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IDEA, Párizs 
2013. július 8-13. 

Vatai Éva 

Párizs fuldoklik a kánikulában. 17 órakor hatalmas tömeg a Théâtre de la Ville-ben, a főváros szívében: a 

közel ezer résztvevő (művészek, kutatók, drámapedagógusok) ötven országból érkezett. A közönség nagy 

részét ausztrálok, amerikaiak és ázsiaiak alkotják. Nem véletlen: az ausztrálok régóta rendkívül nyitottak 

a színházi nevelési módszerekre, az amerikaiak a következő kongresszus házigazdái lesznek, míg a kínai-

ak a 2008-as hongkongi konferenciát szervezték. 

A terem két oldalán Young IDEÁ-sok (köztük négy fiatal magyar drámapedagógus, színjátszó) köszöntik 

a terembe érkező nézőket. Vidáman, lazán ismerkednek, kérdezgetnek. Aztán lassanként felmennek a 

protokolláris megnyitóra előkészített színpadra: ott hunyorognak, mosolyognak szemben a közönséggel 

és a reflektorokkal. Végig ez a fiatalos lendület – és persze a kicsit csetlő-botló tanácstalanság – jellemzi 

majd a kongresszus egészének szervezését. 

A megjelenteket Emmanuel Demarcy-Mota, a megnyitónak helyet adó színház igazgatója, a kongresszust 

szervező ANRAT elnöke üdvözli – szintén fiatalos hévvel. A sok protokollbeszéd közt elhangzanak a ki-

vetítőn azon jeles szakemberek – francia rendezők, táncpedagógusok, színházi szakemberek üzenetei is, 

akik nem tudnak személyesen részt venni a konferencián. Ariane Mnouchkine mondatait nagy taps kíséri. 

Sajátos stílusában arról a célról beszél, amiért most itt ennyi ember összegyűlt: az oktatásnak nem szabad 

belenyugodni a szögletes fejek „gyártásába”, a művészeti oktatással kinyitjuk a szépség felé vezető ajtó-

kat, s minden erőnkkel törekedni kell arra, hogy ezek az ajtók nyitva maradjanak. A művészeti oktatásnak 

az oktatás középpontjában kell helyet biztosítani, még akkor is, ha a jelenlegi társadalmi hierarchia lát-

szólag nem ezt kívánja. A beszéde végén tőle megszokott bölcsességgel és optimizmussal azt is hozzáte-

szi, talán egyszer döntéshozóink is eljutnak arra a pontra, hogy belássák, nem azok a helyes társadalmi 

érdekek, amelyeket a nagyvállalatok sugallnak. 

Szavaival láthatólag sokan egyetértenek. Adva van a közös cél, a közös lelkesedés! 

Párizs barátságosan és nagyvonalúan fogadta a konferenciát: este egy röpke fogadás erejéig minden 

résztvevő előtt megnyíltak az Hôtel de Ville kapui, s a programok helyszínéül az Odéon színház termei. 

Sajnos a 17 helyszín legtöbbje igen messze volt a központtól. A távolság ellenére ideális helynek tűnt a 

Diderot Egyetem: hatalmas labirintusában sokáig bolyongott minden földi halandó, mire megtalálta (vagy 

nem) a keresett programot. A programfüzet reménytelenül elsajátíthatatlan logikája nem segítette elő a 

szervezettség érzetének kialakulását. Óriási választék volt változó minőségű workshopokból, prezentáci-

ókból. Sokak közös kritikai megjegyzése volt, hogy leginkább az esti előadások színvonala hagyott kí-

vánni valót maga után – nem találtam résztvevőt, aki lelkesedéssel beszélt volna valamely esti előadásról. 

A magyar színház- és drámapedagógia széles skálán képviseltette magát: ott voltak a kutatási projektek 

képviselői, volt magyar TIE, magyar prezentáció, magyar kiselőadások, s szinte valamennyi IDEA-

projektben jelen voltunk (Young IDEA, Artdrala), valamint 6 magyar önkéntes fiatal dolgozott a helyi 

szervezők csapatában. A Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapján részletesen beszámoltunk Schil-

ling Árpád párizsi előadásáról, itt pedig néhány beszámoló olvasható az IDEA Kongresszus különféle te-

rületein tevékenykedő magyar résztvevők tollából.  

 

Schilling: a színházpedagógia a demokratizálás létező gyakorlata 

Több mint ezer nemzetközi művész, kutató, drámapedagógus, diák és politikai döntéshozó, köztük 
több magyar szakember részvételével Párizsban rendezik meg július 8. és 13. között a 8. IDEA – 
színházi nevelési világkongresszust, amelynek témája a jövő művészeti oktatása a fiatalabb generá-
ciók számára. 
Az 1992-ben mintegy ötven színház-pedagógiai szervezet által alapított International Drama/Theatre 
Education Association (IDEA) – az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) 
fővédnökségével – három évenként megrendezésre kerülő világkongresszusának célja, hogy a koráb-
ban megfogalmazott gondolatok és a gyakorlatban folyó oktatás összhangban kerüljön egymással. A 
résztvevők megvitatják, hogy az egyes országokban milyen hely jut a művészeti képzésnek és azon 
belül is a színházi nevelésnek a gyermekek oktatásában. 
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A francia kulturális tárca támogatásával a nagy presztízsű Théatre de la Ville-ben és az Odéon szín-
házban, valamint két egyetemen rendezett előadásokra és kerekasztal-beszélgetésekre Magyaror-
szágról meghívást kapott többek között Schilling Árpád, a Krétakör művészeti vezetője is, aki csütör-
tökön szólalt fel. 
A rendező – az MTI-hez eljuttatott előadásában – a színház közösségteremtő lényegéről és a 
színházpedagógiának a demokratikus politikai kultúra kialakításában betöltött szerepéről beszélt. 
Schilling szerint amikor a pedagógia eszközül használja a drámát, akkor mindig egy olyan történetet 
keres, amellyel bemutathatja a közösség és az egyén közötti feszültségeket, átélhetővé és megérthe-
tővé teheti a különböző szándékok és érdekek egymást erősítő vagy kioldó viszonyrendszerét, azaz 
modellhelyzeteket elemez. A színházpedagógia célja ugyanis nem a dráma vagy a színház esztétikai 
értékeinek értelmezése és elfogadtatása, hanem a társadalom működésének megértetése, mégpedig 
úgy, hogy abban a passzív nézői és az aktív előadói szerep összeolvad. 
A színház-pedagógia megjelenését a rendező a részvételi demokrácia gondolatának megszületésével 
hozta összefüggésbe, amelynek lényege, hogy az egyének minél sokrétűbben vegyenek részt a társa-
dalmi és közösségi ügyekben, és a hagyományos képviseleti demokráciához képest több konkrét 
esetben nyilvánítsanak véleményt, fogalmazzanak meg javaslatokat, sőt kerüljenek döntési helyzet-
be. 
Mindennek fényében Schilling szerint a színház-pedagógia egy egyfajta mentális tréning minden kor-
osztály számára: krízishelyzetekben különösen ajánlott. Példaként említette az Európai Unió jelenleg 
zajló átértékelődését, amelynek eredményeképp lehetőség nyílt a valóban közös európai identitás 
megalkotására, de a nemzetek és etnikumok közötti feszültségek növekedése is elképzelhető. Szerin-
te Európában még soha nem sikerült ennyiféle különböző érdeket tartósan összehangolni, és fenn-
tartható módon működtetni egy ennyire szerteágazó politikai szövetséget. Ebben a helyzetben a 
színházpedagógia szerinte a demokratizálás létező gyakorlata. 
Schilling jelezte: Magyarországon a rendszerváltás óta számos független szervezet folytat ilyen jellegű 
tevékenységet, szerinte azonban az állami oktatás-, és kultúrpolitika a mai napig nem hajlandó hiva-
talos keretek közé emelni és normatív alapon támogatni a társadalom demokratikus fejlesztését, 
amelyet jól tükröz a demokratikus politikai kultúra állapota. 

Venczel Katalin / MTI, Párizs 

 

Mérlegként pedig elmondhatjuk: annak ellenére, hogy az MDPT által hirdetett és szervezett utazás a je-

lentkezők csekély száma miatt elmaradt, több magyar drámapedagógus nekivágott az útnak, önállóan, 

összekötve a kellemest (Párizs) a hasznossal (IDEA Kongresszus). 

Hála több, lelkesen szervező kollégánknak, s közülük is leginkább Bethlenfalvy Ádámnak, aki összefog-

ta, menedzselte a különböző területeken tevékenykedő magyar szakembereket, a 2013-as IDEA Kong-

resszuson nagyarányú volt a magyar részvétel, s ez mindenképpen hasznosnak minősíthető. A múlt szem-

pontjából azért, mert az utóbbi évtizedben érezhetően letettünk valamit „a színházi nevelés asztalára”, a 

jövő szempontjából pedig azért, mert – reményeim szerint – a konferencián látottak-hallottak lehetőséget 

teremtenek a további belső építkezésre. 

Bármilyen szerteágazó és sokszor időben-térben elúszó volt is ez az egy hét, mindenki megismert valakit 

vagy valamit – egy jó előadót, egy érdekes munkát, egy izgalmas kezdeményezést –, amely saját gyakor-

latában is fejlődésre ösztönözheti. 

Young IDEA 

Ennek a nemzetközi projektnek, amelyet szintén az EU támogatott, több magyar résztvevője volt. A 

jelentkezők közvetlen az IDEA szervezői munkacsoportjának küldték el anyagukat. A DPM honlapján 

is meghirdetett pályázatra mintegy 20 magyar fiatal jelentkezett, s közülük Montvai Hanna, Márton 

Gábor Csaba, Szabó Veronika és Schefcsik Orsolya pályázatát válogatták be a szervezők. Montvai 

Hanna számol be arról, hogyan zajlott a párizsi munka.  

„We build a world that knows the difference between close and closed” 

A Young IDEA 2013 projekt 39 fiatal felnőttre épült, akik 11 különböző országból érkeztek – Afrikából, 

Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, Európából és Ázsiából –, országonként 2-4 fős csoportokban, és há-
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rom héten keresztül dolgoztak Párizsban. Az akció szervezője az ab ovo nevű szervezet irányítása alatt 

dolgozó hat – végtelenül lelkes – fiatal francia lány volt, akik elképesztő erővel hittek abban, hogy tehet-

nek még valamit, ami csodát hoz, és tettek valamit, ami igazán csoda volt. 

A három hetünket végigkísérő egyik fő kérdés az volt, hogy mi a „Young” szerepe az elnevezésben, mi a 

fiatalok szerepe, lehetősége, kötelessége az IDEA nemzetközi drámapedagógiai szervezetében úgy, mint 

bárhol máshol a világban. Találkoztunk támogató, fiatal-naiv-cselekvő energiáinkat a világ mozgatórugó-

jának tartó emberekkel ugyanúgy, mint lenéző, kedvesen megalázó hozzáállással, amint a „Young” (fia-

tal) jelző ráragadt a 20 és 35 év közötti drámapedagógusokból álló csoportunkra.  

A legfőbb hibánk, hogy nem tanítjuk meg a fiataljainkat „elkezdeni”, idézem fel – sajnos teljesen pontat-

lanul – az egyik francia úriembert, ezért végül csak a legbátrabbak és legmerészebbek jutnak el odáig, 

hogy valójában a szakmában dolgozzanak. Végignéztem az Odéon hatalmas, puccos színházán, és meg-

néztem, mennyi bátor ember van a szakmában. Tényleg sokkal többen lehetnénk, ha az ilyen akciók, mint 

a Young IDEA projekt több ponton is indulhatnának. Nem azért, hogy panaszkodjak: meg kell csinálni! 

Az első másfél héten napi kétszer három órában egymás otthonról hozott workshopjain vettünk részt, 

majd egy-egy másfél órás szakmai beszélgetést folytattunk róluk, két nyelven (angolul és spanyolul). A 

meghirdetett téma egy kis történetecske volt, ami első olvasatra igazán ijesztőnek tűnt itthon, minthogy 

egyszerre szól mindenről és semmiről, avagy bármiről, amit az ember csak szeretne belelátni. Aztán meg-

értettük, azért nyúltak ehhez a történethez (Úszkált két fiatal halacska a vízben. Szembejött velük egy idő-

sebb hal, és odaszólt: Na, milyen a víz? A két fiatal hal odabiccentett, és továbbúsztak, de nemsokára 

odafordult az egyik a másikhoz: Te! Mi az a víz?) kiindulási alapként, hogy ne kelljen azt a rémesen 

demotiváló feladatot adniuk, miszerint „csináljatok bármit, három órában”. Megosztani és rákérdezni, a 

környezetünkre reflektálni, a triviálist is újra- és újragondolni – mindez nem volt meglepő alapgondolat, 

és így aztán tényleg minden csapat foglalkozhatott azzal a témával és abban a formában, amit leginkább 

jellemzőnek, kényelmesnek, érdekesnek tartott saját működésükkel, otthonukkal, vagy drámáról való 

gondolkodásukkal kapcsolatban. 

Az első szívmelengető érzések azok voltak, mikor kristálytisztává vált, hogy amiről beszélünk – nevezzük 

bárhogy is, bármennyire különbözőképp – tényleg létezik, az egész világon. Ugyanazokat a szabályjáté-

kokat használják bemelegítésre és ráhangolásra Afrikában, Amerikában, Ázsiában, mint itthon, a dráma-

tanár szerepe megkérdőjelezhetetlenül ugyanaz, az alapeszmék, kérdések és fogalmak nem különböznek 

lényegükben, az alapjaink hasonlóak – és az, hogy csak hasonlóak, remek teret ad jó kis viták számára. 

Mi, fiatalok, már legalább második generációs bizonyítékai vagyunk annak, hogy a dolog létezik és mű-

ködik. 

Az eseménysorozatnak nyilvánvalóan azon a ponton lett valódi értelme, amikor elég sok ideje voltunk 

már együtt ahhoz, hogy az udvariaskodó, csak dicsérő hangnemet leválthassuk valódi szakmai vélemé-

nyekre és kritikákra. Hiszen az ilyen események legfőbb értelme a feedback, a visszajelzés, a fejlődés, az 

egymástól tanulás, a véleménycserélés lehetősége, amelynek nemléte tette számunkra igazán értelmetlen-

né magát, az IDEA kongresszust. Felmerül a kérdés, ez esetben, ilyen hozzáállással miért mutogatjuk 

nemzetközi színtéren, „amink van”… 

A négy főből álló magyar csapat egy frissen elkészült TIE foglalkozással mutatkozott be az első hét vé-

gén, és bár a sikerünk szerintem jóval nagyobb százalékban szólt a sokak által nem ismert formának, mint 

amennyire az aktuális előadásnak, kellően nagy lendületet adott hozzá, hogy megpróbáljunk a saját lá-

bunkra állni a hírhedt magyar valóságban is. Elképesztő motivációs ereje van annak, mikor az ember 

egymás mellett látja a dél-afrikai dráma lehetetlen helyzetét a hollandok panaszaival, ahol a kulturális 

válság következtében az eddig független művészeti nevelés
1
 bekerült az oktatási rendszer hatóköre alá, 

őket mélyen felháborító módon. Az, hogy az argentin valóság is az, hogy az ember elmegy érettségi után, 

és elvégzi a minőségi színházi nevelés
2
 szakot az egyetemen, vagy hogy a Fülöp-szigeteki PETA egyesü-

let milyen csodákat tud elérni, és ehhez képest hol vagyunk mi itthon, és mennyi minden tennivaló és le-

hetőség áll még előttünk.  

Szóval nemcsak az életre szóló nemzetközi barátságok, szép reményekkel kecsegtető szakmai kapcsola-

tok, új formák, tartalmak, módszerek és gondolatok, és a saját magunkkal is történt szembetalálkozás 

volt-lesz elképesztően jövedelmező ennek a három hétnek köszönhetően, hanem olyan erőt és – kinek 

                                                      
1 Az Art Education kifejezést „szabadfordítottam”. (Montvai Hanna) 
2 Theatre Education 
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kezdő, kinek folytató – löketet is adott, amit mindenki a saját otthonában, saját környezetében fog majd 

kamatoztatni. Az a hat lelkes, fiatal francia lány megmutatta, hogy igenis van ilyen. 

A hazai nagyoknak meg azt üzenném, hogy tanítsátok meg a fiataljaitokat elkezdeni, mert ez az egyetlen 

út, hogy megmutathassuk: itt vagyunk, sokan létezünk, és kéne, hogy legyen létjogosultságunk. 

A Kerekasztal TIE előadása 

A sok elméleti program mellett üde színfoltnak számított a Kerekasztal Színházi Nevelési Társaság 

angol nyelvű előadása, amelyre nagy érdeklődés közepette került sor az Université Paris Diderot 

egyik termében. Kevés hasonló jellegű, „működő” programot kínáltak a szervezők. Farkas Atilla 

számol be az eseményről.  

A Kerekasztal „IDEÁ”-ja 

Az idei kongresszus öt fő témakör köré szerveződött, amelyek közül a harmadik állt legközelebb a Ke-

rekasztal gondolkodásmódjához, így előadásunkat is ebben a kategóriában prezentáltuk. „Egy megteste-

sült megközelítés: párbeszéd kialakítása az idegtudomány és a művészeti nevelés között”. A téma két 

egymástól nagyon távolinak látszó terület közti kommunikáció kialakítására irányul, ami már csak azért 

is nagy feladat, mert az idegtudomány, főleg azon részei, amikre hivatkoztak a hét során, még úgymond 

gyerekcipőben járó tudományterületek, míg a művészeti nevelést csak nagyon nehezen lehetne tudo-

mánynak nevezni. Mégis, az világosan látszik, hogy igenis van kapcsolat idegtudomány és művészeti ne-

velés között. 

A legtöbbször hivatkozott kutatás szerint a képek, amelyeket látunk, legyen az festmény, vagy filmes, 

esetleg színházi kép, rendkívül erősen hatnak ránk. Azok a cselekvések, amelyek megjelennek a szemünk 

előtt, agyunkban ugyanazokat a területeket aktiválják, mintha mi magunk végeznénk a látott cselekedete-

ket. Ennek felhasználási lehetőségeiről esett szó több műhelymunkán és előadáson, bár összességében 

ezzel a témával csak kevés előadó foglalkozott. A prezentációk minősége egészen széles skálán mozgott. 

Alain Berthoz komoly tudományos igényű vitaindító előadását hallgathattuk meg szerda délelőtt, majd 

ugyanaznap délután részt vehettünk egy műhelymunkán a Commedia del Mundohoz kapcsolódóan, ahol 

megtanulhattuk, hogy ha tanárként nevetünk az órán, akkor a diákok is nevetni fognak, úgyhogy együtt 

nevettünk, gyakorlásképpen. 

Műhelymunkánk során Csontketrec
3
 című előadásunkat a kognitív nyelvészettel ötvözve beszéltünk a 

színházi nevelés és az idegtudományok kapcsolódásáról. Az előadás kapcsán abból indultunk ki, hogy az 

egész történet tulajdonképpen egy metafora. Nem egy szimbólum, ami egy az egyben behelyettesíthető a 

látottak magyarázására. Egy olyan metafora, ami fogalomköröket, kategóriákat kapcsol be. A műhely so-

rán ezeket a kategóriákat térképeztük fel közösen, vagyis olyan jelentését alkottuk meg a látottaknak, ami 

az ott jelenlévők által aktivált fogalomkörök összességéből állt össze. A nyelvi nehézségek ellenére sike-

resnek bizonyult az előadásunk, számos pozitív visszajelzést kaptunk. 

A konferencián számtalan programot sorakoztatott fel, és délutánonként egy időben akár húsz-huszonöt 

esemény is zajlott. Ez azt jelentette, hogy legjobb esetben is a programok kis százalékán volt lehetőség 

részt venni, még úgy is, ha felosztottuk egymás között, hogy ki, mire megy. Így átfogó képet a konferen-

ciáról nem, vagy csak alig lehetett kialakítani. Ehhez még hozzájárult a szervezés számos hiányossága: az 

előadókkal semmilyen kapcsolattartás nem volt, és a termeket majdnem lehetetlen volt megtalálni, még a 

segítőként ott lévő fiatalok számára is. 

Összességében: maga a kongresszus nem jelentett komoly szakmai előrelépést, inkább a nemzetközi kap-

csolatok építésére és ápolására volt alkalmas.  

ArtDRALA projekt 

A délutáni programlátogatásaim során egy olyan gyöngyszemet találtam, amelyről mindenképpen 

szeretnék néhány mondatot szólni: egy nemzetközi, az EU által az utolsó pillanatban felkarolt projekt 

záró előadásáról van szó, amelyet 18-20 éves fiatalok készítettek 35 munkaórában. (Szerencsére a 

farvízen két magyar fiatal is beevezhetett, annak ellenére, hogy nem voltunk a projekt hivatalos 

résztvevő országa.) 

                                                      
3 Csontketrec: írta Geoff Gillham; fordította Kúnos Linda; rendezte: Hajós Zsuzsa. Bemutató: 2007. október 
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Az előadást francia nyelven hozták létre, két rendezővel (Jérome Lecerf és Lionel Pavageau) az 

emigráció témájában, Elindulás – megérkezés címmel. A munkáról Kővári Szonja írt élménybeszá-

molót. 

Partir–arriver 

Egy kis vendée-i faluban, l'Herbergement-ban kezdtük meg egyhetes programunkat. Mivel a románokkal 

együtt mi érkeztünk meg legkésőbb, kezdetben csupa ismeretlen fiatal vett körül bennünket: olaszok, bel-

gák, franciák, spanyolok. Mindenki nyílt volt, érdeklődő és bátorítóan kedves. A közös munka során igazi 

jó munkakapcsolat, barátságok, mély érzelmek alakultak – mert a színházi együtt gondolkodásnak, alko-

tásnak nagy ereje van! 

Nagyjából minden napunk egyetlen séma alapján épült fel. Reggelente egy-egy csapat terített meg, mele-

gített tejet, készített kávét. A reggelivel 9-re kellett végezni, mert ekkor kezdődött az első próba, amire 

egy egész termet berendeztünk. 11-ig tartott az első óra, utána pedig kiscsoportokra váltunk szét, ame-

lyekre fel lehetett iratkozni még az első napon: blog, videó és „création” csoportjaink voltak. Mi ketten, 

magyarok, az úgynevezett „création” csoportban dolgoztunk, ahol a fő feladat az volt, hogy az aznapi 

próbákon elvégzett játékos feladatokat átfésüljük és végiggondoljuk, hogyan is lehetne belőlük egy szín-

darabot kreálni. Minden napra jutott egy-egy ebédfelelős csoport, hiszen mint minden ételt, így az ebédet 

is mi magunk készítettük el. Déltől 1-ig ebédeltünk, utána pedig 2 óra körül, egy kis szieszta után, kezdő-

dött a délutáni próbaidőszak, ami 5-ig tartott. Akkor megint ugyanazokban a csoportokban dolgoztunk. 

Együtt vacsoráztunk: a vacsoráért az öt nemzet csoportjai voltak felelősek: egy-egy saját ételkülönleges-

séget kellett készíteniük.  

A darabunk adott címe a Partir–arriver volt, azaz indulás és megérkezés. Ezen belül a színész Lionel és 

Jérome úgy döntöttek, hogy az emigráció témájában ásunk mélyebbre. Ehhez kapcsolódtak a drámajáté-

kok és beszélgetések a próbák alatt, és az esti közös programok is. Egyik napra meghívtak néhány helyi 

fiatal, korunkbeli bevándorlót is, akik megnézték az aznapi munkánkat, elmondták róla a véleményüket, 

és meséltek is nekünk kicsit az életükről, így aztán igazán találkozhattunk a dolog lényegével. Amikor 

először szembesültem azzal, hogy egész nap ilyen keményen fogunk dolgozni, megijedtem kicsit: ilyen 

intenzív színházi munkában nem volt még részem. Kedden egy kis városba, Clisson-ba is ellátogattunk, 

de a délutáni próba itt sem maradhatott el, megtartottuk az ottani parkban, egy folyó mellett. A közös fő-

zéseknél, takarításoknál nagyon jól összeszokott a csapat, a próbák alatt pedig Jérome és Lionel úgy osz-

tották el a csoportokat, hogy olyanokkal is kellett dolgoznunk, akikkel még addig egyáltalán nem beszél-

gettünk mélyebben.  

Bármilyen jó is volt l'Herbergement nyugodt környezetében, mindannyian izgatottan vártuk a szerdát, a 

Párizsba indulás napját. Utolsó este még bemutattuk a már késznek hitt darabunkat a helyieknek, akik 

nagy érdeklődéssel fogadták. Ez volt az első közös fellépésünk. Párizsba TGV-vel mentünk, és az érkezés 

napját városnézéssel kezdtük. Belefért némi próba is a szerdába és az előadás napjába, a csütörtökbe is, 

még néhány változtatást is mertünk tenni a darabon. A párizsi előadásról csak annyit: nagyon jó érzés 

volt megmutatni valamit másoknak abból, amit együtt készítettünk olyan fiatalokkal, akikkel azelőtt még 

csak nem is találkoztunk. Nagy élmény volt, sok tapasztalattal – és egy olyan előadás színre vitelével, 

amely úgy állt össze egésszé, hogy mindenki beletett önmagából egy kis darabot. 

Önkéntes program 

A szervezők a helyszíni lebonyolításban jelentősen építettek az önkéntes közösségi munkára. Én mint ta-

nár, nagy lehetőséget láttam ebben, amikor megkerestek, hogy küldjek hat, franciául és angolul jól be-

szélő fiatalt. Örömmel tettem, bár a francia fogadók feltételei időről-időre jelentősen változtak. Végül a 

következő feltételek mellett sikerült megvalósítani a projektet: a szervezők ingyen szállást biztosítanak, 

én pedig szponzorokat találok a költségeikre. (Ez utóbbit pályázati úton oldottam meg.) 

Fontosnak tartottam a részvételt, mert  

 a fiatalok egy nemzetközi giga-konferencia kulisszái mögé tekinthettek be, sok tapasztalatra téve 

szert;  

 praktikus formában használhatták nyelvtudásukat; 

 nagy ismeretségi körre tesznek szert a világ bármely táján, ahonnan a résztvevők érkeztek; 

 civilizációs ismeretekben gazdagodhatnak, hisz a nap egyik része szabad volt számukra. 
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Az eseményekről az önkéntes diákok – Csikós Kláralujza, Fischer Kristóf, Kurunci Kata, Papp Roberta, 

Jamie Rouse és Reibli Zsófi – mondják el gondolataikat. 

A munkáról 

 Önkéntesként különböző helyszíneken – Diderot Egyetem, Odéon Színház – naponta különböző 

feladatokat kellett teljesítenem. A legnagyobb gondot a munka megszerzése okozta: a francia 

szervezéssel találtam magam szemben (amely az Osztrák-Magyar Monarchia bürokráciájával ve-

tekszik), és akárcsak Josef K., bolyongtam a városban annak reményében, hogy hasznossá tehe-

tem magam, de három napba telt, mire egyáltalán valaki, aki az önkénteseket koordinálja, szóba 

is állt velem. Pólót és kitűzőt, ami az önkéntesek ismertetőjele, pedig csak a záró ceremónián si-

került szereznem. Munkám igen változatos volt: a húszkilós vasszerkezetek sokadik emeletre ci-

pelése után pihentetőbb feladatok is jutottak, mint például tolmácsgép-osztogatás, jegyszedés. (R. 

Zs.) 

 A Diderot Egyetemen dolgoztunk, a belvároshoz nem olyan közel, de legalább nagyon barátságos 

időpontban, délután, és nem sokat, mindössze napi 4-5 órát. Maga a munka nem volt bonyolult: 

az érkező vendégeket kellett egyik épületszárnyból a másikba kísérni, megmutatni, melyik elő-

adás melyik teremben lesz, projektort, hangfalakat szerezni, amennyiben szükséges. Voltak per-

sze üresjáratok (amikor az elromlott kávéautomatát bámultuk álmosan), zsúfolt időszakok (ami-

kor a programok végezetével csak úgy ömlött ki a nép a termekből, és nekünk legalább négy 

helyen kellett volna lennünk egyszerre) és ott voltak a hihetetlen pillanatok is, a pár perces, hol 

angolul, hol franciául történő beszélgetések a résztvevőkkel. Az új-zélandi hölgy laptop-

kábeléhez átalakítót keresni (persze, hogy nem volt!), az ausztrálok nevető akcentusa, vagy az iz-

raeli férfi, aki mosolyogva meséli, hogy bizony ő is járt Pécsett, és mennyire szerette. (P. R.) 

 A munka öt napig tartott, kezdetben döcögősen, később izgalommal tele. Feladatunk nagyon egy-

szerű volt: egy labirintusban kellett fekete lyukakon át, megfelelő információ nélkül vezetni ag-

gódó és feszült előadókat egyik pontból a másikba, francia, angol, de olykor spanyol vagy olasz 

nyelven. Durván hangzik elsőre, viszont harmadnapra már el sem bírtuk képzelni, hogy miért 

nem képes ez a sok ember megjegyezni ennek a teljesen egyszerű épületnek a tervrajzát! Azon a 

bizonyos, kritikus első napon kívül, amikor nyolc órát dolgoztunk, csak napi négy órát foglalkoz-

tattak minket délutánonként. (J. R.) 

A szervezésről 

 Várakozva, ugyanakkor kissé félve álltam hozzá a feladathoz, mivel az indulás előtti napig még a 

szállásunkról sem volt információnk. Az indulás napjára már egészen jól összeállt a kép: megvolt 

a szállás, volt kontakt a helyi rendezőkkel (a Young IDEA program mentorával, Albane 

Ligeourral). A kezdeti negatív tapasztalatok után egyre könnyebben ment a munka. Ahogy teltek 

a napok, egyre élvezhetőbb volt, és az is, hogy a világ minden tájáról érkezett emberekkel be-

szélgethettünk, segíthettünk nekik. Voltak előadók Ausztráliából, Kínából, Svédországból, Iz-

landról, hogy csak egy párat említsek. Azt hiszem mindannyiunk csak a program alatt fogta fel, 

hogy ez tényleg egy világméretű rendezvény. Alapból nem lett volna gond a szervezéssel, ha kel-

lőképpen ismertük volna az épületet, amelyben dolgoztunk. Azonban a kezdéskor mi is csak fél 

órája voltunk ott, eleinte úgy próbáltuk eligazítani az embereket, hogy mi se tudtuk, mi merre 

van. Négy emelet, bonyolult teremszámozás, fejetlenség. (F. K.) 

 A szerdai napra már a szervezők is felismerték, hogy egy kis segítségre van szükségünk, így kap-

tunk egy színes táblázatot a teremszámozásról, és térképet az épülethez. Előtte két napig a táblára 

kifüggesztett nagy táblázatról készült telefonos képekkel igyekeztük ellátni a feladatunkat, ami 

így nem mindig volt könnyű. Szerdán a táblázattal és a térképpel a kezünkben már egész könnyen 

ment az, ami előtte két nappal még káosz volt. Úgy gondolom, ez volt az a nap, amikorra rende-

sen összeállt a szervezés. (P. R.) 

 Sajnos egyik engem érdeklő programra sem jutottam el, mert a franciák kiváló szervezőkészséget 

mutatja, hogy egy idősíkra három, a város különböző helyein zajló programot hirdetnek meg, eb-

ből egyről a helyszínen kiderül, hogy elmarad, a másodikat más helyre teszik a kezdés előtt fél 

órával, és csak egy van a programfüzet szerinti helyen és időben megtartva. Ezzel szemben ren-
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geteg olyan programra sikerült eljutnom, amelyet messzire el akartam kerülni: brit gyerekek elő-

adásában a Jack és az égig érő bab, valamint az új-kaledóniai gyerekek 25 perces Nyomorultak-

feldolgozása, amelynek már csak a címválasztása is borzasztó patetikus volt: Miért? Miért? (R. 

Zs.) 

 Az árnyoldala a dolognak a szervezés, amely néha kissé kusza volt, és néha a teremcseréket sem 

értettük teljesen, ám a szervezők kedvessége, és néha az improvizáció is sokat segített. Ez hozzá-

járult – már hogy a szervezés néha összeomlani látszott – a csapatszellem kiépüléséhez, már nem 

csak a magyarok között, hanem a francia önkéntesekkel is. Előnye a szervezés kuszaságának az a 

kihívás, ha nem találtunk meg egy előadót, vagy elő kellett keríteni valakit, így tényleg jelentő-

ségteljesnek és fontosnak érezhettem, azt, amit csinálok. (Cs. K.) 

Tanulságokról, tapasztalatokról 

 Egy lehetőség, esetünkben arra, hogy kapcsolatokat teremtsünk, hogy idegen nyelveken beszél-

jünk, és hogy belelássunk egy nemzetközi fesztivál megszervezésének izgalmaiba és bonyodal-

maiba. (K.K.) 

 Megtanultuk, hogy a franciáknál a fél óra késés nem késés és nem kell izgulni, ha nincs ott az 

egyik főszervező, majd csak megjön valamikor. (K. K.) 

 A megnyitón olyan meggyőző toposz-kavalkádban találtam magam, hogy szinte magam is bólo-

gattam az olyan frázisokra, mint például hogy „A művészet ugyanolyan fontos, mint a tudomá-

nyok.”, amely a ceremónia első másfél órájában csupán harminchétszer hangzott el különböző 

megfogalmazásokban. Nem értem, miért kellene egyáltalán választani a tudományok és a művé-

szetek között, engem inkább a kettő egyesülése érdekel. Mnouchkine virtuális jelenléte is hasonló 

gondolaton alapult: ő azt figyelte meg, hogy a tudósok munkája hasonlít a művészekére. A sok 

fellengzős beszéd között megfogott egy szervező anekdotája, aki elmesélte, hogy ő miért kezdett 

színházzal foglalkozni. A rendezvény során kevés érdekes előadás volt az ingyenesek között, pél-

dául egy, amely a nemi szerepekről szólt, és amelyben gimnazisták felszabadultan bajuszt vagy 

rúzst ragadtak, és csábítani kezdték egy tetszőleges nemű társukat tánccal, szavakkal, személyes 

vagy kitalált történettel. A nemek szerepéről szólt a Thesmoforiazusae című darab is, amely Eu-

ripidész nőkkel szembeni magatartásáról és nőnek öltöző férfiakról szólt. (R. Zs.) 

 Megismerkedtünk pár nagyon aranyos emberrel, akik Brazíliától Törökországig mindenhonnan 

azért jöttek, hogy önkéntesként vehessenek részt a konferencián. Az utolsó napon ausztrálok 

vendégeltek meg minket a rue Mouffetardban. A barátnőmmel tölthettem tíz napot Párizsban. És, 

hála a projektnek, végre valami használhatót írhatok bele az önéletrajzomba, tekintve, hogy ma-

napság az önkéntes munka és gyakorlat már létfontosságú a szakmai életben. (J. R.) 

 Volt rengeteg szabadidőnk a városban sétálni, kávézni, pizzázni, koncertet hallgatni a Notre 

Dame mögött, parkokban ücsörögni, megnézni pár nevezetességet, és megkóstolni minden süte-

ményt. Ez a hét rengeteg élményt, vidámságot és tapasztalatot adott, és hasznos része volt a nyár-

nak. (K. K.) 

 Nem csak a helyiekkel és az előadókkal, de a többi önkéntessel is jó volt megismerkedni, beszél-

getni, egy kicsit belelátni más kultúrákba. Nemcsak ezért volt érdemes elvállalni a munkát: jó ér-

zés volt elveszett embereknek segíteni, „biztos pontnak” lenni számukra, és nem utolsó sorban a 

magunk számára tapasztalatot szerezni egy felelősségteljes munkáról. (F. K.) 

 Hogy mit profitáltam ebből? Először is természetesen a nyelvtudásom fejlődését. Leginkább az 

angol nyelvtudásomét. Persze a szervezőkkel franciául társalogtunk, így biztos vagyok abban, 

hogy a franciám is sokat fejlődött. Amit nagyon élveztem, az a legkülönfélébb emberekkel való 

társalgás volt. Más kultúrákkal és szokásokkal ismerkedtem meg, igen, abban az öt percben is, 

amíg elvezettem az illetőt a kívánt terembe. Nagyon sokat beszélgettem velük, az elején általában 

elmondtuk, hogy ki honnan jött, ezzel feloldva a csendet, már mindenféléről társalogtunk. Az 

emberek kedvesek, ha segítesz nekik, és mivel mi pont erre voltunk „rendelve”, talán ezért is volt 

mindig olyan sima és fesztelen a beszélgetés. Remek példa a beszélgetésre és a kapcsolatterem-

tésre, hogy páran a magyarok közül összebarátkoztunk az ausztrálokkal, s az egyik este meghív-

tak minket vacsorázni, és órákon át beszélgettünk velünk a színházról és mindenféle másról. 
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Számomra ez az egész hihetetlenül nagy élmény volt, fantasztikusan éreztem magam, és szívesen 

foglalkoznék a jövőben valami hasonlóval. (Cs. K.) 

 Szóval dolgoztunk, elfáradtunk, napi átlag kétezer-ötszáz kilométert lefutottunk, lépcsőztünk, 

mindezért cserébe pedig tapasztalatot, (korrekt, közeli, a hostel és a kollégium között félúton el-

helyezkedő) szállást kaptunk, és pofás kis bagett-szendvicseket, minden délben. Esténként pedig 

irány a Város, emlékművek, műemlékek, illatok, zajok, és főleg fények; felragyogtatva a Notre-

Dame rózsaablakát, a Szajnán hullámozva, lemenő sugarakban a Concorde téren, a Montmartre 

macskakövei között megbújva, vagy épp ünnepi tűzijátékként áttörve az Eiffel-torony emelete-

in… Ha röviden kellene megfogalmaznom az „élmény” szót, ezt a hetet mondanám. (P. R.) 

Vatai Éva a Grundtvig Alapítvány támogatásával,míg az önkéntes diákok 

a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány, illetve a Francia Alapítvány 

pénzügyi segítségével jutottak ki a párizsi IDEA Kongresszusra.  

Emberiskola 
– interjú Jonothan Neelands professzorral –  

Nagy Katalin 

– Nem találtam Önről semmilyen személyes információt az interneten. Kizárólag könyveivel és széleskö-

rű drámapedagógiai tevékenységének egyéb dokumentumaival van ott jelen. Felidézné nekem és az olva-

sóknak azt az időszakot, amikor eldöntötte, hogy drámatanár lesz? Mi motiválta? 

Az egyetlen önéletrajzi vonatkozású szöveg, amit írtam, az a Peter O’Connor szerkesztésében megjelent 

összegyűjtött írásaim előszavában
4
 olvasható.  

1976-ban letten középiskolai angoltanár
5
. Nagyon szerettem csinálni. Később hosszú időn át egyszerre 

tanítottam angolt és drámát. Ugyanúgy szerettem versírásra és irodalomra tanítani a gyerekeket, ahogy 

drámára is. Időről időre munkahelyet változtattam, és egyre több órában tanítottam drámát. Egyre inkább 

ezzel foglalkoztam, és most már az egész életemet ez határozza meg. 

Az anyanyelv és a szépirodalom tanítása, Shakespeare műveinek tanítása azonban még mindig foglal-

koztat, még mindig érdekel a klasszikusok feldolgozása drámával. 

– Hogyan találkozott először a drámával? 

Londoni színészcsaládban születtem, így rendezők, színészek, írók vettek körül. Hetente háromszor-

négyszer jártunk színházba. Kisgyermekkoromat a próbateremben töltöttem, tehát a színház mindig is az 

életem része volt. 

Volt egy barátom a főiskolán, Paul Bunion, aki a mai napig sokat tesz az angol drámatanításért, és ő be-

szélt nekem a drámapedagógiáról. Azt hiszem, hogy valójában két kulcsfontosságú esemény volt, ami ar-

ra sarkallt, hogy drámatanári állást keressek: az egyik az volt, hogy elolvastam Gavin Bolton Towards a 

theory of drama in education
6
 című írását. A másik pedig, hogy megnéztem azt a videofelvételt, ami Bol-

ton Outlaws Lesson
7
című, a Tate Galéria Drámaközpontjában tartott óráját örökítette meg. Ezek az élmé-

nyek megváltoztatták az életemet.  

Az első drámatanári állást Leicestershire-ben kaptam, ahol sok tanácsadó tanár dolgozott. Itt kerültem 

kapcsolatba egy csodálatos emberrel: Robert Stauntonnal. Gyakorlatilag minden, amit most csinálok, tőle 

ered. Nem Dorothy Heathcote-tól, vagy bárki mástól, hanem csakis a Roberttel folytatott közös munká-

ból. 

– Mi vonzotta a drámatanításban? 

                                                      
4 Creating Democratic Citizenship through Drama Education: the Writings of Jonothan Neelands, szerk: Peter O’Connor, 2010, 

Trentham Books, Stoke-on-Trent, Nagy-Britannia 
5 Az angol irodalom és nyelvtan tanára (N.K.) 
6 Bolton, Gavin: Towards a theory of drama in education, 1979, Longman, London (magyarul: A tanítási dráma elmélete, 

Marczibányi Téri Művelődési Központ, 1993) 
7 Bolton, Gavin: Outlaws, 1977, dokumentálva az Inner London Education Authority drámatevékenységének keretében, 1. sz. 

videóegység, London 



 

10 

 

Amikor angoltanár voltam, a drámatanítás nagyon könnyű dolognak tűnt. Annak idején úgy képzeltem, 

hogy a drámatanár csupán iskolai műsorokat készít, a drámaóra pedig abból áll, hogy: „Itt egy ötlet, men-

jetek a sarokba, rögtönözzetek tíz percig, gyertek vissza, nézzétek és tapsoljuk meg! Mehettek!”. Vagyis 

nagyon könnyű munkának látszott, úgyhogy én lustaságból lettem drámatanár.  

Amikor az első drámatanári állásomat megkaptam egy leicestershire-i középiskolában, fogalmam sem 

volt arról, hogy ez volt akkor az angliai drámatanítás fellegvára. Tanított ott egy Maurice Gilmour nevű 

ember, aki korábban a northumbriai Silas Harvey-vel dolgozott. Ő, Silas Harvey fedezte fel a drámát. 

Nem Dorothy Heathcote, hanem Silas Harvey. Dorothy Silas Harvey-től tanulta a drámát.  

Maurice tehát Silas Harvey egyik követője volt, és már az első héten, hogy ott dolgoztam, meghívta Ro-

bert Stautont, aki tartott egy „tanár szerepben” drámaórát. Az óra teljesen lenyűgözött. Azt gondoltam, 

hogy az országban minden drámatanár így tanít, és hogy nekem meg kell tanulnom, hogyan lehet így taní-

tani. Mielőtt Stauton elment, otthagyta az asztalomon a Betty Jane Wagner szerkesztette „as a learning 

medium”
8
 egy példányát. Kérte, hogy olvassam el, és indítsak egy ifjúsági színjátszó csoportot. Így is tet-

tem.  

Azt gondolom, hogy amit az emberek velem kapcsolatban nem értenek, az az, hogy én a kezdetektől fog-

va egyszerre foglalkoztam folyamatdrámával és diákszínjátszással, vagyis az ifjúsági színház és az osz-

tálytermi dráma egyformán fontos volt számomra. Mindkettőnek nagy kultusza volt Leicestershire-ben, 

ami – ahogy már említettem – az osztálytermi folyamatdráma központi műhelye volt. Rendszeresen vit-

tem a gyerekeket az edinburgh-i fesztiválra és rendszeresen tartottunk diákszínpadi előadásokat is. Tehát 

ezt a két dolgot én mindig is párhuzamosan csináltam. 

– Mi okozott Önnek örömet kezdő drámatanárként? 

Az, hogy a gyerekek szerették ezt – és engem mindig érdekeltek a gyerekek. Érdekelt az, hogy értik meg 

a világot, hogyan fejezik ki magukat. Mindig kerestem a tanítás olyan módjait, amelyek lehetővé teszik a 

gyerekek számára, hogy behozzák az órára meglévő tudásukat a világról. Hogy értelmet adjanak egy-egy 

történetnek. Bizonyos értelemben az angolóráim kiterjesztése volt ez. Már az angoltanítás során is felve-

tődtek kérdések a gyerekek saját írásairól, illetve az olvasott versekről, regényekről szóló beszélgetése-

inkben. A dráma magával hozta a mozgást, a rögtönzést, az interakciót és a szerepet. Ezek használatára 

én nagyon hamar kidolgoztam a saját módszeremet, ami sokkal „cselekedtetőbb”, és sokkal színházsze-

rűbb, mint Heathcote-nál, vagy Cecily O’Neillnél. Ez örömet okozott, ahogy a gyerekeknek az ebben való 

elmélyülése és az erre adott reakciói is. 

– Számos könyvet és cikket írt, dolgozik a tanárképzésben, az oktatáspolitikában; részt vesz kon-

ferenciákon, projektekben és kutatásokban. Hogyan éli meg, hogy kevesebb ideje jut a tanításra? 

Mindig nagyon figyeltem, hogy ne vállaljak olyan munkát, ami miatt abba kellene hagynom a tanítást. 

Így sohasem vállaltam vezető menedzseri, vagy adminisztratív állást. Természetesen nem tanítok iskolai 

keretek között annyit, amennyit korábban. Drámapedagógiai munkám nagy része – nem teljes egészében, 

de jobbára – tanárokkal zajlik. Amint tudja, itt
9
 van nappali mesterképzésünk, amelyben heti rendszeres-

séggel tanítok. Máshol is vannak óráim, és azóta, hogy a Royal Shakespeare Company-val elindítottuk új 

vállalkozásunkat, sokkal több lehetőségem van a tanításra. Kétszáz osztálytermi Shakespeare-óra anyagát 

vettük filmre, ami elérhető az interneten.
10

 Úgyhogy az elmúlt néhány hónapban sok órám volt fiatalok-

kal, és nagyszerű volt!  

Sohasem építek olyan karriert, ami a tanítás feladásával járna. Nem tudnék tanítás nélkül élni, és a mai 

napig hetente legalább egyszer tanítok. 

– Mondhatjuk, hogy a tanításon kívüli tevékenységével a drámatanítás népszerűsítését és elterjesztését 

szolgálja? 

Nos, az egyik ember, aki leginkább hatott rám, David Booth Dorothy Heathcote tanítványa volt. Amit mi 

mindketten megértettünk, az az volt, hogy nagyon-nagyon nehéz úgy tanítani, ahogy Dorothy Heathcote 

tette – Dorothy Heathcote-ból csak egy van. Amit David és én is felismertünk, hogy ha nem tesszük lehe-

tővé tanárok százai számára, hogy drámát csináljanak, akkor a dráma nem fog tudni fennmaradni. Nem 

                                                      
8 Heathcote, Dorothy: Drama as a Learning Medium, 1976, National Education Association, Washington 
9 Institute of Education, University of Warwick 
10 www.teachingshakespeare.ac.uk/online-learning/contents.aspx; www. rsc.org.uk/education/resources/bank/ 

http://www.teachingshakespeare.ac.uk/online-learning/contents.aspx
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lesz elég ember, aki művelje, és ezzel életben tartsa. Így mindketten a magunk módján azt kerestük, ho-

gyan tehetnénk elérhetőbbé a drámatanítást a tanárok számára. Megpróbáltuk, ha nem is könnyebbé, de 

strukturáltabbá tenni. Dorothy Heathcote azt mondja a Sign and Portents című írásában
11

 – amely szá-

momra a legfontosabb elméleti írás a drámáról –, hogy a konvenciók segíthetnek a tanároknak munkájuk 

strukturálásában, és abban, hogy drámatanárokként magabiztosabbá váljanak. Elolvastam ezt az írást és 

komolyan vettem: az életem részévé vált, hogy a drámát megpróbáljam olyan kezelhetővé tenni a tanárok 

számára, amennyire csak tudom. Ezzel nem csak barátokat szereztem magamnak. Sokan gondolják úgy, 

hogy David és én túlságosan leegyszerűsítjük a drámát, hogy a kezünk nyomán elveszett a munka mély-

sége, elméleti tartalma felhígult. Szerintem ez egyszerűen nem igaz! A mai napig tartom, hogy amíg nem 

érjük azt el, hogy sok-sok tanár legyen képes drámát tanítani, addig az nem válhat olyan mozgalommá, 

amely a saját túlélését biztosítja. 

– Sok emberrel, sok szervezettel dolgozott együtt. Mesélne azokról, akik jelentősebb hatással voltak a 

drámatanításhoz való viszonyára? 

Leicestershire után Northamptonshire-ben dolgoztam, ahova gyakran meghívták Cecily O’Neill-t, hogy 

munkájával segítse a helyi drámatanfolyamokat. Cecily a bemutatóórákban gyakorlott tanácsadó dráma-

tanár is volt, és workshopokat is tartott. Tőle tanultam a strukturálást, a színházi elemek használatát és a 

narratív dráma felépítését.  

A northamptonshire-i időszak volt pályafutásom legboldogabb és legmeghatározóbb szakasza. Volt egy 

rendkívüli hálózatunk, ami kapcsolatot jelentett az ország különböző részeiben dolgozó drámatanárokkal. 

Rendszeres találkozókat szerveztünk, amelyek ötleteink továbbfejlesztését és tapasztalataink megosztását 

szolgálták. A „konvenciós” megközelítés is itt, Northamptonshire-ben született, és a Structuring Drama 

Work
12

 is itt jelent meg először – a helyi tanárok együttműködésével, a számukra. 

A közéleti neveléssel kapcsolatos munkám során és a NATD-nál (Drámatanárok Országos Egyesülete az 

Egyesült Királyságban) dolgozva, a ’80-as években ismertem meg Wawrick Dobsont és Tony Goode-ot, 

akik azóta is a legközelebbi barátaim és szakmai partnereim. Mindketten befolyásolták és gazdagították 

saját, osztálytermi drámával kapcsolatos élményeimet: Wawrick a TIE mozgalom politikus szárnyának 

kiemelkedő képviselőjeként, Tony pedig a fiatal bűnelkövetőkkel, függőkkel és áldozatokkal szerzett 

színházi tapasztalataival. 

Abban az időben készítettem egy oktatási csomagot egy lancaster-i TIE projekthez, a waterloo-i mészár-

lásról. E munka során sikerült megértenem a dráma és a színház politikai nevelésben való felhasználá-

sának lehetőségeit. Ekkor vált világossá számomra, hogy az egészséges demokráciához kritikus és társa-

dalmilag elkötelezett színházra van szükség.  

A Tonyval és Wawrickkal végzett közös munkából fejlődött ki a Structuring Drama Work, illetve a dra-

matizálás „konvenciós” megközelítése. Mindannyian küldetésünknek tartottuk a drámatanítás demokrati-

zálását – a nagy drámatanárok gyakorlatában fellelhető közös technikák és konvenciók meghatározásával 

és leírásával. 

Tony révén kerültem kapcsolatba a kanadai David Booth-tal, és hamar közös munkába fogtunk: nyári 

kurzusokat tartottunk a Torontói Egyetemen. Később is gyakran vendégeskedtünk Torontóban: isko-

lákban – tanárokkal dolgoztunk. Davidtől jelentős szakmai segítséget kaptam, mert azon túl, hogy bátorí-

tott: tegyem a drámát népszerűvé és mindenki számára elérhetővé, a nyilvános beszéd és a publikálás for-

télyaira is megtanított. 

Kanadában felfedezhettem, micsoda öröm drámát tanítani a világ legsokszínűbb, multikulturális gaz-

dagságban élő társadalmában. Elkezdtem nyári kurzusokat tartani Brit Columbiában, a Victoria Egyete-

men is. Remek alkalom volt ez, hogy személyes és szakmai kapcsolatok szülessenek Julia Saxtonnal, 

Carole Millerrel és férjével, Harvey-val. Ők mind hatással voltak drámatanári gyakorlatomra. Harvey – 

az első ember, aki tisztán színházi szakemberként, színháznak tekintette, amit én csináltam – lett a mento-

ra az Advanced Level Drama and Theatre
13

 című könyvemnek. 

A bostoni Emerson Főiskola nyári egyeteme, ahol Robert Colbyval és Bethany Nelsonnal tanítottam, 

mintegy laboratóriumként szolgált, ahol e két kiemelkedő tanárral együttműködve fejleszthettem tovább 

                                                      
11 Heathcote, Dorothy: Sings and Portens, in Collected Writings on Education and Drama, szerk.: Liz Johnson és Cecily O’Neill, 

1984, Hutchinson &Co., London (A művet Heathcote kifejezetten a Journal of the Standing Conference of Young Peoples’ 

Theatre című folyóirat számára írta és ott is publikálta, először 1980 tavaszán.) 
12 Neelands, Jonothan és Goode, Tony: Structuring Drama Work, 1990, Cambridge University Press, Cambridge 
13 Neelands, Jonothan, Dobson Warwick: Drama and Theatre Studies at AS and A Level, 2000, Hodder & Stoughton, London 
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ötleteimet, tanári gyakorlatomat. Munkánk jó része a társadalomtörténet feldolgozására épült. Magába 

foglalta az amerikai polgárháborút, a nagy gazdasági világválságot, jelképeinket és a brutálisan levert 

lawrence-i és massachusettsbeli sztrájkokat. Hárman kínlódtuk ki, hogyan lehet együtt dolgozni a faji és 

státuszproblémákkal terhelt bostoni iskolák növendékeivel, hogyan lehet egy „demokratikus didaktikát” 

kifejleszteni a dráma számára. 

– Mit tart a legnagyobb eredményének? 

Nos, ez minden bizonnyal a Structuring Drama Work című könyv megírása, ami először huszonkét éve 

jelent meg. A mai napig újra és újra kiadják. Sok példány fogy el belőle, és jelenleg is sok tanárnak segít 

a drámatanításban. 

Kétélű dolog ez. Főleg David Davis szemléli kritikusan a Structuring Drama Work-ben megjelenő kon-

venciós megközelítést. És valóban: ha gondolkodás nélkül használjuk, kicsit olyan, mint a „kifestő-

könyv”. Amit azonban vitathatatlanul tud ez a könyv, az az, hogy mindenkinek ad egy eszköztárat a saját 

drámamunkájának felépítéséhez, kivitelezéséhez. Szerintem az egész világ a „konvenciókat” használja a 

drámatanításhoz, úgyhogy én erre nagyon büszke vagyok. Ezek nem mind az én „találmányaim”. Tonyval 

közösen gyűjtöttük őket össze egy helyre, úgyhogy mind a ketten nagyon büszkék lehetünk arra, hogy a 

konvenciók jelentik azt a módot, amellyel a világ ma a drámát tanítja.  

Tehát mindennek felismerése, a könyv megírása, és saját tanításomon keresztül a konvenciók működésé-

nek megmutatása – ez az, amire büszke vagyok.  

Büszkeséggel tölt el az is, hogy mindvégig megtartottam a kapcsolatot a dráma és a színház között. Nem 

engedtem meg soha életemben, hogy bárki azt mondja: „ez színház, ez meg dráma” – ez nonszensz. 

Vagyis mindvégig megőriztem azt az elképzelést, hogy a színház és a dráma ugyanúgy fontos a fiatalok-

nak, mint a folyamat maga. Hangsúlyozom: ez folyamat! Úgy érzem, ezek azok a dolgok, amik egyedivé 

tették a munkámat.  

– Milyen visszajelzéseket kap a könyvről? 

Valószínűleg nem kapok már túl őszinte visszajelzéseket. Az emberek azt gondolják, hogy híres ember 

vagyok, így minden, amit csinálok, jó. Még akkor is, ha nem működik. Van azért néhány ember, akiket 

hosszú évek óta ismernek, és nagyon örülök, hogy ők megmondják nekem az igazat. Támaszkodom is rá-

juk, ha ilyenfajta visszajelzésre van szükségem.  

Persze a fiatalok is visszacsatolnak. Épp azért gondolom, hogy sikeres a könyv, mert bárhova megyek, az 

emberek beszélnek róla. Tudnak a „konvenciós” megközelítésről, tudják, hogy egész életemben dolgoz-

tam rajta, és ezt el is mondják. Már megőszültem, és mára a tanárok sok-sok generációja ismerkedett meg 

vele. Ha olyan helyre megyek, ahol dráma-, vagy akár csak angoltanárok vannak, szinte elképzelhetetlen, 

hogy ne lenne ott valaki, aki tudná, hogy ki vagyok és mit csináltam. Ez persze nem jelenti azt, hogy kri-

tikus visszajelzést is kapok. Az egyetlen igazán korrekt kritika David Davis írásaiban jelent meg
14

. Rajta 

kívül Britanniában senki nem állítja, hogy a „konvenciós” megközelítés ne lenne helyes, vagy, hogy ez 

nem igazi dráma. Davis intelligens kritikus, vannak érvényes észrevételei, amiket figyelembe kell venni. 

De az övén kívül nincs igazán bíráló visszajelzés – hozzám legalábbis nem jutott el. 

– Milyen nyelvekre fordították le? 

Kantonira, mandarinra, arabra, csehre, magyarra és koreaira… 

– Mivel segítheti ez a könyv az érdeklődő tanárt? 

Azzal, hogy ad egy eszköztárat. A könyvben az olvasó egy palettát talál – ez nem maga a festés, vagy a 

festmény. A művészet a konvenciók használatában áll. Abban, hogy hogyan vegyítjük, rendezzük sorba, 

szerkesztjük egységbe őket. A konvenciók egy készletet alkotnak, ami az alkalmazható technikákból áll. 

Úgyhogy amikor megakadunk, fellapozhatjuk a könyvet. Ez a könyv olyan formai ötleteket kínál, amik 

alkalmazhatók a munkában. Így tud segíteni.  

A nagy drámatanárok mind így dolgoznak. Még ha tagadják is. Cecily O’Neill és Dorothy Heathcote is 

konvenciókat használnak. Drámamunkáik nem teljes mértékben eredetiek, mindketten gyakran alkalmaz-

nak már meglévő struktúrákat és gyakorlatokat drámáik bizonyos pontjain. Amikor ezt észrevettem, úgy 

                                                      
14 Davis, David: Edward Bond and Drama in Education. In Edward Bond and the Dramatic Child, 2005, Trentham Books, Stoke-

on-Trent, Nagy-Britannia 
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gondoltam, erről beszélni kellene. Azonosítani kellene és megosztani mindenkivel azt az eszköztárat, 

amit a nagy drámapedagógusok is használnak drámamunkájuk felépítéséhez.  

– Gondolja, hogy tanítható annak a művészete is, hogy hogyan komponálhatunk meg egy órát ennek az 

eszköztárnak a segítségével? 

Miért? Tanítható bármilyen művészet? Ugye, nem! Úgy értem, odaadhatjuk az embereknek az eszközö-

ket, megismertethetjük velük a hagyományt, mutathatunk nekik példákat, megízleltethetjük velük a drá-

mát, azután elemezhetjük mindezt és reflektálhatunk rá – de ez művészet, tehát kreativitást igényel. Az 

embereknek gyakorolniuk kell. Ha valaki zenész akar lenni, ahhoz tízezer órát kell gyakorolnia. Ha szí-

nész, akkor is. Senki sem képzelheti, hogy csak úgy, egyszerűen művésszé válik. Én sem tudok senkiből 

sem művészt csinálni. Tudok viszont neki segíteni, hogy fejlődjön, kínálhatok példákat, és elmondhatom 

a véleményemet arról, amit csinál. De nem tehetem őt művésszé. 

– Korábban említette, hogy senkinek sem engedte meg, hogy különbséget tegyen dráma és színház között. 

Ezek nem különböző dolgok? 

Nem. A Structuring Drama Work végig a színház szót használja. Ez annak idején felháborította az em-

bereket. A könyv szerint a „tanár szerepben” csak egy a konvenciók közül. Az olvasók haragudtak emiatt, 

azt gondolták, ez árulás. Számomra viszont – már a kezdetek óta – nem volt különbség dráma és színház 

között: ez mind színház. Most például Shakespeare-t tanítunk folyamatdrámával. Ezt mindenki színház-

nak nevezi. A különbségtétel teljesen fantáziátlan. Azokra az emberekre jellemző, akiknek szükségük van 

a skatulyákra. Csak a minden kreativitást nélkülöző emberek választják külön a drámát és a színházat – 

csak hogy beszélhessenek valamiről. 

– Mitől színház az Ön drámaórája? 

A színház négy közismert alapfeltételének érvényesülésétől: attól, hogy választott kontextusban zajlik, 

amennyiben döntés kérdése, hogy csinálunk-e drámát/színházat; hogy vannak közösségi és művészi sza-

bályai; hogy a játszók valósága (az idő és a tér) átalakul; a játszók és a nézők közötti interakciótól. Az 

mindegy, hogy ez a színpadon, vagy az osztályteremben játszódik-e. Idő, tér, tárgyak, emberi jelenlét, 

csend: ugyanazok az anyagok és alapelemek, mint a színpadon – hiszen színházat csinálunk! Gondoljuk 

csak meg, hogy mennyi időt is tölt valójában egy színész a színpadon a közönségnek játszva! Amikor 

még próbálnak, ugyanazokat a dolgokat csinálják, amiket mi. Ugyanúgy dolgoznak az igazság feltárásán, 

mint mi. Semmilyen értelmes megkülönböztetést nem tudok elképzelni az úgynevezett színház és az úgy-

nevezett dráma között. 

– Melyek a legfontosabb pillanatok a drámaóráin? Mitől válnak színházi élménnyé? 

Nos, színházi élménnyé a színház teszi őket… Azért járunk színházba, hogy érezzünk, hogy megérintsen 

bennünket, hogy átéljük a szépség, az öröm, a rettegés, a harag, a frusztráltság, a düh pillanatait. Hogy 

érezzünk valamit, hogy az egész testünket érintő fizikai élményben legyen részünk – és ez igaz az osz-

tályteremre is. Viszont ha nem gondoljuk azt, hogy színházat csinálunk, akkor soha nem is élünk át szín-

házi pillanatokat. Én megalkotom a színházi pillanatokat a drámaóráimon. Ezek a pillanatok nem vélet-

lenszerűen születnek. Ugyanúgy, ahogy a rendező gondoskodik róla, hogy a színházi utazás egy nagy 

intellektuális, érzelmi és fizikai intenzitás felé vezessen. A drámaórán ezekért a pillanatokért dolgozni 

kell. És a fiatalok megélik ezeket az intenzív pillanatokat.  

Azután a köztük zajló párbeszéd lesz a fontos. És ezek a pillanatok teszik számukra fontossá, azért kell 

beszéljenek róla, amit ezek a pillanatok jelentenek a számukra. A színház a társadalmi párbeszéd része, 

úgyhogy szól arról is, aminek megbeszélésére a fiatalokat ezek a pillanatok késztetik. Szól azokról a kap-

csolatokról, amelyeket úgy szereztek, hogy együtt csinálták a színházat. Ezek a kapcsolatok valódivá és 

igazzá teszik ezeket a párbeszédeket. Ez az, amiért szívesen csinálják.  

Nincs olyan, hogy valaki bejön a terembe és ez ne érintené meg. Mindannyian voltunk gyerekek, mind 

játszottunk. A képzelet kulturálisan meghatározott, viszont nem kulturálisan konstruált, szemben például 

a kreativitással. A képzelet a DNS-einkben van, része annak, amik vagyunk. Az, hogy elképzeljünk dol-

gokat, vagy épp a képzeleten alapuló reakcióink nem olyan dolgok, amiket oda kellene adni az emberek-

nek. Lehet, hogy fel kell ébresztenünk bennük, de ott vannak mindannyiukban. Olyan valami ez, amit ki 

lehet hozni az emberekből, mert ott hordozzák magukban. Mivel rendelkeznek vele, nem lehet odaadni 
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nekik. Mi, drámatanárok azzal dolgozunk, ami már bennük van. Azzal dolgozunk, amit magukkal hoznak: 

belülről kifelé.  

Ha valaki eléri saját határait, tudjuk, hogy ennek gyökere a kisgyermeki játékban van. Ha bárki bejön a 

terembe – hiába van esetleg zavarban, hiába unatkozik, vagy mérges –, biztosan érzékeli, hogy mi az a 

dráma, mi az a színpadi reakció. Az soha nem történhet meg, hogy nem veszi észre, hogy a környezet 

megváltozik, mert valaki mondott, vagy csinált valamit. 

Ugyanakkor nem gondolom, hogy olyan sok naturalisztikus drámai formának kellene előkerülnie. Sze-

rintem sokkal több költészetnek kell lennie abban, amit az osztályteremben csinálunk, és több csinálásnak 

és gyakorlásnak. Számomra az, hogy pusztán naturalisztikus szerepjátékokkal dolgozzunk, nagyon felüle-

tesnek tűnik. 

– Mit ért a naturalisztikus és költői szembeállítása alatt? 

Nagy különbség van aközött, hogy átéljük a drámát, és aközött, amit én a konvenciókkal csinálok. Ta-

nárként szerepbe lépve átéled a drámát: a reális életidőt éled át, úgy reagálsz, ahogy a való életben tennéd 

– ez a naturalizmus. És ez megtévesztő. Az emberek azt képzelik, hogy mert ez olyan, mint a valóság, va-

lahogy igazabb is, mint a színházi munka (ami koreografikusabb, absztraktabb) – pedig ez képtelenség. 

Nem attól lesz igazabb valami, mert valóságosnak tűnik. Hogy őszinte legyek, számomra a valósághű 

szerepjátékra való törekvés unalmasnak tűnik. 

– Mit gondol, a drámaórákon mindenképpen kell, hogy legyen valamiféle katarzis? 

Attól függ, mit ért katarzison. Erkölcsi megtisztulást, vagy valami „rendben van” érzést az óra végén? 

Úgy gondolom, valami zárlatnak mindenképpen lennie kell, de ez a zárlat lehet epizodikus, mint Brecht-

nél. Nem arra utal, hogy a történetnek, vagy a felfedezőutunknak a végére értünk, csak arra, hogy egy 

adott utazást fejeztünk be. Ez különösen igaz, amikor Shakespeare-t tanítunk. Nem taníthatjuk az egész 

Hamletet egy lendülettel – akkor meg milyen zárlatról beszélünk? „Ez a látogatás befejeződött, ezt elvé-

geztük. A látogatásnak ez és ez volt az értelme, formája, szerkezete…” Nem küldhetjük ki a gyerekeket 

feloldatlan érzésekkel. Ugyanakkor nem kell, hogy „helyre tett” érzésekkel engedjük el őket: távozhatnak 

mérgesen, feldúltan, rosszkedvűen, a befejezetlenség érzésével, és vágyva arra, hogy folytassák a munkát. 

Számomra azonban van egy aranyszabály: nem szabad őket kiengedni a teremből anélkül, hogy ne érez-

nék, van azért némi remény. Még ha kevés is, még ha nem is könnyű megtalálni, nem zárhatjuk el előlük, 

mert fiatalok. Miért élnének, ha nincs remény?! Úgyhogy a megértés és a remény (mert mindig van re-

mény!) fontosabbak számomra ebben a tekintetben, mint az érzések helyreállítása, vagy a lelkek megtisz-

títása – vagyis a katarzis, a szó megszokott értelmében.  

– Ha egy jó színházi előadástól katarzist várunk, miért nem támaszthatjuk ugyanezt az igényt egy dráma-

órával szemben? 

Ehhez azt kellene feltételeznünk, hogy a színház katartikus – nem gondolom, hogy az. Nem hiszem, hogy 

a katarzisért járnék színházba. A szépségért járok oda. Azért, hogy megragadjon és lekössön, hogy fel-

bosszantson, hogy megríkasson. Nem azért, hogy lelkileg megtisztuljak. Ha mérges vagyok, nem azért 

megyek színházba, hogy ne legyek az, hanem valószínűleg azért, hogy még mérgesebb legyek tőle. Egy-

szóval a katarzis nem fontos fogalom a számomra. Nem keresem a saját életemben, és nem próbálom elő-

idézni drámatanári munkámban sem. 

– Mi a legfontosabb Önnek a színház- vagy drámacsinálásban? 

Az, hogy csatlakozzak a társadalmi párbeszédhez, ami arról szól, hogy kik vagyunk, és mik leszünk eb-

ben a világban, amiben élünk, és hogy mit fogunk, mit kell tennünk ezért. 

– Miben különbözik ez bármilyen más párbeszédtől ugyanebben a témában? 

Abban, hogy eljátsszuk, hogy munkánk az emberi cselekvésre és annak következményeire fókuszál. A 

mai színház céljai nem különböznek az V. századi athéni színház céljaitól. Az V. századi athéni színház 

nem a művészetek egyike volt, hanem a korabeli politika, filozófia része. A politika, a filozófia és a szín-

ház egységben létezett. Egyik oldalon volt a zene, a tánc, a művészetek és a kultúra; a színház – a másik 

oldalon – mindig is az athéniak politikai életének része volt. Számomra még mindig ez az abszolút igaz-

ság. Én nem tartozom a művészetekhez – én a humán tudományokhoz tartozom. Az én drámám a humán 
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tudományok része, együtt a politikával, az irodalommal, a történelemmel, a filozófiával. Az én drámám 

nem a tánccal és a zenével képez egységet, mert máshova tartozik. Tehát az én drámám az emberről szól.  

Ami csodálatos Shakespeare-rel kapcsolatban, hogy ő olyan kérdéseket tett fel magának, amikre nem is-

merte a választ. Sőt, nem is próbálta megadni a választ. Számomra mai napig ez az érvényes tanári atti-

tűd: olyan kérdéseket kell feltennünk a fiataloknak, amikre nem tudjuk a választ, és nem is kell megpró-

bálnunk magunknak megválaszolni azokat. Abban kell segítenünk a fiatalokat, hogy észrevegyék, milyen 

bonyolultak a kérdések. Én gondolkodtatom őket. Számomra a színház az együttlét művészete. Ezért csi-

nálom. Ami a drámát fontossá teszi az életemben az az, hogy segíthessek az embereknek együtt lenni és 

látni, milyen az együttlét. Megérteni az együttlétet és gyakorolni azt. Dramatizálni az együttlétet. Meg-

nézni az együttlét lehetetlenségét. Megvizsgálni, miért nem tudunk együtt lenni? Ez egy közösségi művé-

szeti forma: közösségben csináljuk, közösségben éljük meg és a közösségire fókuszál. Ez az, ami fontos-

sá teszi. 

– Ön szerint a dráma milyen szerepet kapna egy ideális iskolában, vagy egy ideális oktatási rend-

szerben? 

Nos, ha ez egy ideális iskola, akkor a drámának a tanterv középpontjában kell állnia. Nem? Hiszen – 

ahogy a „szakértő köntösében” bizonyítja – a kisebb gyerekeknek az egész tantervet a valós életet integ-

ráló tanulás köré szervezhetjük. A fiatalok felölthetik a kötelességét teljesítő és szakmai feladatokat ellá-

tó felnőtt köntösét, és ezen a szerepen keresztül az adott problémákra fókuszálva jelenik meg az egész 

tanterv. És ahogy a gyerekek nőnek, a drámának továbbra is a tanterv centrumában kell maradnia, hiszen 

– ahogy mondtam – ez a humán tudományok magja, és egyben a közeg, ahol a gyerekek fejleszthetik ál-

lampolgári tapasztalataikat, gondolkodhatnak az állampolgárságról és elmélyülhetnek annak kérdéseiben. 

Rabindranath Tagore (a híres indiai költő, író és nevelő) a huszadik század elején létrehozott egy iskolát, 

hogy az indiaiakat felkészítse a függetlenségre. Az ő tanítványai a múlt század húszas éveiben minden 

nap drámáztak, mert Tagore azt akarta, hogy „más emberek cipőjében járjanak”. A dráma az ő iskolai 

tantervének a magja volt.  

De én jól elvagyok azzal is, ha a dráma nem játszik lényegi szerepet a tantervben. Jönnek a tanítványaim 

és azt kérdezik: „Miért nem veszik az emberek komolyabban a drámát?”, „Miért nem kap nagyobb szere-

pet a dráma?”, la-la-la… Egyszerűen nem lesz ilyen. Minden nyugati országban megvan a tantárgyak hie-

rarchiája: a természettudományok, a matematika és a nyelvek vannak ennek a tetején, a művészetek pedig 

az alján – meg a dráma. 

– …és a humán tudományok is… 

…a humán tudományok is. De legeslegalul akkor is a dráma van. Mert a dráma politikus, komplex, prob-

lematikus, ellenőrizhetetlen. Amit az emberek, a fiatalok elmondanak a drámában, az zavaró lehet, na-

gyon politikus. És mindezen okok miatt nincs olyan kormány, amely központivá tenné. És ez rendben is 

van, mert maguknak a fiataloknak mégis alapvetően meghatározó a saját életükben és az iskolai tapaszta-

lataikban. És néha ez az egyetlen közeg – épp azért, mert a margón van –, amelyben őszinték lehetünk ve-

lük, és ők is őszinték lehetnek velünk. Megváltoztathatjuk a tanulásról alkotott véleményüket és egy elté-

rő pedagógiai kapcsolatot kínálhatunk nekik, amire reagálhatnak, és amit szerethetnek. A mai napig 

kapok e-maileket tanítványoktól (akik megtaláltak a Google-on, vagy másutt), akik harminc évvel ezelőtt 

vettek részt az óráimon. Még mindig pontosan emlékeznek a drámaórák tartalmára. Még mindig él ben-

nük. Azóta üzletemberek lettek, vagy bármi mást csinálnak, de még mindig nem felejtették el, amiről az 

órákon játszottak. És igen: a dráma valóban nincs a tanterv szívében, de valószínű, hogy nem is lesz… Én 

azt gondolom, ez jó így. 

– Képzeljük el, hogy ez az ideális oktatási rendszer megvalósul. Megváltoztatná az életünket, a társadal-

munkat, ha mindannyian részesei lehetnének egy effajta közösségi tanulásnak? 

Nos, természetesen, igen. Nézzen csak körül az utcán! Mindenkiről meg lehet mondani, hogy foglalko-

zott-e drámával, vagy sem. A közömbös emberek, akik nekimennek a másiknak, akik durvák, akik soha-

sem mosolyognak, nem integetnek, és nem köszönnek – nem tanultak drámát. Bárki, aki valamit is ért be-

lőlem, tudja, hogy az egész életemet annak az eszmének szentelem, hogy miközben a színpadi szereplést 

gyakoroljuk, közösségi szereplést tanulunk. A dolgok, amik visszatartanak bennünket a szerepbe lépéstől: 

a megalázástól való rettegés, a feszélyezettség, a kortársak kritikájától, visszajelzéseitől való félelem, az 

apátia – mindazok az okok, amik miatt nem akarunk játszani, ugyanazok, mint a való életben.  
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Engem az érdekel a folyamatdrámában, hogy semmi sem történik benne mindaddig, amíg a gyerek el nem 

kezd játszani. Szó szerint semmi. Amit szerintem feltétlenül meg kell érteniük, az az, hogy az életben ez 

ugyanígy működik: ha valaki nem lép (fel), nem cselekszik – semmi sem történik. Ezt kell megtanulniuk 

a drámaórákon, és azután magabiztosabb társadalmi szereplőkké kell válniuk a való életben. Vagyis az én 

célom nem az, hogy színművészeket neveljek a tanítványaimból, hanem az, hogy – színészi készségeik 

fejlesztésével – jobb társadalmi szereplőkké tegyem őket. 

– Kifejtené részletesebben, hogyan segíthet a dráma a demokratikus állampolgárság kialakításában?  

Néha a drámaóra az egyetlen hely, ahol a demokratikus állampolgárságot fejlesztik. Akkor segít, ha az 

egész iskola mintegy átöleli az állampolgárságot és a drámát. Arra gondolok, hogy a gyerekek polgárok-

ként kezdik az életüket, csakhogy az iskolában – és később, amikor majd dolgozni kezdenek a munka-

helyükön – lekopik róluk ez a szerep. De polgárként indulnak, és ez az, amiért a mi munkánk gyökerei a 

gyermeki játékhoz és a demokráciához nyúlnak vissza. A drámatanítás során ezt a kettőt hozzuk egység-

be. A gyerekek arra használják a játékot, hogy a „köz” részévé váljanak általa, hogy tanuljanak a sze-

mélytelen, beleérző, elfogulatlan viselkedésről, amire a polgároknak szükségük van ahhoz, hogy demok-

ratikus életet élhessenek. Önmagában a dráma természetesen nem segít ebben – ez ugyanis teljes 

mértékben a drámatanár pedagógiai munkáján múlik. Az én tapasztalatom szerint az, hogy ez „ilyen drá-

ma”, az meg „olyan dráma”, nem annyira fontos, mint az a pedagógia, amit a drámatanár, a színész, vagy 

a rendező gyakorol. Vagyis a fiatalok számára a különbség nem abban van, hogy ez előadás-e, vagy fo-

lyamat, hogy színházi vagy osztálytermi dráma. Számukra a legnagyobb különbséget a pedagógia jelenti, 

hogyan viszonyul hozzám a tanár?”, „hogyan viszonyulok én az osztálytársaimhoz?”, „elfogadottnak ér-

zékelem-e a szabályainkat?”, „kiérdemelt-e a tanár tekintélye?”.  

Magunktól is ismerjük azokat a dolgokat, amik a demokratikus magatartást jellemzik: kritika, választás, 

autonómia, önálló törvényalkotás, önbecsülés és önkritika – vagyis mindazok a dolgok, amik a dráma-

órákat jellemzik. Ezeknek egyébként az iskola más színterein is meg kellene jelenniük, hiszen ha iskolai 

szinten sem vagyunk képesek a demokrácia modellezésére, hogyan tudnánk azt megvalósítani társadalmi 

szinten? És vajon mire készítik fel a mi iskoláink a fiatalokat? Talán a demokratikus életre? Nos, ameny-

nyiben igen, úgy arról kell gondolkodniuk, hogy mit is jelent demokratikus életet élni; hogy az iskola ho-

gyan tudja ezt modellezni; hogy hogyan lehet elérni, hogy a fiatalok minél többen bevonódjanak valami-

be, amit ők maguk szerveznek, nem pedig az iskola szervezi számukra. Hogyan kapnak a fiatalok 

lehetőséget az önszerveződésre; arra, hogy eldöntsék, kik akarjanak lenni, és hogyan; milyen eszközökkel 

érik el, hogy azzá válhassanak, amivé akarnak – vagyis hogy ez hogyan történik az iskolában, vagy törté-

nik-e egyáltalán?  

Sok esetben ez csak a drámaórákon történik meg, vagy – érdekes módon – a tornateremben. Mert sok ha-

sonlóság van a kettő között, illetve sok fiatal számára a sport jelenti azt az utat, amin járva megérezhetik, 

kik is valójában – míg más gyerekek a drámában és a színházban lelik fel ugyanezt. 

– Ennyire különbözik a drámatanár más tanároktól? 

Nos, nem ők különböznek ennyire – maga a dráma más: abban az értelemben, hogy senkit sem kötelez-

hetünk, hogy csinálja. Ha én matematika tanár vagyok, minden tanítványomnak foglalkoznia kell a mate-

matikával. És az angollal, ha angolt tanítok. De ha drámatanár vagyok, nem írhatom elő a tanulóknak, 

hogy részt vegyenek a drámában. A tanulóknak ugyanis akarniuk kell csinálni a drámát. Ez pedig azt je-

lenti, hogy kifinomult pedagógiai és vezetői stílust kell kifejlesztenem, hogy a tanítványaim ne kényszer-

ből csinálják, amit kérek tőlük, hanem azért, mert ők akarják csinálni. Vagyis azért fogadnak nekem szót, 

mert követni akarnak, nem pedig azért, mert nincs más választásuk. Ez minden létező tantárgyétól nagy-

ban különböző pedagógiai klímát teremt. 

– A drámatanár mennyire kell, hogy céljának tekintse a demokratikus állampolgárság fejlesztését? 

Ez az egyetlen cél. 

– Gondolja, hogy ez egyenértékű egy igazi demokratikus diákönkormányzati rendszerrel, amelyben a 

döntéshozók közvetlen felelősséget viselnek a tetteikért – a drámaórák biztonságos környezetétől távol? 

A demokrácia tanulásának ez a két módja azért különböző, nem? 
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Az én szememben nem, ahogy mondtam is már. Az én drámám az V. századi Athénban gyökerezik, ahol 

a színpad a politika része volt – vagyis nem különült el tőle, a polgárok politikai életének része volt. Nem 

úgy fogták fel, hogy itt a dráma, itt meg a demokrácia. Nem: a demokráciának szüksége van a drámára. 

– Miért? 

Mert ez az a közeg, amelyben összejövünk, hogy kritikával élhessünk a világ dolgainak alakulásáról. Na-

gyon fontos az athéniaknál, hogy ők voltak az első olyan társadalom, amelyik nem tekintette barbárnak az 

ellenségeit. A perzsa háborúk idején játszották a Perzsákat, más szóval a trójai nőket (az ellenségeiket) 

hősként mutatták be, hogy emlékeztessenek arra: akikkel harcolnak, azok civilizált, intelligens, érzékeny 

emberek, akárcsak ők maguk.  

Most hol van színház Afganisztánról, hol van Irakról? Hol van színház a kapitalizmusról? Társadal-

munkban, vagy pontosabban az angol társadalomban egyszerűen nincs már igazi hagyományos, politikus 

színház, amit az emberek az életük részének és nélkülözhetetlennek látnának, ahová rendszeresen eljárná-

nak… Talán Londonban van ilyen… nem tudom… Vagyis nem jár együtt a demokráciával. Pedig nem 

lehet demokratikus életet élni olyan színház nélkül, ami – ahogy említettem – a társadalmi párbeszéd ré-

sze, és nem olyan színház, ahová csendben megyünk be, ahonnan csendben jövünk ki – és azután soha-

sem beszélünk róla többet.  

A mi munkánk lényege az, hogy a részvételen alapszik. Mi már nem élünk részvételi demokráciában. 

Minden, amit teszünk, az az, hogy négyévente odaadjuk valakinek a szavazatunkat. Ez olyan, mint szín-

házba járni, és hagyni, hogy a színészek játsszanak nekünk. A hagyományos színháztól eltérően a miénk 

a részvételen alapszik, és azt tanítja, hogy ha nem veszel részt teljesen a társadalom életében, akkor – az 

athéniak szavaival élve: apolitikus vagy, és kívül helyezed magad a közösség életén. Ezt a drámából lehet 

megtanulni, mert ha abban nem csinálsz semmit, nem is történik semmi. 

– Acting together; ensemble as a democratic process in art and life című írásában
15

 kiemeli a modern 

művészi együttes és az ókori görög „ekklesia” közös alapelveit. Ugyanakkor kiáltó a különbség a két kor 

társadalmának és tudásának, szakismereteinek összetettsége és koherenciája között. Mit gondol, a drá-

mával való tanulás segíthet nekünk megbirkózni a létezés e modern problémáival? Hogyan? 

Nem tudom. Azt viszont tudom, hogy ha nem tudjuk modellezni a demokráciát harminc emberrel egy 

osztályteremben, akkor kérdéses, hogy képesek leszünk-e rá társadalmi szinten – milliókkal. Az én szán-

dékom tulajdonképpen az, hogy minden egyes órámon a demokratikus élet egy-egy modelljét hozzam lét-

re – harminc emberrel. Remélem, hogy a közös tanulásnak és az együttélésnek ezek a tapasztalatai inspi-

rálják a fiatalokat, hogy a társadalomban és aktivista tevékenységeik során alkalmazni tudják ezeket a 

közös alapelveket. Egyetértek Michael Boyddal, a Royal Shakespeare Company művészeti igazgatójával, 

aki szerint fel kell tenni a kérdést: képes-e vajon egy művészi társulat sikeresebben képviselni azt a vilá-

got, amiben élni akarunk, mint mi magunk? És ez az, ami elkeserít engem az iskolával kapcsolatban: ha 

nem tudunk egyenlőkként, igazságosan és pozitívan együtt lenni az iskolában, akkor hogyan tudnánk biz-

tosítani ezt az egész társadalomban?  

Úgyhogy én valószínűleg nem tudom megváltoztatni a világot, de megpróbálhatom modellálni húsz-har-

minc embernek egy-egy alkalommal. Nem emlékszem pontosan Brecht szavaira, de gyönyörűt mondott. 

Azt mondta, nem tudja, hogy húszévnyi aktivista színházzal megváltoztatott-e bárkit is, a közönséget, a 

tudatokat, vagy bármit, de azt tudja, hogy őt megváltoztatták azok az emberek, akikkel dolgozott, és le-

het, hogy ő is megváltoztatta őket. Ahogy az életben, a színházban is egymást fejlesztjük.  

Szóval: a politikusok ülhetnek a parlamentben és mindenféle törvényeket hozhatnak, ez nem az én aszta-

lom – az én választásom az, hogy gyakorló drámatanár legyek, és számomra a drámaműhely a mértéke 

annak a demokratikus társadalomnak, aminek a megteremtésére törekszem. Azt gondolom, hogy amit ez-

zel mindenképpen elérhetünk, az az, hogy nagyon nehéz úgy távozni egy drámaprogramról, hogy az em-

ber ne érezne többet embertársai iránt, és ez alapvetően fontos a demokratikus élethez.  

– Amit én el is tudok fogadni a „katarzis élményem” helyett. Most épp mivel foglalkozik? 

Mostanában – nem örökre, csak mostanában – az utolsó két év jóformán minden napján a Royal Shakes-

peare Companyval végzett közös projektünkön
16

 dolgozom, melynek célja hogy fejlesszük a Shakes-

                                                      
15 Neelands, Jonothan: Acting together: ensemble as a democratic process in art and life. Research in Drama Education: The 

Journal of Applied Theatre and Performance, 14. kötet, 2. szám, 173-189. oldal 
16 www.teachingshakespeare.ac.uk/about.aspx 
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peare-tanítást, szerte a világon. De ez tulajdonképpen egy trójai ló, mert ha azt mondjuk a kormányzat-

nak, hogy „legyen több dráma az iskolákban”, ők arra gondolnak „legyen több Shakespeare az iskolák-

ban” – szóval „igen, legyen több Shakespeare az iskolákban”. Vagyis az, hogy elköteleztem magam en-

nek a projektnek, az részben arról szól, hogy Shakespeare ajtókat nyithat ki – annál is inkább, mert mi 

folyamatdrámával tanítjuk. Másfelől a színház nem érthető meg anélkül, hogy értenénk valamit Shakes-

peare-ből is. Olyan sok minden van Shakespeare-ben, ami megragadja a fiatalokat: a kérdések, amiket 

feltesz – amikre nincs válasz, a jellemek komplexitása…  

Igen, ezt csinálom mostanában. Sokat tanítok Shakespeare-t, amíg megvan az üzleti háttér, amit ezért kel-

lett megteremtenünk, mert nem lesz állami pénz, vagy bármi, ami segítené a munkánkat. A projekt ko-

moly internetes felülettel rendelkezik, ami felveti a kérdést, hogyan lehetséges távoktatásban tanítani ta-

nárokat arra, hogy aktív részvételen alapuló módon tanítsanak. Mindannyian tudjuk, hogy ott kell 

lennünk a műhelyfoglalkozásokon, hogy együtt kell lennünk az emberekkel ahhoz, hogy drámát taníthas-

sunk nekik. De ahogy már a legelején is mondtam, az, ami engem drámatanárrá tett, az egy harmincéves 

fekete-fehér, szemcsés videofelvétel megtekintése volt… – Gavin Boltoné, aki néhány fiatallal volt egy 

teremben – ez megváltoztatta az életemet. Úgyhogy én abban reménykedem, hogy azon keresztül, amit 

létrehoztunk és létrehozunk, képesek leszünk világszerte olyan tanárok ezreit megérinteni, akiknek kü-

lönben eszükbe sem jutna ez a megközelítés, vagy munkamódszer. Shakespeare miatt jönnek hozzánk, de 

amit felfedeznek, az több mint Shakespeare.  

– Mitől egyedülálló ez a projekt? 

Hát attól, hogy a Royal Shakespeare Company messze a legnagyobb színház a világon. Ez az a hely, ahol 

a drámatanárok, kutatók és tudósok a leginkább összpontosulnak. Úgyhogy számunkra, akik itt ugyanaz-

zal a módszerrel, ugyanazokban a folyamatokban és ugyanazzal a látásmóddal dolgozunk, olyan közeg 

ez, ami még sohasem adódott a világon. Ez az, ami egyedülállóvá teszi. 

– Bevezetés az Antigonéba
17

 című óratervében a művet lenyűgöző dialektikus egységben tanítja a görög 

tragédia és a színház elemeivel – a kor ethoszába avatva be ezzel a tanulókat. Mi segíthet a drámataná-

roknak friss életet lehelni a tanítandó klasszikusokba? 

A drámamunka strukturálása (structuring drama work)! Előveszem a konvenciókat és megnézem, hogyan 

nyitják a művet. A munka az Antigonéval állóképes gyakorlattal kezdődik, van benne szoborépítés stb. 

Vagyis ugyanazokat a konvenciókat használja, ugyanazt csinálja, mint amiket egy folyamatdrámában 

használunk, csinálunk: a formaválasztáson keresztül teremtjük meg a kapcsolódási pontokat a tartalom-

hoz. 

– Köszönöm szépen az interjút! 

Az élet tükre – játsszunk mesét!  
Körömi Gábor 

Kovács Éva könyvét az Unio Mystica 

Könyvkiadó jelentette meg 2013-ban 

2013 augusztusában Kovács Éva drámapedagógus kollégám foglalkozást tartott a Magyar Drámapedagó-

giai Társaság Mezítlábas dráma című rendezvényén, a Marczibányi téren. Azon a délutánon egy énekes 

talányos történetével ismerkedtünk meg. Éva csillogó szemmel mesélte el Barkalusz meséjét, közben ját-

szott velünk. A foglalkozás végén előkerült egy könyv, melyben ez a mese is szerepel, sok más gyönyörű 

történettel együtt. Érdemes végigolvasni. 

Miért?  

Érzékeny, emberi történetekkel találkoztam, melyeket egy pedagógus mesél nekünk. De nem csak mesé-

ket kapunk. A történetek egy-egy pontján az író-foglalkozásvezető feladatot ad olvasóinak, miként azt, 

gondolom, saját csoportjával is teszi: kérdéseket tesz fel, játékot javasol. Bár a mesék nem elágazásosak, 

tehát akárhogy döntünk, bármit is találunk ki a megadott feladatban, a mese mindenképpen csak egy 

                                                      
17 Neelands, Jonothan: Beginning Drama 11-14, David Fulton Publishers, 1988, Nagy-Britannia 
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irányba folytatódik tovább, a játékok mégis fontosak: segítik a szituáció jobb megértését, a problémához 

való közelebb kerülést. Nem hagyományos értelemben vett drámaórák ezek, sokkal inkább olyan foglal-

kozások, melyekben a dramatikus elemek kiegészítik, elmélyítik az élményt, segítve ezzel a történet jobb 

megértését. 

Az író sok esetben a történet továbbgondolását, befejezését ránk bízza. Döntsük el, hogyan ér véget a me-

se, miként dönt a főszereplő vagy a közösség. Több mese után kínálja fel az olvasó-játszóknak feladat-

ként, hogy találjuk ki a mese utóéletét, jelezve, hogy érdemes továbbgondolni, mi fog történni 5-10 év 

múlva a szereplőkkel. A feldolgozáshoz ajánlott feladatok egy felkészült és régóta együtt dolgozó színját-

szó csoportnak is izgalmas kihívás jelentenek, de egy kevésbé gyakorlott csoport (tegyük hozzá, egy ke-

vésbé gyakorlott csoportvezető) számára sem megoldhatatlanok. Minden fejezet után jegyzetlapokat fűz 

be a könyvbe, hogy aki olvassa, játssza, tanítja, saját jegyzeteivel kiegészíthesse a feldolgozást. Ahogy az 

alcím is jelzi, Kovács Éva nem csak mesét olvasni, hanem játszani is hív a történeteivel. Így egyszerre 

használhatjuk mesekönyvként és foglalkozásvázlatként is „Az élet tükré”-t. 

A tizenhat történetet keretező szituáció egy gyermekkorba visszavezető helyzet: egy öregember – Bandi 

bácsi – mesél a gyerekeknek, köztük Évának, és nekünk. Hallgatják, hallgatjuk, s közben megismerke-

dünk egy különös, néhol tündéri, gyermekkori világgal, melyben a falusi élet szinte változatlan, ahol a 

közösség tagjai a sors és a történelem viharaiban is kitartanak egymás mellett. Világuk minden nehézség 

és szegénység ellenére emberibb, mint a mi, mai, összevissza világunk.  

Kovács Éva gyermekszínjátszó rendező, drámatanár, pedagógus, tanítványaival évek óta a Weöres Sán-

dor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó sikeres résztvevője. Most írt egy könyvet a gyermekkoráról, a 

tündéri találkozásairól, a játékairól. Minden történetében van valami örök bölcsesség, egy csepp ember-

ség. A mesék nyelvezete külön figyelmet érdemel, míves mondatok gondolkodtatják el az olvasót. Engem 

ezért is ragadott magával.  

A történet egyes részei közé beékelt feladatok nem csak ötletadásnak jók, hanem segítségükkel bepillant-

hatunk Éva műhelyébe is, hogy miként dolgoz fel ő történeteket tanítványaival. A végén néhány gyerek 

mesél a foglalkozásokon szerzett élményeiről. A könyv illusztrációit is a csoport által készített, bizony 

néhol csak vázlatszerű rajzok adják. 

Történetet mondani nehéz: egy csoportot lekötni, mindenki figyelmét fenntartani, bevonni mindenkit nem 

olyan egyszerű feladat. De a mesehallgatást is tanítani kell, hogy képesek legyenek a szavakból belső ké-

peket, saját világot teremteni az olvasók és a hallgatók. Ezt is tanítani–tanulni lehet ebből a könyvből.  

A történetek akkor erősek, akkor válhatnak személyessé, ha hiteles ember írja őket. Éva ilyen, ezért is 

ajánlom történeteit mindenki figyelmébe.  

 

 

Titokzatos babák 
– mesebolt – 

Kunné Darók Anikó 

Csoport: ide is kéne valami, életkor, létszám 

Fókusz: „Mit tehetünk, ha idegen kultúrájú gyermek kerül a csoportba?” 

Szükséges eszközök: öntapadós cédulák, kulcscsomó, karton, filctoll, játék tárgyak, polc, szőnyeg, játék 

eszközök, tárgyak  

Játéktér: átrendezhető játszó szoba, üres polc, amit játék tárgyakkal rendezünk be, körbe rendezett szé-

kek, vagy tornapad, ami a gyermekek által megformált játék babák polca lesz 

Beépített szerepek: boltos/1, új játék baba/2 

1. Ráhangolás 

Játékeszközök hangpárjának felismerése. A tanár, különböző anyagú játékeszközöket visz a játéktérbe. 

Minden tárgy sajátos hangú és mindegyikből kettő van. 

A gyerekek elvehetnek egy-egy tárgyat a szőnyegről, kipróbálhatják a hangját, majd egyenként megmu-

tatják hangjukat, felfedezik hangpárjukat. Megbeszélt, hangos jelre elbújnak a tér bármely zugába, ahol a 

többiektől elfordulva elhallgatnak. A játékvezető odaoson egyenként a gyerekekhez, akik vállérintésre 

megszólaltatják játékeszközüket. A „hangtestvér”, felismerve a párt, „válaszol”, ezek után előcsalják 
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egymást és a játékpolcon elhelyezik tárgyaikat, majd a szőnyegen gyülekezve fülelik, hogyan találnak 

párra a többiek.  

Amennyiben a csoport hosszabb ráhangolást igényel, a hangpár-kereső játékot megelőzheti a Mi van 

a zsákban? tapintós-érzékelő játék. 

2. Kontextusépítés 

(Kik vagyunk? Hol vagyunk? Mikor?) 

„Az előző játékkal berendeztétek egy játékbolt kirakatát. Most rendezzünk be egy olyan hátsó raktárt, 

ahol a boltos a számára különleges babák, figurák gyűjteményét tárolja! Ezeket sosem adja el. A játé-

kunkban Ti fiú és lány babák lehettek. Találjátok ki, kik szeretnétek lenni és gondoljatok arra is, hogy le-

gyen egy nagyon hosszú polc, amin mind elférünk!” 

 A játékvezető egy olyan baba (figura) szerepét választja, ami biztosítja a vezető státuszát. (Voltam 

már rendőr ezredes, tűzoltóparancsnok, lovag…)  

Megbeszélés 

Mindenki elmondja, milyen baba/figura lesz a játékban, majd megválasztja helyét a polcon. (Mindig van 

táncos Barbie, sellő lány, tűzoltó, pókember…) 

Megrajzolják 

egy öntapadós kis lapra a „vonalkódjukat”. „Mindenki ragassza ki magára, a kódot! Ha kulcscsörgést hal-

lotok, álljatok a helyetekre! A kulcs csörgése a boltos érkezését jelenti. Természetesen senki nem tudhat-

ja, hogyha magunk vagyunk, életre kelünk.” 

Amikor kész a kódok felragasztása, a babák közös mondókázásba kezdenek: Egy utcában volt egy bolt, 

abban mindenféle volt. Megbeszéljük, hogy amikor életre kelnek, ezt mindig elmondják. Ezután a gye-

rekek megválasztják, milyen testhelyzetben, a polc melyik részén, ki mellett állnak, és azt rögzítik, ellazí-

tás után újra próbálják. 

 

Tanár szerepben mint boltos (beépített szereplő/1) – kulcscsörgetés. „Csoda érdekes! Olyan érzésem 

van, mintha valaki járt volna az üzletben, amíg zárva volt. De a zár érintetlen. Hadd lássam a babagyűj-

teményemet! Ezektől sosem válok meg! (Majd igazgatja őket, leolvas egy-egy kódot, a mozdulatlan ba-

bákat csinosítja.) De majd elfelejtettem valamit, azt hiszem, még van idő a nyitásig…” (Kimegy, kulcs-

csörgés-zárás. ) A játékvezetőnek csak a szája mozdul, s kijelöl 1 vagy 2 játékost, hogy kémlelje, hogy 

biztosan elhagyta-e a boltos az üzletet. (Ezt általában érdemes arra rábízni, aki legnehezebben tudja tar-

tani a babaszobrot) 

Narráció 

„Életre kelnek a babák, lassan, óvatosan. Egy utcában volt egy…” 

Először csak a mondóka ritmusára mozdulnak, amit a tanár halkan, lassan elkezd mondani, mire a végére 

ér, hangosan mondják együtt. 

Megbeszélés 

„Üljetek ide körém, és találjuk ki, mit csinálunk titokban, amikor a boltos távol van!”  

A játékvezető az ötleteket óvodás által értelmezhető képekben felrajzolja. Ha segítség kell az ötletek be-

indításához, akkor javaslatomra megegyezünk egy közös köszönésben, dalban. Ötletként mindig szerepel 

egy-két közös játék, aminek kiválasztásánál előtérbe helyezem a gyors visszarendeződés szükségességét. 

(Volt játszócsoport, aki őrszemet is választott, hogy biztosan észrevegyük a boltos kulcscsörgését.) Ötle-

tek meghallgatása és konszenzus alapján elkezdődik az improvizáció a kulcscsörgésig. 

3. Probléma behozatala 

Kulcscsörgés, a babák újra mozgásstoppal a polcon. A boltos újra visszatér, és egy különleges babát hoz 

a raktárba (beépített szereplő/2 ). „ Hová is tegyelek?  Olyan messzi országból szereztelek, azt gondol-

tam, sosem leszel a gyűjteményem része.” Kimegy, de nincs csörgés, hiszen még nyitva tartás van.  

Narráció: Ma mindenki feszülten figyelte a titokzatos jövevényt, és már alig várták, hogy záróra legyen. 

Kémleljen például a tűzoltó! Elment? Óvatosan nyújtogatják a nyakukat, de nem hagyhatják el a helyü-

ket. 
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 Záróra (Kulcscsörgés) 

Narráció: „Most nagyon lassan mozdult mindenki. Egy utcában…”  

A beépített szereplő/2 nem magyarul (lehet halandzsa nyelv) beszél, és furcsán viselkedik. Mindenkihez 

hozzáérinti a fejét – talán így ismerkedik.  

Játék közben hozzátámaszkodik valaki hátához – idegen szokás.  

Nem tud együtt énekelni a többiekkel – furcsa, idegen nyomatékkal énekel.  

Nem értjük mit akar, már sírva, türelmetlenül magyaráz. 

Problémakatalógus 

Milyen furcsaságokat tapasztaltunk? 

A játékbabák (feltehetőleg) elmondják, hogy zavarja őket az, amikor a fejét odaérinti az ő arcukhoz, ami-

kor nekik dől játék közben. Elrontja az éneklést. Értelmetlenül beszél. Nem ismeri a kulcscsörgés szabá-

lyát, ami veszélyt jelenthet számunkra.  

4. Megoldások gyűjtése, új szabályok beiktatása  

Az előzőleg felrajzolt képeket, piktogramokat kiegészítjük, az alapján, ahogy a gyerekek módosították a 

szabály- és szokásrendszert. (Tapasztalataim alapján a következő megoldások gyakoriak: a csoport kö-

szönésének megtanítása, a túlzott testkontaktus ellen a kéz tiltó gesztusával jelzünk, az ének türelmes 

megtanítása, segítségnyújtás az egyenletes lüktetés erőteljes érzékeltetésével, bevonás a közös játékba, 

testbeszéd segítségével, a polcon való mozdulatlanság megtartására mintaadással, lerajzoltatják az ide-

gennel, amit mondani akar stb.) 

5. Improvizáció  

A megbeszéltek alapján járnak el az új babával. Kipróbálják ötleteiket. 

6./ Kilépés szerepből (árcédulák levétele) 

A vonalkódot leragasztják a polcnak kijelölt padra, vagy székre és eltávolodnak helyüktől, szerepüktől. 

7./Lezárás  

Beszélgetés analóg helyzetekről, azok alakulásáról. 

Kismadár 
Hantos Násfa 

Célcsoport: nagycsoportos óvodásoktól 1.- 2. osztályig. Optimális csoportlétszám 12-15 fő. 

Tanulási terület: felelősségvállalás (mekkora felelősséggel jár egy háziállat gondozása), együttműködés, 

véleménynyilvánítás módjai  

Fókusz: Hogyan lehet jól gondoskodni kisállatainkról? Milyen következményei lehetnek, ha elhanya-

goljuk őket? 

Tanári szerepek: egy az erdei manók közül, királykisasszony, kismadár 

 

1. Körben ülünk: Hogyan kezdődjön a mi mesénk? Milyen mesekezdéseket ismertek? 

2. Narráció: (szőjük bele a gyerekek válaszait a kezdésbe) …volt egyszer egy király. Birodalma nem 

állt egyébből, csak egy erdőből, ahol az állatok mellett erdei manók is éldegéltek. Jó király volt, sze-

rették őt a birodalom lakói. Ám volt ennek a királynak egy telhetetlen lánya. A király mindent meg-

adott neki, amit csak kívánt, mindig újabbnál újabb játékokkal ajándékozta meg őt, de bizony a lány 

sorra beleunt az összesbe. S egy idő után egész álló nap csak unatkozott. Egyszer történt, hogy a ki-

rálynak el kellett látogatni hosszabb időre a szomszédos birodalomba, hát így szólt az erdei manók-

hoz: „Kedves manók! Már régóta lakunk együtt ebben a szép birodalomban. Ti ismeritek az erdőt tö-

viről hegyire, jóban vagytok az erdő állataival. Most el kell, hogy utazzak, s így rátok bízom az 

állatok gondozását és védelmét. Biztos vagyok benne, hogy ügyesen helytálltok majd. Lányom itt 

marad a palotában, lesz, aki gondját viselje, de szeretném, ha minden nap elvinnétek őt magatokkal, 

mikor az erdőt körbejárjátok, hogy ne unatkozzon annyira szegény! Bánjatok vele tisztelettel!” 
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3. Szerepmegajánlás: A játszóknak az erdei manók szerepét ajánlom meg. „Ebben a történetben az er-

dei Manókat fogjuk játszani, akik az erdő mélyén élnek, és nagyon jól ismerik az erdő más lakóit. 

Ezeknek a Manók nagyon hasonlítanak az emberekre, bár alacsonyabb termetűek. Messziről alig le-

het megállapítani róluk, hogy manók. Ám van két különleges tulajdonságuk: kifejezetten éles a hallá-

suk, igen messziről meghallják, mi történik az erdőben, és emellett különösen éles szeműk is van. 

Most hogy a király elment, milyen új feladatokat kell ellátniuk ezen idő alatt? Ki milyen feladatokat 

vállal magára (pl. etetők és itatók feltöltése, erdei őrjárat)?   

4. Kiscsoportos játék tanári narrációval: Ha tisztáztuk a feladatokat, induljuk is el az erdei őrjáratra. 

A királykisasszony is velünk tart a király kívánsága szerint. A tanár a királykisasszony szerepében 

kérdéseket tesz fel a manóknak; meglehetősen tájékozatlan, elég sokat fecseg arról, hogy mit lát – így 

irányítja az erdei sétát. Óvatosan lépkedve az erdőben, kikerülve a szúrós bokrokat, átbújva a kidőlt 

farönk alatt stb., majd megpihenünk egy fa alatt.  

 Épp mikor indulnának tovább, a királykisasszony így szól: „Látjátok micsoda különleges madár? 

Ilyen gyönyörű madarat még soha életemben nem láttam. De nézzétek, mintha eltört volna a 

szárnya.” (Bekerül egy madár-báb.)  

 „Mi legyen a kismadárral?” Valószínűleg amellett döntünk, hogy vigyük haza szegénykét. Ha 

esetleg nem akarnák hazavinni a madarat (bár erre kicsi az esély), a királykisasszony kisírhatja 

magának, hogy ő egyedül fog gondoskodni róla stb. 

5. Narráció: Mikor visszaértek a palotához, a királykisasszony így szólt a manókhoz: „Kedves manók, 

köszönöm ezt az erdei sétát. Nagyon izgalmas volt, nagyon sok mindent tanultam. S megígérem nek-

tek, hogy gondját viselem majd a kismadárnak, ahogy csak tudom.” 

6. Állókép: Készítsünk, állóképeket párokban, melyen a királykisasszony és a kismadár látható, amikor 

épp közösen játszanak! 

7. Narráció: Várta a királykisasszony a király érkezését, hogy megmutathassa a gyönyörű kismadarát, 

csináltatott neki gyönyörű kalitkát, és ápolgatta. Egy ideig... De bizony a király nem jött meg. S két 

hét múlva a manók fülét szomorú dallam ütötte meg. Siettek gyorsan a palotához! 

8. Forró szék: Tanár a madár szerepében (elénekli a dalt és megtanítja a gyerekeknek, vagy csak meg-

hallgatjuk a dalt magnóról): 

Gyere bé, gyere bé, gyönyörű kis madár, 

Csináltattam neked aranyból kalitkát. 

Aranyból kalitkát, ezüstből padlócskát, 

Ezüstből padlócskát, gyémántbul válúját. 

Nem szoktam, nem szoktam kalitkában hálni, 

Csak szoktam én, szoktam zöld erdőben lakni; 

Zöld erdőben lakni, ágról ágakra szállni, 

Fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni. 

A gyerekek kérdéseket tehetnek föl a madárnak. A válaszokba szőjük bele, hogy a királykisasszony 

eleinte kedves volt, de mostanra már alig foglalkozik vele, csak néha megmutogatja őt a vendégeinek, 

aztán rá se néz napokig, így nagyon magányosnak érzi magát a kalitkájában, még nem épült föl a 

szárnytörésből stb. 

9. Gyűlés: Mit tudtunk meg? Milyen feladatai vannak/lennének a lánynak a kismadár körül? Vajon mi-

lyen feladatokat nem végez el (szívesen)? Mi mindent csinál a királykisasszony ahelyett, hogy a ma-

dárral foglalkozna? Beszéljünk a királykisasszonnyal? (Valószínűleg igen a válasz.) Mit mondhat-

nánk/javasolhatnánk neki? Szedjük össze közösen! 

10. Fórum-színház: Tanár a királykisasszony szerepében, játszók a manók szerepében. (A királykis-

asszony szomorú, hogy a madár rosszul érzi magát, szeretne jobban gondoskodni a kismadárról, a 

manóktól kér tanácsot) 

11. Narráció: A királykisasszony megpróbálta megfogadni a manók tanácsát, de bizony túlzásba is vitte, 

minden idejét a madár mellett töltötte, folyton simogatta, az ágyában altatta, és mindenhová magával 

vitte. Ám a kismadár egyre rosszabbul érezte magát. 
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12. Szerepcsere és állókép: Milyen látható jelei lehetnek annak, hogy a kismadár egyre rosszabbul érzi 

magát? A csoport egyik fele a kismadár szerepét ölti magára, a másik a királykisasszony szerepét 

(ehhez használhatunk maszkokat). Jelenítsük meg a következő találkozásuk pillanatát egy állókép-

ben! Gondolatkövetéssel hangosítsuk ki, hogy melyik fél mit érezhet, mit gondolhat most! 

13. Gyűlés és lista: A királykisasszony a manók segítségét kéri, hogy tanítsák meg neki, hogyan gondoz-

za a kismadarat. Készítsünk listát a királykisasszony számára, hogy mennyit és hogyan gondoskodjon 

a madárról! (A lista pontjai mellé képeket is rendelhetünk, ezeket párokban meg is jeleníthetjük.) 

14. Mímes játék/ improvizáció:  

 Hogyan tanítgatják a manók a királykisasszonyt?  

 Játsszunk el egy olyan alkalmat (is), amikor a királykisasszonynak egyáltalán nem volt kedve a 

madárral foglalkozni, de a manók segítségével végül mégis megtette! 

 És esetleg egy erdei séta részletét, melyen látszik, hogy a királykisasszony mi mindent tanult, 

mennyire másképp mozog az erdőben, mint az első közös séta alkalmával.  

15. Narráció és állókép: Telt múlt az idő, a kismadár felépült. Elérkezett az idő, hogy szabadon enged-

jük. Készítsünk közös állóképet a búcsú pillanatáról! 

16. Levezetés:  

 Naplóbejegyzés: Találjuk ki naplóbejegyzés-részleteket, amelyek bekerülhetnének egy-egy erdei 

manó naplójába erről az időszakról, amit a kismadárral töltöttünk! (vagy) 

 Körmese/képregény rajzolása a kismadár kalandjairól, amit legközelebbi találkozásukkor mesél-

het nekünk. (vagy) 

 „Állatdiszkó”: A király visszaérkezik a birodalomba. Ennek örömére a manók „állati bulit” tarta-

nak. (Szól a zene, mindenki valamilyen állatot utánzó mozgással táncoljon, a tanár is lehet a 

„karmester”, de ha bátrabb játszók is átvehetik a mozgásirányító szerepét) A végén a tanár visz-

szaveszi a karmester szerepét, narráció: „A nagy táncban úgy kifáradtak, hogy már csak lassab-

ban tudtak táncolni... Úgy kifáradtak, hogy már csak guggolva tudtak táncolni… Úgy, hogy már 

csak az ujjaik táncoltak... s végül elaludtak. 

(A drámaóra kidolgozásában Kaposi László volt segítségemre. Köszönöm tanácsait! – A szerző jegyzete.) 

Veszélyforrás 
Hujber Szabolcs 

Csoport: 14–18 éves (gimnazista) diákok, számottevő drámás tapasztalattal, 18 fő. 

Időtartam: 2 tanóra 

Eszközök: szerepkártyák (badge-ek, kitűzők), térkép, címer 

Fókusz: Elhallgatunk-e saját magunk és környezetünk anyagi (jó)léte érdekében, védelmében olyan in-

formációt, amelytől mások egészsége, akár élete is függhet? 

1. Tanári narráció 

Az 1920-as évek végén a nagy gazdasági világválság Norvégiát is elérte. Lindal norvég kisváros koráb-

ban a bányászatból, valamint az arra épülő iparból és kereskedelemből élt sokáig, a bányákat azonban be 

kellett zárni. Ekkor jelentősen megnőtt a munkanélküliség, számtalan vállalkozás becsődölt, sok család 

elköltözött. Néhány évnyi visszaesés után megszületett egy terv, hogy a környékbeli gyógyító hatású for-

rások vizét elvezetve az egész régióban egyedülálló fürdőkomplexumot építsenek. Az elmúlt két évben, 

amióta a fürdő üzemel, Lindal a legkeresettebb úti cél lett az egész régióban (még Thomas Mann is meg-

fordult itt), új munkahelyek létesültek, valamint a szállásadás és vendéglátás révén a helyi lakosság élet-

színvonala jelentősen emelkedett. 

A fürdőszezon kellős közepén vagyunk, turistákkal van tele a város. 
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2. Szerepválasztás / A tanár szerepbe lép polgármesterként 

A Városi Tanács tagjait játsszuk. A diákok színes szerepkártyák közül választhatják ki (keresztnév és 

életkor saját belátás szerint), hogy ki kicsoda lesz a tanácstagok közül. A tanár Hans Knutsen, a független 

polgármester szerepét alakítja. 

3. Térkép: Lindal városa a fürdő megépítése előtt és azóta 

A tanár megmutatja az általa rajzolt térkép segítségével, hogy nézett ki Lindal a fürdő üzemeltetése előtt. 

A területi adottságok tükrében hová épülhetett a fürdő? Az alapvetően szív- és érrendszeri betegségeket 

gyógyító fürdőnek tavaly 12 000 vendége volt, ezért nyilván sok új intézmény, szolgáltatás és lakóház is 

épült. 

Kiket, honnan vonz ide a gyógyfürdő, Lindalba? Hol épülhettek a fürdővárossá válás óta lakóházak? 

Milyen új intézmények, szolgáltatások jelentek meg a városban? Jelölje meg mindenki, hogy hol la-

kik, egy-két mondatos magyarázattal (hogy miért jó, miért szeret ott lakni)! 

4. Kiscsoportos improvizációk: beszélgetés a büfében (dohányzóban, udvaron) 

A tanácstagok gyűlésre készülnek, előtte mindenki útba ejti a büfét, társalgót, udvart stb., ahol kötetlen 

beszélgetéseket folytatnak. Alkossanak 3 csoportot (nem frakciók szerint), és improvizáljanak rövid 

(egyperces) jelenetet, melyben véleményt formálnak a városba érkező sok turistáról, fürdővendégről, a 

nyüzsgésről, a fürdő városra gyakorolt hatásairól.  

5. Vita/megbeszélés a város új címeréről 

Megérkeztünk a tanácsterembe (ezt előzőleg berendeztük székekkel). Foglaljanak helyet a tanácstagok 

frakciók szerint (a kártyák színei alapján)! A polgármester javaslatot tesz a tanácsnak: a fürdő lassan há-

rom éve üzemel, fellendítve a város anyagi és szellemi életét, ezért a város címerében valamilyen formá-

ban megjeleníthetnénk a fürdőt. A tanár megmutatja az eddigi címert, majd kéri, hogy a frakciók rövid 

egyeztetés után (1 perc) javasoljanak változtatást, melyet tömören indokoljanak is meg! 

6. Jelentés: szennyezés a forrás vizében 

Lindal város új címerét ünnepélyesen kihelyezik a városháza és a fürdő homlokzatára. Lindal utcáin nyü-

zsögnek a turisták, a fürdő és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások teljes kihasználtsággal működnek. Az 

ezt követő napokban végre megérkezik a félévente esedékes jelentés a fürdőt tápláló forrásvizek állapotá-

ról, mire a polgármester rendkívüli gyűlést hív össze, és ismerteti a jelentés tartalmát: 

„A fürdő vízellátását biztosító környező forrásokból vett vízminták vizsgálata során megállapítást nyert, 

hogy a vízben a fürdőtől alig több mint 3 km-re eddig ismeretlen eredetű és hatású szennyezés található, 

mely a vezetékrendszerben és a fürdő területén még nem mutatható ki. Valószínűleg a talaj ez idáig zárt 

rétegéből a víz kimosta a szennyező anyagot, melynek talajbeli mértékéről, kiterjedéséről még nincsenek 

adatok. Nagyobb koncentráció esetén veszélyeztetetté válhat a fürdő vize. További vizsgálatok szüksége-

sek, eredmény érdemben csak néhány nap múlva várható. Addig is a szűrőrendszer megerősítése, és a 

fürdővíz klórtartalmának enyhe emelése javasolt.” 

Mit csináljunk? Kit avassunk be? Hogy akadályozzuk meg az esetleges pánikot? Milyen áthidaló 

megoldásra van szükség? És mi lehet hosszú távon a megoldás? 

7. A tanár új szerepbe lép: interjú a városi tanács 2 tagjával 

Eközben az országos rádiócsatorna éppen az új címerek kihelyezésének apropóján meghívja esti műsorá-

ba a város három vezető személyiségét egy beszélgetésre, melyet „A lindali csoda” címen harangoztak 

be. Bár a polgármester egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az interjún, ez egy vissza-

utasíthatatlan ajánlat, nagy lehetőség a város számára, hogy növelje hírnevét, népszerűségét. A csoport 

válasszon ki 2 személyt maga közül, akiket felkészít a műsorra. 

A mellékletben található információk segítik a felkészülést, de a váratlan újságírói kérdésekre is fel 

kell készülni! Fontos, hogy elkerüljék a szennyezés tényének idő előtti, illetéktelen kiszivárgását. 

A riporter (tanár) és a 2 interjúalany úgy helyezkedik el székével, ahogy a beszélgetős műsorokban szo-

kás, a többiek félkörben ülnek előttük. Ők valójában otthon hallgatják ugyanazt a műsort rádiókészülék-
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ükön. A tanár mint riporter kérdéseket tesz fel a csoport által kiválasztott és felkészített tagoknak a für-

dővel kapcsolatosan. (Kérdésekhez javaslatok a mellékletben.) 

8. A rádióhallgató tanácstagok gondolatai: reflexiók kihangosítása 

A többi csoporttag az előbb felvázolt helyzetben, pózban ül, és az interjú hallgatása során mindenkitől 

EGYSZER hallhatunk egymondatos hangosan kimondott gondolatot a beszélgetésre reagálva. A megszó-

lalást valamilyen jelzés (pl. taps) vezeti fel, hogy a játszók ne vágjanak egymás szavába, és mindenki 

hallja az adott reflexiót. 

Ne felejtsük el, hogy az interjú országos adásba kerül. Ha az interjúalanyok valamelyike „elszólta 

magát” a szennyezésről: Újrajátszás. Hogyan lehetett volna úgy megválaszolni az adott kérdést, 

hogy ne szivárogjon ki információ? 

9. Tanári narráció: terjed a szennyezés 

A műsort országszerte nagy figyelem kísérte, a visszajelzések Lindalt illetően nagyon pozitívak voltak, 

melynek normál körülmények között örülne a városvezetés. A vízszennyezéssel kapcsolatban azonban 

nincs vesztegetni való idő. Az újabb vizsgálatok ugyanis kimutatták, hogy a szennyeződés terjed, vagyis 

a talajban az a bizonyos anyag nagyobb kiterjedésű. Most már bizonyos, a korábban működő bányák üle-

dékéből származik az anyag, amelynek elemzése még zajlik, és eddig kedvezőtlenül reagált minden kö-

zömbösítési, tisztítási kísérletre. Igaz, a fürdő vize jelenleg továbbra is tiszta, a vezetékrendszerben a 

szennyezőanyag-koncentráció a határértékek alatt van. Kiket kell beavatni, milyen külső szakértőket kell 

azonnal bevonni az ügy megoldásába? Hogyan akadályozzuk meg a fürdővel kapcsolatos (negatív) hír-

keltést? 

10. Állóképek: (rém)látomások 

Mi futhatott át a tanácstagok fején a legutóbbi híreket hallván a szennyeződés következményeivel kapcso-

latosan? Alkossanak a játszók kisebb csoportokban állóképeket, melyeket be is mutatnak a többieknek, 

érintésre kihangosított mondatok kíséretében. 

11. Szerepcsere: kiscsoportos improvizációk a pletykák terjedéséről 

Elkerülhetetlen, hogy külső segítséget vonjon be a városvezetés. A szakértőkkel sikerült felvenni a kap-

csolatot, gőzerővel folyik a megoldáskeresés. Az egyik éjjel azonban valaki összefirkálja a város nyilvá-

nosan kihelyezett címereit, nyilvánvaló utalást téve a fürdő vizének szennyezettségére. A pletykák terjed-

ni kezdenek… 

Lépjünk ki egy kis időre eredeti szerepünkből, és alakítsunk 3 tetszőleges csoportot! Minden csoport csi-

náljon rövid (egyperces) jelenetet, melyben a fürdővel kapcsolatban keringő pletykák állnak a közép-

pontban. A 3 csoport szereplői az alábbiak: 

1) Lindali családapák és -anyák 

2) Városon kívülről érkező fürdővendégek 

3) Egy szomszédos (fürdő)város vezetősége 

Milyen pletykák keringhetnek eddigre már a fürdőről? Mennyit tudhatnak az emberek az igazságból? 

Milyen következményei lehetnek annak, ha efféle szóbeszédek kapnak szárnyra? Hogyan lehetne ele-

jét venni a pletykák további terjedésének? 

12. Tanári narráció: szakértői információk 

A szakértők két fontos információt közöltek a polgármesterrel: a szennyezőanyag talajbeli kiterjedését és 

összetételét figyelembe véve 90%-os biztonsággal jelenthető ki, hogy a szennyezés nem ér el a fürdő vi-

zéhez a fürdőszezon végéig, vagyis az intézmény hivatalos, ünnepélyes bezárásáig, és a szezon zökkenő-

mentesen telik majd el, utána pedig egy (egyébiránt) idő- és pénzigényes vegyi eljárással a következő 

szezonig felszámolható a szennyezés. A szennyezőanyagról az elemzés során pedig az derült ki, hogy ne-

hézfémsókat és arzént is tartalmaz. 

A polgármester úgy dönt, nem lehet tovább várni, és miután eljuttatta az információkat a tanácstagokhoz, 

rendkívüli gyűlést hív össze. 
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13. Jelenetfüzér: a tanácstagok érzései, gondolatai a döntés előtt 

A sorsdöntő gyűlés előtt állunk az óra elején már látott helyszíneken (pl. büfé, társalgó, udvar). Alkos-

sunk 3-4 fős csoportot, szülessenek rövid jelenetek arról, milyen érzések kavarognak a tanácstagokban! 

Lehetőleg ne hagyományos, dialogikus formát használjanak, hanem hanghatásokból, (ismétlődő) mozdu-

latokból álljanak össze a jelenetek, melyeket aztán mutassanak be egymás után, láncszerűen! 

14. Gyűlés: kivárni vagy bezárni? 

A tanácsteremben ülünk. A polgármester, mielőtt meghoznák a döntést, meghallgatja a tanács tagjait 

(egyénileg és/vagy frakciónként) arról, hogy szerintük az adott helyzetben mi a helyes: kivárni a szezon 

végét anélkül, hogy nyilvánosságra hoznák a szennyezést (és a holtidényben megoldani a problémát), 

vagy nem kockáztatni a látogatók egészségét, és azonnal bezárni a fürdőt, vállalván annak anyagi és 

egyéb következményeit. 

15. Jelenetek a jövőből 

Alakítsunk 4-5 fős csoportokat, és attól függően, hogy döntött a tanács, készítsünk rövid jeleneteket. 

a) Ha a kivárás mellett döntött a tanács: 1 év múlva a tanácstagok találkoznak egy olyan emberrel, aki a 

szezon végéig a fürdő vendége volt. 

b) Ha az azonnali bezárás mellett döntött a tanács: 1 év múlva a tanácstagok a fürdő egy korábbi alkal-

mazottjával találkoznak. 

 MELLÉKLET 

VÁROSTÉRKÉP, CÍMER: A grafikai téren történő alkotás lehetőségében végképp nem szeretnénk korlá-

tozni az óratervet megvalósítani szándékozó kollégákat – ezért nem közlünk várostérképet és címert. 

Tesszük ezt azzal együtt, hogy a tervezet egyes feladataihoz ezek mindenképpen szükségesek. (A szerk.)  

Az interjúhoz felhasználható információk 

A fürdő létrehozásának ötlete néhány éve a válság közepén a polgármester és Egge mérnök úr fejéből 

pattant ki, de kellettek még hozzá jó pár szakember és vállalkozó tanácsai, meglátásai. (Kik lehetnek 

ezek?) 

A megépítés költségeit bankhitelekből, valamint a költségvetés tartalékaiból fedezték, 15 millió koronát 

emésztett fel az építkezés és az üzembe helyezés. A város fürdővel közvetlenül és közvetetten összefüggő 

bevételei az első két évben 6 millió koronát tettek ki, tehát a számítások szerint a hatodik évtől lesz nye-

reséges a vállalkozás, addig mindenképpen tartani, sőt növelni kéne a kihasználtságot, kapacitást. A la-

kosságnak egyébként 75 %-a valamilyen formában és mértékben anyagilag kötődik a fürdőhöz (tkp. eb-

ből él). 

A víz gyógyhatása egyértelműen bizonyított, szív- és érrendszeri betegségeket hatékonyan gyógyít. 

A víz tisztaságával kapcsolatos óvintézkedések minden előírásnak megfelelnek, a rendszer folyamatosan 

fejleszthető, újabb szűrőkkel egészíthető ki, a vízminőség rendszeres vizsgálatnak van alávetve, melyet a 

legmodernebb laboratóriumokban végeznek. A klórtartalom szabályozható, állandó ellenőrzés tárgya a 

klór mértéke. 

A házi rend rendkívül szigorú, a fürdőruha, úszósapka, fürdőköntös, papucs használata szigorú előírások 

szerint történik, melyek betartásáról, illetve az említett kellékek minőségének ellenőrzéséről személyzet 

gondoskodik. A medencékbe bemenni csak zuhanyzás után lehetséges. 

Az elmúlt évben 12 000 látogató volt, az ország minden tájáról, de egyre többen jönnek külföldről is. 

(Honnan, mely országokból jöhetnek külföldiek?) 

Természeti katasztrófákra fel van készülve a település, a költségvetésből katasztrófaalapot különítettek 

el, 12%-ot, de a bevételekből is zárolnak egy bizonyos részt meghatározott ideig. (Milyen természeti ka-

tasztrófák történhetnek, a szennyezésen kívül?) 

Riporteri kérdések (néhány ötlet)  

Mikor, kinek az ötletéből, mennyiből épült a fürdő? Honnan érkezik bele a víz, milyen betegségeket gyó-

gyít? Milyen egészségügyi óvintézkedéseket, rendszabályokat vezettek be? Mennyi látogató érkezik, fő-

leg honnan jönnek, mennyi a bevétele ebből a városnak? Elbírja-e a forgalmat a település, milyen fejlő-

dés tapasztalható a városban? A lakosság hány százaléka él a fürdőből, illetve a fürdőturizmusból? Mi 



 

27 
 

történne egy esetleges természeti katasztrófa esetén, van-e költségvetési fedezet a fejlesztésre, javításra, 

hibaelhárításra? Mennyire büszkék városukra? Mennyire kifejező a város új címere stb.? 

SZEREPKÁRTYÁK 

POLGÁRMESTER (a tanár szerepe, független, egyik frakcióhoz sem tartozik) 

Hans Knutsen, közgazdász, polgármesterként ez a harmadik ciklusa. A válság idején is megállta a helyét, 

és a fürdő megépítésének egyik kiötlője. Népszerű, szerény ember. Felesége és egy lánya van. Sportbarát. 

KÉK FRAKCIÓ (A „vállalkozók”) 

Jacobsen 

Bankigazgató, a fürdő építéséhez bankja nyújtott hiteleket. Házas, két gyereke van, rajong a labdasporto-

kért, a lindali sportklubok támogatója. 

 

Mikkle 

Szállodaigazgató, a fürdőhöz tartozó gyógyszálló igazgatója. Nőtlen/hajadon, szeret utazni, jógázni, és 

rengeteget költ régi könyvekre. 

 

Berg 

Fodrász, a fürdőhöz tartozó szépségszalon vezetője. Párkapcsolatban él, szereti a filmeket. Egyesek sze-

rint rendkívül anyagias természetű. 

 

Elstad 

Építész, országos hírnevű építészirodát vezet, ő a fürdő tervezője, a fürdővel kapcsolatos fejlesztési vagy 

átépítési tervek elkészítésével a jövőben is várhatóan őt bízzák meg. Elvált. Napi rendszerességgel úszik 

és fut, alkalmanként jár templomba. 

 

Larsen 

Boltvezető, a fürdő büféjének üzemeltetője. Házas, 2 gyermeke van, érdekli a gasztronómia, szeret mozi-

ba járni, nagy sportrajongó. Életfilozófiája: Egyszer élünk! 

LILA FRAKCIÓ (A „lokálpatrióták”) 

Egge 

Nyugdíjas mérnök, nyugdíja stabil megélhetést biztosít. A fürdő megépítésének egyik ötletadója, jóllehet 

nem igazán kedveli a vízi sportokat és szabadidős tevékenységeket, inkább az autósport rajongója, de el-

jár kézilabdameccsekre is. Házas, 3 felnőtt gyereke van. 

 

Hagerup 

Tolmács, munkája a német nyelvterülethez köti, Lindal svájci testvérvárosával, Schaffhausennel ő vette 

fel a kapcsolatot. Házas, szereti a klasszikus irodalmat (Ibsen) és a krimiket. A családi archívumra tá-

maszkodva komoly helytörténeti kutatásokat végez. 

 

Dahl 

Informatikus, a fürdő rendszergazdája. Nőtlen/hajadon, imádja a filmeket és a küzdősportokat. Családja 

több generáció óta él Lindalban, mondhatni, tősgyökeres lindali. 

 

Olsen 

Újságíró, a fürdő sajtó- és pr-referense, nagyobb volumenű és presztízsű munkát végez, mint korábban a 

helyi lap szerkesztőjeként. Egyébként már a nagyapja is dolgozott a helyi lapnál. Nőtlen/hajadon, szeret 

utazni és olvasni. 

 

Brodin 

Tornatanárként nem talált állást, jelenleg a fürdőben masszőr. Házas, gyermeke még nincs. Szeret kirán-

dulni, jár templomba. A nagybátyja korábban betöltötte a lindali polgármesteri címet. 
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SÁRGA FRAKCIÓ (A „testi és lelki egészség” hirdetői, pártfogói) 

Lund 

Óvónőként végzett, majd kitanulta a babaúszás-oktatást, ez az új munka tette lehetővé számára, hogy 

gyermeket vállaljon. Férjezett, férje sportoló, egy gyermekük van, akit a széltől is óvnak. Szeret kirán-

dulni, kézművességgel is foglalkozik. 

 

Solstad 

Könyvtáros, kulturális rendezvényeket szervez, melyek nem olyan népszerűek, mint arra ő a város fejlő-

dése kapcsán számított. Rendszeresen jár templomba, fényképészettel foglalkozik, sokat olvas. 

 

Nilsen 

Lelkész, legnagyobb örömére a fürdő bevételeiből új plébánia épült az elmúlt évben, további támogatá-

sokra kapott ígéretet. Házas, 3 gyereke van, kedveli a klasszikus zenét, szeret kirándulni. 

 

Haugen 

Fogorvos, amióta a fürdő üzemel, érdekes módon a klientúrája tekintetében visszaesés tapasztalható. Pár-

kapcsolatban él, imádja a francia vígjátékokat, egyesek szerint bosszúálló típus. 

PIROS FRAKCIÓ (A „függetlenek”) 

Anker 

Étteremtulajdonos, a lindali mellett 3 jól menő étterme van, Trondheim és Lindal között ingázik. Házas, 

2 gyereke van, a gyógyvizek, fürdők megszállottja. 

 

Norgard 

A lindali labdarúgócsapat edzője, a Moldénál volt korábban, várják vissza, de egyelőre szeret itt 

edzősködni. Családja mindenhová követi. Szeretik a filmeket, Chaplin a kedvencük. 

 

Pedersen 

A Városi Múzeum vezetője, az Országos Múzeumigazgatóságban is fontos tisztséget tölt be, tervei között 

szerepel Lindalt az európai kulturális vérkeringésbe jobban bekapcsolni, a fürdőváros sztereotípiából ki-

mozdítani. Thomas Mannt is ő hívta meg a városba. 

 

Torvik 

A lindali székhelyű Megyei Tűzoltóparancsnokság első embere, a városban munkájából fakadóan keve-

sebbet tartózkodik, családjával a város szélén, a zöld övezetben él. Viszonylag rendszeresen jár temp-

lomba, szívesen kirándul, élettársa nagy környezetvédő hírében áll. 

 

„Évek múlva” 
Pass Andrea 

Csoport: A foglalkozás 10-12. osztályos diákokkal játszható, optimális csoportlétszám: egy osztály, max. 

30 fő. Az órához drámabeli jártasság szükséges.  

Tér: Osztályterem, középen üres térrel 

Idő: 2 tanóra  

Kellékek: Előre elkészített rajzok, magnókazetta, magnó, játékpénz, aprópénz, papírtömb, tollak, boríté-

kok 

Téma: Egy 30 éves férfi életében adódik egy lehetőség, hogy végre annak a hivatásnak éljen, amit iga-

zán szeret. Ez a munka ugyanakkor nem garantál biztos jövőt, míg a meglévő, de nem kedvelt állása 

igen.  

Fókusz: Választhatjuk-e a vágyott hivatást akkor, ha az nem garantál biztos anyagi hátteret, ugyanakkor 

mások is függnek tőlünk egzisztenciálisan? (Az órának részfókuszai is lehetnek: Hogyan befolyásol-
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hatja egy ember életét az, ha lemond a vágyott hivatásról? Létezik-e „kis kompromisszum” „nagy 

kompromisszumok” nélkül?) 

Narráció + szerep a falon 

Napjainkban játszódó játékunk főszereplője Péter, történetünk a harmincadik születésnapján kezdődik. 

Szegény családban nőtt fel Budapesten. Édesapját a cselekmény jelenidejéhez képest három hónappal ko-

rábban vesztette el. Bátyjával, Andrással, nagyon jó a kapcsolata. Bár Péter annak idején újságíró szere-

tett volna lenni, a pályaválasztáskor egy „kifizetődőbb” szakma mellett döntött (szülei rábízták a döntést). 

Informatikát tanult az ELTE-n, jelenleg egy telekommunikációs cégnél dolgozik, szoftverfejlesztőként. 

Az egyetem után külsősként, internetes oldalak számára írt egy-egy cikket, recenziót (főleg kulturális 

eseményekről), de az elmúlt években ez teljesen kiszorult az életéből. Feleségével, Zsuzsával, tíz évvel 

ezelőtt egy koncerten ismerkedtek össze, a zenekarban Péter volt a dobos. Zsuzsa angoltanár egy buda-

pesti középiskolában. Péterrel fél éve vettek egy két és fél szobás lakást a 11. kerületben – hitel segítsé-

gével, és egy új VW Golfot. A családalapításon gondolkodnak.  

A tanár a vastagon szedett információkat az óra megkezdése előtt egy nagyobb papírra címszavak-

ban összeírja, vagy akár rajzzal illusztrálja, majd a narráció után rögzíti a táblára. 

Kellékhasználat  

 Egy karikatúra, melyen Péter és Zsuzsa látható; a rajzot egy közös jó barátjuk, Tamás készítette  

 Egy magnókazetta, rajta címke: Diákdiri választás ’98, riporter: Varga Péter 

 A tanár az interjút az órát megelőzően felveheti. Péter az egyik diákdiri jelölttel beszélget, aki egyéb-

ként Tamás, Péter legjobb barátja. (Ez kiderülhet abból is, hogy az interjú során elhangzik: a jelölt 

karikatúrákat készít.)  

 Egy novellarészlet, melyet Péter írt: 

„Az a sok föld! – ismételte maga elé. Csodálom, hogy nem sírt, talán a nyugtatók hatása, vagy a tö-

meg adott neki erőt, ami egészen a temető bejáratáig szorult. Halkan szipogott, és ez annyira gyer-

mekivé tette arcát a madártollas vadászkalap alatt. Két karját bátyámmal öleltük, miközben egy-egy 

pillanatra mintha megdőlt volna merev kis lábain. Már hetek óta fájt a térde, az, amelyik a háború 

óta nem hajolt meg Isten előtt. De nem panaszkodott, ahogy most sem, csak azt suttogta maga elé a 

drága mama, hogy: „Az a sok föld!” 

 Chaplin Életem című önéletrajzi írása. András, (Péter bátyja), ezt a könyvet vette Péter közelgő, 30. 

születésnapjára. 

Beszéljük meg, hogy az adott tárgyak, az interjú és a novellarészlet miket árulnak el Péterről? Ké-

sőbb Zsuzsa, András és Tamás is belépnek a történetbe, itt van alkalmunk exponálni az ő szerepüket 

is. Érdemes az adott kellékeket, szövegeket az adott viszonyok tükrében is vizsgálni! 

„A cég” 

Narráció 

Péter öt éve dolgozik egy telekommunikációs cégnél szoftverfejlesztőként. Munkatársaival semleges, fő-

nökével kifejezetten rossz a viszonya. A cégvezető nincs tekintettel beosztottjainak magánéletére, rend-

szeresen ad ki az utolsó pillanatban határidős feladatokat. Péter most egy kisebb projektet vezet, a mun-

kával a napokban kell elkészülniük.  

Életjáték (kiscsoportos jelenetek) 

Négy csoportban dolgozunk tovább. Gyűjtsük össze, hogy milyen szabályok érvényesek egy multicégnél 

(például a teljesítmény értékelésére, az öltözködésre, a pontosságra vonatkozó előírások stb.)! Milyen fe-

szültségforrások lehetnek egy ilyen típusú munkahelyen? Minden csapat készítsen egy rövid jelenetet, 

amiben megmutatható egy-egy adott „stresszhelyzet” – olyant, amiben Péter a „főszereplő”. A kiscsopor-

tos játék előtt a diákok által felvetett „feszültségforrások” alapján egyeztessük a négy jelenet témáját! Az 

is lehet, hogy a tanulók előre elkészített szituációs kártyákból húznak, melyeken a tanár a jelenetek témá-

ját megjelölte (pl. versenyszellem, konfliktus a főnökkel, pozícióféltés, határidők betartása). Amennyiben 

szükséges, a kiscsoportos munka megkezdése előtt emlékeztessük arra a diákokat, hogy ez egy 
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„kulturcég”, ahol nem fordulhat elő, hogy indulatosan viselkedjünk feszült helyzetekben, vagy ha igen, az 

az állásunkba kerülhet. 

Ha az adott csoport ismeretében fontosnak véljük, akkor korlátozhatjuk a jelenetekben felhasznált 

szöveget, például úgy, hogy maximum három mondatot használhatnak a szereplők. Ennek feltehető-

leg hatása lesz a jelenetek időtartamára is. 

„Rendkívüli értekezlet” 

Narráció + állókép + tanári szerepbe lépéssel indított egész csoportos jelenet 

Péter munkahelyén, mint láttuk, sokféleképpen jelenik meg a stressz. Az általa irányított projekt határide-

je közeleg. Úgy tűnt, elkészülnek időben, de a délelőtt folyamán hibát találtak benne. Rendkívüli értekez-

letet hívnak össze. Ragadjuk meg azt a pillanatot, amikor a cég dolgozói a főnök érkezésére várnak a tár-

gyalóban! Állapodjon meg a csoport abban is, hogy ki játssza Pétert!  

Amikor elkészült az állókép, a tanár belép a játékosok közé, és megszólítja őket a cégvezető szerepében. 

Elmondja, hogy Péter alkalmatlan a feladatra: „tévedtem, mikor megbíztam a projekt vezetésével, mos-

tantól én veszem át a munkát”.  

„A meglepetés” 

Narráció + állókép + gondolatkövetés 

Ma van Péter 30. születésnapja. Zsuzsa meglepetéssel készül, a köszöntésre meghívta Péter bátyját, And-

rást, és legjobb barátját, Tamást is. Az ünnepelt csak este tíz után ér haza az értekezletről.  

A négy csoport készítsen egy-egy állóképet az estéről, annak Péter szempontjából legfontosabb pillanatá-

ról! Vessük össze, hogy az egyes kiscsoportok szerint hogyan viselkedik Péter az ünnepség alatt? Be-

szél-e egyáltalán a történtekről? Ha igen, mit oszt meg, mit nem? 

„Az ajánlat” 

Narráció + levél 

Eltelt három hónap, de a helyzet a cégnél, Péter viszonya a főnökével egyre rosszabb lett. Megbeszélték 

Zsuzsával, hogy Péter keres egy másik munkahelyet. Azóta több hirdetésre is elküldte az önéletrajzát.  

Viszonylag hamar válaszokat is kapott. A tanár két kinyomtatott e-mailt ad át két diáknak, egymás után 

felolvassák őket: 

1. értesítés  

Tisztelt Pályázó! 

Örömmel értesítjük, hogy a X-mobil Magyarország Rt-hez informatikai rendszergazda állásra be-

nyújtott pályázatát elfogadták. Kérjük, mielőbb tájékoztasson, hogy a megjelölt dátumok közül mely 

időpont megfelelő Önnek a szerződés megkötéséhez.  
Üdvözlettel,  

Simon Valéria 

Humán erőforrás menedzser 

X-mobil Magyarország Rt.  

2. értesítés  

Tisztelt Varga Péter úr! 

Örömmel olvastam jelentkezését és mellékelt írásait! Nem tartom hátránynak azt, hogy valaki nem 

dolgozott hivatalosan újságíróként, főleg, ha ilyen különleges, gyakran szellemes, a nyelvi játékosság 

lehetőségeit el nem szalasztó sorok szerzőjéről van szó. Írásai személyes hangvételű, bátor megszóla-

lások, ugyanakkor nem a mai „kommentelők” megnyilvánulásai. A magazin elindítóinak egyik célja, 

hogy a régi nagy publicistákat idéző nyelven próbáljon szólni az olvasóhoz, olyan stílusban, amelyet 

az Ön írásaiban is felfedezni véltem.  
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Bízom benne, hogy munkájával hozzájárulhat lapunk arculatának kialakításához, melyet most egy 

nagyobb pályázat támogatásával végre megvalósíthatunk. Kérem, hogy javasoljon egy időpontot, 

mely alkalmas lenne Önnek egy személyes találkozásra!  

Üdvözlettel, 

Solténszky Imre 

Narráció 

A két állás pénzügyi, kereseti ajánlata között a különbség számottevő, természetesen a multicég javára. 

Péter nem számított arra, mikor elküldte pályázatait, hogy válaszút elé kerülhet. Döntenie kell.  

„Mit válasszak?” 

Alkossunk négy csoportot. A csapatok válasszanak a négy szerep közül: Péter, Zsuzsa, Tamás, András. A 

játék lényege, hogy minél alaposabban megvizsgáljuk a központi figura dilemmáját, ebben segít a három 

szereplő, akik három különböző nézőpontból (feleség, testvér, jó barát szempontjából) kérdeznek, és ad-

nak tanácsot Péternek. Gyűjtsünk össze minél több olyan kérdést, vagy érvet, amivel az adott szereplő 

segítheti Pétert a döntésben. Ha felkészültünk, nézzük meg, mire jutottak a csapatok egy-egy kétszereplős 

jelenetben.  

A pillanat megjelölése 

Mely kérdések voltak Péter számára igazán lényegiek? Mik voltak azok az érvek, amik valamilyen irány-

ba – ha nem is véglegesen – képesek voltak elmozdítani?  

Stílusváltás/ Interjú 

Alkossunk két nagy csoportot, és készítsünk fiktív interjút Péterrel! A képzeletbeli alaphelyzet az, hogy 

Péter már döntött, tehát van egy konkrét álláspontja. Az egyik csoport készítsen interjút arról, hogy Péter 

miért a multicéget választotta! A másik csoportban Péter az újságírói hivatás mellett érvel. A csoportokon 

belül is érdemes két kisebb csoportot létrehozni, az egyik a kérdéseket, a másik Péter válaszait írja össze. 

A játék lényege, hogy Péter meggyőződéssel válaszoljon a kérdésekre! Az elkészült interjúkat párokban 

felolvassák a játékosok. 

„Öt év múlva” 

Narráció + kiscsoportos jelenet 

A négy csoport alkosson egy-egy jelenetet Péter lehetséges döntéseinek következményeiről! Két csapat 

az „informatikus”, a másik kettő az „újságíró” Péter jövőjét vizsgálja. Valószínű, hogy egy csoporton be-

lül több ötlet is felmerül, ebben az esetben alkossunk kisebb csapatokat! A program tervezésénél vegyük 

figyelembe, hogy az órának ez a része tart a legtovább, a felkészülésre is hagyjunk a szokásostól valami-

vel több időt! A jelenetek sokat elárulnak majd a diákok jövőképéről is. 

„15 év múlva” 

Narráció 

Tételezzük fel, hogy Péter a telekommunikációs cég ajánlatát fogadta el! Bár nem élhetett az egykor 

megálmodott hivatásának, munkahelyén sokkal kevesebb a feszültség, főnökével is jól kijön. Zsuzsával 

boldogan élnek, született egy fiúk. Péter, ha ideje engedi, külsősként ír egy- egy cikket különböző lapok-

nak. Azóta eltelt 15 év, és Péter fia már a pályaválasztáson gondolkodik. Jó tanuló, gyakorlatilag bárhová 

beadhatná jelentkezését, ugyanakkor színész szeretne lenni, ami, mint tudjuk, nem garantál biztos anyagi 

hátteret.  

Egész csoportos improvizáció 

A tanár arra kéri az osztályt, hogy döntsék el magukban, hogy szerintük Péter mit javasolna a fiának. 

Majd két önként jelentkezőt kér fel, hogy álljanak ki a csoport elé, az egyik tanuló Pétert, a másik a Fiút 

képviseli. Minden diáknak adunk egy játék-, és egy igazi fémpénzt. Az a tanuló, aki azt javasolná (Péter-

ként), hogy a Fiú valósítsa meg az álmait, tegyen elé egy játékpénzt, aki inkább lebeszélné, az pedig egy 

fémpénzt! Mindenki, amikor leteszi a pénzt, elmondhat egy, a javaslatát alátámasztó mondatot is... Utol-
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sóként a Péter szerepében lévő tanuló teszi le az általa választott érmét, majd a játék zárásaként a Fiú 

emelje fel az előtte lévő pénzekből azt, amelyik a döntését jelzi. 

„Évek múlva” 

Narráció 

Írjuk le egy papírra pár mondatban, hogy tíz év múlva hogyan szeretnénk élni, milyen jövőt képzelünk el 

magunknak! Ha elkészültünk, tegyük a papírt egy borítékba, zárjuk le, és akinek kedve van hozzá, őrizze 

meg! Jó esetben még évek múlva is meglesz, amit aztán újra elolvashatunk.  

A mi „Pistabácsink”… 
Elhangzott egy szomorú napon, Váradi István temetésén, 2013. augusztus 8-án 

Ha most, a búcsú percében csak a magam nevében állnék itt, elmondanám, mi mindent kaptam Vá-
radi Istvántól abban a 30 esztendőben, amelyet gyermekként, ifjú felnőttként, később munkatársa-
ként vele tölthettem. Elmondanám, mi mindent köszönhetek neki. Beszélnék a  drámapedagógiai 
képzésről, amelyet ő szervezett és tartott, s amely összekapcsolta az általam gyermekkoromtól fog-
va művelt művészet, a pantomim lehetőségeit az akkoriban frissiben megszerzett pedagógiai tudá-
sommal, s ezáltal elindított egy olyan életpályán, amelyen most is járok. Beszélnék arról, mi min-
dent tanultam tőle a színpadi rendezésről, annak fogásairól, a dramaturgiai munkától kezdve a 
kellékes feladatain át a technikus és a rendező munkájáig bezárólag. Szólnék azokról a lehetőségek-
ről, amelyekben bizonyítanom kellett és lehetett, legyenek azok műsorvezetői, dramaturgiai, színé-
szi vagy más feladatok. Szólnék a ceruzahegyezőkről, amelyeket minden lehetséges alkalommal 
ajándékba adott, mert megtudta, hogy gyűjtöm őket, s ezáltal lehetetlenné tette, hogy elszakadjak 
gyermekkori hobbimtól. És legfőképpen szólnék arról a szeretetről, amelyet soha nem nyíltan kimu-
tatva, hanem rejtett, apró gesztusokon keresztül sugárzott felém. 
Most azonban nem a saját nevemben, hanem a garabonciások nevében állok itt, hogy búcsút vegyek 
és köszönetet mondjak. Mi jogosít fel erre? Az a huszonöt év, amit a Garabonciás Gyermekegyüttes 
egyik művészeti munkatársaként Váradi István mellett tölthettem el, s ami most lehetővé teszi, 
hogy megpróbáljam felsorolni, mit kaptak az együttes tagjai, a garabonciások „a Pistabácsitól”, 
függetlenül attól, hogy akár csak két hónapig voltak tagok, s aztán az élet másfelé sodorta őket, 
vagy akár hosszú évekig, s így a tánc, a mozgásművészet elismert ifjú művészei lettek. 
Mindenekelőtt közösséget kaptak. Közösséget, amely nagyon nagy érték volt a rendszerváltás utáni 
időszakban, amikor a civil ifjúsági élet átalakulása légüres teret hagyott maga után, s ezért egy bará-
ti és alkotó közösség létrejötte önmagában is jelentős dolog volt. 
Azután megkapták a történelem szeretetét: Pista bácsi pompás érzékkel választotta ki a történelmi 
korokból mindazt, amit humorral, bájjal át lehetett adni a gyermek korosztálynak, s amelyből öt 
perces produkció vagy akár félórás színpadi műsor is válhatott. 
A kultúra és a művészet szeretetét is örökül kapták: a garabonciások bejárták Magyarország és Eu-
rópa múzeumait, s ezekkel az utakkal művészetük és egyéniségük egyaránt gazdagodott. 
Mindezeken túl a garabonciások örökségbe kapták a tökéletességre törekvés szüntelen belső paran-
csát is, hiszen a színpad világa a tökéletesnél kevesebbel nem éri, nem érheti be. És mindenekfelett 
szeretetet kaptak, szüntelenül, minden egyes pillanatban: de ahogyan én sem, ők sem nyíltan kimu-
tatva kapták, hanem más változatos formákban. Ilyen volt a szüntelen korholás éppúgy, mint a szü-
letésnapi ajándékcsokoládé tradíciója. Ez utóbbiban a fontos nem az ajándék volt, hanem az üzenet: 
hogy fontos vagy nekünk, szükségünk van rád, számon tartunk téged… De ezt a kitartó szeretetet 
bizonyította a szüntelen bejárás a próbákra, amit, ameddig csak egészségi állapota lehetővé tette, 
Pista bácsi el nem hagyott volna semmiért… 
Mit mondhatnék még? 
A modernkori nagy angol mítosz, A Gyűrűk Ura befejező jelenetében, amikor Gandalf, az öreg va-
rázsló, emberi sorsok kovácsa, kultúrák megmentője arra az útra indul az istenek honába, ahonnan 
nincs visszatérés, barátai könnyes arcára tekintve így szól:„Nem mondom, hogy ne sírjatok, mert nem 
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minden könny keserű.” A könnyek mögött ugyanis ott él a remény, hogy aki távozik, itt hagy valamit 
magából nekünk. Most hogy Pistabá, a mi varázslónk hosszú útjára indul, tudván tudva, hogy alko-
tásaiban, pedagógusi és művészeti örökségében itt lesz velünk továbbra is, búcsúzóul csak annyit 
mondhatok: 
Ég veled, öreg mágus, ég veled, Pista bácsi! 

Tarcsa Zoltán 

 

Ki taníthatja a drámás tantárgyakat? 
Dolmány Mária 

Az első számú alapvetés a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 3. sz. melléklete értelmében, 

hogy alsó tagozaton tanító, a továbbiakon a tantárgynak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel ren-

delkezők taníthatják az egyes tantárgyakat. 

A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. számú melléklete alapján a tantárgynak megfelelő szakos tanár a 

drámapedagógia-tanár (tanári mesterképzési szak) – persze nem teljesen tökéletes, mivel a tantárgynak 

nem drámapedagógia, hanem dráma és tánc a megnevezése, de ez már valóban csak kötekedés. 
 

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. számú melléklete 
Drámapedagógia-tanár 
A szakképzettség oklevélben szereplő, 
– magyar nyelvű megjelölése: okleveles drámapedagógia-tanár; 
– angol nyelvű megjelölése: teacher of creativ drama.
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A képzés célja a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjában a nevelő-oktató, személyiségfejlesz-
tő, közösségépítő tevékenységekhez Szükséges innovatív szakmai kultúrával rendelkező pedagógusok képzése, 
akik felkészültek a drámapedagógia alkalmazására, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményben a 
tárgynak megfelelő oktatási-nevelési feladatok ellátására. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben 
történő folytatására. 
A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök: 
Szakterületi ismeretek: 
– A drámapedagógia történetével, útjaival, intézményeivel összefüggő ismeretkörök. 
– A drámapedagógia pszichológiai vonatkozásai, különböző megjelenési formái, iskolái. 
– Dramaturgia a drámatanári gyakorlatban. 
– Hozzáértő aktivitás a drámával, színházzal összefüggő extracurriculumokban – (kollektív színházlátogatás, in-
tézményi színjátszócsoport, tehetségfejlesztő versenyek stb.) 
– A dráma mint módszeregyüttes beépítése a pedagógiai programokba, az egyes műveltségi területek és/vagy 
tantárgyak anyagába. Tantervek, tanmenetek, projektvázlatok készítése drámára építve/a drámát alkalmazva. 
– A dráma/drámapedagógia gazdag eszközrendszerének alkalmazása nevelési, oktatási intézmények oktatási-
tanulásszervezési és nevelési (személyiségfejlesztési, közösségépítési redukciós, rekreációt szolgáló) feladatai 
során curriculumban és extracurriculumban. 
Szakmódszertani ismeretek: 
– Drámapedagógia alkalmazási lehetőségei: a tanítási órán, osztályfőnöki órán, az iskolai élet konfliktusainak 
megoldásában, intézményi ünnepek és szertartások koordinációjában, szabadidős/tanítási órán kívüli fejlesztő 
játékprogramok kezdeményezésében, szervezésében. 
– Tantárgy-pedagógiák és alkalmazott drámapedagógia. 
– Drámaóra tervezése/adaptálása, vezetése, elemzése. 
– Dramatikus módszerek, technikák különböző tantárgyak tanításában. 
– Műelemző játékok. 

A képzés csupán a Pannon Egyetemen zajlik, és ez idáig egyetlen csoport végzett ezen a szakon (levele-

zőn, két félév alatt). A valóság azonban nem ilyen borús, de nem is egyszerű... 

Legelőször is: melyik iskolafokokon, milyen iskolatípusokban, hogyan jelenik meg a dráma, vagy vala-

mely drámához köthető tantárgy? 

                                                      
18 Az angol megnevezés továbbra is helyesírási hibával szerepel az interneten – a hivatalos oldalakon is. (A szerk.) 
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a) Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszaiban: 
— az 1–4. évfolyamon, 
— az 5–8. évfolyamon, 
és a középfokú nevelés-oktatás szakaszában: 

— a 9–12. évfolyamon. 

A NAT a művészetek műveltségi területen belül határozza meg a dráma és tánc fejlesztési felada-

tait, mind a 12 évfolyamra.  

A kerettantervhez tartozó óraszámjavaslatokban azonban csupán az 5. és a 9. évfolyamon szere-

pel a kötelezően választható tantárgyak között, bár a kerettanterv is 12 évfolyamra, és tagozatra is 

tartalmazza a dráma és táncot. A további évfolyamokon tehát vagy integráltan jelenik meg, avagy 

a szabad órakeret terhére tantárgyként is. Valamilyen formában minden évfolyamon meg kell je-

lenjen ez a feladat, és így a módszertani, szakmai felkészültségnek is társulnia kellene hozzá. 

b) A dráma, különböző megnevezések alatt , de jelen van mint főtantárgy az alapfokú művészetokta-

tás színjáték tagozatán, szintén minden évfolyamon, a következő elnevezések szerint: 

—  az 1998-as tantervi program és követelmény szerint drámajáték az alapfokon, színjáték a 
továbbképző évfolyamokon; 

—  a 2011-es tantervi program szerint dráma és színjáték mindegyik évfolyamon. 

c) Jelen van a művészeti szakközépiskolák, gimnáziumok tantárgyai között is, mint pl. drámajáték, 

kreatív dráma. 

 

Vegyük sorra a szükséges végzettségeket a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

3. melléklete alapján
19

  

 
3  Alsó tagozat  tanító  tanító  
4  5-6. évfolyam  tanár  a tantárgynak megfelelő szakos tanár, 

tantárgynak megfelelő műveltségi területet 
végzett tanító  

5 7-8. évfolyam tanár a tantárgynak megfelelő szakos 
tanár 

6 9-12. évfolyam középiskolai 
tanár 

egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a tan-
tárgynak megfelelő szakos tanár 

10 alapfokú művészeti iskola és művészeti 
szakiskola 

tanár a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú 
tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész 

11 művészeti szakközépiskola tanár a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú 
egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanár, 
művészeti tárgynak megfelelő művész 

13 az alsó tagozaton az emelt szintű oktatásban 
a művészetek, idegen nyelv, nemzetiségi 
nyelv és irodalom tantárgyak esetében 

tanár 
a tantárgynak megfelelő szakos tanár 

 
A táblázat 3. pontja az alsó tagozatos tanítókra vonatkozik – „kissé” aggályosnak tűnik, hogy az alsó 

tagozaton a dráma elemeit, alapjait, melyeket a kerettanterv a Nat alapján megfogalmaz, valamely tan-

tárgyba integrálva bármelyik tanító el tudja végezni a gyerekekkel, anélkül, hogy bármiféle szakmai, 

módszertani ismerettel rendelkezne a drámapedagógia területén. 

A 4. pont értelmében a már fent említett szakos végzettségű tanár, eszerint dráma és tánc szakos tanári 

végzettség kellene, vagy dráma és tánc műveltségi területet végzett tanító. A magyar pedagógusvégzett-

ségek között jelenleg dráma és tánc szakos tanári végzettség még annyira sem lelhető fel a képző intéz-

mények tantervét áttekintve, mint a drámapedagógia-tanári szak. 

Ha minden hír igaz, akkor a jövőben már lehet jelentkezni dráma tanári szakra, igaz csak második szak-

ként, de legalább van rá esély, hogy 5-6 év múlva lesz az országban néhány nappalin végzett drámatanár. 

Az 5. pont útmutatása alapján a 7-8. évfolyamon már csak a szakos tanári végzettség fogadható el. 

                                                      
19 A számozásnak megfelelő sorok a mellékletből. (A szerk.) 
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De a törvényalkotó módosításainak hála, a Nkt „54. Átmeneti és vegyes rendelkezések” (május 10-ével 

bekerült módosítás) fejezete alapján: 

 

98.§ (8) Az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor 
a) a végzettség szintjének megfelelő tanári szakképzettségnek kell elfogadni a képzés szakirányának megfe-
lelő felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel igazolt szakképzettséget, ha a felsőfokú iskolai tanulmányok 
keretében el kellett sajátítani a tantárgy oktatásának módszertanát; a feltételek meglétéről az oklevelet ki-
állító felsőoktatási intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján a munkáltató dönt; 
(14) Ha a tantárgy vagy a tantárgyi modul vonatkozásában nincs megfelelő hazai felsőfokú képzés, vagy 
megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudják ellátni a feladatot, az iskolában az 
adott tantárgy, tantárgyi modul tanítására határozatlan időre alkalmazható, valamint az adott tantárgy, tan-
tárgyi modul vonatkozásában az érettségin vizsgáztató tanár lehet az is, aki a Nemzeti alaptantervben az adott 
pedagógiai szakaszban az érintett műveltségi terület, több műveltségi terület vagy tantárgyi tartalom összevo-
násával kialakított komplex tantárgy vagy tantárgyi modul esetében az adott komplex tantárgyba, tantárgyi 
modulba bevont bármely műveltségi terület, tantárgy tanítására feljogosító szakos tanári végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezik, valamint 
a) a tantárgynak, tantárgyi modulnak megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel 
rendelkezik, vagy 
b) az a) pontban meghatározott szakirányú továbbképzés hiányában legalább százhúsz órás pedagógus-
továbbképzés keretében elsajátította az adott tantárgy, tantárgyi modul oktatásához szükséges elméleti és 
módszertani ismereteket. 

 

Jelenleg még a szakirányú továbbképzésekre a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet tartalmaz szabályo-

zást. Ilyen szak még fellelhető, bár azt rebesgetik, hogy csupán két évig lesz elérhető, de hol van az 

még, többször lehúzták már a rolót a képzés fölött, és mégis jelenleg is elvégezhető Győrben és Vesz-

prémben is. 

Bár a (14) bekezdés b) pontja tartalmazza, hogy 120 órás végzettség is elegendő, de csak akkor, ha nem 

létezik megfelelő szakirányú továbbképzési szak, márpedig az van is meg nincs is (dráma és táncra nincs, 

drámára van).  

Az senkit nem érdekel, hogy ezeknek a szakirányú képzéseknek az akkreditációjakor tele kellett őket pa-

kolni mindenfélével, így a dráma szakmai tartalmai akár a 120 óra alatt is maradhatnak, azaz nem is biz-

tos, hogy ad a szakirányú képzés olyan szintű ismeretet, mint egy 120 órányi drámás továbbképzés –, 

gyakran még a 60 órásét sem éri el.  

Azért ezt említem épp a 60 órát, mert bár a főosztály tájékoztatása alapján igazán nem várhatjuk el, hogy 

a törvénymódosítás külön megnevezéssel térjen ki egy tantárgyra, amikor engedményező lépést tesz, 

mégis azt látjuk a 98.§ (6) bekezdésében, hogy az erkölcstan tekintetében ezt megtette. 

 

(6) Az iskolai nevelés-oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán az erkölcstan tantárgy tanítására az alkalmazható, 
aki a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, vagy az iskolai neve-
lés oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakkép-
zettséggel rendelkezik, továbbá legalább hatvan órás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés 
keretében elsajátította az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket. 

 

Másfelől nézve, a (14) bekezdésre visszatérve, mivel a dráma és táncot akár komplex tárgynak tekintjük, 

akkor elég a egyik „modul” tanításához legyen megfelelő a végzettség. Tehát pl. a tánctanár taníthat 

drámát(!!!), míg a 120 órás drámapedagógiai tanfolyamot végzett nem.
20

  

A törvény a továbbiakban még tesz kitételt, hogy a foglalkoztatás, a folyamatos ellátottság ne ke-

rüljön veszélybe – a döntés így az intézményvezetőre, a tankerületi vezetőre hárul. 

                                                      
20 Ez önmagában botrányos jogi kitétel: a lehető legteljesebben szakmaiatlan. Ezen kívül logikátlanná és zavarossá teszi a 

területre vonatozó szabályozást – márpedig a jognak nem ez lenne a dolga. Tánctanár szép számmal akadhat, ennek a művészeti 

ágnak a tanárképzésében jóval hatásosabb és eredményesebb lépések történtek, mint a színművészet területén, és ezzel a 

drámához nem értők hosszú sorát lehet rászabadítani a szakterületre. Mindezzel együtt pedig kizárja a jogalkotó azokat, akik a 

hazai drámapedagógiai tudás zömét elsajátították a 120 órás továbbképzéseken (miközben etikából, sejthetően politikai okokból, 

60 óra is elég). Az is botrányosnak (sőt pazarlónak, az emberi tudással és energiával pocsékul bánónak) számít, hogy az államilag 

akkreditált pedagógus-továbbképzésből (lásd a 120 órás tanfolyamokat) semmiféle átjárás, semmiféle beszámítás nincs az 

államilag akkreditált pedagógusképzésbe, még akkor sem, ha esetleg éppen ugyanazok ugyanazt tanítják a két képzésben. (A 

szerk.) 
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Miután a törvény rendelkezései alapján került bevezetésre az új kerettanterv, így a dráma és tánc mint 

tantárgy, és eddig modulként integrálva kellett a tartalmat (NAT-ban eddig is benne volt) tanítani, eh-

hez meg csak a befogadó tantárgy tanításához szükséges  alapdiploma kellett, így 2017-ig gyakorlatilag 

akárki taníthatja totálisan végzettség nélkül is, de legkésőbb öt év múlva be kell iskolázni dráma-

szakra. 

 

A 99.§ 
(10) Ha a pedagógus szakképzettsége e törvényben meghatározott képesítésnek a megváltozott előírások 
miatt nem felel meg, és e törvény hatálybalépésekor a pedagógusnak 
a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkor-
határ eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható; 
b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének 
napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait 
a felsőfokú pedagógus-szakképzettséget nyújtó oktatásban megkezdte 

 

Itt felmerül ugyanaz a probléma, ami az alsó tagozaton, hogy amennyiben lazán kezelik ezeket a ren-

delkezéseket, bárkire rábízható a dráma tantárgy tanítása, szakmai módszertani ismeret nélkül. Pedig ez 

kicsit bonyolultabbnak tűnik a vajas kenyér megkenésénél, vagy a papírhajó hajtogatásánál, amit leírás, 

használati utasítás alapján meg lehet csinálni. 

 

A 6. pontban a középiskolára megfogalmazottak esetében is érvényesek az előbb leírt kedvezmények, 

2017-ig elkezdett képzés, illetve a szakirányú továbbképzés mint szakos végzettség elfogadása. Továb-

bá itt még a 98.§ (2) bekezdése is alkalmazható: 

 

(2) Középiskolában a művészetek és a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyakat főiskolai végzettséggel és 
a tantárgynak megfelelő tanári szakképzettséggel rendelkező pedagógus is taníthatja. 

 

A 10. pontban a művészeti iskolákra megfogalmazottak több ponton is aggályosak. 

Egyrészt több tantárgy esetében nincsenek a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári végzettsé-

gek ezen a területen. Másrészt szakmailag, pedagógiailag igen kifogásolható, hogy művész végzettség-

gel tanítható a dráma és színjáték főtárgy, miközben a művészképzésnek nem része a pedagógia, sem a 

dráma módszertana. Hangsúlyosan kifogásolandó, hogy csoportos foglalkozásokra épülő tanszakon, a 

8-20 fős csoportos órákat pedagógiai végzettség nélküli művészek taníthatnak az előképző évfolyam-

okon, valamint az alapfok első néhány évfolyamán, ahová javarészt alsó tagozatos gyermekek járnak, 

akiknek a tanítására közoktatási rendszerben még csak a főiskolai végzettségű szakos tanárok sem al-

kalmazhatóak. 

S bár a művészeti oktatásra általában nem vonatkoznak a közoktatásra érvényes szabályok, itt a törvény 

nem tesz kitételt erre vonatkozóan a 89. és 99.§ esetén, így a fenti engedmények, azaz a szakirányú to-

vábbképzési szak is szakvégzettségnek számít, a komplex tantárgyak esetén bármelyik benne szereplő 

tantárgy, vagy tantárgyi modulnak megfelelő végzettség elegendő, illetve amennyiben a további foglal-

koztatás a jelen törvény változásai miatt válik kétségessé, 2017-ig tovább foglalkoztatható a pedagógus, 

legkésőbb akkor azonban meg kell kezdje tanulmányait, hacsak nem 10 évnél kevesebb ideje van a 

nyugdíjkorhatárig. 

 

S végül a 13. pontban szereplő tagozatos kisiskolára vonatkozóan is az előzőek alkalmazhatóak az-

zal, hogy ’17-től meg kell kezdeni a tanári szakot.  

 

Így nézve a törvény számtalan kiskaput hagy, mégis gyakran szükséges lehet az érvelés, hogy akár az 

intézményvezető, akár a tankerületi igazgató meggyőzhető legyen.  

Valamint nem felejthetjük el, hogy ezek a kiskapuk mindig az ügyeskedéseknek adnak teret, ahelyett, 

hogy inkább a speciális igényű tantárgyakra vonatkozóan rendeletileg, átmenetileg szabályoznák konk-

rétan a területet. 


