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színházi nevelési programja került lebonyolításra. Pécsett 
az Apáczai Nevelési Központ Gimnáziuma és a Leõwey 
Gimnázium egy-egy osztályával játszottak együtt a 
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ munkatársai.  

A rendezvény helyi szervezõje Vatai Éva volt. Az 
elõkerülõ és megtárgyalt témák azt mutatták, mutatják, 
hogy a drámának fontos szerepe van a nyelvtanításban. 
De leginkább talán mégis azt mutatta ez a rendezvény, 
hogy a drámának fontos szerepe lehetne a nyelvtanítás-

ban. Csak lehetne, mert nem akkora ez a szerep, mint 
amekkora megilletné. Újabb lépésekre, eseményekre, ren-
dezvényre, tervekre van szükség ahhoz, hogy ki lehessen 
találni, meg lehessen tervezni azt a folyamatot, aminek 
eredményeképpen ténylegesen megvalósul ez a jelentõs 
szerep. 

Tóth Adél 

 

Gondolatok özöne: 
a dráma mint laboratórium 

Kathleen Gallagher budapesti workshopja1 

Most, hogy leírtam mindazt, amit fontosnak tartok ebbõl a négy napból, egy feladatom maradt. Valahogy 
be kellene vezetni ezt a beszámolót. Persze írhatnék a tanulmány mûfaj szabályait követve valamiféle 
módszertani bevezetõt arról, hogy milyen szempontok szerint dolgoztam, vagy hogy mennyire nehéz fel-
adat is egyszerre részt venni, benne lenni egy folyamatban és egyszerre kint is lenni, rálátni a dologra, de 
mindez kiderül, ha valaki elolvassa a szöveget. Ennél sokkal lényegesebb dolognak tartom most, hogy ar-
ról beszéljek, miért gondolom azt, hogy Kathleen Gallagher kiváló drámatanár. Fontosnak gondolom, 
hogy leírjam, hogy egyszerre éreztem magam tökéletes biztonságban attól, hogy egy pontosan átgondolt 
és irányított folyamatban veszek részt, és éreztem feszült kíváncsiságot a bizonytalanság miatt, hogy mi 
fog történni a következõ lépésben. Lenyûgözött, hogy mennyire pontosan lát dolgokat, hogy drámatanári 
mûködése közben is van véleménye, amit meg is oszt velünk, de soha nem éreztem, hogy ebbõl bármit is 
ránk erõszakolna, sõt, õszinte kíváncsisággal várta, hogy mirõl mit gondolunk. Hogy mennyire fontos volt 
neki, hogy egyénekként is meg tudjunk nyilvánulni, hogy senkinek ne sikkadjon el a véleménye. Hogy 
mennyire tudja, miként tereljen minket, játszókat a nehezebb, a mélyebb szellemi munka felé. Sorolhatnám 
még, de félek, hogy kisebb közhelytár lesz ebbõl a bevezetõbõl. Persze tudjuk, mindez a �nagykönyvek-
ben� is le van írva: a jó drámatanár ilyen. Mégsem akármi mindezt a gyakorlatban is látni. Köszönet ér-
te. 

1. A darab és a valóság 
A foglalkozás témája egy valóságos eseményt feldolgozó drámából származik. A darab (Joan McLeod: The 
Shape of a Girl vagyis Egy lány alakja) nem követi hûen a valós eseményeket, hanem átírja egy kamaszkorú 
lányokból álló iskolai közegbe. A szöveg egy Braidie nevû lány monológja. Szofi, az áldozat �kikészítésé-
nek� történetét Braidie szemszögébõl követhetjük végig. A történet harmadik fõszereplõje Braidie legjobb 
barátnõje Adrienn, a kiközösítés fõ irányítója. A megismert részletek alapján azt látjuk, hogy hármuk között 
egy furcsa viszonyrendszer alakult ki, amiben Adrienn az agresszor, Szofi az áldozat, aki megpróbál ugyan 
észrevétlen lenni, de pont ezzel provokálja a többieket, és Braidie az agresszor legjobb barátja, aki nem tud 
és talán nem is akar beavatkozni az eseményekbe.  

A darab alapját adó valóságos esemény Kanadában történt meg egy indiai származású kanadai lánnyal. 
Az osztálytársai meghívták egy szülinapi bulira. Amikor a lány elindult a bulira néhányan az utcán vártak rá, 
és elkapták. Alaposan megrugdosták, megverték. Miután a többiek hagyták, hogy elfusson, egy fiú és egy 
lány még utána futottak. Egy hídon érték utol, ahol ellökték, és egy kb. 10 cm-es pocsolyába fojtották. Az el-
követõk 14-15 évesek voltak. A két elkövetõ közül az egyiket elítélték. Mind az újságok, mind a gyerekek 
szerint azért tették, mert a lány kövér volt.  

Kathleen nagy gondot fordít arra, hogy megértsük, hogy mivel fogunk foglalkozni az órán. Szavakat ke-
resgélünk az angol bully szó magyar megfelelõjére. A következõk kerülnek elõ: iskolai erõszak, szívatás, ki-
                                                
1 Tanulmány, lábjegyzetekkel fûszerezve. Ezek közlésével idõnként nem fojtom magamba azokat az észrevételeket, amelyek � úgy 
tûnik � árnyalnak vagy vitatnak egyes elemeket a tanulmányból. Vagyis: ez itt nem a megfellebbezhetetlen kijelentések sávja. Némi 
szakmai vita a tanulmányt író tehetséges, fiatal kollégámmal � abban a reményben, hogy teljesebbé tesszük vele a drámáról alkotott 
pillanatnyi �képet�. És valóban csak idõnként élek a lehetõséggel... A fentiek miatt ennél a tanulmánynál nem teszem ki a szokásos � 
A szerk. � megjelölést: ezek itt Kaposi László drámatanár jegyzetei. (K. L.) 



26 

pécézés, kiközösítés, zaklatás. Mindez nemcsak a nyelvi különbség miatt fontos, hanem amiatt is, hogy a 
részvevõk gondolkozását a téma felé irányítsa. Ez az elsõ lépése annak a továbbiakban meghatározó tanári 
gondolkozásmódnak, amit leginkább a kutatás szóval lehetne leírni. A részvevõk számára tehát éppannyira 
nyilvánvaló, hogy mirõl szól a játék, mint a tanár számára. A tanár valóban közös gondolkozásra számít, 
mindenféle tettetés, �áldemokratikus� tanári magatartás nélkül, a saját eddigi megfigyeléseit, tudását szeretné 
megosztani velünk, és kíváncsian várja a mi meglátásainkat.  

2. Elsõ epizód 
A drámából származó elsõ idézet felolvasása elõtt a következõ megfigyelési szempontokat kapjuk: 

Mit tudunk meg a szövegbõl 
 a kamaszkorról, 
 anya-lány kapcsolatról, 
 nemi identitásról,  
 a felnõtté válás nehézségeirõl, 
 a lányok közti barátságról, 
 a félelemrõl? 

��Anyu azt mondja, hogy új barátokat kellene szereznem. Emlékeztetett arra, hogy ötödikben majdnem 
szívinfarktust kaptam, mert Adrienn és én elõször lettünk különbözõ tanárokhoz beosztva. Annyira szeretem 
Adriennt, hogy régebben azon aggódtam, hogy hátha leszbikus vagyok. Amikor apu azt mondogatta, hogy 
�hát ti aztán tényleg össze vagytok nõve�, azt gondoltam, hogy õ is ettõl fél�� 

A felolvasás után egész csoportos megbeszélés következik a kérdések alapján.  
A fikció irányába tett elsõ lépés egy szoros barátnõi kapcsolatra irányítja a figyelmünket. A fõszereplõ 

lányban egy önmagában bizonytalan, érzékeny kamaszlányt ismerünk meg. Úgy tûnik, hogy Braidie egyfajta 
érzelmi függõségben van, kiszolgáltatva Adrienn-nek. Az idézet monológformája olyan hatást kelt, mintha 
valakinek a legbelsõbb gondolataiba pillantanánk bele. A pontos és a szerepet is érzékeltetõ felolvasás szin-
tén segíti a szereplõvel való azonosulást. A felolvasás helyzete a részvevõkbõl önkéntelenül is nézõi-
befogadó magatartást vált ki, elég nagyfokú figyelemmel. Az elõre megfogalmazott tanári kérdések szintén 
szoros szövegértelmezést kívánnak. Érdekes tanári stratégia, hogy meglepõen sok és sokféle kérdés hangzik 
el, így mindenki kedvére válogathat, hogy mire fog figyelni, melyik kérdés érdekli igazán.  

A választott irodalmi szöveg a lányok közti barátság egyik aspektusát helyezi fókuszba: a leszbikusságtól 
való félelmet. A téma a gyerekek számára egyszerre lehet meglepõ és ismerõs. Számomra az idézet az elbe-
szélõ iránti szimpátiát alakította ki. Érdekelni kezdett ez a szereplõ. Megfogott az érzékenysége, az, hogy 
mély érzelmeket képes átélni, a ragaszkodása és a hûsége a barátnõje iránt, és érdekeltek a családi és kortárs 
kapcsolatai. 

Mindezzel a gyerekek számára ismerõs tanulási szituációban foglalkozunk.  

3. Bomba-játék (A nálunk �Bomba� néven elterjedt játék sajátos interpretációja.) 
Játékból válassz magadnak valakit a jelenlévõk közül, aki a legjobb barátod lesz! Ezek után még valakit, aki 
pedig az ellenséged! Mozogj úgy a teremben, hogy a barátod mindig közted és az ellenséged között legyen! 
A játék után beszélgetés következik a játékbeli élményekrõl, és a játék értelmezése a zaklatók és áldozatok 
viszonya szempontjából. A tanár záró kérdése: Milyen belsõ tulajdonságok miatt lehet valakit kiközösíteni? 

A kezdeti �üldögélõs� elemzõ munka után ez a forma az egész csoportot fizikailag mozgatja meg. Meg-
lepõ, hogy az elõzõ lépésben magas intellektuális és érzelmi szinten dolgoztunk, elindult bennünk egy törté-
net, most pedig mindezt félretesszük. A forma azt a feladatot hivatott ellátni, hogy a foglalkozás fõ témáját, a 
kiközösítést felvesse. Ezt azonban egyfajta kerülõ úton, egy szabályjátékba csempészve teszi. A választott já-
ték dinamikus, mindig nagy kavarodást, és nem kevés örömet okoz. Az a játékbeli tapasztalat, amit a tanár az 
óra fókusza felé tud közelíteni, az az üldözöttség érzése. A kiközösítés témát tehát elõször az áldozat szere-
pébõl közelítjük meg. A játék utáni beszélgetés pedig a megszerzett tapasztalatokat átfordítja általánosabb 
szintre. Ha az elõzõ munkaformához való viszonyt nézzük, a szoros kapcsolatban való létezés után az ellen-
kezõjét, a kitaszítottságot, az üldöztetést élhetjük át.2  

                                                
2 Megkérdeztem: a kurzus résztvevõi közül többen élték meg másként a tréning ezen részét � s vissza is jelezték ezt a képzés vezetõ-
jének. Számukra a leírt szabályjáték kellemes mozgást jelentett, de nem szólt a kiközösítésrõl. És nem szólt a kitaszítottság, az üldöz-
tetés megélésérõl, ami ennek a játéknak � a szabályai miatt � talán nem is része. (K. L.) 
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4. Szituációs játék 
A csoport fele A, szereplõket a másik fele B szerepébe lép. Képzeljünk el egy bulit! Most érkeztünk, elkez-
dünk beszélgetni. Egész csoportos improvizáció indul: 

 A és B szereplõk egy bulin beszélgetnek. Rövid improvizáció, amit a tanár megállít.  
 Az újraindítás után az A-t játszók feladata, hogy pislogjanak folyamatosan, miközben beszélnek. 

A játék után megbeszélés a következõkrõl:  
 Hogy érezték a pislogók magukat?  
 Mi történt, ha egy pislogó és egy nem pislogó találkozott, és ha két pislogó találkozott?  
 Ki milyen érzelmeket élt meg?  

A beszélgetés után a tanár összefoglal, véleményt mond. Megjegyzése a reakciókra: �Ez a rasszizmus lé-
nyege, hogy úgy érezzük, egymás között jobb, nagyobb biztonságban vagyunk. A kirekesztettekben a kire-
kesztõk nem látnak meg semmi mást, csakis a másságát, ami szerintük nem normális.� 

Aki eddig A-volt, most kacsázzon, beszéljen lassan és õ-zzön! A B-t játszók lábfeje befelé forduljon, da-
dogjanak és hadarjanak! A játék után szintén megbeszélés következik, ezúttal arról, hogy kik az erõsebbek 
ebben a játékban.  

A reakciók után a tanár összefoglalása: �Nincs mindig oka az utálatnak. Vannak különbözõ ritmusú em-
berek, akik egyszerûen nem passzolnak össze.�  

Mind ez, mind a következõ munkaforma az improvizációs drámamódnak egy eddig � számomra leg-
alábbis � kevésbé ismert felhasználása. A lényeg, hogy a játszók a tanár által pontosan meghatározott szitu-
ációkat kapnak. Ezek között a keretek között játszanak meglehetõsen szabadon hagyott szerepekben abból a 
célból, hogy a meghatározott szituációkat tanulmányozzák. Nem fontos tehát a szerepek kidolgozottsága és a 
kontextus árnyaltsága, egy dolog számít, hogy tapasztalatot szerezzünk a valamilyen mássággal rendelkezõk 
helyzetérõl egy �normálisnak� tartott többségi közegben, illetve arról, hogy mindenkinek lehet valamilyen 
mássága. A forma érdekessége, hogy egyszerre vagyunk benne, és egyszerre látjuk magunkat a szituáció-
ban.3 

Tanulási szempontból a tanár közös kutatásra hívott minket. A szinte �laboratóriumi� tehát pontosan kö-
rülhatárolt és megfelelõen védett szituációkban a dolgok valóban megtörténtek velünk, tehát például az elsõ 
játékban a pislogók tényleg kezdték magukat zavarban érezni, és a nem pislogók közül jó páran nem szíve-
sen beszélgettek velük, vagy éppen sajnálkozva próbálták bevonni õket a társalgásba. Amitõl a játék �éles� 
volt: mindezt úgy tettük, hogy valójában alig játszottunk szerepeket, hisz a szerepeinkrõl nem is nagyon tud-
tunk semmit. Egyfajta önvizsgálatról van tehát szó, általános emberi viselkedésformáinkat kutatjuk, és a já-
tékok utáni beszélgetésekben megpróbáljuk tudatosítani a tapasztalatainkat. Ez a kutatói alaphelyzet az, ami 
ezekben a meglehetõsen kínos játékokban mégiscsak védettséget jelentett. 

Itt kell szólnom arról a tanári magatartásról, ami szintén meglepetésként ért. A drámatanári stratégiák kö-
zül messze a legtöbbet a kérdezési technikával foglalkozunk. Kathleen esetében feltûnõ volt egy másik stra-
tégia: a reagáló visszajelzés. Úgy tûnik, hogy a megfelelõ helyen és elég pontosan megfogalmazott tanári vé-
lemény éppolyan hatékony eszköz lehet a drámabeli tanulás során, mint a kérdés. A fenti szituációk elemzése 
során a tanár az elhangzott gondolatok összefoglalásaként újrafogalmazta a részvevõk véleményeit. Õ maga 
tehát semmi olyasmit nem mondott ki, amire ne jöttünk volna rá magunk is, de a pontos fogalmazással egy 
magasabb gondolkozási szint felé irányított minket.  

5. Nincs menekvés 
Négy fõs csoportokban dolgozunk tovább. Döntse el mindenki a csoporton belül, hogy szerepben (az elõzõ 
játék buliján megjelentekrõl van szó) ki lesz  majd a társaságból az, aki a legszimpatikusabb, ki lesz büdös, 
és ki lesz idegesítõ. A buli folytatódik. A szereposztás mindig változik, tehát mindenkibõl lesz mindenki. A 
játék után most is megbeszélés következik az élményekrõl és a tapasztalatokról.  

Az elõzõhöz sok mindenben hasonló formáról van szó, azzal a különbséggel, hogy a négy fõs csoportok-
ban még közelebbrõl vizsgálhatjuk a kiközösítés helyzeteit. Új tanulási körként jelenik meg a szimpatikus 

                                                
3 A leírt forma a szimulációhoz áll legközelebb. Alkalmazásának jelen esetben van némi veszélye: ha kedvem tartja, mert a pillanat 
például azt sugallja, akkor résztvevõként azt is megélhetem, hogy milyen szórakoztató a másik szerencsétlenkedése a dadogó vagy 
kacsázó szerepében. Vagy éppen elbûvölhet, hogy milyen bravúrosan �adják� a társaim ezt a kis �furcsaságot�. És sajnos ebben a pil-
lanatban a gyakorlat már nem szolgálja a drámatanár munkáját, hiszen nem azt tapasztaljuk meg, ami az õ óráját építené. Hasonló-
képpen akkor sem, ha valaki elkezd figurát játszani � ami nincs kizárva, hiszen nem korlátozták ebben a játszót. Mondjuk olyan figu-
rát, aki boldog attól, hogy sokféle ember él a közelében. Olyant, aki hozzászokott a másság sok arcához. Szereti azt. Esetleg csak 
nem zavarja. Vagyis ez a játék akkor mûködik, ha kissé szervilisen (jó szándékúan...) eleve kiközösítésre �erõsen hajlamos� figurákat 
hozunk. (K. L.) 
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emberekkel való összetartás, a szövetségek keresése. Ha lehet, még kellemetlenebbül érezzük magunkat. A 
játék után most már mindenki lelkesen veti bele magát a megbeszélésbe. Elsõ körben arról, hogy ki honnan 
tudta, õhozzá ki, mikor és hogyan viszonyult. A játék során megfigyelt viselkedési formákról, kisebb-
nagyobb jelekrõl beszélgetünk.  

6. Második epizód: A �szívatás� változatai 
��Egy szokványos hétköznap Adrienn bejön az iskolába, és kihirdeti, hogy ma van a büntetés-nap. Mi nem 
tudjuk pontosan mi ez. Ekkor elmondja, hogy ez arról szól, hogy minden nap kiválasztanak egy lányt, és az-
nap mindenki szemétkedik vele. Hogy miért? Adrienn nem tudja. Az elején még nagyon nehéz ezt a bünte-
tés-napot követni, mert nagyon sok a szabály�� 

A szövegben Braidie 9-10 éves korára emlékszik vissza. A lány a bátyjához, Travorhoz beszél, aki nincs 
jelen a darabban. A szövegbeli játék szabályai a következõk: Valakit bolhásnak neveznek ki, akit utálnak. A 
többiek kapnak egy BM, azaz bolhamentes feliratot. Egy lány, Szofi, mindig kimarad. Vele lovacskásat 
szoktak játszani. Õ a ló. 

Emlékezzünk vissza 9-10 éves korunkra, abból pedig egy kiközösítési helyzetre! Milyen szabályok sze-
rint történt? A feladat egy maximum 2 perces jelenet elkészítése egy ilyen kiközösítési eljárásról. Külön fiú 
és lány csoportok alakulását kéri a tanár. A kiscsoportos munka az élményeink megbeszélésével kezdõdik, 
majd a jelenetek próbája következik. A beszámolók során a csoportok lejátsszák a jeleneteket, majd a végét 
�befagyasztják� a tanár jelére. Szerepben maradnak, és a tanár kérdez (szintén szerepben). 

Az egyik csoport például azt találta ki, hogy elõször úgy tesznek, mintha meghívnák az áldozatot egy bu-
lira, majd összetépik a meghívót. A tanár kérdései:  

 Mi bajotok vele?  
 Te (az áldozat) hogy érzed magad az iskolában?  
 Van olyan, akit szeretsz közülük?  
 Néha véleményt, tanácsot mond: Jobban tennéd, ha elõttük nem kedvelnéd õt...  

A focicsapat jelenet: Valaki be akar állni, mi ünneplünk elõtte, majd kicsi a rakást játszunk, majd amikor 
már majdnem megfullad, otthagyjuk és leköpjük szotyival. A kérdések:  

 Miért tartozol ide?  
 Te hajlandó lennél beszélgetni vele?  
 Mi a baj vele? Nem jól focizik?  
 Te miért tartozol ebbe a csapatba? 

�Egyházi leánynevelde� jelenet. Egy kislányt kiközösítenek. A fõkolompos gazdag, épp most kapott 
ajándékokat Amerikából. Kérdések:  

 Van rajtad bármi, amit szeretnek (az áldozathoz)?  
 Miért vagy velük (a kiközösített lányhoz)? 
 Ennek a lánynak (a csapat vezetõje) gazdagok a szülei?  

Megbeszélés: Elemzés, megfigyelések a nembeli különbségekrõl. Az egész csoportos megbeszélés után a 
tanár ismét összefoglal: �A lányoknál a kinézet számít és pletykák szerint ítélnek, a fiúknál erõs rangsor van, 
a fizikai képesség számít. Közös, hogy a kiközösítõk csapdákat állítanak az áldozatnak.� 

Ismét tanulhattam valamit. Mind a kérdezés módja, mind a tanári szerepbe lépés egészen új és izgalmas. 
A bemutatott jeleneteknek a tanár jelével nincs végük, csupán megállnak. Ekkor Kathleen fölvett egy nagyon 
nagy vonalakban meghatározható szerepet, leginkább annyit éreztetett, hogy a szereplõk életkorához képest 
idõsebb szereplõrõl van szó (többen tanárnak értelmezték a játszók közül). Ebben a szerepben lépett a tab-
lókba, és indított el egy beszélgetést. Külön-külön megszólított minden szereplõt, és a viselkedések okaira il-
letve a viszonyokra irányuló kérdésekkel mélyítette a szituációkat. A jelenetek tehát részben meg is álltak és 
részben folytatódtak. A játszók � a tanári modell szerint � szintén �kvázi-szerepjátékot� játszottak, egyszerre 
voltak benn is és kinn is. 

Ismét egy új összetevõjével foglalkozunk a témának, méghozzá a kiközösítés módozataival, a gyerek 
egymás közötti játszmáival. Az eddigiek során elkerülhetetlen volt, hogy mindenki megtapasztalja az áldozat 
szerepkört, így most nagy kedvvel vetjük bele magunkat az erõsebb szerepkör vizsgálatába. A tanár ezúttal is 
becsempészett egy olyan elemet, ami a rálátást biztosítja, és megteremti a kutatási attitûdöt: mind az idézett 
szöveg, mind a feladat megfogalmazása a kiközösítés módjára irányítja a figyelmet. Technikákról, eljárások-
ról kell tehát gondolkozzunk. A második reflektív szakasz pedig a viselkedés okaira irányítja a figyelmet. 
Nagyon fontos, hogy ez a munkaforma is biztosítja a lehetõségét annak, hogy a témát összetett módon, az ál-
dozatok és az agresszorok viszonyában vizsgáljuk. A tanár nagy gondot fordított arra, hogy az áldozatot ját-
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szó résztvevõket kifaggassa arról, hogy mi vonzza õket a társasághoz, miért akarnak odatartozni, és hogy ki-
nek kivel van közelebbi kapcsolata.  

Ennél a pontnál érdemes ránézzünk az óra szerkezetére. Meg kell állapítsuk � és talán az egyik legna-
gyobb rácsodálkozást ez okozhatja � hogy egyelõre nem épül semmiféle közös történet, ahogy ezt elvárhat-
nánk.4 Nem állíthatjuk ugyanakkor azt sem, hogy nem történik semmilyen építkezés az óra menetében. Az 
egyes lépéseket nem a történetszövés vagy egy központi szituáció mélyítésének a logikája határozza meg, 
hanem a központi téma újabb és újabb összetevõinek vizsgálata. Más szavakkal a tanár tanulási területeket 
járat be a játékosokkal oly módon, hogy az egyik lépésben megszerzett tanulási tapasztalatokra építi a követ-
kezõ lépést. Így jutottunk el a kiközösítõk és a kiközösítettek helyzetét vizsgáló demonstrációs játékoktól a 
folyamat mûködését, a viselkedési formák hátterét valamint a nemi különbségeket kutató mostani komplex 
munkaformáig. 5 

7. Harmadik epizód: A buszon 
A tanár felolvas egy újabb részletet a drámából. A jelenetben Adrienn éppen sírva jön ki a vécéfülkébõl, mert 
Justin, a barátja otthagyta. Ekkor meglátja Szofit a mosdóknál. Rádobja a táskáját, és arra kényszeríti, hogy 
vegye föl. Szofi mindent megtesz. Ekkor megveri és �lovacskázik� Szofival a lány vécében, majd megitatja a 
kagylóból. 

A és B szereplõ ülnek a buszon. Az A szereplõ Braidie, a drámabeli fõszereplõ. B pedig Adrienn, Braidie 
legjobb barátnõje. Utaznak a buszon. A feladat, hogy készítsünk páros improvizációkat a fenti esemény utáni 
idõben. A rövid játék után a tanár tapssal befagyasztja a jeleneteket, és kérdez. 

A tanár néhány kérdése Braidie-hez:  
 Szerinted veszélyezteti a barátságotokat ez az eset?  
 Felelõs vagy azért, hogy nem csináltál semmit?  
 Szerinted Adrienn veled is megtenné ezt?  
 Elképzelhetõ, hogy elmondod valakinek, hogy mi történt Szofival?  
 Adrienn azt mondja, hogy csak ott hagyta a vécében. Elhiszed ezt neki?  

A páros improvizáció megy tovább, majd szintén taps. A tanár kérdései Adriennhez:  
 Szerinted B elárulja-e valakinek?  
 Miért borultál ki ennyire?  
 Miért sírtál? 

A kérdezés módja hasonló a korábbihoz, azzal a lényeges különbséggel, hogy most a tanár arra kéri a 
szereplõket: úgy válaszoljanak, mintha a másik nem hallaná a válaszokat. Így a szereplõk gondolatait hall-
hatjuk, és ezek kimondásában nem befolyásolja a másik szereplõ. 

Az elején elindított drámabeli történethez most tértünk vissza.6 Miután foglalkoztunk az áldozat kiszol-
gáltatottságával, a többségi oldal szövetségeivel, a kiközösítés szabályaival és a különbözõ lehetséges moti-
vációkkal, ez a feladat az elsõ ellépés a fizikai erõszak, a brutalitás felé. Ismét egy nagyon gazdag szituációt 
kapunk, amelyben lehetõségünk van azzal foglalkozni, hogy erre a nagyon szoros barátságra miként hat az, 
miszerint Adrienn a fizikai bántalmazásig jutott, illetve a másik oldalról felveti a be nem avatkozás felelõs-
ségét, mindazokét, akik egy kapcsolat vagy egy közösség �melegében� hagyják, hogy a dolgok megtörténje-
nek. 

8. Negyedik epizód: Kórus 
Egy-egy jelenet a darabból kórusszerûen elõadva. Minden szót fel kell használni. Effektek, dallamok, zöre-
jek, és az elõadás módja, vagyis egy tabló kitalálása a feladat.7 A négy csoport idézetei:  

                                                
4 Az elsõ pillanattól kezdve van egy háttér-történet, errõl ne feledkezzünk el! Azt készen megadta a tanár. Részletekre bontva felol-
vasást tart belõle. Azon nem is nagyon lehetne dolgozni. Nem áll módunkban: nem kínálták fel. Marad az, hogy illusztrációkat avagy 
háttértanulmányokat készítünk hozzá. Attól függõen, hogy szó szerint vagy éppen csak tartalmilag kötelezõ a történet részleteit elfo-
gadnunk. (K. L.) 
5 Fontos kérdés, hogy a fentiek alapján valóban eljutunk-e �valami komplexig�, avagy továbbra is a demonstráció szintjén mara-
dunk... (K. L.) 
6 Már a 6. pontban is a történet megadott részletéhez kellett �háttértanulmányt� készíteni. A 7. pontban szintén. (Érdemes egy pillan-
tást vetni a 6. és a 7. pont elejére.) A tanulmány szerint a történet végig ott van a háttérben, s befolyásolja a játszókat. Akkor is, ha 
éppen nem betûrõl betûre idézik. Vagyis manipulálja õket. Vagy �felvesszük� a történetet, s akkor kizárjuk a saját megélést (akkor 
miért adnak erre feladatokat?), és csak a hevenyészetten odadobott figurákban hozott �szabad� játékok maradnak, avagy, ha éppen 
nem mondják, nem foglalkozunk a történettel, de akkor ellene dolgozhatunk a tanári szándékoknak. (K. L.) 
7 Tisztán színházi feladat. Drámásan illusztrációként értelmezhetõ: �betûhelyesen� kell dolgoznunk. (K. L.) 
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�És a lány kint császkál az utcán egy péntek éjjel, 1997 novemberében. Telihold van, az idõ tiszta. Ilyen-
kor télen nem látszanak itt a csillagok. De most mindegyik fent van, mindenki kint van, az éj leple alatt, 
ahogy körbejár a füves cigi, és a vodka-Sprite-os üveg. Néhányan az eget nézik, várva, hogy megérkezzen 
egy orosz mûhold, keresztülszáguldva a Föld atmoszféráján, egyenesen a Victoria fölött. Ahogy felvillan, 
bevilágítja majd a sötétséget.� 

�De ez a lány, ez a rendes lány és a barátnõje valami másra várnak. Arra várnak, hogy valakit meglec-
kéztessenek. Már fel is hívták azt a lányt, és kihívták ide. Mert olyan nagydarab, és pont az a srác tetszik 
neki. Meg a kreol bõre miatt, meg mert elhagyta a könyvüket, és mert nem közéjük való, és még hazudik 
is. Adnak neki egy leckét, mert megtehetik.� 

�A lány, akit el akarnak kapni, egy rakás szerencsétlenség, az egyszer biztos. Négy különbözõ iskola, két 
nevelõcsalád csak az elmúlt évben. Mindig visszatér a családjához, a szüleihez, a nagyanyjához és nagy-
apjához, de újra és újra megszökik tõlük is. Maga sem tudja, mit akar, annyi se telik tõle, hogy megértse, 
mi zajlik körülötte. És elkezdõdik.� 

�Akik csak nézték, azt gondolhatták, hogy ez nem a valóság. Talán a kiáltásaik és a nevetéseik ellenére 
meg voltak dermedve legbelül. Talán annyira örültek, hogy nem õk vannak most annak a lánynak a he-
lyében � ahogy az öngyújtó lángja közelít a hajához �, hogy fel sem merült bennük, hogy felkiálthatná-
nak: Elég! Hagyjátok abba! Talán azt gondolják, hogy a csend az ára annak, hogy soha ne végezzék úgy, 
mint ez a lány.� 

Szorosan kapcsolódik az elõzõ témához, de most hangsúlyosan a formára irányul a figyelmünk. A színházi 
elemek eddigi szegénységért ez a munkaforma most némileg kárpótol. Újra benne vagyunk a történetben, sõt 
annak mindenféle értelemben az egyik tetõpontjához jutottunk. A történetbe való bevonódást8 az készítette 
elõ, hogy a szituáció több rétegét már megvizsgáltuk. A folyamat érdekessége, hogy ezeket a tényezõket, va-
gyis a kiközösítés mûködését nem kizárólag a felvetett drámai alapanyagon keresztül vizsgáltuk, hanem 
részben saját emlékeink (6. pont), részben pedig az �itt és most� megtörténõ kutatási munkaformákon ke-
resztül. Az eddigi munka hatékonyságát jelezte, hogy erõs, érzelmileg gazdag elõadások születtek. A hatást 
erõsítette, hogy a négy részletet szünet nélkül, egymás után adták elõ a csoportok.  

9. Koreográfia az üldözõk és üldözöttek témára  
1. Nyolc ütem mozgás ritmusra, négy ütem alatt egy szobrot kell megalkotni (vagy üldözõ vagy üldözött), 

négy ütemig kioldás, tizenkét ütem egy újabb szobor és végül négy ütem kioldás, majd újra elölrõl. 
2. Ugyanez, de kapcsolódni kell egymás szobrához. 
3. Egy csoportos nyitóképbõl indulunk, ezután az elõzõ játék folyik, majd egy csoportos záróképbe jutunk. 

Ismét erõs színházi formáról van szó. Egyfajta táncjáték, csoportos mozgáskompozíció született meg. A fog-
lalkozás elején játszott Bomba címû játékhoz hasonló motívummal foglalkozunk, de ezúttal a kifejezés, a 
megformálás szándékával, kifejezetten esztétikai szempontokat figyelembe véve. Nagyon fontos pontja volt 
a foglalkozásnak abból a szempontból, hogy az elsõ olyan munkaforma volt, amiben teljesen benne lehet-
tünk.9 Mindaz amivel idáig foglalkoztunk, és különösen az elõzõ feladat erõs érzelmi hatása ott munkált 
bennünk, de ezúttal a kutatás és a feltáró gondolkozás helyét átvette a kifejezés. Nem annyira önmagunk ki-
fejezése, mint inkább a témával kapcsolatos érzelmeink és természetesen gondolataink kifejezése (ki-ki sze-
mélyiségtípusa szerint).  

10. A játék mint metafora II.10 
Fészek-fogó elzárási lehetõséggel, vagyis a fészket tartóknak nem kell beengedniük a menekülõt, majd ennek 
elemzése a téma szempontjából. 

                                                
8 A szánkba adják a szavakat � és éppen a bevonódást szeretném elkerülni. Etikai kérdések felé terel ez a színházi feladat: nagyon 
fontos, hogy a szövegmondás mellett tabló, és nem például némajáték szerepel. A tabló talán biztosíthatja itt a kidolgozatlan figurák, 
az összekevert személyes és fiktív miatt feltétlenül szükséges távolságtartást. (K. L.) 
9 A tanulmány szerint ebben a foglalkozás-sorozatban a miértek a hazai gyakorlathoz képest �más szintre kerültek�. Miért éppen 
nyolc vagy négy � ezt végképp ne kérdezd! A testnevelés órán sem teszed ezt a négy- vagy nyolcütemû fekvõtámasznál... (K. L.) 
10 Egy játék szerencsére nem metafora. Csak az utólagos gondolkozás akarja azzá tenni azt a tevékenységsort, amit az aktuális fizi-
kai-pszichikai-szociális állapotainknak megfelelõen végrehajtottunk.  
Egy pillanatra kísért a múlt: személyesen nagyon untam azokat a fõként külhoni drámapedagógusok, idõnként hazai pszichológusok, 
szociálpszichológusok által tartott tréningeket, ahol egy-egy szabályjáték kapcsán félórákon-órákon keresztül kellett elemezni azok 
�metaforikus tartalmát�. Csendesen megjegyzem, hogy könnyû volt így tréninget tartani, hiszen 5-6 játék kitett egy három órás fog-
lalkozást. De ez szerencsére a múlt... (K. L.) 
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A korábbi játékmetaforához hasonló forma, kicsit élesebb helyzetekkel. Mivel ez a játék egy új napon tör-
tént, és a bemelegítés része volt, ezért nem érzem szerves folytatásának az elõzõeknek. Egyáltalán az elõzõ 
napi foglalkozás önálló egységet alkotva is megállja a helyét, mint ahogy a következõkben leírtak szintén, 
bár természetesen az egy napos intenzív munka után egész más minõségû munka várható, mintha nulláról 
kezdtük volna, és nagy kérdés, hogy ebben az esetben ugyanígy zajlik-e az óra menete. Ennek ellenére � mi-
után részvevõként egy folyamatnak éltem meg és Kathleentõl sem kaptunk erre vonatkozóan semmilyen jel-
zést � én az elsõ nap folytatásának értelmezem a másodikat. 

11. Közös alkotás 
Innentõl kezdve egy hosszú munkafolyamat kezdõdik el.11 A közös alkotás nevû munkaforma mint egy önál-
lóan is használható drámai konvenció épül be az óra folyamatába. Lépései a következõk:  

1. Egy csomagolópapírra felírjuk a következõket (kiscsoportos munka egészen a 10. pontig):  
 A mi darabunk a zaklatásról szól 
 A mi darabunk � (jelzõk) lesz. 
 Fontos, hogy megcsináljuk ezt a darabot, mert� 

Különösen a harmadik pont feltételezi, hogy a részvevõknek már legyen valamilyen indíttatásuk arra, 
hogy a témával foglalkozzanak. A mi esetünkben ez nem volt probléma, de ha nincs az elõzõ nap, gyaní-
tom, hogy a játszóknak nem, vagy csak speciális esetben lesz valóban fontos. A játék nagy ígérete, hogy 
valamiféle elõadást fogunk csinálni. Az elõzõ nap zárásához kapcsolódva tehát innentõl a színházi formák 
szerepe jóval hangsúlyosabb lesz.  

2. Leírni, hogy személyesen mi érdekel minket a témában. Minden csoporttag leírja. Tudatfolyamos techni-
ka, mérlegelés nélkül.  

A halk szavúak és a véleményüket írásban jobban fogalmazók számára kedvez ez a forma, de általában 
jellemzõ volt, hogy Kathleen az egyéni gondolatok szûretlen, cenzúrázatlan áradatának nagy jelentõséget 
tulajdonít. A kezdeti papír fölötti tervezõ munkákban ezért a csoportos döntéseket az egyéni gondolatok 
lejegyzése elõzi meg.  

3. Ötletroham a színházi formáról hangok, stílusok, mûfaj, zene, színházi konvenciók� A csoport tagjai el-
olvassák egymás ötleteit.  

Újabb tervezõ munka, de emeli a figyelmi szintet annak tudata, hogy mindaz, amit leírunk, valóra fog vál-
ni, tehát most elõadást csinálunk! A színházi formáról való gondolkozás a részvevõk alkotói fantáziáját 
aknázza ki, és új típusú, a tartalmat az esztétikai formák felõl közelítõ gondolkozásmódot igényel.  

4. Döntések a darab szerkezeti alapformájáról: narratív, kollázs� 

A csoport részvevõiben is felmerül a kérdés, hogy ehhez és az elõzõ munkaformához milyen színházelmé-
leti alapképzettség szükséges. Kanadában talán jobb a helyzet, de feltehetõen egy átlagos magyarországi 
általános iskolában a fenti fogalmak magyarázatra szorulnának.  

5. Tervezzétek meg a darab fejlõdési ívét (kiformálódását)! A darab elkezdõdik valahol (szó szerint vagy át-
vitt értelemben) és tart valamerre, egy konkrét irányba. Hol kezdõdjön? Hol érjen véget? Egyrészt tehát a 
konkrét kiinduló és záró helyzetrõl döntünk, másrészt a kiinduló gondolatról és arról, hogy merre tart az 
egész.  

Ha az eddigieknél még lehetõség is volt az egyéni gondolatok érvényesítésére, most a kiscsoporton belül 
nagy fokú egyezetõ munkára van szükség, másképp nem oldható meg a feladat. Feltûnõ, hogy továbbra is 
az egészrõl gondolkozunk, lassan haladva a részletek felé. Láthatóan élénk vita folyik minden csoportban.  

6. Három tabló, ami a darab fõ irányvonalát kijelöli. Három kulcsgondolat.  
7. A tablók bemutatása egymás elõtt.  
8. A három jelenet összekapcsolása. Írjunk egy listát arról, hogy mi fogja összekapcsolni õket: gondolatok, 
jelenetek, pillanatok, zene, szó� 

Ezekrõl az elemekrõl már részben gondolkoztunk a 3. pontban. Most az a feladat, hogy mi segíti a nézõt a 
megértésben. Ehhez a forma megint az ötletroham.  

9. Kutatási feladatok: egy tárgyat hozni vagy tényeket gyûjteni a témával kapcsolatban.  

                                                
11 És a tanulmány legértékesebb része is itt következik: egy színházi alkotófolyamat vázlata, ami �filozófiájában�, de akár helyen-
ként technikáiban is követhetõ. Sajnos �kötõdése� a megelõzõ drámamunkához szorosnak éppen nem mondható... (K. L.) 
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Ezt �házi feladatnak� kaptuk, vagyis mindenki otthonról szerezte be a tárgyakat, illetve nézett informáci-
ók után. Ez a feladat nyilván idõ függvényében bõvíthetõ. A téma iránti elkötelezettség már megvan, most 
egyfajta önképzõ módon tanulunk. Ismét az egyik legfõbb motivációs tényezõ, hogy a behozott elemek be-
építhetõek a darabunkba. 

10. Egész csoportos egyeztetés egy helyszínrõl, amit gazdagon tudunk ábrázolni. Egyet kiválasztunk. (A já-
tékunk esetében ez egy hajó belseje volt.)  

11. Körmese a helyszínrõl. 

Cél az atmoszféra-teremtés. Apró részletekkel gazdagodik a közös kép. Színek, hangok, szagok, képek so-
ra következik. Most válik közös történetté, amin idáig dolgoztunk. Valaki a végén összefoglalja mit tu-
dunk.  

12. Egy szereplõ monológja. Egyéni írásos feladat. Döntsd el, hogy ki az, miért van ott (a közös helyszínün-
kön), hol volt elõtte, vár-e valakire, tervezel-e valamit, mi fog történni, voltál-e már itt�?! 

Ismét egyéni szinten történnek meg a dolgok. Ahányan vagyunk, annyiféle történet indul útjának, de szá-
mos közös kapocs tartja össze ezeket a magántörténeteket, mint például a téma és a helyszín. 

13. Páros játék. A szereplõ (a monológból) bemutatja a gyerekkora helyszínét egy barátjának. Játsszuk el 
úgy, hogy mindenki a párjával játszik egy képzeletbeli térben, majd párcsere!  

Most a kapcsolódások térben is és a szereplõk szerint is megtörténnek. Igazi képzeletjáték zajlik. Elkezd-
jük megteremteni a szereplõket és a környezetüket. Egyéni sorsok bontakoznak ki. 

14. Páros improvizáció mindenki elõtt. Egy idõsebb figura hosszú idõ után visszajön a szülõházába. Tele van 
emlékekkel a ház. Bejön, körbe néz. A másik szereplõ (B) késõbb jelenik meg, mint aki hazahívta A-t. En-
nek legyen valamilyen konkrét oka. Õ tehát valamilyen családtag vagy közeli barát lesz, akivel már régóta 
nem látták egymást. 

Valójában a megadott szituáció azt eredményezi, hogy a mindannyiunk számára átélhetõvé válik a kita-
szítottság, az otthontól való távolság érzete. Az elõzmények után elkerülhetetlennek érzem, hogy ebben az 
improvizációban valamilyen családi konfliktus kerüljön elõ, aminek a következménye, hogy az egyik csa-
ládtag már nem tartozik a családhoz. 

15. Páros feladat új párosokkal. Apa és anya jelenet egy kész szöveggel. Ez a jelenet az elõbb látott hazahí-
vásos jelenet egyik szereplõjének a szülei között játszódik. A szöveg:  

Anya: Legalább figyelj, ha hozzád beszélek! 
Apa: Figyelek 
Anya: Akkor nézz rám! 
Apa: Eileen, figyeltem. Jó, lerakom az újságot. Figyeltem. 
Anya: Mi történt, Brian? Hol romolhatott így el minden? Hol rontottuk el?  
Apa: Ne csináld!  
Anya: Mit ne csináljak?  
Apa: Ne kezdj el minket hibáztatni megint! Az nem segít. Már vagy százszor megbeszéltük ezt. Mi nem 

tehetünk semmit. Nem a mi hibánk.  
Anya: Akkor kinek a hibája? Az övé, mert megszületett?  
Apa: Nem, hát persze, hogy nem, de a miénk sem. Ebben biztos vagyok.  
Anya: De felelõsek vagyunk érte, nem? Ha mi nem, akkor ki más? Még csak tizenhat éves. Mi vagyunk a 

szülei. A mi dolgunk az, hogy szeressük, hogy segítsünk neki. Hogy megvédjük õt az ilyesmitõl. Ez 
nem igazán sikerült, vagy igen?  

Apa. Meg tettünk minden tõlünk telhetõt, és még mindig nem adtuk fel.  
Anya: Ez nem elég, és soha nem is volt elég.  
Apa: Fejezd be! Fejezd már be! Ez egyikünkön sem segít!  
Anya: Annyira elfáradtam, Brian. Elegem van abból, hogy mindig csak válaszokat keresek, hogy állandó-

an keresem a hibát� magamban� õbenne. Csak arra vágyom, hogy már vége legyen az egésznek� 
hogy újrakezdhessük az életünket. Azt akarom, hogy vége legyen. Most. 

 A párok felolvassák a párbeszédet.  
 Találjunk ki három mozdulatot az anyának, mielõtt megszólal, és az apának is hármat, miután a befe-

jezte. 
 Játsszuk el a jelenetet úgy, hogy nyilvános helyen vannak!  
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Bemutatunk két �magán� jelenetet majd két �nyilvánost�. Elemezzük a különbséget!  
Lassan kezd megvilágosodni, hogy mirõl is van szó. Ez az újabb megkötés ismét ráirányítja a figyelmün-
ket a kiközösítés téma egy új aspektusára: a szülõk, egyáltalán a felnõtt világ felelõsségére. Mindenki 
megteremtett magának egy szereplõt (leginkább saját magából), kialakítottunk egy közös teret, ahol ezek 
a szereplõk találkozhatnak, viszonyulhatnak egymáshoz, tudjuk, hogy valamilyen módon a kiközösítéssel 
akarunk foglalkozni, és tudjuk, hogy ez a szereplõnk elszakadt az otthonától valami miatt. Most azzal 
szembesülünk, hogy azok akik felelõsek az életéért, hogyan vergõdnek a tehetetlenségükben. Mindez úgy 
történik, hogy a tanár által meghatározott körülmények között a zaklatás és a kiközösítés újabb és újabb 
összetevõjérõl gondolkozunk, fokozatosan, darabról darabra összerakva egy drámai történetet, ráadásul 
rendkívül dinamikusan használva az egyéni, a kiscsoportos és a közös gondolkozás dinamikáit.  

16. Kiscsoportban mindenki felolvassa a monológokat, a többiek tablóval reagálnak. 

Ismét valami új. A tablóval reagálás úgy zajlik, hogy miközben a csoport egyik tagja olvassa a monoló-
got, a többiek testhelyzetükkel, rögzített mozdulataikkal kommentálják az elhangzottakat egymáshoz is vi-
szonyulva (nem kötelezõen), így valamiféle tablót alkotva. A reakciók folyamatosan zajlanak, mindenfajta 
megbeszélés nélkül. Elég nagy nyitottságot és kreativitást feltételezõ feladat, de ha egy csoport �bevállal-
ja�, akkor a közös gondolkozás egy kivételesen hatékony módjáról van szó. 

17. Tegyük középre a hozott tárgyakat! Megbeszélés arról, hogy ki miért hozta.  
18. Visszatérés a tézismondatunkhoz: �A mi darabunk arról szól, hogy�� Nézzük meg, hogy az eddig létre-
hozott darabunk megfelel-e a tézismondatnak! Ha nem, változtassuk meg a mondatot!  
19. Kollázs az eddigi anyagokból. Válogassunk, rendezzük el, szórjunk ki!�  

 A szerkezet felülvizsgálata. 
 Az összegyûlt anyag hogyan támasztja alá a tézismondatot? 
 Kell-e változtassunk a tételmondaton?  
 A három tablón kell-e változtatni?  
 Végsõ simítások. 
 Elõadás. 

 
Nem állítom, hogy tökéletes elõadások születtek, de ez nem is volt cél. Az viszont biztos, hogy mind a �kö-
zös alkotás� munkaforma lépései alatt, mind az elõzõ folyamat során olyan drámaformákkal dolgoztunk, 
amelyeket a foglalkozásvezetõnk úgy tett egymás mellé, hogy mindenkinek végig kellett haladnia egy na-
gyon intenzív gondolkozási folyamaton. 

Összefoglalásként azt tudom mondani, hogy Kathleen Gallagher a saját drámatanári attitûdjének megfe-
lelõen egy kutató és kísérletezõ folyamatba vont be minket. Mind a dramatikus játék típusú formák, mind a 
szituációs játékok vagy a színházi elemek olyan eszközök voltak, amelyek segítségével különbözõ viselke-
désformákat tanulmányozhattunk, majd a gondolatainkat, a kutatás részeredményeit újabb és újabb próbák 
elé állítottuk, hogy egyre komplexebb módon tudjunk foglalkozni a választott témánkkal. A folyamat rész-
vevõjeként is meg tudom erõsíteni, gyakorlatilag nem volt esélyem arra, hogy a felkínált helyzetekrõl ne 
kelljen gondolkoznom. És ami még lényegesebb: jó volt gondolkozni.  

Telegdy Balázs 

 

Dráma és más tanítási területek 
John Somers tréningje 

John Somers alkalmazott drámát tanít az angliai Exeteri Egyetem Elõadómûvészeti Tanszékén. Sok 
éve foglalkozik gyerekekkel és felnõttekkel egyaránt. Több projektjét próbálták ki Anglia számos 
iskolájában. A négy napos tréning alatt megismerkedtünk John sajátos dráma-értelmezésével, eddigi 
projektjei közül néhánnyal, a drámaórák felépítésére vonatkozó alapvetéseivel, kedvenc játékaival 
és a drámatanár szerepérõl alkotott nézeteivel. Nézetei természetesen sajátosan �angolosak� � eze-
ket néhány esetben kissé nehezünkre esett elfogadni... 

A tréning során megismerhettük a kurzus vezetõjének módszertani alapelveit. Ezek a következõ 
voltak: 


