehet hasznosítani, de nagyon sokat kell még dolgozni rajta, hogy dráma legyen. Például kitalálni, 

hogy merre sodornak a hullámok, miért hagyjuk sodródni magunkat, és egyáltalán kik vagyunk a nagy 

sodródásban. Túl sok mindent kell még kitalálni. Egy festmény vagy egy fénykép már több mindent meg-

határoz. 

Én sokszor olyan előtörténetet keresnék, amit mások már feldolgoztak, mert a feldolgozásból jöhetnek új 

ötletek és látszik a szerkezet, amit ők használtak. Az ideális előtörténet lehetővé teszi, hogy mindenkit 

bevonjunk a munkába. Persze lehet olyan történet, ami látszólag csak egy embert, vagy egy kisebb cso-

portot érint, mint például a Hamupipőke. Ha úgy döntenénk, hogy a Hamupipőkét használjuk előtörténet-

nek, akkor nem a szerepek leosztásával kezdenék, nem mondanám, hogy te lehetsz Hamupipőke, mert te 

vagy a legszebb az osztályban, ti pedig legyetek az egerek. Ha egy ilyen történettel foglalkoznék, akkor 

azt nézném meg, hogy mik azok a viszonyok, amik a segítik a munkánkat. Miként tudjuk úgy kitágítani, 

hogy mindenki számára legyen tétje a történetnek. Lehet, hogy mind a csúnya nővérek leszünk, akiknek 

van egy idegesítő kishúguk. Vagy mindannyian Hamupipőke helyzetébe kerülünk és azok az emberek le-

szünk, akiket elnyom a családjuk. Vagy a királyi család helyzetébe, akik kétségbeesetten keresik a her-

                                                      
3 Színház–Dráma–Nevelés, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 2008. nov-

ember 15. (A szerk.) A rendezvény az NKA támogatásával valósult meg. 
4 A Workshop with Cecily O'Neill (http://www.teachers.tv/video/24963) – 15 perces videó Cecily O’Neill munkájáról az interne-

ten. (A szerk.) 
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ceghez illő feleséget. Nem túlzottan jó a példa, de a lényeg az, hogy az előtörténetben a megjelenő mintá-

kat keresem, a viszonyok szerkezetét. És a legfontosabb kérdés az, hogy hányféle lehetséges nézőpontot 

kínál az előtörténet. 

Természetesen emellett az is fontos, hogy mi az, ami felkelti az én érdeklődésemet. Mi az, amiben érde-

mes vizsgálni, hogy ez miként történhetett meg, és hogy mi történik itt valójában… 

Ha egy szép zenét hallgatunk, akkor ez a kérdés nem merül fel. 

Olyas anyagot keresek hát, amivel kapcsolatban kérdések fogalmazódhatnak meg bennünk, és ami bein-

dítja a játékot, mert a felkínált helyzeten keresztül rabul ejti a résztvevőket. 

Tehát olyan dolgot kell keresnünk, ami több lehetséges nézőpontot kínál, és emellett erős szituációval in-

dul? 

Igen, és amely – nagyon gyakran – egy közösséget érint. Itt nem feltétlenül különböző családok egymás 

mellett élésére gondolok. Lehet, hogy ez a közösség valamiféle felelősség terhét viseli. Orvosok közössé-

ge vagy nyomozók... Vagy lehetnek olyan emberek, akiket valami külső hatás köt össze. Erre jó példa az 

a játék, amiben a falusiak hirtelen olyan helyzetben találták magukat, amit külső erők határoztak meg, és 

amire azonnal reagálniuk kellett. Nagyon nehéz pontosan definiálni azt, hogy milyen egy jó előtörténet, 

de ha látja az ember, akkor felismeri! Persze néha tévedhet is az ember… 

Valóban. Tehát akkor felismertünk egy jó előtörténetünk, ami beindított minket és ebből elkezd egy törté-

net kirajzolódni. Elindul egy dráma. De honnan tudja, hogy merre menjen tovább? Hogy melyik irányt 

válassza? 

 

Cecily O’Neill Kaposi László felvétele 

Nagyon gyakran gyűléssel indítom a játékot, hogy a résztvevőknek egyértelmű legyen, ők most éppen or-

vosok, nyomozók vagy falusiak stb. És nagyon gyakran már itt a legelején előkerül a probléma. Például: 

„Szerencse, hogy nagyon tapasztalt nyomozók vagyunk, mert egy eltűnt gyermeket kell megtalálnunk.” 

Általában egy ilyen játék első három lépését megtervezem előre. A nyomozós játékban a következő fel-

adat lehet az, hogy párokra bontom a csoportot, és a nyomozók kikérdezik azt az embert, aki utoljára látta 

az eltűnt gyermeket. Itt már annyi minden jön majd vissza, hogy meg kell találnunk közte a lehetséges 

összekötő elemet, a játék fonalát. Aztán szétválunk kisebb csoportokra és állóképet készítünk. Ez azért is 

hasznos, mert a tanárnak hagy egy kis gondolkodási időt. Nagyon-nagyon jól jöhet ez is, meg az új ötle-

tek, amiket a képekkel hoznak. És az is kiderülhet a képekből, hogy a csoportokat melyik kérdés foglal-
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koztatja a leginkább. Ha már megcsináltam ezt a három-négy dolgot és még mindig nem látom, hogy me-

lyik irányba menjek tovább, akkor elképzelhető, hogy megkérdezem a csoportot. „Van itt egy helyzet, el-

veszett egy gyerek, mi lenne szerintetek a leghasznosabb lépés? Mi az, amit leginkább szeretnétek kiderí-

teni?” És akkor attól függ a folytatás, hogy ők mit mondanak, hogy a családot látogatjuk-e meg vagy va-

lami mást teszünk. De abban mindenképpen reménykednék, hogy a kezdeti néhány lépés során kiderül 

számomra, mi érdekli leginkább a résztvevőket. 

Tehát amikor a játék fonaláról beszél, akkor arra gondol, hogy mi érdekli a gyerekeket a leginkább? 

Igen. De nem feltétlenül a számukra legizgalmasabb dologra, mert nem biztos, hogy tesz jót a játéknak, 

ha a gyerekek túl izgatottá válnak. Sőt, minél izgalmasabb a téma, annál inkább lassítanám le a játék tem-

póját. Beépítenék nagyon csöndes, lassú tevékenységeket, például, ha ezzel a nyomozós játékkal me-

gyünk tovább, akkor megnézhetnénk, hogy a nyomozók miként adják át az anyukának a nyomozás során 

megtalált gyerekcipőt. Ha a csoportnak ez túl nehéz, akkor a tanár az anya szerepébe léphet és így irá-

nyíthatja abból a játékot. Isten tudja, hogy innen hova mennénk tovább… De fontos tudnunk, hogy nem 

feltétlenül a történet felépítése a legfontosabb cél, hiszen a hiányzó részeket narrációval, meséléssel is ki-

tölthetjük. Inkább az a fontos, hogy olyan helyzeteket keresünk, amelyekbe mélyebben belemehetnek a 

résztvevők és amelyek az érzékeikre is hatnak. Olyan helyzeteket, amelyekbe belépve a diákok másokkal 

együtt érezve elkezdhetik felfedezni azt, hogy milyen rejtett tartalmak vannak még az anyagban. 

Ha egy ilyen játékot vezet, akkor az Ön számára mi a cél? Mi az, ami önt elégedettséggel tölti el egy fo-

lyamat végén? 

Akkor vagyok igazán elégedett, ha meglepnek, ha olyasmi történik, amire egyáltalán nem számítottam, és 

ha ezzel tudok valamit kezdeni. Fontos, hogy olyan irányt találjunk a játékban, ami az egész csoportot 

elégedettséggel tölti el, még ha ehhez egyeseknek engedniük kell is. Akkor jó egy játék, ha úgy érezzük, 

hogy mindannyian hasonló mértékig vonódtunk be. Ha minden újabb lépésnél többet értünk meg az 

anyagból. Persze eljöhet az a pillanat, amikor az ember úgy érzi, hogy kezd túl súlyossá válni a játék, és 

ilyenkor szükség van arra, hogy hátraléphessünk egy picit, és nagyobb távolságból nézhessünk rá a törté-

netre. Nem az a célom, hogy a játszók elvesszenek az érzelmek tengerében. Fontos viszont, hogy a törté-

netben felmerülő témákkal a történetben kezdjünk valamit, ne kelljen kilépnünk a játékból és beszélget-

nünk róluk. Természetesen vannak olyan pillanatok, amikor beszélgetni kell. Mindenki azt mondja, hogy 

milyen fontos helye van a drámában a reflektálásnak. De szerintem ez olyan, mint amikor színházba 

megy az ember és utána szeretne beszélgetni róla. Mégis gyakran nem ez a legjobb megoldás. Jobb, ha az 

élményt hagyjuk leülepedni, mint ahogy a homok leülepedik a vízben. És akkor már jobban értjük, hogy 

miről is szólt igazából. Ez most talán így elég homályosnak hangzik… 

Én jobban szeretek más formákat használni a reflektálásra, például az írást, a mozgást, vagy ugrani az 

időben és visszanézni a helyzetre. De nagyon nehéz megmondani, hogy milyen a jó befejezés. Én azt sze-

retem, ha nem tudom, hogy mi a vége, és amikor közösen fedezzük fel, nem is a befejezést, hanem inkább 

azt, hogy körbe értünk. 

Tehát a történet logikáját követve eljutottunk egy nyugvóponthoz. 

Igen, ez jó megfogalmazás. 

Számomra új volt az Ön munkájában, az a mód, ahogy a résztvevők szerepét építette. Általában mi a sze-

repbelépés előtt dolgozunk a szerepen, de itt nem ez történt. Pont fordítva csinálta. És a játék során újabb 

szerepeket kínált, újabb nézőpontokat, ezeket is hasonló módon.  

Én nem szeretem előre felépíteni a résztvevők szerepeit, mert amikor így dolgoztam gyakran kudarcba 

fulladt a játék. Kidolgoztam előre az összes szerepet és aztán amikor a drámához értünk, rájöttem, hogy 

semmi közük igazából a helyzethez. Máskor meg annyira belelovalták magukat a résztvevők a saját sze-

repeikbe, a pék, a hentes vagy a úri hölgy szerepébe, hogy az összes figyelmüket lekötötte a szerepjátszás 

és nem foglalkoztak azzal, ami a történetben fontos volt. Emellett gyakran tapasztaltam azt, hogy nagyon 

sztereotip dolgokat hoznak a gyerekek. Persze a sztereotípiák tudnak nagyon hasznosak is lenni a drámá-

ban, például a hős, a bosszúálló, a gonosztevő, de igazából ezekből sincs nagyon sok a drámairodalom-

ban. Indulhatunk ezektől, de fontos folyton változtatni. Indulhatnak hősként, de utána tanácsadók lesznek, 

hogy ne kényelmesedjenek el, ne süppedjenek bele egy kényelmes nézőpontba. Vannak, akik nem úgy 

dolgoznak, mint én, és ők tudnak mély játékokat létrehozni, de nekem valahogy sosem jött össze. 

Ahhoz viszont, hogy hirtelen szerepbe kerüljenek az emberek, hogy valóban bevonódjanak, nagyon erős 

szituációkra van szükség. 
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Valóban. De ha kinézel az ablakon és azt látod, hogy valaki egy fontos üzenettel lohol feléd, akkor nem 

fogod azt mondani, hogy „kérem, várjon egy picit, mert én előkelő úrhölgy vagyok és nekem fel kell ké-

szülnöm a fontos üzenetek fogadására”. Ha valaki fontos üzenetet hoz, akkor nincs idő a karakterrel fog-

lalkozni, hanem reagálni kell. 

Azt akarom elérni, hogy a játszók a helyzetre figyeljenek, és megtalálják a viszonyukat hozzá. Például, ha 

a falut veszély fenyegeti, akkor én a családomat féltem-e inkább vagy a munkám miatt aggódom. A hely-

zetre adott reakciójuk segíti őket abban, hogy eldöntsék, kik ők. Nekem az az érzésem, hogy ez az életben 

is így történik, ha váratlan szituációban találjuk magunkat, akkor a reakciónkból jövünk rá arra, hogy kik 

is vagyunk valójában. Mert hogy a reakciónk abból jön, hogy milyenek vagyunk. Persze a drámában ezek 

nem létező emberek, fiktív helyzetek, de az emberek akár a saját reakcióikat is hozhatják. 

Tehát akkor helyzetet játsszunk és nem karaktert, nem szerepet. A nézőpontokat pedig folyton változtatjuk, 

hogy ne csak egy pozícióból nézzünk rá a történésekre. 

Pontosan. Persze voltak olyan játékaim is, amikor hosszan egy szerepből dolgoztak a résztvevők, mert 

úgy láttam, hogy akkor arra volt szükségük. De egy ponton túl akkor is kimozdítottam ebből őket és más, 

külső szemmel néztek rá arra, amit addig csináltak. A média képviselőiként ezt könnyen megtehetjük. 

Egyik nagy tanítómesterem, Shakespeare írásait vizsgálva láttam azt, hogy úgy építkeznek a darabjai, 

hogy váltják egymást a nyilvános, közösségi és a magán, az egyéni jelenetek. Ha csak a Hamletet gondol-

juk végig, láthatjuk, hogy van egy magánjelenet a bástyákon, aztán egy nyilvános jelenet az udvarban, 

magánjelenet Horatioval és így tovább. A nyilvános jelenetet sokszor a külső szemlélő nézőpontjából 

hoznám létre. 

Nem tudom, hogy jól vettem-e észre, de mintha a játék előrehaladtával egyre kötöttebb formákat kínált 

volna a játszóknak, mintha egyre szűkebb keretek közt vizsgálódtunk volna. 

Azt hiszem, ez így van. Például a Drama Worlds-ben5 van egy órám híres emberekről. Itt mindenki híres 

emberként kezdi, vannak problémáik, ezek persze nagyon hasonló problémák, de különböző módokon 

oldják meg ezeket. Fokozatosan egyre inkább arra a településre kezdtünk fókuszálni, ahonnan jöttek a hí-

res emberek, sőt végül egyetlen emberrel foglalkoztunk. A játszók mind híres emberek voltak korábban, 

de most mindannyian egyetlen ember dilemmáját kezdték vizsgálni. És annak az egy emberre épülő hely-

zetnek különböző aspektusait vizsgálták. Ez a kurzuson játszott, faluról szóló történetben is megeshetett 

volna. Volt egy hölgy, aki idegenként élt a faluban és bizonytalan volt abban, hogy miként bánnak majd 

vele a többiek. A történet könnyen elmehetett volna afelé, hogy őt hibáztatják a többiek azért, ami a falu-

ban történik. Hogy azt mondják, tőle indult, ő hozta közénk a vírust. Ez valószínűleg nagyon is aktuális 

problémát hozott volna fel, és kemény, ellentmondásos játék jöhetett volna létre belőle. Szólhatott volna a 

játék arról, hogy vele mi történik. Persze nem csak vele foglalkoztunk volna, de ő került volna a történet 

középpontjába. 

Gyakran hivatkozik Shakespeare-re, de amúgy is feltűnő, hogy az ön játékainak a szerkezete sokkal 

„színházibbnak” tűnik. Mintha ön sokkal inkább gondolkozna dramaturgként, szerzőként sokszor, míg 

másoknál gyakran erősebb a pedagógiai szemlélet.  

A 80-as években, amikor a Drama Structures6 könyvön dolgoztunk, nagyon tudatosan figyeltünk arra, 

hogy célunk az iskolai tanítás támogatása. De azóta történt egy s más, ami elmozdított engem kicsit más 

irányba. Egyrészt az a kérdés, hogy hová tűnt a színház a munkánkból. Nekem nem volt ezzel gondom, 

mert az én munkámban, még ha nem feltétlenül túl látványosan, de mindig is nagyon erősen jelen volt a 

színház. Aztán elkezdtem gondolkodni azon, hogy miként tudom ezeket a színházi kapcsolódásokat elő-

térbe hozni. Nem azért, hogy mások megdicsérjenek érte, hanem hogy másképp is ránézhessek a saját 

munkámra. És akkor elkezdtem felismerni, hogy engem ez érdekel a legjobban. Ha most valaki rákérdez 

arra, hogy mik a tanári céljaim, ahogy ez történt itt, néhány napja, akkor hirtelen nagyot kellett gondolko-

dásban váltanom annak érdekében, hogy ezeket jól meg tudjam fogalmazni. A munkám célja pedig az, 

hogy a résztvevőket olyan vizsgálódásba vonjam be, ami fontos kérdéseket jár körbe, és mindezt dramati-

kus formák segítségével teszi. Ha ez kapcsolódik a tantervhez, akkor jöhetnek mellé további célok. Ha 

nem kapcsolódik, akkor annyi baj legyen, én úgy is megcsinálom. De ez maradjon a kettőnk titka. 

                                                      
5 Cecily O’Neill: Drama Worlds. A Framework for Process Drama (The Dimensions of Drama), Heinemann, Portsmouth NH (A 

szerk.) 
6 Cecily O’Neill–Alan Lambert: Drama Structures. A Practical Handbook for Teachers, Hutchinson Education, 1982, reprinted 

Stanley Thornes Publeshers Ltd, 1990 (A szerk.) 
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Az az érzésem, hogy olyannak kell lennie a játéknak, mint egy színházi eseménynek. És a színházi neve-

lési munkához hasonlóan itt is igaz az, hogy minél sikeresebb színházilag, annál erősebb drámásan is a já-

ték. Nem vagy-vagy formában, nem egymással szembeállítva kell a kettőre gondolni. 

Példaként felhozhatnám a Kerekasztal színházi nevelési programját7, amit tegnap láttam. A nevelési része 

azért működött, mert a színházi rész erős. Én sem voltam mindig tisztában ezzel, csak fokozatosan jöttem 

rá. Gavin Bolton egyszer nézte az egyik órámat, amiben fiatalokkal játszottunk akiknek a nagy forrada-

lom 25. évfordulójáról egy ünnepi előadást kellett létrehozniuk. Egyszer csak elkezdtem szerepből cen-

zorként dolgozni. „Mi lenne, ha mégis inkább a Szent Iván éji álmot csinálnák” mondtam, amitől persze 

elkezdtek rögtön ellenem dolgozni a gyerekek. Gavin abban látja a különbséget az én munkám és 

Dorothy Heathcote munkája között, ahogy a dramatikus feszültséget használjuk. Szerinte Heathcote mun-

kájában az ilyen típusú dramatikus feszültség nem lenne hasznos. Nem biztos, hogy teljesen értem még 

mindig azt, amit csinálok, de abban biztos vagyok, hogy a színházi tudásom az, amire támaszkodni tudok. 

És persze a mesékkel, történetekkel kapcsolatos ismereteim. Ezek teszik lehetővé, hogy működjön az a 

bizonyos spontaneitás. 

Nem csak dramatikus munkaformák állnak a rendelkezésemre, hanem érzem azt is, hogy mitől működik 

színházilag az, amit csinálunk. Talán az kiderült már rólam, hogy nagyon foglalkoztat a színház. 

Lassan el kell indulnunk a reptérre, de engedjen meg még egy utolsó kérdést. Mi az, ami a leginkább fog-

lalkoztatja, milyen irányban fejlődik tovább a munkája? 

Biztos azért, mert az utóbbi időben sokat dolgoztam a londoni Unicorn gyerekszínházzal8, de leginkább 

engem most az érdekel, hogy mitől lesz jó egy gyerekszínházi előadás. Hogy jön létre, hogy írjuk meg, 

hogy játsszuk? 

A jövő évben dolgozom majd a Unicorn színház hat színészével, és csatlakoznak hozzánk a színház 

facilitátorai, akik az előadások után kimennek az iskolákba a gyerekekkel dolgozni. És a Kerekasztal elő-

adását nézve azon kezdtem gondolkodni, hogy miként lehetne elérni, hogy a londoni színészek másféle 

lehetőségeket is teremtsenek a gyereknézőknek, hogyan hasonlíthatna egy kicsit jobban a TIE-hoz a 

munkájuk. Persze ez rengeteg kérdést vet fel, a nézőszámot illetően, a képzettséghez kapcsolódóan, sőt 

még a művészi integritásuk szempontjából is. 

Köszönöm az interjút, és sok sikert kívánok a munkájához! 

Köszönöm! 

 

Beszámoló 
Cecily O’Neill mesterkurzusáról 

Előd Nóra 

Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, megpróbálok a kurzus9 élményéből és a hozzá kapcsolódó 

gondolati-elméleti következtetéseimből átadni az olvasóknak annyit, amennyit egy ilyen összegzési kí-

sérlet lehetővé tesz. Hogy mennyire sikerült eltalálnom az aprólékos leírás és a vázlatos összegzés, il-

letve a szubjektív és az objektív elem arányát – majd eldönti az olvasó. Mindenesetre írásomat legin-

kább beszámolónak szánom. 

A kezdés – csütörtök délután. 

Tudjuk, hogy akit várunk: világhírű szaktekintély – ehhez képest meglepően fiatalos és közvetlen. 

Aki vele szemben ül: felkészült, nyitott, játékra és izgalmas, új felismerésekre éhes hallgatóság. 

Nincs ismerkedő (névtanuló) játék – hiányoljuk: sokan nem ismerjük egymást. Később a legkülönbözőbb 

változatokban kerülünk párba/kiscsoportba, így a végére kevesen maradnak egészen ismeretlenek egy-

másnak. Az egyetlen ismerkedő körben („mit vársz a kurzustól?”) Cecily láthatólag megpróbál kóstolót 

kapni, képet alkotni rólunk. 

                                                      
7 Cecily O’Neill a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ Fivérek című színházi nevelési programját látta a Marczibányi Téri 

Művelődési Központban, 2008. november 17-én. (A szerk.) 
8 Unicorn Theatre, London. Honlapjuk: http://www.unicorntheatre.com/ (A szerk.) 
9 Cecily O’Neill mesterkurzusa a Magyar Drámapedagógiai Társaság szervezésében. Budapest, Marczibányi Téri Művelődési 

Központ, 2008. november 13-16. (A szerk.) 


