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Két drámaóra a Hódító Pelle alapján 
Pocsuvalszki Aliz 

Kivándorlás 
drámaóra 15-16 éveseknek 

Martin Andersen Nexø Hódító Pelle című regényéből 

származik mindkét tervezet témája. A két, egymásra 

épülő óra közül az első tanítási dráma arra a kérdésre 

keresi a választ, hogy mit tehetünk akkor, ha jogaink sé-

rülnek, ha szembesülnünk kell azzal, hogy az adott szó 

nem mindig minősül betartandónak. A kérdés vizsgála-

tához kellő távolítást ad a regény világa, hiszen így a 

diákok a XX. század elejére kerülhetnek, ahol Svédor-

szágból Dániába vándorolt munkásokat játszva talál-

koznak ezzel a problémával. Ezek a munkások az elvég-

zett munkájukért nem kapják meg a szóbeli megállapo-

dás során ígért bért. Egyetlen konkrét szituációból kiin-

dulva kell utakat keresniük, lehetőségeket megvizsgálni-

uk az őket ért sérelem kapcsán. 

Alkalmazott drámamodell: csoportra épülő dráma külső 

problémával 

Téma: A kivándorlás 

Fókusz: Mit tegyünk/tehetünk, ha munkajogi sérelem ér 

minket? 

1. Újságcikk 
A tanár bevisz egy fiktív újságcikket, ami Svédország és 

Dánia gazdasági különbségeit mutatja a XX. század ele-

jén, tudósít a kivándorlásokról, térben és időben elhe-

lyezi a játékot (ld. 1. melléklet). 

A szöveg feldolgozásának célja az, hogy a konkrét 

esetben érthetővé, elfogadhatóvá tegye a kivándor-

lást, a diákok valóban a jobb élet lehetőségét lássák 

benne, de megjelenjenek a két ország közötti kü-

lönbségek is, ami elővezeti a hierarchiát. 

2. Narráció 
A tanár felajánlja a témát játékra. Elmondja, hogy a diá-

kok a kivándorlók szerepét játszhatnák. 

3. Rítus 
A tanár felvezeti, hogy ez egy jó közösség, akik Svédor-

szágból ismerik már egymást, vannak kialakult szokása-

ik, például egy köszönés. A diákoknak kisebb csopor-

tokban a közösségre jellemző köszönési formákat, po-

hárköszöntőket stb. kell kidolgozniuk – ezeket be is mu-

tatják egymásnak. 

4. Narráció 
Az új élet helyszínének felépítése. Ehhez célszerű egy 

rövid bevezető narrációt alkalmazni, majd főleg infor-

mációhordozó kérdésekkel élve kibontani azt. 

„Megérkezésünk után nagy szerencse ér minket: 

nagyon gyorsan találunk munkát, ráadásul elsza-

kadnunk sem kell egymástól, ugyanis mindnyájan 

egy majorságba kerülünk dolgozni, ahol szállást, 

élelmet és kétheti rendszerességgel bért kapunk a 

munkánkért. A birtok egy gazdag uraság tulajdona, 

minket az intéző vett fel dolgozni, vele állapodtunk 

meg (szóban!) a feltételekről.” 

Néhány javasolható kérdés: 

 Kivel érintkezhetünk gyakrabban a munkánk kap-

csán? 

 Külföldiekként milyen viszonyban lehetünk az itt 

élő („őslakos”) felettesünkkel? 

 Vajon milyen feladatokat kell ellátnunk? 
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Ezt követően kérjük a diákokat arra, hogy válasszanak 

munkakört maguknak. A tanár a kocsis szerepét vállalja. 

Ha kevés az idő, célszerű szerepkártyákat hasz-

nálni. 

5. Állóképek 
Az állóképek célja, hogy közelítsék, vigyék a szerepek 

felé a diákokat. A játszóknak aszerint kell csoportokat 

alkotniuk, hogy ki kivel kerül kapcsolatba a munkája 

során. A csoportoktól egy-egy olyan állókép megalkotá-

sát kérjük, ami munka közben ábrázolja őket. 

6. a) Kiscsoportos jelenetek – „egypercesek” 
A csoportoktól rövid, legfeljebb egy perces jelenetek 

bemutatását kérjük (a felkészülési idő is egy perc) – az 

első hétköznapokat bemutató játékhoz a kiscsoportok 

szituációs kártyákat kapnak. 

Témajavaslatok:  

 Munka – egy nehéz feladatnál meg kell osztani a 

terheket.  

 Munka – valaki enyhén megsérül, az intéző mérges, 

mert nem haladnak. 

 Munka közben váratlanul ellenőrzés érkezik. 

 Ebédszünet van, de lassan osztják az ételt, minden-

kinek nem lesz ideje megenni. 

6. b) Kiscsoportos jelenetek (szabadabb forma gya-

korlott csoportoknak) 

Egy perc felkészülési idővel a csoportoknak be kell mu-

tatniuk a legfeljebb egy perces jeleneteiket a közösség 

első hétköznapjaiból, ahol apróbb nézeteltéréseik tá-

madnak az intézővel. A feladat lényege: találjanak ki 

olyan jeleneteket, ahol megjelenik a feszültség a közös-

ség és az intéző között! 

7. Egész csoportos improvizáció 
Eltelt az első hét, a munkások most közösen vacsoráz-

nak, iszogatnak. 

Célszerű a közös étkező terét egyeztetni, esetleg ki-

jelölni. 

Kocsisként a tanár is részt vesz majd a vacsorán. 

8. A tanár szerepben – véletlenül meghallott be-

szélgetés 
Vacsora közben belép a kocsis, elmeséli, hogy amikor 

ma a városba vitte az uraságot és családját, akkor hallot-

ta, hogy egész úton a bevándorlókat szidták, azt mond-

ták, örüljenek, hogy egyáltalán enni kapnak, fizetésről 

ne is álmodozzanak.  

Folytatódik az improvizáció. A tanár a kocsis szerepé-

ből a szükséges mértékben vesz részt a játékban: gya-

korlottabb csoportoknál – nyilván csak szerepből – akár 

ki is mehet.  

Ha döntés születik, akkor a 9. pont elhagyható vagy 

későbbre tehető. 

9. Gyűlés 
A tanár felvezeti, hogy eltelt a két hét, és a svédek még 

valóban nem kaptak fizetést, úgyhogy most összegyűl-

nek tanácskozni, hogy mitévők legyenek – a tanár itt is 

a kocsis szerepéből dolgozik. 

Ha a gyűlés felszínes, akkor érdemes mélyítő for-

mákat beépíteni, például alkalmazni a gondolatkö-

vetést. 

A folytatást variánsokban ismertetjük: 

A) változat  

Szerepcsere 

Ha a gyűlés lázadással fenyeget, akkor a résztvevők azt 

a feladatot kapják, hogy kiscsoportokban dolgozva helyi 

lakosokként beszélgessenek a bevándorlókról, készítse-

nek erről rövid jeleneteket vagy fogalmazzak meg han-

gulatjelentéseket, híreket stb. 

Néhány javasolható szituáció:  

 Helybeli munkanélküliek, egy sikertelen álláskere-

ső körút után. 

 Helybeli lakosok, akiknek a szomszédságába be-

vándorlók költöztek. 

 Helybeli hatóság, akik mostanában sok bejelentést 

kaptak a bevándorlókkal kapcsolatosan. 

 Helybeli gazdagok, akik bevándorlókkal dolgoztat-

nak. 

Gyűlés 

A játék után érdemes visszatérni a gyűléshez, s ha lehet, 

akkor döntést hozni.  

B) változat 

Állóképek – szerepcsere 

Ha mindenki haza akar menni Svédországba, akkor azt 

a feladatot kapják a diákok, hogy csoportokban dolgoz-

va egy perc alatt alkossanak meg egy-egy állóképet, 

úgy, mintha ezek olyan képeslapok lennének, melyeket 

otthonra küldenek szeretteiknek az első itt töltött héten. 

Érdekes játék lehet, ha a diákok, azon kívül, hogy meg-

nézik egymás képeit, a címzettek szerepéből beszélnek 

is azokról. 

Gyűlés 

A játék után érdemes visszatérni a gyűléshez, döntést 

hozni. 

C) változat  

Fórum-színház 

Ha a gyűlés megosztottsághoz vezet, akkor a tanár fel-

adata megerősíteni azt, hogy itt közös döntésnek kell 

születnie. Ennek érdekében kérheti a szemben álló tábo-

rokat arra, hogy jelöljenek ki egy-egy képviselőt maguk 

közül, és alkalmazhatja a fórum-színház azon változatát, 

ahol a csoportok egymás ellen játszanak. 

Gyűlés 

A játék után érdemes visszatérni a gyűléshez és a dön-

tést megerősíteni (megjegyzés: ez a fórum-színház a  

gyűlés részeként is megoldható). 

D) változat 

Fórum-színház 

Ha a gyűlés végén tárgyalni akarnak, akkor fórum-

színházban megnézzük a tárgyalást: a diákok instruálják 

a saját küldöttüket, a tanár játssza az ellenfél képviselő-

jét. 
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Mindegyik változat után alkalmazható befejezés: 

Levél 
Ha a gyűlésen és/vagy a fórum-színházban születik va-

lamiféle eredmény, akkor kérhetjük a játszóktól, hogy 

csoportokban dolgozva fogalmazzanak meg egy-egy le-

velet, melyben tanácsot adnak otthon maradt társaiknak. 

Maszk alkalmazása 
Ha a csoport a gyűlésen úgy dönt, hogy elmennek in-

nen, akkor a játék végén a diákok különböző érzelmi ál-

lapotokat ábrázoló maszkok közül választanak az álta-

luk játszott figura hangulatának, állapotának megfelelőt: 

a maszk mögül egy-egy mondatban kell megfogalmaz-

niuk azt, hogy milyen érzésekkel, gondolatokkal, ta-

pasztalatokkal stb. távoznak innen.  

Melléklet (újságcikk)  

Dánia már csak jövőre vár 

Bizonyára sokakat elkeserít a hír, miszerint azok az em-

berek, akik eddig nem tették meg a szükséges intézke-

déseket kiutazásukhoz, már csak jövőre juthatnak ki 

Dániába; idénre ugyanis már az összes hajó utaslistája 

zsúfolásig megtelt a kiutazni vágyók neveivel, nyilat-

kozta Jan Larsen. A kapitány szerint már a legkisebb ki-

kötőkben sincs szabad hely a hajókon. Emberek százai 

kelnek útra a jobb élet reményében, ami – tekintve ha-

zánk gazdaságának kétségbeejtő helyzetét, a munka 

nélkül maradt földművesek, iparos számának rohamos 

növekedését, – teljesen érthető is, hiszen virágzó gazda-

ságú szomszédunk tárt karokkal várja a dolgozni akaró-

kat, számos álláslehetőséget biztosítva nekik. 

1903. október 21. 

Apa és fiú kapcsolata 
(drámaóra 13-15 éveseknek) 

Az órasorozat második része azzal a problémával 

foglalkozik, hogy miként éljük meg, ha szembesül-

nünk kell vele, hogy az apánk nem felel meg a róla 

alkotott (tökéletes, erős, védelmező stb.) pozitív ké-

pünknek; hogyan módosul a kapcsolatunk, ha csa-

lódunk az addig a biztonságot jelentő apában. En-

nek vizsgálatához a Hódító Pelle kellő távolítást, 

védelmet ad a játszóknak, hiszen itt egy olyan svéd 

fiúról kell játszaniuk, aki a XX. század elején élt, és 

aki apjával Dániába került, ahol bevándorlóként ta-

lálkoztak a kiszolgáltatottsággal, a hierarchikus vi-

szonyok okozta megaláztatással.  

Drámamodell: központi figura köré épített dráma 

Téma: az apakép lerombolódása 

Fókusz: Hogyan módosul az apámról alkotott képem, ha 

szembesülnöm kell vele, hogy az apám nem áll ki 

mellettem? 

1. Narráció 
A tanár néhány mondattal felidézi az előző óra kontex-

tusát, majd közli, hogy a kivándorlók között érkezett 

ide, ebbe a dániai uradalomba egy Pelle nevű, 13 éves 

fiú is az édesapjával, Lassevel. A fiúnak testvérei nin-

csenek, édesanyja kilenc éve meghalt, azóta az apa 

egyedül neveli. Pelle lesz a mai játék főszereplője. 

2. Kellékhasználat/jelmezöltés 
A tanár behoz három tárgyat, amelyek a főszereplőhöz 

kötődnek. A konvenció szabályai szerint kérdések segít-

ségével bevonja a csoportot a figura építésébe. 

Javaslatok a tárgyakra (és a kérdésekre): 

 Valamilyen ruhadarab, például egy foltozott fehér 

ing, ami utal a család anyagi helyzetére. (Mire kö-

vetkeztettek ebből? Milyen alkalmakkor viselheti? 

Stb.) 

 Egy könyv vagy egy régi rajz, amiből következtet-

hetünk a fiú érzékenységére. (Miért olvashatta/raj-

zolhatta éppen ezt? Mit jelent ez számára? Stb.) 

 Egy bicska, amit az édesapjától kapott ajándékba. 

(Mit jelent ez Pellének? Miért bicskát ajándékozott 

neki az apja? Stb.)  

Ebben az órában ennek a kelléknek szerepelnie kell, 

később ugyanis szerepe lesz a játékban. 

3. Befejezetlen anyag 
A tanár behozza az alábbi naplórészletet, amiben sok 

szó esik az erős, bátor, csodálatra méltó apáról. A diá-

kok feladata csoportban dolgozva befejezni a szöveget. 

„Végre itt vagyunk! Otthon már annyit meséltek 

Dániáról, hogy iszonyatosan vártam. Az úton kicsit 

fáztam, de apa kölcsönadta a kabátját, és így egész 

jó volt. Az iskolát is várom, kíváncsi vagyok, milye-

nek az osztálytársaim. Mondjuk, azért lesznek olya-

nok, akiket ismerek otthonról. Kicsit hiányzik Svéd-

ország, de nem baj, mert például apa hozott igazi 

svéd eperpalántát! Tudja, hogy az a kedvencem. 

Már el is ültettük, remélem, megmarad majd. Majd-

nem le is buktunk az intéző előtt, amikor elültettük, 

de végül nem lett baj, mert apa időben észrevette, 

hogy jön. 

Emlékszem, egyszer még otthon, apával…” 

A gyakorlatot követő beszélgetés célja az apa-fiú vi-

szony kibontása. 

4. Állóképek 
A diákok csoportokban dolgozva állóképeket hoznak 

létre – ezek a képek Pelle által nagy becsben tartott, 

óvott, vigyázott fényképek, az apjával ábrázolják a fiút. 

A munkacsoportok bemutatják az állóképeket; esetleg 

rövid jeleneteket is indíthatnak belőlük a játszók. 

5. Narráció – a bonyodalom  
Itt Dániában a fiú iskolába jár. Délutánonként pedig az 

apjával dolgozik. Egyik nap szörnyű dolog történt… A 

tanár felolvas egy bejegyzést Pelle naplójából:  
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„Ilyet velem még sose tettek! Délután apa halat ra-

kodott, nekem segítenem kellett az istállóban. Éppen 

nem volt mit csinálnom, úgyhogy elkezdtem a bics-

kámmal farigcsálni az egyik oszlopon. Annyira be-

lemerültem, hogy észre se vettem, amikor bejött az 

intéző. Csak akkor, mikor kikapta a bicskát a ke-

zemből. Üvöltözött velem, hogy mit képzelek én ma-

gamról, mi az, hogy itt játszok, mint egy 5 éves, 

amikor dolgozni kellene. Amikor meg akartam szó-

lalni, még jobban ordítozni kezdett, hogy ki ne nyis-

sam a számat, majd megtanulom a rendet és pofon 

vágott! Pofon ütött az az ember! Én meg csak áll-

tam ott, mint egy rakás szerencsétlenség! Ott is ha-

gyott, még annyit mondott, hogy a bicskámat felejt-

sem el! Elvitte a bicskát, amit apától kaptam szüle-

tésnapomra!  

Megkerestem apát, látta, hogy baj van, bementünk a 

szobába, és elmeséltem neki mindent. Nagyon dühös 

volt, teljesen kikelt magából! Megígérte, hogy visz-

szaszerzi a bicskámat, az intéző pedig megkapja a 

magáét! Már alig várom, megérdemli az a fickó! 

Láttam én már apát verekedni!” 

6. Stílusváltás 
A diákoknak csoportokban dolgozva két perc felkészü-

lési idővel rövid jeleneteket kell bemutatniuk arról, 

hogy a fiú miként képzeli el édesapja bosszúját. Ehhez a 

tanár „stílusokat” ajánl: például burleszk jelenetet, lassí-

tott némajátékot, westernfilm-jelenetet, bokszmeccset... 

7. Beépített szereplő – a tanár szerepben 
A jelenetek megtekintése, értékelése után a tanár közli: 

most megtudhatják a diákok, hogy a valóságban miként 

is zajlott le ez a találkozás. Elmondja azt is, hogy Pelle 

látta, a háttérből figyelte az eseményeket. Ezek után a 

tanár egy beépített szereplő közreműködésével eljátssza 

a Lasse és az intéző találkozásáról szóló rövid jelenetet, 

ahol az apa meg sem mer szólalni. 

8. Fórum-színház 
A látottak megbeszélése után a tanár továbbfűzi az ese-

ményeket: közli, hogy a történtek után Pelle odament az 

apjához, hogy számon kérje az ígéretét. A diákok inst-

ruálják a Pellét játszó társukat, a tanár játssza az apát! 

Ha a fórum-színház után szükséges, akkor gondo-

latkövetés: a diákoktól azt kérjük, hogy egyes szám 

első személyű mondatokat fogalmazzanak meg azzal 

kapcsolatosan, hogy mit érezhetett Pelle, amikor 

ennek a napnak az estéjén lefeküdt aludni. 

9. Értékelő beszélgetés 
Kérdések segítségével megbeszéli a csoport a másnapi 

eseményeket. 

Néhány kérdésjavaslat: 

 Tudjuk azt, hogy Pelléék bevándorlók, az intéző 

Lasse főnöke. Vajon mi mindenhez van joga az in-

tézőnek? Mi az, amihez nincsen?  

 Ha tudjuk mindezt az ő viszonyukról, akkor szerin-

tetek Lasse mit tehetett ezek után? Beszélt-e az in-

tézővel? Miért nem? Ha igen, akkor pedig az a kér-

dés, hogy mit mondhatott? 

10. Narráció 
A tanár időben előreviszi a játékot. 

„Tehát ez történt másnap. Azóta viszont eltelt két 

hónap, a hétköznapok ugyanúgy iskolába járással 

és munkával teltek. Szerintetek elfelejtette-e ezt az 

eseményt Pelle? Elfelejti-e valaha is? Hogyan for-

málta át a csalódás az apjában életük egyes pilla-

natait, hétköznapjaikat és ünnepeiket?” 

11. Jelenetek 
A beszélgetés után a kiscsoportokban dolgozó diákoktól 

jelenetek létrehozását kérjük (kaphatja több csoport is 

ugyanazt a témát), amelyeket bemutatnak, és közösen 

értékelnek, figyelve a különbségekre. 

Javaslatok a szituációkra:  

 Pellét megveri az egyik dán osztálytársa az iskolá-

ban. Az apa észreveszi ennek nyomait, megkérdezi 

fiától, hogy mi történt. Hogyan reagál, mit mond 

Pelle? 

 Közeleg Pelle születésnapja. Az apa arról kérdezi 

fiát, hogy milyen ajándékot szeretne. 

12. Maszk 
Az értékelés után a tanár felvezet egy utolsó szituációt, 

olyan helyzetet, ahol Pellének gondolkodnia kell apjával 

való kapcsolatáról; a gyakorlat célja ezt a töprengést 

megmutatni. 

Javaslatok:  

 Időközben kitavaszodott, eltelt fél év az emlékeze-

tes nap óta. Az iskolában ünnepséget szerveznek, 

ahol Pelle is szerepelni fog. Erre az ünnepélyre álta-

lában meg szokták hívni a szülőket is. Pelle most 

azon gondolkodik, vajon ő meghívja-e édesapját. 

 Időközben kitavaszodott, eltelt fél év az emlékeze-

tes nap óta. Pelle az iskolában megismerkedett egy 

lánnyal, találkozni szeretne vele egyik délután. Ah-

hoz azonban, hogy el tudjon menni a találkozóra, el 

kell mennie a munkából. Most azon gondolkodik a 

fiú, elmondja-e apjának, hová készül. 
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