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 �Szívesen elviselném azt a mosolyt� 
� kérdésekre válaszol Wenczel Imre1 � 

                                                   
1 A kérdéseket Kaposi László tette fel 2001. februárjában. 

� Milyen kiterjedtségû a dramatikus tevékenység jelenleg 
a Révai Gimnáziumban? Milyen formákban él a dráma 
és a színjátszás nálatok? 

� Azokban az osztályokban, amelyekben én tanítom a 
magyart, évente néhányszor tanítási drámaóra �helyette-
síti� az irodalom vagy a nyelvtan tananyag szokványos 
összefoglalását, elmélyítését vagy ajánlását. Jó alkalmak 
ezek a sztereotip megközelítések felcserélésére megle-
põbb, érdekesebb óraváltozatokkal. Bár többet kell ké-
szülnöm rá, nagyon megéri. Az biztos, hogy ezekre az 
órákra sokáig emlékeznek a gyerekek is és én is. Ezek a 
félévenként egyszer-kétszer beiktatható drámaórák még 
azzal együtt is jó hatásfokúak, hogy esetleg nem sikerül 
annyira összefogottan, a fókuszra koncentráltan vezetni a 
játékot, mint ahogy szeretném. Borzasztó gyorsan ki-
csengetnek ilyenkor... 

Legutóbb pl. a 11. E és a 11. C osztályban Arany-bal-
ladákból volt ilyen órájuk a gyerekeknek. Megkértem az 
osztályokat, hogy �felezõdjenek�, így egyszerre csak fél 
osztállyal (18 tanulóval) kellett dolgoznom. Az elmúlt 
években egyébként nem igazán legálisan (nem kértem rá 
külön engedélyt, de az igazgatóm úgyis tudta, hogy ez 
így van), ahol meg tudtam oldani a terem átalakítását, 
elég sok nyelvtan és irodalom órán drámaórát tartottam. 
Kísérletezem is vele, meg folyamatosan tanulom is... 

Megjegyzem, a kollégáimat még mindig nem tudtam 
rávenni, hogy ismerkedjenek meg a drámával, valószínû-
leg azért, mert nagyon nagy nálunk a hajtás, és mély az a 
hagyományos kerékvágás, amiben haladunk. Annak örü-
lök, hogy most már legalább a munkaközösség vezetõje 
és az igazgatóm bejött egy-egy ilyen órára. Ezeknek a 
magánakcióknak a támogatottságát tehát inkább az �elvi-
seljük, mert nincs vele semmi dolgunk� típusba sorol-
nám. És ez nem bosszant, inkább hálás vagyok az iskola-
vezetésnek ezért is, mert a Révai Gimnázium a megyében 
�A� REÁLISKOLA. Tehát aki nem ismeri a drámajáték 
sokirányú hatékonyságát (és õk nem ismerik), azt hiheti, 
hogy egyáltalán nem fér bele az iskola profiljába. Van 
azért ún. humán osztályunk is, de mióta ott vagyok, 
egyetlen egyszer tanítottam csak humán osztályt, egyéb-
ként mindig reált. 

Van azonban két olyan osztály, amelyik kivételes 
helyzetben van a drámajátékot illetõen. Az egyik a 10. F. 
Õk hatosztályos képzési formában tanulnak, tehát a 7. 
évfolyamtól a 12. évfolyamig vannak nálunk. Éppen ak-
kor végeztem el a 120 órás kurzust, amikor õket átvet-
tem, és, bár mindig is játszottam a gyerekekkel az órái-
mon, akkoriban határozott iránymutatást, szakmailag 
megalapozott módszert kaptam, amit azonnal kipróbál-
tam náluk. A kezdeti pozitív fogadtatáson felbuzdulva 
elkezdtem velük hosszú távra tervezve dolgozni, és nem 
esetlegesen helyettesíteni magyarórákat drámával, hanem 
bizonyos rendszerességgel (havonta legalább egyszer-

kétszer dupla vagy tripla órában) tartottam a tananyag-
hoz szorosan kötõdõ tanítási drámaórákat. A drámajáték 
képességfejlesztõ hatása szerintem ezeknél a gyerekeknél 
annyira látványos, hogy akár reklám is lehetne a dráma-
pedagógia mellett. Persze az, hogy képesek voltunk 
mindazt megtanulni kb. fele idõ alatt, amit a poroszos-
szokványos módszer megkövetelt (nehogy szó érje a ház 
elejét), és plusz még rendszeresen (minden órán) leg-
alább 5-10 percig fejlesztõ gyakorlatokat csinálni, a fel-
szabaduló idõben pedig drámázni, nyilván a gyerekek jó 
adottságait is mutatja. Eleve nagyon okosak és sokféle 
képességgel megáldottak ezek a tanulók. Egyébként két-
szer is láthatták õket a drámatanár kollégák, mert velük 
tartottam itt, a Marczibányi téren a bemutató foglalkozá-
sokat. 

Ezzel kapcsolatban hadd jegyezzem meg, hogy a Ré-
vai Gimnázium tanulói két okból is nagyon nehezen 
utaznak. Az egyik, hogy mindig nekünk kell meghozni 
az anyagi áldozatot (azaz a szülõknek). Egyetlen olyan 
hely volt, ahová úgy mehettünk, hogy mind az utazás, 
mind a szállás költségét megtérítették nekünk, ez pedig a 
Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ volt. A másik 
probléma az, hogy minden évben pattanásig feszítem a 
húrt, túl sokszor (a három is sok már) viszem el (utazta-
tom vagy szerepeltetem) a gyerekeket, és ez kisebb konf-
liktusokat szül. Vigyáznom kell tehát az arányokra. 
Több, számomra (és biztosan a gyerekek számára is) fon-
tos szereplést, bemutatót, elõadást le kellett mondanom 
az elmúlt tíz évben, mert nem jöttek össze hozzá az 
anyagiak, vagy egyszerûen nem engedte el a gyerekeket 
az osztályfõnök, az igazgató, a szülõk. Nálunk a tanulás 
az elsõdleges, a diákok sokféle különórára járnak, ezért 
bármiféle szerepléshez, bemutatóhoz, próbához a legerõ-
sebb korlátozó tényezõ az idõhiány. 

 
A másik kivételes helyzetben lévõ csoport az ún. 

Arany János programban résztvevõ osztály. Néhány szót 
hadd ejtsek róluk, bár talán bõvebb ismertetést kívánna 
ez az érdekes konstrukció. Azok a 8. osztályt végzett ta-
nulók, akik vállalták (huszonhárman), hogy 9. évfolya-
mosokként nem elsõsök lesznek nálunk, hanem elõkészí-
tõsök, vagyis 0. osztályosok, fejlesztõ programban vesz-
nek részt. Õk egyébként kisközségekbõl érkezett, hátrá-
nyos helyzetû, jó adottságú (tehetséges) tanulók, akik ma-
tematikából, idegen nyelvekbõl és számítástechnikából 
kapják meg azt az alapképzést, amely remélhetõleg lehe-
tõvé teszi számukra, hogy ne vérezzenek el, amikor igazi 
elsõsként kezdik a Révait. 

Nekik drámajáték-órájuk is van, délelõttönként kettõ 
plusz egy. (A kettõ egyívûen, szünet nélkül a Gyermekek 
Háza pódiumszobájában.) A tantervüket én írtam, meg-
próbáltam úgy összerakni, hogy kellõképpen rugalmas 
legyen, és a drámajáték fejlesztõ hatásait fokozottan ki-
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aknázza. Elég sok benne tehát eleinte a képességfejlesztõ, 
a készségek kialakítását célzó gyakorlat, a kommunikáci-
ós-metakommunikációs játék, a csoportépítõ és önismere-
ti tevékenység, az �A� és �B� típusú dráma. Itt figyelem-
be kellett vennem azokat a �személyiségfejlesztõ� ajánla-
tokat is, amelyeket a programot tervezõ/felügyelõ szak-
emberek készítettek, vagy a szakirodalomban közöltek. 
Magam nem szeretem a személyiségfejlesztés kifejezést, 
mert valahogy hamisan cseng. Szerintem a személyiség 
fejlõdésének a kereteit lehet modulálni, de maga a sze-
mélyiségfejlõdés sohasem külsõ emberektõl, programok-
tól függ, hanem magától a fejlõdni akaró embertõl. De 
térjünk vissza a drámajátékhoz!  

Az Arany János-programban már az elsõ félév no-
vemberétõl heti két �D� típusú drámaórájuk van a gyere-
keknek. Az elõzetes egyeztetõ beszélgetéseinkkor meg-
próbáltam felderíteni, hogy leginkább milyen témák ér-
deklik õket. Nos, volt olyan, ami kissé meglepett. Mond-
jak néhányat? Hát például: középkorú férfi és tizenéves 
lány szerelme. Prostitúció. Tanár-diákszerelem. Ezek is a 
gyerekek által javasolt témák voltak a sokféle sport-, 
pénz-, karrier-, barátság-, politika-, parlament-, betegség-
, siker-téma mellett.  

Más keretek között is bevihetõ a drámajáték a Révai-
ba. Több színköri foglalkozás (heti másfél órás ta-
lálkozások ezek) nem színjátszással telik, hanem dráma-
játékkal. Nem csupán azért jó ez, mert mélyülhet tõle a 
színjátszás is, meg a csoport emberi kapcsolatai is gazda-
godnak, hanem mert nyilvánvalóan nagyon igénylik a 
gyerekek. Ez persze addig nem derülhet ki, amíg meg 
nem tapasztalták, hogy milyen a drámajáték. 

� Készítsünk egy kis leltárt a révaisok színjátszó tevé-
kenységérõl! 

� 1991-ben alakult az elsõ csoport, azután minden évben 
eggyel több csoport jött létre. (Azért öt csoportnál megállt 
a gyarapodás.) Ezt akkoriban már meglehetõsen tudato-
san építettem, úgy, hogy felmenõ rendszerû legyen, va-
gyis az elsõsök legyenek a kezdõk, a másodikosok a ha-
ladók, a harmadikosok pedig a végzõsök. Elfelejtettem 
mondani, hogy az iskola akkori igazgatója, Tamás Imre 
hívott meg az iskolába színkört alakítani, és azt kérte tõ-
lem, hogy a negyedikes diákokat hagyjam békén, mert a 
felvételire kell készülniük. Ezt a megállapodást (és a töb-
bi megegyezésünket) azóta is tartom, bár Horváth Péter 
igazgató úr nagyon toleráns. Talán ennek is köszönhetõ, 
hogy nem volt igazán probléma még az iskola, vagy a 
szülõk számára a színkörök mûködése. Kisebb súrlódá-
sok, konfliktusok persze adódtak, van olyan osztályfõnök, 
aki úgy gondolja, hogy a színkör a tanulástól veszi el az 
idõt, ezért lett az osztályában tanulók némelyikének a bi-
zonyítványa gyengébb, mint eddig volt. Szerencsére jó a 
tantestületünk, egyébként sem szokásunk egymásnak es-
ni, ha valami gond van. Általában meg tudjuk beszélni 
egymással a problémáinkat anélkül, hogy tüske maradna 
bennünk. 

Azzal tisztában vagyok, hogy sokszor borotvaélen tán-
col az ügyünk, és ezzel együtt magam is, fõképp azért, 
mert immár öt színjátszó csoport mûködik nálunk (össze-
sen kb. 60 gyerek jár színkörre, és még több is szeretne). 
Néha már biztosan nagyon idegesítõek vagyunk. Az a 

folytonos nyüzsgés, ami nem függ össze a tananyag elsa-
játításával, a (szûk) folyosókon való megbeszélések, a 
félévi szakköri díjak (néha egyenként való) befizetése, a 
hét végi elvonulásokra való szervezkedések... Az igazga-
tó állandó �bombázása� valamilyen kérelemmel, ami a 
színkörökhöz kapcsolódik... Csodálom, hogy még bírják 
a kollégáim. 

Egyébként két olyan probléma van, amivel nem tudok 
mit kezdeni. A heti másfél órás próba semmire sem elég. 
A produkciót pedig várja szülõ, gyerek, iskola. Ezért sem 
szeretek versenyezni. Ha legalább heti két alkalommal 
próbálhatnék. Álom, álom... Ráadásul a Petõfi Mûvelõdé-
si Központ és a Gyermekek Háza kegyeit kell kérnünk, 
hogy legyen hol próbálnunk. A Révaiban ugyanis minden 
talpalatnyi helyen délelõtt-délután-este tanítás folyik. Ná-
lunk különben sincs olyan terem, ami megközelítõen is 
alkalmas lenne a színköri munkához. Gyorsan megjegy-
zem: nagyon rendesek és kedvesek hozzánk mindkét em-
lített közmûvelõdési intézményben, a lehetõségeikhez 
mérten támogatnak minket. Azért némi terembért is fize-
tünk az egyik helyen, de ha meggondoljuk, hogy három 
csoportunk mûködik ott, és csak egyért fizetünk, akkor 
világos, hogy ha bármilyen program adódik náluk, mi 
kénytelenek vagyunk más helyet keresni. Más hely pedig 
egyszerûen nincs, legfeljebb a saját lakásom egyik szobá-
ja, de az még rövidtávon sem megoldás.  

Azt remélem, hogy a révais díszterem megépítésével 
majd javul a helyzetünk. (Talán szeptemberre elkészül.) 
Bizonyára lesz végre igazi otthonunk, ahol próbálhatunk, 
és elõadásokat is tarthatunk. Szép vízióim között szere-
pel, hogy esetleg rendszeresen hívnánk vendégcsopor-
tot... Ismét felvennénk a kapcsolatot például a 
dunaszerdahelyi Fókusz csoporttal... De hát ez a jövõ ze-
néje.  

A Gyermekek Házában játszik a L�art ma és a 
ReActor nevû színkörünk. (A csoportjaink akkor választ-
hatnak maguknak nevet, ha az elsõ szereplésükön sikere-
sen túljutottak.) Az elõbbit Tóth Szilvia vezeti, az utóbbit 
ez évtõl Varju Nándor. Mindketten színköröseim voltak 
még néhány éve, aztán elkezdtek rendezni, drámapeda-
gógiát tanulni, és most már nyugodtan bízom rájuk a ré-
vais csoportokat. 

A Petõfi Sándor Városi Mûvelõdési Központban dol-
gozik az Új-kezdõ, a Kezdõ 1. és a C4 csoport. Mind-
hármat én vezetem. Az Új-kezdõ Brecht A szecsuáni jó-
lélek címû drámájából próbál egy részletet, a Kezdõ 1. 
Adrian Mole szenvedéseivel és a Ludas Matyival foglal-
kozik, a C4 pedig kamara-tanulmányokat folytat: kü-
lönbözõ mûvek egyes jeleneteivel próbálkozik. (Shakes-
peare: Sok hûhó...; Beckett: Godot-ra várva; Mro�ek: A 
nyílt tengeren.) Örömjáték ez az egész. Úgy volt, hogy az 
idén nem is jelentkezünk semmiféle fesztiválra, a gyere-
kek azt mondták, hogy inkább játszani szeretnének, eset-
leg saját közönségünk elõtt produkálni, semmiképpen 
sem zsûri elé állni, de azután jött az ODE kínálata, meg 
a Kisfaludy Napok felhívásai, a mosonmagyaróvári fesz-
tiválfelhívás, a Színfolt fesztivál-listája, és úgy néz ki, 
mégis ringbe szállunk itt-ott. Attól félek, kicsit késõn éb-
redtek fel a gyerekek, szerintem nincsenek olyan állapot-
ban a produkciók, hogy elkészülhessenek március elejé-



11 

re-közepére. De majd meglátjuk, a révaisok jó fejek, sok 
mindenre képesek. 

 

� Minek köszönhetõ az, hogy az ország egyik legjobb fel-
vételi eredményt produkáló iskolája nem tûri, hanem tá-
mogatja a drámát és a színjátszást?  
� Szerintem három-négy összetevõje lehet. Az elsõ és 
legfontosabb az, hogy semmiféle módon nem akadályoz-
zuk mi színjátszók, drámajátékosok az iskolában azt az 
oktatói munkát, amely az említett felvételi eredményeket 
produkálja. Vagyis nem használunk el több idõt, lehetõ-
séget, mint amennyiben a mûködésünk legelején megál-
lapodtunk. (Ez persze akadályozza az igazán jó produk-
ciók létrejöttét, de ez egyedül az én problémám marad, 
senki mást nem érint.) 

A második összetevõ az lehet, hogy csak minimális 
összegbe kerülünk az iskolának. A rendezõk/csoportveze-
tõk díjazása megoldható a gyerekek által befizetett szak-
köri díjból, illetve túlóraként elszámolható, mint szakkör. 
A terembérlet fizetését azért ne felejtsük ki! Nem akarom 
ezt részletezni, mert talán nem venné jónéven senki, ha 
az anyagi ügyeinket kifecsegném, de egy jellemzõ adatot 
elmondhatok talán. Az önkormányzat kulturális irodája 
támogatja a város középiskoláiban mûködõ mûvészeti 
csoportokat (nálunk versmondó stúdió is mûködik), az 
idén a révais színkörök 30 ezer forint támogatást kaptak. 
Általában ilyen nagyságrendekben kell gondolkodni ak-
kor, amikor az anyagi helyzetünkrõl beszélünk. 

A harmadik összefüggés az lehet, hogy a színköreink-
nek kisebb-nagyobb eredményei is vannak. Van mit a ki-
rakatba tenni. 

A negyedik pedig az, hogy értelmes szülõk értelmes 
gyerekei járnak a Révaiba, és az iskolavezetéssel együtt 
tudják, hogy mennyire hasznos ez a tevékenység annak, 
aki bármilyen módon szeretne megnyilatkozni más em-
berek elõtt. Arról már nem is beszélve, hogy milyen kel-
lemes az évente megrendezett Révai-gálán akár szereplõ-
ként a színpadra állni, akár nézõként szórakozni. 

 

� Nincs kollegiális irigység a dráma és a színjátszás fe-
lé? 

� Remélem, hogy nincs. Nem érzékeltetnek velem ilyes-
mit a kollégák. Egyébként úgy mûködik a tantestületünk, 
hogy nem tudnék olyan tanárt mondani, akinek ne lenne 
évente legalább egy kiemelkedõ tanulmányi vagy egyéb 
eredménye. Tehát szerintem mindenki jól érzi magát a 
saját bõrében, elégedett lehet a saját eredményeivel, van 
saját sikerélménye.  

 

� Gondolom, az anyagiak mellett jelentõs szervezési von-
zatai vannak egy ilyen kiterjedt tevékenységnek... 

� Hát valóban elég sokat kell dolgozni, utánajárni, szer-
vezni. De ezt vállaltam, és a Révaiban már nem kezdõ-
ként. Elég pontosan tudtam a korábbi évek kudarcaiból és 
sikereibõl, hogy miképpen mûködik ez. Szükség van a 

személyes kapcsolatokra. Leginkább azokra van szükség. 
Hogy legyen, aki segít, mikor kell. Olyan emberek is kel-
lenek, akik nem irántam, hanem az ÜGY iránt elkötele-
zettek. Ha esetleg személyesen engem nem kedvelnek is 
túlzottan, segítenek, mert számukra is fontos ez az ügy. 
Szerencsére az elmúlt öt-hat évben sok önzetlen emberrel 
találkoztam... 

 
� Hogyan tudják ezt a tevékenységet a gyerekek beillesz-
teni a saját életükbe? Hiszen rengeteget kell tanulniuk... 

� Ha nem kellene annyit tanulniuk, akkor már talán meg-
fulladt volna nálunk a színköri munka. Ugyanis legalább 
ugyanannyi gyerek szeretne még színkörre járni, mint 
amennyi most ténylegesen színkörös, csak vagy a szülei 
lebeszélték róla (eltiltották tõle), vagy maga a tanuló dön-
tött úgy, hogy nem bírja a nyelvi és egyéb különórák mel-
lett még ezt is. Hiszen itt is kemény munka folyik. Ha te-
hát mindenki eljönne közénk, aki szeretné legalább ki-
próbálni, hogy milyen ez, akkor már semmilyen érdem-
leges munkát nem tudnánk végezni az elszemélytelenedõ 
tömeg miatt.  

Más oldalról megközelítve a dolgot: ha nem elég a he-
ti másfél óra a gyerekeknek, tehát nem csupán lelki szük-
ségletté, hanem határozott kívánsággá válik az, hogy töb-
bet legyenek együtt (és ehhez a szülõ is partner), akkor 
azért kivitelezhetõ, hogy néha egész napos próbát tart-
sunk, vagy együtt legyünk egy hét végén. Jó példa erre 
az, hogy Nyári Arnold (a Kerekasztal színész-
drámatanára) már második alkalommal tartott úgy fog-
lalkozást a C4 színkörnek, hogy alkalmanként a hét vé-
gén több mint hat órát együtt tölthettek. A szervezési ne-
hézségekkel persze neki is szembesülnie kellett, mert kü-
lönbözõ okokból hol az egyik, hol a másik színkörös nem 
tudott részt venni a próbán. Ez sajnos gyakori jelenség a 
hétköznapjainkban is. Az pedig a színkör anyagi helyze-
tét mutatja, hogy a legjobb szándékunk ellenére sem tud-
tunk a színköri foglalkozások megtartásáért fizetni Ar-
noldnak. Õ is barátságból dolgozott tehát, mint nálunk 
sokan mások. 

 

� Mennyire személyfüggõ ez az egész? Mi lehet a kifutá-
sa? Van-e a napi célok mellett (ezen a téren) valami táv-
lati célkitûzés? Mi jelenthet veszélyt erre a drámatanári 
sikerre?  

� Amennyi tapasztalatom e téren van, az azt mondatja 
velem, hogy teljesen személyfüggõ. Drámatanári és szín-
körvezetõi tevékenységem elsõ tíz évében három alka-
lommal fordult elõ, hogy már-már felépítettem egy a Ré-
vai-színkör kezdeti stádiumához hasonló � minek nevez-
zem? � �szervezetet�. Azután új állásom adódott. Az elõ-
zõ munkahelyemen szinte azonnal megszûnt az a színját-
szás, csoportozás, alkotókör, amit elindítottam. 

Arra a kérdésre, hogy mi lehet a kifutása, csak a vá-
gyaimat mondhatom, reális esélye nem sok van annak, 
amit errõl gondolok. Szeretnék elõbb-utóbb egy dráma-
média tagozatos osztályt indítani a Révaiban. Vagy leg-
alább csak egy fél ilyen osztályt. Szeretnék egy fesztivál-
központot létrehozni Gyõrben, ahol a középiskolás szín-
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körök évente egyszer találkozhatnának, és a színkörveze-
tõkkel folytatott szakmai beszélgetés nem színházi aktus 
lenne, amelyben õk csak (le)éghetnek, vagy a mennybe 
mehetnek, hanem egy tanulmányi, (ízlés-)egyeztetéses 
beszélgetés. Nem bánnám, ha ebben a dologban a Révain 
kívül két-három más intézmény is segítene. A drámajáték 
már biztosan bevette magát az iskolánkba. A következõ 
lépés az, hogy a kollégáim közül is megismerjék néhá-
nyan. Van még más vízióm is. Szeretném, ha egyszer õs-
bölényként úgy látogathatnék a Révaiba, hogy ott kissé 
fölényes �mi úgyis jobban tudjuk� mosollyal fogadnának 
a fiatal, tehetséges, életerõs szervezõk, akik nélkülem is 
kiválóan (sõt, nélkülem igazán) szerveznék, rendeznék a 
révais színköröket, elõadásokat. 

Szívesen elviselném azt a mosolyt.  
Hogy mi jelenthet veszélyt a drámatanári sikerre? Az 

egyik a hétköznapi feladatokba való belefásulás. Hogy 
úgy érzi az ember, már nem akar még egyszer azzal az 
ostobácska emberrel beszélni, aki segíthetne a színkör-
nek, pl. a helikoni szereplésre elutazni. A felháborodás 
kirobbanása, hogy miért nem értik olyan sokan, hogy ez 
mennyire fontos? (Húsz éves harc és sok-sok hétköznapi 
kudarc van ezek mögött a mondatok mögött.)  

A másik nagy veszély a megelégedés. A közepességbe 
való belenyugvás. És ha kihuny bennünk az a tûz, nyug-
talanság, ami hajt bennünket, ami miatt valójában az 
egészet csináljuk. Vagyis a lelki megöregedés, a lélekben 
szakállasodás. �Az ember életének története: figyelmének 
története� � mondja Pilinszky. Bármelyik iránya meg-
szûnik ennek a figyelemnek, akkor baj van. Ha csak kife-
lé tudunk már figyelni, vagy csak befelé, magunkba. Ak-
kor egyébként az lehet velünk a legnagyobb probléma, 
hogy azt sem vesszük észre, abba kell hagynunk ezt a te-
vékenységet, és egy másikat keresni, amit jobban szolgál 
a figyelmünk irányultsága. Akkor is abba kell ezt hagyni, 
ha megérezzük, hogy nem tudunk hatással lenni a gyere-
kekre. Ha még tudunk figyelni, az õ tekintetükben meg-
láthatjuk, hogy mikortól kezdve kell mást csinálnunk. Ez 
utóbbi egyébként szerintem a jelenleg mûködõ mindenfé-
le korú drámatanárra (tanárra?) igaz.  

 

� Hogy néz ki egy drámaóra nálatok? 
� A drámaórákat gondosabban készítem elõ, mint a töb-
bit, mert mindig át kell alakítani hozzá a termet, esetleg 
kellékeket is gyártok (néha a gyerekek segítségével), van 
olyan is, hogy termet kell cserélnem. Nem szívesen tartok 
38-as létszámú osztállyal egy szûk teremben drámaórát, 
ezért ilyenkor igyekszem megfelezni az osztályt, és in-
kább kétszer tartom meg ugyanazt az órát... Becsengetés-
kor pontosan érkezem az osztályba, és olyan állapotot te-
remtek a gyerekekkel együtt (ablaknyitás/csukás, elren-
dezés...), hogy majd a lehetõ legkevesebb legyen a zavaró 
körülmény. Szerencsére nálunk nem szokás csak úgy be-
csörtetni az órára, nagyon ritkán jön óra közben bármi-
lyen látogató. Azután indulhat a játék, de nagyon kell az 
idõt figyelnem, ugyanis nem csupán kicsengetnek ná-
lunk, hanem utána azonnal hirdetés is következik. Ez az-
tán úgy szétverné a cselekményt, hangulatot, döntéshely-
zetet, ha nem fejeznénk be idõben, hogy nem lenne em-

ber, aki összefoltozza. Az Arany János-csoport órái min-
dig hangulatosabbak, színházi hatásokban bõvelkedõb-
bek, mert egy kis pódiumteremben zajlanak. Minden 
órához ilyen helyszín kellene.  

 

� Belemehetnénk a részletekbe? Óracímek, feldolgozott 
témák is érdekesek lehetnek... 

� Gyakran a legkülönbözõbb helyeken találok az iskolá-
ban és otthon cetliket, (csomagoló-) papírdarabokat, kü-
lönös szövegeket (�naplórészleteket�), amelyek nyomán 
akár össze is állíthatnám, hogy milyen témákból milyen 
drámaórákat készítettem. Sajnos a mindennapi munka 
hevében csak néha hoztam olyan írásos-szöveges állapot-
ba ezeket az órákat, hogy érdemes lett volna megõrizni 
õket. Megpróbálom tehát felidézni. Amelyik nem jut 
eszembe, az nyilván nem is érdemli meg, hogy említsem. 

Talán kezdjük azzal, hogy szinte minden verstani-
formai ismeretet �A� típusú játékokkal tanítok meg. Így a 
fontosabb idõmértékes és hangsúlyos strófákat, a rímkép-
leteket... Nagyon sok memoritert adok (és kérek vissza) 
különbözõ játékos módszerekkel. A csoportfoglalkozásos 
(vetélkedõs...) módszert gyakran használom. Az utóbbi 
idõben szakértõi játékkal is kísérletezem. A hangzójelen-
ségek szinte mindenféle változatát drámajáték-gyakor-
latokkal dolgozom fel. (Ki gondolná, hogy a magyar ábé-
cével folytatott gyakorlat az egyik kedvence az osztá-
lyoknak?) Gyakran használom a különbözõ konvenciókat 
csak úgy magukban, pl. valamely költõ, író élettörténeté-
bõl állóképeket készítünk, aztán �megmozdítjuk�; újság-
írók rohanhatják meg (a tanulók szerepben) az adott 
szerzõt valamelyik botrányos versének kiadásakor (pl. 
József Attilát a Lázadó Krisztus c. verse kapcsán), televí-
ziós élõ adásban szólalnak meg szakértõk (szintén a gye-
rekek szerepben) pl. arról, hogy �miért nincs (vagy miért 
van) szükség az irodalmi folyóiratokra�. 

Tanítási drámaórát két (három?) éve tartok az iskolá-
ban, ezeknek a témái a következõk voltak: a görög mi-
tológiából az olümposzi istenek társadalma, Démétér és 
Perszephóné, Hádész szerelme, Orpheusz és Eurüdiké, 
Orpheusz második esélye. A thébai mondakörbõl azzal a 
témával foglalkoztunk, amelyben Odüsszeusz õrültnek 
tetteti magát, úgy próbál távol maradni a háborútól. A 
görög dráma kapcsán többféle játékot szerveztem az An-
tigoné köré. Ebbõl számomra az a legemlékezetesebb, 
amelyet le is írtam Õrjáték címmel. Jókai A kõszívû em-
ber fiai címû regénye volt még drámaóra témája 8. évfo-
lyamon, illetve Arany János több balladája. (Ezek közül 
kettõt sikerült publikálni: A walesi bárdok és a Szondi 
két apródja c. balladákhoz kötõdõ játékot. Ma már más 
címet adnék az óráknak, mert a késõbbiek folyamán mó-
dosult bennem a probléma, meg hát tanultam is azóta...) 
Másoktól is vettem át órákat, kissé átalakítva, az adott 
csoportra �konvertálva� játszottam Antal Rita Ludas Ma-
tyi-témáját, Lipták Ildikó cserbenhagyás-témáját. Takács 
Gábor több ötletét, órarészletét is átvettem, Zalavári And-
rás Ica c. órájának változatát legutóbb három csoporttal is 
játszottam. Megjegyzem, nem csupán a Révaiban tartok 
ilyen órákat, így az átvettek közül �idegenben� (a Balassi 
Bálint Általános Iskolában) a legjobban Szauder Erik 
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Vuk címû órája sikerült. Azt a témát is újrajátszottam 
azóta többször, amit egy gyõri bemutató foglalkozáson 
csináltál: új, vidéki fiú érkezik a városi gimnázium osztá-
lyába. A saját kísérleti témáim közül többször játszottam 
a balesettel foglalkozó órát, most pedig az Arany János 

programban egy drámapedagógiai hétvége egyik órájá-
nak ötletét felhasználva �evezõs világversenyre viszem� a 
gyerekeket. 

Ezek voltak a fontosabbak. 

 

Bizonyos részeket érdemes 
megváltoztatni... 

Bethlenfalvy Ádám beszámolója a Drama in Education konferencia 
két bemutató foglalkozásáról1 

Emelie 
Az elsõ napomat Emelie FitzGibbon workshopján töltöttem. A nap nagy részét kitevõ játék, mint az késõbb 
kiderült, a klónozásról volt hivatott szólni. Az órának az alábbiakban közölt leírása már (a szerzõ által) javí-
tott változat, azonban sok problémás pont maradt még így is benne. Nem lehet tudni, hogy mi a fókusza az 
órának, nincs döntési helyzet. A kontextusépítés hiánya visszaüt, többek között azoknál a játékoknál, ahol a 
család szerepel. Egy önálló óra szólhatna arról, hogy miért megy bele ilyen kísérletbe egy család, így azonban 
teljesen súlytalan maradt a kérdés, megmaradtunk a közhelyek szintjén. 

Alapvetõ nehézséget jelentet a résztvevõk számára, hogy semelyik szerepet sem dolgozhattuk ki rendesen, 
nem voltak meg az ehhez megfelelõ formák. Idõvel nyilvánvalóvá vált: nincs eldöntve, hogy a klónozás kap-
csán milyen problémát kíván feldolgozni az órával Emelie FitzGibbon. Szinte bábeli zûrzavart okoztak a fo-
lyamatos szerepváltások, a felvett és leadott szerepek kidolgozatlansága. Mindennek valószínûleg az lehetett 
az oka, hogy a csoport problémájával foglalkozó és a központi szereplõre épített drámamodellek keverednek az 
órában. Mire a játszó felépíti magának a tehetséges fiatal szerepét, legalábbis annak körvonalait, már át is kell 
váltania a szülõk szerepébe, aztán a tudósokéba, ráadásul közben azt is el kellett döntenünk, hogy melyik fia-
talt tartsuk meg � merthogy mindegyik kiscsoportban maradt egy fiatal szereplõt játszó résztvevõ. 

Némelyik helyzetben nagy segítséget jelentett volna a klónozásra vonatkozó alapvetõ tények ismerete. Meg-
lepõ módon Emelie nem volt felkészülve erre. Sajnálatos, hogy egy ilyen � sok lehetõséget kínáló � témából 
ennyire keveset hozott ki ez a foglalkozás. 

A nap hátralévõ részében néhány improvizációra épülõ színjátszós gyakorlatot mutatott be az ír Graffiti 
TIE Csoport vezetõje. A téma a szerelem volt. Elõször egy papírra szavakat gyûjtöttünk, majd pár másodperc 
alatt kellett páros állóképeket létrehoznunk. Némajátékkal, majd jelenekkel mentünk tovább. Különös figyel-
met fordított Emelie a térszerkezetre, ennek felépítésérõl, lehetséges jelentéseirõl is beszélt a játék közben. A 
�kiéhezett� résztvevõk hálásan vetették bele magukat a játékba. 

Neelands 
Jonothan Neelands is ismerkedõs-névtanulós játékokkal kezdte workshopját. Röviden beszélt a konvenciókról, 
csoportosításukról, majd egy rövid játékban mutatta be azok használatát. Egy tini-magazinbeli történetet vá-
lasztott alapanyagként. Ez egy gimnazista lányról szólt, aki összeütközésbe kerül a szüleivel, mert romlottak a 
tanulmányi eredményei, miközben a West-side story-t próbálta az iskolai színjátszó csoportjával. A rövid írás 
közös elolvasását részletes elemzés követte. Ezután néhány konvenció segítségével vizsgáltuk ennek a lánynak 
helyzetét, viszonyait. A használt formák a tablóra, a gondolatkövetésre, a kiscsoportos jelenetre és a fórum-
színházra épültek. Az alapvetõen epikus alapanyagból kiinduló, az angol hagyományokat követõ órát Neelands 
gyakorló óraként adja tanítványainak. 

                                                   
1 2001. április 6-11. között rendezte meg osztrák testvérszervezetünk, az Österreichischer Bundesverband für Schulspiel, Jugend-
spiel und Amateurtheater a �Drama in Education� Világkongresszust Burg Schlainingben, Burgenlandban. A kongresszus mottója: 
�Kreativitás, kommunikáció, izoláció� � magány a virtuális világban, vagy kreatív és kommunikatív cselekvés a dráma és a szín-
ház segítségével. Elõadásokat és workshopokat tartott Richard Finch, Jonothan Neelands, Emilie FitzGibbon és Jurij Vasiljev. A 
kongresszus �fõelõadója� Gavin Bolton volt. Az ÖVB jóvoltából, anyagi segítségével (amit ezúton is köszönünk!) a Magyar Drá-
mapedagógiai Társaságot Szauder Erik és Bethlenfalvy Ádám képviselte a kongresszuson. Közremûködésünkkel két erdélyi kolléga 
is részt vehetett a hagyományosan jól szervezett, rangos szakmai eseményen. (DRÁMAjátékos, 2001/2.) 


