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Birkás Éva 

Az élő történelmi interpretátorrá válás folyamata: múzeumi programok és képzési 

lehetőségek 

 

Összefoglaló 

 

A tanulmány a múzeumokban és örökségi helyszíneken alkalmazott élő történelmi 

interpretációs programok létrehozásának folyamatával foglalkozik. A fogalomhasználat 

kérdéseinek áttekintését követően nemzetközi példákon keresztül mutatom be a műsorok 

kidolgozásának néhány lehetséges módját. Az amerikai egyesült államokbeli Colonial 

Williamsburg és az Egyesült Királyságban működő Past Pleasures Ltd. az élő történelem terén  

nagy hagyománnyal rendelkező vállalkozások. Az ő műsorkészítési és szereplőválogatási 

módszerük bemutatása mellett Dale Jones amerikai szakember modelljét mutatom be a 

minőségi élő történelem-programok létrehozására. Részletesen ismertetem a Szépművészeti 

Múzeumban 2008 óta általam létrehozott első személyű interpretációs programok 

kialakításának folyamatát, a téma kiválasztásától indulva a karakterek felépítésén, a szereplők 

megtalálásán, a próbafolyamaton keresztül az előadás megvalósításáig. Mivel ma 

Magyarországon még nincsen hivatalos élő történelmi interpretátor-képzés, áttekintem, hogy 

a múzeumokban kik vesznek részt élő történelem-programok működtetésében. Az első 

személyű interpretáció sok különféle készség és attitűd együttes meglétét kívánja meg, mint 

pl. előadói készség, kommunikációs készség, pedagógiai érzék, történelmi érdeklődés. 

Bemutatom, hogy milyen képzési lehetőségek kínálkoznak ezek terén, illetve a múzeumok 

milyen megoldásokat alkalmaznak a szervezett képzés hiányának kompenzálására az élő 

történelmi programok szereplőinek megválasztásakor. A tanítási dráma és az első személyű 

interpretáció közötti hasonlóságok feltárásával kimutatom, hogy a drámapedagógiai képzés az 

első személyű interpretáció alapjául szolgálhat. 

 

Kulcsszavak: élő történelem, drámapedagógia, múzeum 
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Becoming a live historical interpreter – museum events and training possibilities 

 

Abstract 

 

This article discusses the process of creating live historical interpretation programmes in 

museums and heritage sites. After reviewing the terminology in use, I show international 

examples for developing living history performances. Colonial Williamsburg (USA) and Past 

Pleasures Ltd. (UK) have long traditions of living history. I introduce their method of 

selecting performers and creating performances, and also touch upon the model of an 

American expert, Dale Jones for creating quality living history. I describe in detail my own 

practice in creating first person interpretation programmes in the Museum of Fine Arts 

Budapest since 2008, from selecting the themes through developing characters, finding 

performers and the process of rehearsals to the implementation of the performances. Since 

there is still no formal live historical interpreter training in Hungary, I review the range of 

those involved in running living history programmes in museums. First person interpretation 

requires various skills and attitudes, for example acting, communication, flair for education, 

interest in history. I introduce the possibilities for training and museums’ approaches when 

looking for live historical interpreters, in order to compensate for the lack of training. 

Unfolding the similarities between first person interpretation and drama in education I show 

how drama teacher training can serve as a basis for first person interpretation. 
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Bevezetés 

 

Az elmúlt évtized során egyre több hazai múzeum építette be kínálatába alkalmi vagy 

folyamatos jelleggel, egyéni látogatók vagy iskolai csoportok számára is igénybevehetően az 

ún. élő történelem-programokat. Ez a főként angolszász területen elterjedt módszer 

múzeumokban és örökségi helyszíneken jelenik meg a kulturális örökség élményszerű 

közvetítésének szolgálatában. A manchesteri egyetem (University of Manchester) alkalmazott 

színházi kutatással foglalkozó központja (Centre for Applied Theatre Research) 2001-2002, 

valamint 2005-2008 között több fázisban folytatott kutatása igazolta, hogy az élő történelmi 

programok elősegítik a múzeumokban bemutatott kulturális örökség kritikai megértését, 

növelik megbecsültségét, alkalmasak marginalizált személyek vagy csoportok hangjának 

hallatására, hozzájárulnak a tények ismeretéhez, felkeltik az empátiát mások élete iránt 

(Jackson és Kidd, 2008; Jackson és Kidd, 2007; Jackson, Johnson, Rees Leahy és Walker, 

2002). 

Munkahelyemen, a Szépművészeti Múzeumban 2008-ban mutattunk be először ilyen 

jellegű műsort (Németh, 2017. 11. 02; Birkás, 2016). Az Óbudai Múzeumban 2010 (Diamant 

Lívia, személyes beszélgetés, 2019. 05. 22.)1, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Múzeumban 2013 (Németh Ádám, e-mail, 2019. 05. 07.), a Magyar Nemzeti Múzeumban 

rendszeres jelleggel szintén 2013 óta kerül sor élő történelem-programokra (Zay Orsolya, 

személyes beszélgetés, 2016. 11. 29.), a Diósgyőri Várban 2014 óta (Hlavács Bettina, e-mail, 

2019. 05. 10.), az egri Dobó István Vármúzeumban pedig 2017 óta (Zay Orsolya, személyes 

beszélgetés, 2019. 05. 22.). 2017-ben a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum is bevezette 

hétvégi programjai közé.2  

Tanulmányomban bemutatom, hogy mi szükséges egy-egy ilyen program létrehozásához, 

melyek az interpretátor-képzés keretei külföldön, és jelenleg Magyarországon milyen 

lehetőségek kínálkoznak erre, továbbá bemutatom a saját magam gyakorlatát, amellyel 

létrehoztam az élő történelmi műsorokat a Szépművészeti Múzeumban. 

                                                           
1 Az Óbudai Múzeumban 2018 óta azonban már nincsenek élő történelem-programok, a változó kiállítási 

koncepció miatt (Diamant Lívia, személyes beszélgetés, 2019. 05. 22.). 
2 http://www.skanzen.hu/hu/latogatas/programok/a-skanzen-uj-szinfoltja-az-elo-tortenelem 
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1. Az élő történelemmel kapcsolatos fogalmak áttekintése 

 

Mivel az élő történelem mint interpretációs módszer tartalma a forgalomban lévő 

meghatározások tükrében bizonytalan, a fogalomhasználat nem egységes sem az 

idegennyelvű, sem a magyar szakirodalomban, elsőként szükséges áttekintést nyújtani 

ezekről. 

Az élő történelem gyakran keveredik a múzeumi színház (museum theatre) és az élő 

interpretáció (live interpretation) elnevezésekkel. Ez utóbbinak Roth (1998) további 

szinonimáit is megadja glosszáriumában: élő történelmi interpretáció (living history 

interpretation) vagy kosztümös interpretáció (costumed interpretation).  

Magyarországon a témában született írások nagy részében az élő interpretáció terminus 

szerepel (Birkás, 2016; Huth, 2010; Káldy 2010; Lengyelné Kurucz, 2010), azonban itt is 

változó, hogy mely szerző pontosan mit ért ezalatt: gyűjtőfogalomként kezeli-e (Huth, 2010; 

Lengyelné Kurucz, 2010), vagy esetleg máshol mások által az élő interpretáció valamely 

alfajának tekintett tevékenység szinonimájaként (Birkás, 2016; Káldy, 2010). A magyar 

szakirodalomban az élő interpretáció mellett az ezzel a terminussal jelölt tevékenység vagy 

tevékenységek elnevezésére előfordul még az élő történelem (Joó, 2017; Németh, 2017. 11. 

02; Németh, 2017. 10. 10) és a múzeumi interpretáció (Veres, 2010). Ugyanakkor 2017. 

november 25-én az egri Dobó István Vármúzeumban összegyűlt, élő történelemmel 

foglalkozó magyarországi szakemberek tanácskozásán a magyar terminológia egységesítése 

érdekében úgy döntöttek a megjelentek, hogy az International Museum Theatre Alliance 

Europe (a Nemzetközi Múzeumi Színházi Egyesület európai tagozata) definícióinak (Jackson 

és Kidd, 2008)3 megfelelően élő interpretációnak tekintik a múzeumi személyzet és a 

látogatók közötti személyes interakció minden formáját, amelyen belül helyezkednek el az élő 

történelem programok, amelynek egy-egy fajtája például az első és a harmadik személyű 

interpretáció.  

Tanulmányom szempontjából a terminológiai kérdések közül leginkább a múzeumi 

színház és az élő történelem egymáshoz való, valamint a fenti kategóriákba sorolt 

tevékenységek e kettőhöz fűződő viszonya a leginkább releváns. Az élő történelemmel 

foglalkozó szakemberek ugyanis megkülönböztetnek különböző interpretációs játékmódokat, 

mint pl. első személyű interpretáció, második személyű interpretáció, harmadik személyű 

                                                           
3 Ld. még az International Museum Theatre Alliance Europe honlapján is: https://www.imtal-europe.org/what-

interpretation.html 

https://www.imtal-europe.org/what-interpretation.html
https://www.imtal-europe.org/what-interpretation.html
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interpretáció, szemléltetés, újrajátszás/életrekeltés, múzeumi színház, történetmesélés, 

„negyedik fal” (Jackson és Kidd, 2008; Huth, 2010; Roth, 1998).4 Ezeket élő történelmi 

tevékenységtípusnak (Jackson és Kidd, 2008), összefoglalóan élő interpretációnak (van 

Hasselt, 2015; Huth, 2011) vagy múzeumi színháznak (Niki és Venieri, 2015; Jackson és 

mtsai, 2002; Hughes, 1998) tekintik. Ez utóbbi esetben tisztázatlan, hogy azt a 

tevékenységtípust, amit más kategorizálás szerint múzeumi színháznak neveznek, milyen 

névvel kell illetni ott, ahol a múzeumi színház az összefoglaló, az összes tevékenységtípust 

magába foglaló terminus. 

Mindezek közül a továbbiakban az első személyű interpretációra fókuszálok, mivel a fent 

említett magyarországi múzeumok élő történelmi programkínálatában ez van jelen 

legmarkánsabban.  Christopher Giddlow, az angliai Brit Történelmi Királyi Kastélyok 

(Historic Royal Palaces)5 élő interpretációs menedzsere – egy olyan intézményegyüttesé, ahol 

a kínálat tetemes részét teszik ki élő történelemre épülő programok – az élő interpretáció 

alapértelmezett módjának az első személyű interpretációt tekinti. Ez az, ami leginkább 

élményszerű a látogatók számára, és egyben leginkább képes magával ragadni a közönséget 

(Huth, 2010). Teunissen (2016) és Hughes (1998) a műfaj nehézségeit sem tagadva kiemelik, 

hogy ez a fajta interpretációs mód képes a leginkább érzelmi hatást gyakorolni a látogatókra, 

amellyel összefüggésben az adott történelmi korszak bemutatása is hatékonyabb. 

Az első személyű interpretáció meghatározása egyöntetű a különböző forrásokban abban 

a tekintetben, hogy itt az interpretátor felölt egy szerepet vagy egy karakter bőrébe bújik 

(Teunissen, 2016; Beattie, 2014; Peacock, 2011; Jackson és Kidd, 2008; Jackson és mtsai, 

2002; Hughes, 1998; Roth, 1998). Jackson és mtsai (2002) és Teunissen (2016) 

hangsúlyozzák, hogy a karakterek korhű viseletben jelennek meg. Jackson és Kidd (2008) 

                                                           
4 Az első személyű interpretációról lejjebb részletesebben lesz szó. A többi játékmód meghatározásában a 

különböző szerzőknél megfigyelhető kisebb vagy nagyobb eltérések részletes kifejtése kívül esik ennek a 

tanulmánynak a keretein, ezért ezekről itt csak egy rövid, vázlatszerű áttekintést nyújtok. A források nagyrészt 

megegyeznek a következő játékmódok meghatározásában: a harmadik személyű interpretációnál az 

interpretátorok korhű ruhát viselnek, de nem öltik magukra a megjeleníteni kívánt személy szerepét, harmadik 

személyben beszélnek róla, tudatában vannak mind az ábrázolt személy korának, mind a XXI. századnak; a 

szemléltetés többnyire történelmi mestereség-bemutatókat jelöl; az újrajátszás/életrekeltés többnyire 

csatarekonstrukciókat takar; a történetmesélés az adott helyhez kötődő történet előadását jelenti korhű 

öltözékben vagy anélkül; a negyedik fal-típusú előadás olyan történelmi jelenet, ahol a játszók nem vesznek 

tudomást a nézőközönségről, nincs interakció a látogatókkal. A második személyű interpretáció meghatározása a 

legtöbb szerzőnél nem szerepel, határai összemosódnak az első személyű interpretációéival. Mark Wallis, a Past 

Pleasures Ltd. vezetőjének személyes közlése (2018. 09. 01) alapján itt a korhű viseletben megjelenő, szerepet 

felöltő interpretátorok megszólítják és valamilyen szerepbe helyezik a látogatókat. A múzeumi színház 

fogalmának problematikus voltáról ld. fent, de ha nem átfogó terminusként kezeljük, akkor takarhat olyan 

színházi előadásokat, amelyek múzeumi közegben kerülnek bemutatásra. 
5 A Brit Történelmi Királyi Kastélyok honlapja: https://www.hrp.org.uk Kezelésében a következő intézmények 

vannak: a londoni Tower, a Hampton Court-palota, a Kensington-palota, a Kew-palota, a Hillsborough-palota és 

a Whitehall-palota.  

https://www.hrp.org.uk/
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glosszáriumukban megengedik annak lehetőségét is, hogy ez ne minden esetben legyen így, 

további szerzők pedig nem térnek ki definícióikban erre a kérdésre (Beattie, 2014; Jones, 

2011; Hughes, 1998; Roth, 1998). A megjeleníteni kívánt történelmi karakter lehet valóságos 

személy vagy olyan fiktív karakter, akinek személyiségét valódi emberekről mintázták 

elsődleges források és demográfiai adatok alapján (Beattie, 2014; Peacock, 2011; Roth, 1998). 

Teunissen (2016) és Roth (1998) azt is kiemelik, hogy az első személyű interpretátor nem lép 

ki a szerepéből a program során. 

 

2. Élő történelmi interpretátorok képzése és műsorok létrehozása külföldön 

 

Az élő történelem gyökerei a svédországi Skansenig nyúlnak vissza, de igazi 

mozgalommá az Amerikai Egyesült Államokban változott (Teunissen, 2016; Peacock, 2011). 

Később innen terjedt el az Egyesült Királyságban, és a mai napig az angolszász országokban 

rendelkezik a legnagobb hagyománnyal. Az alábbiakban ezért egy-egy nagyhatású intézmény 

gyakorlatát mutatom be a fenti két országból, valamint egy amerikai szakember gyakorlati 

útmutatóját az élő történelmi, azon belül is az első személyű interpretációs programok 

létrehozására. 

 

2.1 Past Pleasures Ltd., Egyesült Királyság 

A Past Pleasures Ltd. a legrégebben működő és a legtöbb megrendelést magáénak tudó 

élő történelmi cég az Egyesült Királyságban (Huth, 2010). Ennek megfelelően hatalmas 

apparátussal rendelkezik, több mint száz, különböző formában foglalkoztatott interpretátorral 

dolgozik (Mark Wallis, szakmai műhelyen elhangzott közlés, 2017. 11. 25). Az élő történelmi 

műsorokon és az iskolai osztályok számára kidolgozott programokon kívül konzultációs 

szolgáltatást is nyújtanak, valamint képzéseket tartanak.6 

A Past Pleasures Ltd. új munkatársakat többlépcsős eljáráson keresztül vesz fel: a 

jelentkezőknek először írásban kell számot adniuk egy előzetesen megjelölt történelmi 

témával kapcsolatos tudásukról. Akinek sikerül egyéni megközelítésben tálalni ismereteit, az 

mehet el meghallgatásra. Itt már meg is kell formálnia egy történelmi személyiséget, akinek a 

bőrébe bújva kell improvizálnia. Akik ezen a szűrőn is átjutnak, egy négynapos képzésen 

vesznek részt, ahol az előadói készségek fejlesztésén túl kommunikációs technikákat is 

elsajátítanak. A jól teljesítők megfigyelői programon, majd a próbákon is részt vesznek (Huth, 

                                                           
6 A Past Pleasures Ltd. honlapja: www.pastpleasures.co.uk 

http://www.pastpleasures.co.uk/
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2010). Fontos, hogy a később megjelenítendő karakterrel kapcsolatban saját kutatást is 

végezzenek, hogy minél inkább belülről ismerjék meg annak személyiségét, ezzel készülve fel 

a közönség előtti minél hitelesebb bemutatásra (Mark Wallis, személyes beszélgetés, 2011. 

03. 29.).  

A cégen belül külön részleg van a történelmi kutatások lebonyolítására és a kosztümök 

előállítására. Mivel több helyszínen is jelen vannak napi szinten lebonyolított programokkal, 

minden intézményben van egy-egy csoportvezető, aki az adott helyen megrendezésre 

kerülő eseményekért felel (Huth, 2010). Új program kidolgozása esetén többnyire ők írják 

meg a forgatókönyvet (Matt Wood, személyes beszélgetés, 2011. 04. 06.). Ez azonban csak a 

jelenetek helyszínét, kontextusát tartalmazza, és egy történetvázat. A próba során az 

interpretátorok kiscsoportban, improvizáció útján kidolgozzák a jeleneteket, majd bemutatják 

egymásnak. A próbákon értelemszerűen egyidejűleg több interpretátor van jelen, mint 

ahányan a jelenetekhez szükségesek, hiszen egy-egy karaktert többen is alakítanak, és 

váltásban dolgoznak a helyszíneken. Így amelyik jelenetet a próbákon egy másik kiscsoport 

előadásában ismerik meg, azt a többiektől látottakból táplálkozva építik fel később, a 

közönségnek való bemutatás során.7 Mindazonáltal több próbán kell résztvennie minden 

interpretátornak, így alkalomról alkalomra más-más jelenetek kidolgozásában és 

kipróbálásában van részük (Kate Howard, személyes beszélgetés, 2011. 03. 24.). 

 

2.2 Colonial Williamsburg, Amerikai Egyesült Államok 

Colonial Williamsburg egy hatalmas, 121 hektáron elterülő szabadtéri múzeum. 88 

eredeti és több száz rekonstruált épület található itt a 18. századból, amikor 81 éven keresztül 

Williamsburg volt a gyarmati Virginia-állam fővárosa.8 Ezen kívül régészeti, képzőművészeti, 

iparművészeti és néprajzi gyűjteménnyel is rendelkezik, valamint kutató, konzerváló és tanári 

továbbképző tevékenységet is folytat. Az intézmény non-profit alapon, alapítványi keretek 

között üzemel.9 3500 alkalmazottat foglalkoztat (Teunissen, 2016). 

          Az intézmény fontos küldetésének tartja a történelemoktatásban való részvételt. Ezen 

belül oktatási programjában az állampolgári nevelés különösen hangsúlyossá vált az utóbbi 

időben, mivel a 18. században Williamsburgnek jelentős szerepe volt az amerikai 

függetlenségi háborúhoz vezető eseményekben és végső soron az amerikai demokrácia 

                                                           
7 A próbafolyamat menetének ismertetése a Tempus Közalapítvány ösztöndíja jóvoltából 2011. március 21–

április 11. között tett tanulmányutam alatt megtekintett próbák alapján készült, és főként a Hampton Court-

palotában látott gyakorlatra épül.  
8 Ld. Colonial Williamsburg honlapja: https://www.history.org/Almanack/places/index.cfm 
9 Colonial Williamsburg honlapja: www.history.org 
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kivívásában is. Az amerikai értékek, a szabadság, egyenlőség, demokrácia, az ezekhez vezető 

út bemutatása a fő üzenet, amelyet az intézmény közvetíteni szeretne. Mindezt egyre inkább 

inkluzív módon teszi, hangot adva a bemutatásban a kisebbségeknek és a korábban 

marginalizált csoportoknak is, mint pl. a nők és a rabszolgák. Kínálatukban színházi formára 

épülő programok is helyet kapnak, amelyek megalkotásán történészek és drámaírók közösen 

dolgoznak. A központi vezérfonalba, az amerikaivá válás témájába különböző történetszálakat 

fűznek olyan eszmék mentén, amelyek a mai napig foglalkoztatják az amerikai társadalmat, 

mint pl. diverzitás az emberek között, ütköző érdekek, közös értékek, részleges szabadság, 

forradalmi ígéret. Ezek a történetszálak bukkannak fel az első és harmadik személyű 

interpretációval, illetve színpadra rendezve bemutatott, egymás közötti kölcsönös 

összefüggéseket felmutató és Colonial Williamsburg más programjaihoz is kapcsolódó, napi 

szinten kínált műsoraikban (Teunissen, 2016). George Washingtontól kezdve a befolyásos 

Randolph-család rabszolgáiig 57 kidolgozott karakter áll rendelkezésre, akik valamilyen 

összetételben megjelennek a változatos struktúrájú és időtartamú élő történelem-

programokban.10 

A történetszálak kidolgozásánál igen nagy hangsúlyt fektetnek a történelmi kutatások 

eredményeinek felhasználására: arra törekednek, hogy a megjelenítés a lehető legnagyobb 

mértékben autentikus legyen. Az intézmény igen nagy összegeket szán a kutatások 

támogatására (egy 1990-es adat szerint az erre fordított éves keret 135,5 millió dollár volt), 

amely segíti a fenti folyamatot. Mindezek alapján az egyes jelenetekhez forgatókönyvek 

készülnek. Az ún. karakter-lapokat a színész-interpretátorok maguk dolgozzák ki, azaz 

felépítik azt a múltbéli személyt, akit meg fognak jeleníteni. Mindehhez objektív külső 

tényekre (név, életkor, születési idő, születési hely, lakhely, család, neveltetés, vallás és 

foglalkozás), valamint belső, szubjektív kritériumokra (pl. attitűdök, közösségi kapcsolatok, 

körülmények, temperamentum, vágyak, lehetőségek, akadályok és félelmek) van szükség. 

Amit lehet, a történelmi kutatások adatai alapján kell beépíteni a karakter tulajdonságai közé, 

de ahol hézagok vannak az ismert tények terén, azokat az adott életkorra, nemre, fajra, 

társadalmi osztályra, vallási közösségre jellemző demográfiai adatok alapján lehet 

kiegészíteni. Mindehhez a színész-interpretátorok egy 10 hetes képzésen vesznek részt, 

amelynek részét képezi a történelmi háttér megismertetése, a színészi játék (improvizáció és 

megrendezett játék egyaránt), és a jelenetek próbái. A történelmi hátteret előadások, könyvek, 

jegyzetek segítségével sajátítják el, ugyanakkor könyvtár is van, amely lehetőséget biztosít az 

                                                           
10 Ld. Colonial Williamsburg honlapja: https://www.history.org/almanack/people/people.cfm#top 
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egyéni kutatásra. A színész-interpretátorok számára megengedett, hogy fizetett 

munkaidejükben végezzenek kutatást. A színészképzés két hetet ölel fel, amit a fent már 

említett Past Pleasures Ltd. szakemberei tartanak (Teunissen, 2016). 
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2.3. Dale Jones, Amerikai Egyesült Államok 

Jones (é. n.), az élő történelem és a múzeumi színház területén elismert amerikai 

szakember az élő történelmi programok létrehozásába újonnan belevágók számára kíván 

praktikus tanácsokat adni.11 Első lépésként a helyszín jellemzőit figyelembe véve, a téma, a 

történetváz, a karakter vagy a program meghatározását említi. Ezt követi a kiválasztott 

témához kapcsolódó tényanyag összegyűjtése, majd a megfelelő munkatársak megtalálása. Ő 

is kifejezetten fontosnak tartja elkötelezett, történelmi érdeklődéssel rendelkező emberek 

alkalmazását, akik hajlandóak képzésen részt venni. A karakter- és jelenetépítés fogásainak 

elsajátításához szakember (pl. színházi rendező, színész vagy drámapedagógus) segítségének 

igénybevételét javasolja. A szakember által megtartott workshop alapján tanácsolja a 

létrehozni kívánt program szempontjaira fókuszáló tréninget: egy adott történelmi esemény 

hátterének megvitatását, az eseménynek a benne érintett személyek különböző szempontjaiból 

történő megvizsgálását, a történet elmesélését a különböző szereplők szemszögéből, majd 

ennek alapján harmadik személyű interpretáció készítését, majd első személyű interpretációt 

valamelyik karakter szemszögéből, végül pedig a jelenetalkotást. A közönségre tett hatás 

szempontjából leginkább működőképesnek a „elpróbált improvizációt” („rehearsed 

improvisation”) tartja: részben megírt forgatókönyv alapján az interpretátorok által kialakított, 

elpróbált, de improvizatív elemeket tartalmazó jelenetek használatát. A próbák során ötletek 

kipróbálása történik, amelyek közül a működők elfogadásra kerülnek, a nem működőket pedig 

elvetik. Így alakul ki egy-egy jelenet magva. 

 

Az első két példa egy-egy nagy, sok alkalmazottal dolgozó szervezet intézményesített, 

csoportos képzési gyakorlatát mutatja be. Jones apróbb lépésenként, a létrehozandó produkció 

felépítési folyamatába ágyazva mutatja be, hogyan lehet a szereplőket felkészíteni az első 

személyű interpretációra. 

 

3. Élő történelem a budapesti Szépművészeti Múzeumban 

 

                                                           
11 Jones, D. (é. n.): Quality living history interpretation: elements for success. Nem publikált írásai ügyében a 

szerzővel a honlapján keresztül lehet felvenni a kapcsolatot: www.makinghistoryconnections.com  

 

http://www.makinghistoryconnections.com/
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A Szépművészeti Múzeumban az élő történelmi programok kialakításakor főként azokra 

a tapasztalatokra támaszkodtam, amelyeket egyrészt a Past Pleasures Ltd. munkatársai által 

2006-ban a Múzeumok és Látogatók Alapítvány szervezésében Budapesten tartott három 

napos képzés során szereztem, másrészt pedig a Tempus Közalapítvány ösztöndíjának 

köszönhetően a 2011-ben három Angliában eltöltött hét alatt, amikor a helyszínen 

tanulmányozhattam a Past Pleasures Ltd. működését.   

A Szépművészeti Múzeumban a műsorok létrehozásának folyamatában a Past Pleasures 

eljárásához hasonló szereplőválogatást nem tudtunk végezni, jóval kisebb volt a merítés, 

ahonnan válogatni tudtunk, és azután már a konkrétan megjeleníteni kívánt témákra 

fókuszálva folyt a felkészítés. Ebben inkább hasonlított a folyamat a Jones (é.n.) által 

felvázolt modellhez, ahol a felkészítést vezető drámapedagógus szerepét én töltöttem be. 

Egyben a történelmi kutatást is magam végeztem (legalábbis ami az első, klasszikus ókori 

témájú műsorokat illeti, mint azt a későbbiekben részletesen bemutatom). Az elkészült 

produkció pedig megfelel a Jones (é.n.) által „elpróbált improvizációnak” nevezett 

jeleneteknek.  

A következőkben a program létrehozása során általam követett lépéseket ismertetem. A 

produkciók négy nagyobb hullámban készültek, ezeket sorra véve mutatom be a keletkezés 

állomásait, konkrét példákkal illusztrálva. 

Elsőként meghatároztam, hogy milyen témák kínálkoznak feldolgozásra a kiállításon 

bemutatott anyag alapján, amelyekhez megfelel ez a módszer. A szóba jövő témák körét 

befolyásolta, hogy a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében dolgozom, így az ókori 

görög-római kultúrához kapcsolódó témák jöttek számításba. További befolyásoló tényezőt 

jelentett, hogy a műsort múzeumi környezetben kellett létrehozni, hiszen az intézmény 

jellegéből fakadóan nem rendelkezünk autentikus vagy rekonstruált terekkel, épületekkel, 

amilyen pl. egy várkastély vagy egy korhű enteriőr (amelyek jellemző helyszínei külföldön az 

élő történelemnek). ĺgy tehát az egyik szempont, amit figyelembe kellett vennem a 

tervezéskor, hogy megfelelő mennyiségű, nagyjából egy korszakból és helyről származó, 

egymás közelében kiállított tárgyakat lehessen a kiválasztott témákhoz kötni, hiszen ezek csak 

így hozhatók kapcsolatba egy konkrét, meghatározott térben és időben élő karakterrel, és így 

szolgáltatnak elegendő anyagot egy műsorhoz.  

Miután a témák meghatározásra kerültek, kitaláltam hozzájuk a megfelelő karaktereket, 

akik a leginkább hitelesek az adott témában. Ami pedig a múzeumi környezetet illeti, bizalmat 

szavaztunk a nézőknek, hogy benne lesznek annyira a játékban, hogy ha egy korhű ruhába 

öltözött figura invitálja őket a kiállítás megtekintésére, és ehhez valamiféle szerepet ad rájuk 
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első megszólalásával, akkor azt elfogadják, és úgy viselkednek, mint akik vázafestő-

műhelyben, egy athéni polgár lakóházában, vagy éppen egy római szobrász műhelyében 

járnak.  

Így az első alkalommal, amikor 2008-ban, az Antik Gyűjtemény centenáriumára 

készítettem első személyű interpretációs programot, a következő négy karaktert dolgoztam ki: 

egy klasszikus kori athéni vázafestő-mestert, aki a vázafestészetről, egy korabeli műhely 

működéséről mesél, egy klasszikus kori athéni színészt, aki a korabeli színjátszásról, egy 

klasszikus kori athéni rabszolgalányt, aki a mindennapi életről, Pallas Athéné istennő pedig 

különböző mitológiai történetekről (ez utóbbi műsor alapvetően gyerekeknek készült, a 

bemutatón azonban sok felnőtt érdeklődő is csatlakozott a programhoz). 

A karakterek felépítése során hiteles hátteret dolgoztam ki számukra az életkörülményeik, 

személyes tulajdonságaik, családjuk terén, valamint a kontextust is kidolgoztam a kor és a 

miliő szempontjából. Az így létrehozott ún. profilok a Colonial Williamsburg gyakorlatánál 

bemutatott karakterlapok megfelelői, hasonló tartalommal, hasonló elvek mentén kialakítva. 

Ezek után következett az a lépés, hogy meg kellett találni, akikkel együtt dolgozhatom a 

megvalósításon. Ekkor a Színház- és Filmművészeti Egyetem négy hallgatója kapcsolódott be 

a munkába, akik egy alapszintű tájékoztatás után érdeklődést mutattak az ilyen jellegű 

tevékenység iránt. Az ezt követő rendszeres találkozások, a felkészülés során először is 

kiválasztottuk, hogy ki melyik karakter bőrébe bújna szívesen, majd általános tárlatvezetésen 

vettek részt, a fent felsorolt témákhoz kötődően. A következő alkalommal már a karakterek 

szemszögéből figyeltük meg a tárgyakat: kinek mely tárgyakat kell beépítenie a műsorába, 

ezek kapcsán kinek miről kell mesélnie, valamint, hogy milyen történetszálra lehet felfűzni 

ezeket a tárgyakat és témákat. Kidolgoztuk a mozgást, hogy ki mely vitrineknél fog időzni, 

valamint milyen irányban halad. Felkészültünk arra is, hogy milyen egyéb kérdések, témák 

merülhetnek fel, amelyekre rákérdezhetnek a látogatók. Számba vettük, hogy mi az, amit 

tudhat a karakter, és mi az, amit nem. Az athéni rabszolgalány például saját helyzeténél fogva 

tisztában van a korabeli társadalmi berendezkedéssel, azonban az aktuálpolitikáról nyilván 

nem rendelkezik ismeretekkel. 

A személyes találkozások közti időben a szereplők különböző segédanyagokat kaptak 

tőlem, mint pl. képek és alapvető információk a fontos tárgyakról, karakterenként 

összegyűjtve, alapinformációk a műsorban érintett vitrinekben lévő egyéb tárgyakról és a 

környéken lévő tárgyakról arra az esetre, ha a látogatók rákérdeznek. 
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A következő alkalommal a kiküldött anyag kapcsán időközben felmerült kérdéseket 

válaszoltam meg, illetve mindenki új szemmel nézte meg ismét élőben a tárgyakat, 

amelyekkel képek és szövegek alapján a köztes időszakban foglalkoztak.  

Ezek után sorra vettük a karaktereket, és a szereplők elsőként próbálták meg életre kelteni 

őket. Az éppen nem játszók és én voltunk a közönség, akik gyakran közbeszóltunk, 

kérdésekkel segítettük a műsor előrehaladását, a váz rögzítését. Ily módon ötleteket adtunk 

egymásnak például abban, hogyan is kezdődjön el egy-egy műsorszám, illetve bizonyos 

esetekben a kontextus is finomodott. Az eredeti tervben például a vázafestő-mester esetében 

csak az szerepelt, hogy megmutogatja a műhelyben látható vázákat a váratlanul odakeveredő 

érdeklődőknek. A próba alatt egészült ki mindez azzal az ötlettel, hogy legyen egy nagyobb 

esemény, amire éppen készül a mester. Az ókori Athénban rendszeresen megrendezésre 

kerülő Panathénaiára esett a választás, amelynek keretében szokás volt sportversenyeket is 

rendezni, így sok feketealakos vázára volt szükség az egyes sportágakban győztes sportolók 

számára. Ezekben kapták ugyanis a győzelemért járó olajat. Az ilyen vázák elkészítésére 

szóló megrendelés nagy jövedelemmel kecsegtetett egy-egy műhely számára. Ez egyfajta 

felfokozottság-érzést adott hozzá a múzeumi műsorban megjelenített képzeletbeli 

szituációhoz, amelyben a vázafestő-mester a vázákat mutogatja a közönségnek. A színész-

karakter esetében a próbák során alakult ki az, hogy nem csak egyszerűen belekezd a 

mondandójába, hanem épp a szerepét tanulja egy papirusztekercsről, miközben a látogatók 

megérkeznek és megközelítik őt. A vázafestő-mester bőrébe bújt szereplő először – saját 

ötletétől vezérelve – úgy kezdte, hogy „Ne jöjjenek közelebb!”. Ezzel azt akarta kifejezni, 

hogy az általa megjelenített karakter mennyire becsben tartja a műhelyükben fellelhető 

vázákat, viszont a kipróbálás során az derült ki, hogy ez egyáltalán nem hívogató a látogatók 

szempontjából. Ezért ezt a próbák alatt meg kellett változtatni. 

Az ezt követő próbára sikerült megvalósítani azt a célt, hogy a karakterek maguk vigyék 

az előadást, ne pedig a többiek jószándékú közreműködése és kérdései tartsák fent. A próba 

alatt jegyzeteket készítettem a hibákról és a finomítani való dolgokról. Ezeket a jegyzeteket a  

szereplők utólag e-mailben is megkapták. 

Ezután még két próbát tartottunk, amelyekre tesztcsoportot szerveztem, kollégákból, 

ismerősökből, illetve címlisták alapján megkeresett érdeklődőkből. Az alkalmak végén 

beszélgetésre hívtam a tesztcsoport tagjait, amelynek keretében megosztották velünk az 

élményeiket. A program fogadtatása pozitív volt, ugyanakkor megfogalmaztak bizonyos 

javaslatokat, amelyek megfontolásra érdemes változtatásokra hívták fel a figyelmet. Az egyik 

ilyen javaslat a rabszolgalány műsorszámával kapcsolatban merült fel. Itt a játék 
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kerettörténete az volt, hogy a ház ura vendégeket vár estére a lakomára, ezért az eseményre 

alkalmilag elszerződtetett thrák rabszolgáknak a család tulajdonában lévő rabszolgalány tart 

útmutatást, hogyan kell majd felszolgálni az étkeket, és hogy melyik edény mire való. A 

tesztcsoport tagjai azt javasolták, hogy legyenek konkrétumok arról, hogy pontosan mit is 

fognak enni a vendégek. Ez nagyon érdekelte a közönséget, és hiányérzetük volt, hogy erről 

nem tudhattak meg semmit. Ezért ezután ez is belekerült a műsorba.  

Mindeközben folyamatban volt a szükséges, a lehetőségekhez mérten korhű kosztümök 

tervezése és megvarratása ókori ábrázolások alapján, a korszaknak megfelelően 

gyapjúanyagokból. A lábbeliket bőrből készíttettük el. 

A 2008. november 27-i centenáriumi ünnepséget követően azonban sajnos a Színház- és 

Filmművészeti Egyetem hallgatói nem tudtak tovább részt venni a program működtetésében 

egyetemi elfoglaltságaik, vizsgadarabjaik miatt. Így, amikor egy kisebb kihagyás után 2011-

ben újra elkezdtem felépíteni a műsort, más helyen kerestem szereplőket: a drámapedagógiai 

képzésem során kerültem kapcsolatba a színházi neveléssel, és a Kerekasztal Színházi-

Nevelési Társulatot kerestem meg, ahol akadt is két színész-drámatanár, akik örömmel 

vállalták a részvételt, érdeklődést mutattak az antik kultúra iránt, és szívesen tanulták az 

ismereteket. Velük további karaktereket sikerült kidolgoznunk. Így került be a repertoárba a 

római szobrász karaktere, aki az Augustus-kori udvari művészethez kötődően mutat be 

tárgyakat, miközben összehasonlításokat tesz a korábbi, polgárháborús időszak és az 

augustusi béke idején való élet között. A Szépművészeti Múzeum és a Nagyszombati 

Egyetem (Trnavská univerzita v Trnave) „Határtalan antikvitás” c. szlovák-magyar 

együttműködési projektje12 kapcsán pedig egy kétszereplős műsort hoztunk létre, amelyben 

egy szenátor találkozik egy pannóniai kézműves feleségével. A téma itt a 2. század végi, 

környező népekkel folytatott limes-menti harcok voltak, valamint ennek hatása a Pannóniában 

élő emberek életére. A két különböző társadalmi státuszú, nemű, lakhelyű szereplő 

kommunikációja ellentétes vélemények ütköztetésére adott lehetőséget, például a befizetendő 

adók, a kötelezően elvégzendő közmunkák, a panem et circenses jelenség kérdésében.  

A próbafolyamat ezúttal is a fentiekben ismertetett módon zajlott. Ekkor azonban már a 

tesztcsoportos próbát (és a későbbiek folyamán a szerepléseket is) felvettem videóra, amelyek 

lehetővé tették a hibák precízebb elemzését, illetve a javaslattételt a javításra. A 

tesztcsoportos próbák után a beszélgetésre ekkor már nem kerítettünk sort. 

                                                           
12 A projekt 2012. augusztus 1–2013. július 31. között zajlott. 
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Miután a Szépművészeti Múzeum részéről felmerült az igény, hogy más korszakok is 

bekerüljenek a műsorba, 2014-ben kitágítottuk a témaköröket. Felépítettük egy ókori 

egyiptomi sírépítő-munkás, egy reneszánszkori firenzei céhmester, valamint egy XVII. 

századi holland polgárasszony karakterét. A karakterek körét ebben az esetben is a szóba 

jöhető témák határozták meg.  

Az egyiptomi karakter esetében a választást az egyiptomi kultúrában nagy szerepet játszó 

halotti kultusz indokolta, amelynek sok emléke maradt fent, így a Szépművészeti Múzeum 

gyűjteményében is több tárgy köthető hozzá (Nagy, 1997). Ugyanakkor az állami 

építkezéseken dolgozók élete is jól dokumentált (Kákosy, 1993). Ezáltal a halotti kultuszhoz 

köthető tárgyakat, valamint életmódbeli információkat is sikerült bekapcsolni az előadásba. 

Beépítettük továbbá egy, a forrásokból (Kóthay és Gulyás, 2007) név szerint ismert, az állami 

építkezéseken visszaéléseket elkövető felügyelő viselt dolgait is. A reneszánsz témánál is az 

volt a döntő, hogy olyan műtárgyat találjunk, amelynek készítési körülményeiről elegendő 

információ áll rendelkezésre. Így került a középpontba egy oltárkép, amelynek 

megrendelőjéről és annak családjáról bővebb dokumentáció maradt fent (Vécsey, 2007; 

Sbaraglio, 2010). A holland karakter esetében a Régi Képtár munkatársai által írt, bőséges 

mennyiségű, tematikus kiállítási vezető-füzetek, valamint egyéb publikációik voltak 

segítségünkre (Németh, 2008).  

Mindehhez azonban ismét új szereplőket kellett találni. Így csatlakozott a műsorhoz a 

Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány13 három tagja. A reneszánsz és a 

XVII. századi karakter alakításához sokat adott hozzá, hogy a szereplők ezekről a korszakról 

hagyományőrző tevékenységük révén már rengeteg ismerettel rendelkeztek, tehát ilyen 

jellegű felkészítésre nem volt szükség. Szintén a hagyományőrzéshez kötődően rendelkeztek 

saját, korhű kosztümmel, amit a produkció során viseltek. Ezek megterveztetése és 

megvarratása ily módon a Szépművészeti Múzeumra nem rótt terheket, ami nélkül 

valószínűleg nem is sikerült volna létrehozni a műsort. Az ókori egyiptomi karakter öltözéke 

egyszerűen elkészíttethető volt. 

Ezeknek a karaktereknek a felépítéséhez külső segítségre is szükségem volt: egyiptológus 

illetve művészettörténész kollégák tartottak nekünk tárlatvezetést az egyiptomi kiállításon és a 

képtárban, és az adott gyűjteményekben dolgozó kollégák láttak el bennünket a megfelelő 

szakirodalommal. 

                                                           
13 A Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány honlapja: http://maretemporis.hu 

http://maretemporis.hu/
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Ehhez a műsorhoz kötődően is több próbát folytattunk le. A szereplők közül többen 

készítettek vázlatot maguknak otthon, mert ez segítette őket a felkészülésben. A próbákon 

jegyzeteket készítettem, amelyek alapján a végén megbeszéltük, hogy mi az, ami jó volt, amit 

megtartsunk, és mi az, amin változtatni kellene. Változtatnivalók merültek fel az 

információtartalommal, valamint a dinamikával kapcsolatosan: mi az, amire kevesebb idő is 

elég, ezért lehet gyorsabban pörgetni, és mit emeljünk ki azzal, hogy ott lassítunk egy kicsit, 

nagyobb nyomatékot adva neki; hol és miként váltogassuk ezeket, hogy ne legyen egysíkú az 

előadás; hol építsünk be olyan elemeket, ahol a karakter közvetlenül szólítja meg a nézőket, 

és például a véleményüket kéri valamely kérdésben, mint a reneszánsz karakter tette ezt a 

házasság kapcsán. A korabeli szabályok alapján ugyanis, ha valaki mester kívánt lenni egy 

céhnél, akkor – egyéb feltételek teljesülése mellett – meg kellett nősülnie. Ez várt a mi 

karakterünkre is, ezért a látogatókat kérdezte meg, hogy mi alapján válasszon feleséget. 

Változtatnivalók a karakterek jelleme árnyalása terén is felmerültek a próbafolyamat során. A 

XVII. századi polgárasszony például, aki a korabeli Hollandiában kisebbségnek számító 

katolikus vallásúak közé tartozott, meglehetősen erkölcsösnek mutatkozó, bizonyos 

hívságokat azonban nem eléggé megvető személyiséggé alakult, akiből időnként akarata 

ellenére buggyan ki a rajongás egy-egy szép ruha vagy csipke láttán. 

A Szépművészeti Múzeum három és fél éves felújítási munkálatokat követő újranyitása 

után 2018. december 5-én került sor újra élő történelem-műsor bemutatására, ismét új 

közreműködőkkel. Egyelőre az ókori görög és római karaktereket tudtuk ismét életre kelteni.  

A program előkészületi fázisában a korábban bevált módszer alapján újfent színész-

drámatanárokat kerestem, akik szabadúszóként tevékenykednek színházi-nevelési 

társulatokban, színházaknál, civil szervezetnél. A műsorok témájának kialakítása ekkor azért 

vált nehezebbé a korábbi évekhez képest, mert az újrarendezett állandó klasszikus ókori 

kiállítás a régihez képest zömében nem kronologikus szempontok alapján épül fel, így 

nehezebben voltak érvényesíthetők a fent ismertetett elvek, miszerint a karakterek a tárgyak 

által meghatározott konkrét korszakokhoz és helyszínekhez tudnak kötődni. Ezért a görög 

vázafestő-mester és a rabszolgalány karakterében változtatásokat kellett eszközölni, hogy 

műsoruk adaptálható legyen az új kiállításra: más tárgyak kerültek be a repertoárjukba, illetve 

a vázafestő-mestert pár évtizeddel korábbi korszakba kellett helyeznünk, hogy egy belátható 

és bejárható területen belül elhelyezkedő vázákat tudjon bemutatni a közönségnek. Új 

karakterként kidolgoztuk egy bacchánsnő szerepét, ami jól illeszkedik a helyszínül szolgáló 

terem kiállítási koncepciójához: az itt részletesen bemutatott három isten egyike Dionüszosz, 

akinek főként két működési területe jelenik meg a kiállított műtárgyakon keresztül: a 
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dionüszoszi mámor és a szümposzion, valamint a színház. Mindezeket, mint az átlényegülés 

két igen jellemző lehetőségét egy bacchánsnő-karakter hitelesen tudja bemutatni. 

A próbafolyamat a már bevált módon zajlott. Mostanra állandó részévé vált a 

felkészülésnek, hogy a tesztcsoportos próbákat és a szerepléseket minden alkalommal 

videókamerával rögzítem, a felvételt kielemzem, az észrevételeimet elküldöm az 

interpretátoroknak, a személyes találkozások alkalmával pedig megbeszéljük ezeket. A 

tesztcsoportos próbák végén tartott beszélgetést a résztvevőkkel ismét beiktattuk, és ezúttal is 

hasznos információkat nyertünk belőle. A csoporttagok visszajelzése folytán derült ki 

számunkra például az, hogy a bacchánsnő műsorszámának egyik fontos értéke, hogy 

viszonylag nagy területet járat be a közönséggel. Ez pozitív élményt jelentett a tesztelők 

számára, tehát olyan szempontnak bizonyult, amit a szerkesztéskor a jövőben érdemes 

figyelembe venni. 

A Szépművészeti Múzeumban tehát drámapedagógiai végzettséggel rendelkező külsősök 

és belső munkatárs közreműködésével valósulnak meg az élő történelem-programok. A 

jelenlegi interpretátorok emellett képzett színészek is. Az interpretáció lebonyolításához 

szükséges régészeti, társadalmi-történelmi, művészeti ismeretek elsajátításában a múzeumi 

munkatárs segít nekik. 

Korábban volt példa hagyományőrzők bevonására is, és valószínűleg a jövőben is sor fog 

erre kerülni alkalmi jelleggel bemutatott programok esetén. 

 

4. Az élő történelmi interpretátorok képzési lehetőségei Magyarországon 

 

A tanulmány bevezetőjében felsorolt többi hazai múzeumban dolgozó, élő történelemmel 

foglalkozó kolléga általában múzeumpedagógusi, múzeumandragógusi vagy animátori 

munkakörben foglalkoztatott munkatárs. Többen tevékenykednek közülük különböző 

hagyományőrző egyesületekben. A múzeumi műsorok létrehozásához ők végzik el a 

szükséges kutatást, a korhű viseletek megtervezését, a karakterek és a történetszálak 

kidolgozását, valamint szerepbe is bújnak (Zay Orsolya, személyes beszélgetés, 2016. 11. 29; 

Németh Ádám, e-mail, 2019. 05. 07; Hlavács Bettina, szakmai műhelyen elhangzott közlés, 

2017. 11. 25.) A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a szerepbe bújó 

múzeumpedagógusok mellett foglalkoztatnak profi színészeket is, és színházi rendező vesz 

részt a forgatókönyvek megírásában a muzeológusok, múzeumpedagógusok és 

múzeumandragógusok mellett (Faár Tamara, szakmai kerekasztal-beszélgetés, 2018. 05. 17.) 
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Ahhoz, hogy jó élő történelmi interpretátor legyen valaki, többféle képességgel kell 

rendelkeznie: nem feltétlenül szükséges a színész-végzettség, de az előadói készség igen. 

Szükséges továbbá jó kommunikációs készség, improvizációs készség, a történelem iránti 

érdeklődés, pedagógiai érzék (Teunissen, 2016; Huth, 2010). Mint azt Németh (2018. 02. 08) 

is megállapítja, jelenleg Magyarországon mindezekre nézve nincs hazai fejlesztésű képzés. 

Az élő történelemmel foglalkozó szakemberek egyéni adottságaiknak megfelelően folytatják 

tevékenységüket, eredendően meglévő készségeik és a gyakorlatból szerzett tapasztalataik 

alapján. Ritkább esteben, mint pl. a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnál, kerül sor 

profi színházi szakemberek bevonására.  

Arra is akad példa, hogy a múzeumok hagyományőrző egyesületeket szerződtetnek egy-

egy program lebonyolításához. Azonban, mint Németh (2019. 01. 17; 2019. 01. 24; 2019. 

02.05; 2019. 02. 18.) a múzeumok és hagyományőrzők együttműködésének lehetőségeiről írt 

cikksorozatában részletesen feltárja, az egyes csapatok, és adott esetben azon belül is az egyes 

hagyományőrzők egyéni kvalitásainak megfelelően egy ilyen típusú szerveződésben is 

szükség lehet az előadóművészeti vagy a kommunikációs készségek fejlesztésére, illetve a 

múzeumban kiállított anyaggal kapcsolatos ismeretek átadására is. 

Mindazonáltal nemrégiben az Interpret Europe (egy önkéntes tagságon alapuló, a 

természeti és kulturális örökség közvetítésének előmozdításával foglalkozó nemzetközi 

szervezet)14 pilot-jelleggel Budapesten szervezett Európában először hivatalos minősítést adó 

élő történelmi interpretátor-képzést. A tréning angol nyelven zajlott 2018 szeptemberében, és 

a fentebb már több ízben említett Past Pleasures Ltd. szakemberei vezették (Németh, 2018. 09. 

11). Ezen a képzésen a tanulmányom bevezetőjében felsoroltak közül négy múzeum összesen 

öt munkatársa vett részt, közöttük én. A képzés során előadások és gyakorlatok váltogatták 

egymást, amelyek keretében a látogatókkal való kommunikáció, a különböző történelmi 

korszakoknak megfelelő üdvözlési formák, a paralingvisztika használata, beszédtechnika, az 

alapvető téma- és karakterfejlesztési elvek kerültek szóba. Az idő jelentős részében 

gyakorlati, többnyire improvizációs feladatokat végeztünk, amelyek során nem pusztán egy 

karakter megjelenítése volt a cél, hanem közben valamilyen egyéb feladatot is teljesíteni 

kellett, ezáltal többféle készséget fejlesztve egyidejűleg. A látogatók igényeire való 

folyamatos érzékenységet fejlesztette pl. az a gyakorlat, amikor az első személyű karakter-

interpretációt végző résztvevőnek a csoport, mint közönség valamely tagja által alakított, 

problémával küzdő látogatót kellett kiszűrnie és a gondot szerepből orvosolnia. Egy másik 

                                                           
14 Az Interpret Europe honlapja: http://www.interpret-europe.net/feet/home/ 
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gyakorlatban egy résztvevő kártyára írva kapott egy univerzális, konfliktust magában rejtő 

témát, amit egy-két percnyi gondolkodási idő alatt kellett átültetnie egy konkrét és hiteles 

történelmi szituációba, majd az adott történelmi helyzetnek és korszaknak megfelelő 

szerepből a megadott eszme nevében elérni a közönségnél a célt, amit a kártya előírt számra. 

Ez lehetett valamilyen fizikális vagy verbális megnyilvánulás, amire a többieket rá kellett 

bírnia. Ez a gyakorlat fejlesztette azt a készséget, hogy lényegre törően közvetítsük a 

leszükségesebb információkat, amelyek szükségesek egy történelmi szituáció megértéséhez, 

hogy mindezt képesek legyünk szerepbe ágyazva tenni, valamint a közönség befolyásolása 

eszközeinek használatát is kipróbáltuk.   

A kurzus vizsgával zárult, ahol minden résztvevő egy 10 perces, első vagy harmadik 

személyű interpretációt mutatott be, a kurzus során tanultak alapján kidolgozott karaktert 

megjelenítve. A minősítés két bíráló értékelése alapján történt, előre meghatározott, szigorú 

kritériumrendszer alapján.  

A pilot-program lefutása után az Interpret Europe, többi kurzusához hasonlóan, tervezi az 

élő történelmi interpretátor-képzés rendszeres időközönkénti meghirdetését valamelyik 

európai országban (Helena Vičič, e-mail, 2018. szept. 24.) Ez a kurzus azonban főként azok 

számára megfelelő, akiknek már van valamennyi tapasztalata az élő történelem vagy a 

színjátszás terén. Akik kezdőként vágnak bele, szükségképpen kevesebbet tudnak profitálni 

azokból a gyakorlatokból, amelyeknek alapja a szerepbelépés rutinszerű alkalmazása, és 

amelyek ebből kínálnak továbbfejlődési lehetőséget. Akik számára a szerepbelépés még új és 

ebben kell elsősorban fejleszteniük magukat, azok számára a kurzus elsősorban ennek 

gyakorlásához tud segítséget nyújtani. 

Ha az alapok elsajátításához keresünk képzést, akkor a hazánkban elérhető tanfolyamok 

közül egy drámapedagógiai kurzus jó kiindulópontot szolgáltathat. A Magyar 

Drámapedagógiai Társaság (2019) félévente induló, 120 órás akkreditált drámapedagógiai 

tanfolyamának tematikájából kiderül, hogy a képzés során a résztvevők elsajátítanak többek 

között színházi dramaturgiai, a beszéd és a mozgás tudatos alkalmazásával, valamint a tanár 

szerepbelépésével kapcsolatos ismereteket. Tanítási drámaórák és drámafoglalkozások 

tervezése és irányítása szintén a tanfolyam részét képezik. Mindez az élő történelmi 

interpretátorok munkájához is nagy mértékben hozzá tud járulni.   

A tanítási dráma célja a megértésben bekövetkező változás, az értékelés, az érzelmek 

terén bekövetkező és a gondolkodásbeli megváltozás útján. A drámatanár mindehhez a 

játéktevékenységet a színházi forma segítségével alakítja a felszínen megnyilvánuló 

cselekvések mögöttes jelentését is előhívó jelenvaló akcióvá (Bolton, 1993). A tervezés során 
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megválasztja a fókuszt, azaz a feldolgozandó téma egy bizonyos aspektusát, majd ehhez keres 

megfelelő helyzetet, képet, kontextust. Ez alapján épül majd fel az a képzeletbeli világ, 

amelybe szereplőként a gyerekek és a tanár is belépnek, és amelyen, mint egy lencsén 

keresztül a játszók figyelmüket az adott tanulási tartalomra összpontosíthatják. A tanár a 

szerepbelépéssel belülről, szereplőként tudja irányítani a megértés folyamatát (Neelands, 

1994). 

A célokat és az eszközöket tekintve az első személyű interpretáció hasonló a tanítási 

drámához: a színházi forma, a szerepöltés itt is a megértésbeli változást szolgálja, még ha 

szűkebb területen fejti is ki hatását. A tanítási dráma ugyanis Bolton (1993) szerint minden 

értékítéletet tartalmazó tanulási területen jól alkalmazható. A leginkább történeti jellegű 

múzeumokban alkalmazott élő történelem, és azon belül az első személyű interpretáció 

speciális hatóköre viszont főként arra terjed ki, hogy a közönséget élményszerű módon 

ráébressze a múlt és a jelen közötti kapcsolódási pontokra, empátiát keltve a múltban élt 

emberek iránt, akiknek életmódját, szokásait, értékrendjét, hiedelmeit egy-egy ilyen műsor 

bemutatja. Mindehhez a tervezés során alakul ki az a kontextus, helyszín, szituáció, ami a 

ráébredés hátterét fogja szolgáltatni.  

A drámapedagógiai tanfolyamon elsajátítható drámai szerkesztésmód és a 

gyakorlatszerzés a szerepbelépés terén fontos készségek az élő történelmi interpretátor 

számára ehhez a munkához. 

 

Összegzés 

 

Magyarországon az utóbbi időben angolszász közvetítés hatására elterjedőben van az élő 

történelem alkalmazása a múzeumokban és az örökségi helyszíneken. Míg külföldön kisebb-

nagyobb magáncégek szolgáltatóként lépnek fel a területen, illetve nagy hagyományokkal 

rendelkező intézmények napi szinten kínált programjaikhoz kialakították az interpretátorok 

képzésének nagy méreteket öltő rendszerét, hazánkban egyelőre nincsenek olyan cégek, akik 

professzionális élő történelmi szolgáltatást nyújtanának a múzeumok számára. Jelenleg azok a 

múzeumok, ahol már meghonosodott a módszer, többnyire saját alkalmazottaik sorából 

állítják ki az élő történelmi interpretátorokat, vagy a műsor létrehozásáért felelős személyt, 

aki adott esetben külsősöket – színházi szakembereket és/vagy hagyományőrzőket – von be. 

Mindehhez azonban a képzés nem biztosított. A tevékenységet űzni kívánók hátterétől 

függően változó, hogy mely téren kell készségeiket fejleszteni az élő történelmi 

interpretátorrá váláshoz. Az első személyű interpretáció összetett készségeket kíván meg. 
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Múzeumi háttérrel rendelkezőknél általában az előadókészségek szorulhatnak fejlesztésre, a 

múzeumokkal együttműködésre lépő, jellemzően színházi közegből érkező, külsős 

interpretátoroknál pedig a korszak-specifikus társadalmi-történelmi, művészeti ismeretek, az 

önálló kutatás praxisa hiányzik. Hagyományőrzők bevonása esetén az előadókészségek 

mellett szükség lehet a látogatókkal való bánásmóddal kapcsolatos készségek fejlesztésére is. 

A színházi háttér pótlására – egyéb képzés híján – jó alapot nyújthat egy drámapedagógiai 

tanfolyam. A tudományos háttér megalapozása a szakmában jártas múzeumi munkatársakkal 

való együttműködés keretében valósulhat meg. Egyelőre Magyarországon a megfelelő 

munkatársak megtalálása a kulcsa egy-egy sikeres élő történelmi program létrehozásának és 

annak a termékeny együttműködésnek, amelynek során a tudásanyag, a rendezés, a színészi 

munka összhatása nyomán formálódik a közönség számára is élményszerű, ugyanakkor 

kellőképpen informatív műsor. 

Az élő történelem szélesebb körű elterjedéséhez azonban – amit a megfelelő 

interpretátorok rendelkezésre állásának kérdése mellett piaci törvényszerűségek is óhatatlanul 

befolyásolnak, mint pl. a múzeumok gazdasági lehetőségei, kereslete a képzett szakemberek 

iránt, illetve a befektetés megtérülésének kérdése (Németh, 2017. 12. 13.) – hosszú távon 

szükség volna szervezett képzés indítására. 
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