
Sziasztok! 

Nem nagyon tudom reklámozni a feladatgyűjteményemet, ezek inkább csak ötletek, 

áthallások, valószínűleg kell velük még dolgozni, hogy rendesen lehessen használni a 

feladatokat.  

Az előadást legkorábban 10., de inkább 11.-12. évfolyamban nézném meg a diákokkal, a 

feladatokat is ennek megfelelően terveztem. A drámaóra: nem tudom, hogy mennyire 

működhet teljes létszámú osztályban – inkább akkor lehet jó, ha nem egy egész osztálynyi 

diákot viszünk az előadásra.  

További sikeres munkát Mindenkinek! I.-Sz. Rita 

 

 

1. Drámaóra-tervezet – bevezető foglalkozás az előadáshoz 

Csoportos drámát játsszunk (csoportos dráma külső problémával), kifejezett drámás 

előképzettség nem szükséges hozzá, viszont jó lehet, ha nem egy egész osztálynyi diák 

játszik, és megfelelő tér is a rendelkezésünkre áll. Az időtartam 2x45 perc.  

 

Mi mind jó emberek vagyunk!/? 

Tanári narráció: 

Egy kis falu lakosait fogjuk játszani. Ez a falu kicsi zsákfalu, békés, hegyvidéki táj, 

elképzelhető Magyarországon is valamelyik hegyvidéki részen, de lehet akár Ausztriában 

vagy Svájcban. (Ezt előzetesen el kell döntenünk, bár nagy jelentősége a játék szempontjából 

valószínűleg nincs, viszont a falu elnevezése szempontjából érdekes lehet.). A lakosok 

szeretnek itt lakni, szeretik a természetet, a békét, nyugalmat, ami körülveszi őket. Összetartó, 

egymást segítő közösségnek tartják magukat. A faluban nagyon kevesen laknak, a 

döntésképes lakosság száma csak (itt a gyerekek létszámát mondjuk) fő (plusz a tanár, aki 

szintén szerepbe lép a játék során). A legközelebbi város 30km távolságra van, a következő 

falu 7km-re. A faluban van: bolt, orvosi rendelő, gyógyszertár, óvoda, általános iskola.  

 

I. Kontextusépítés: 

1. Szerepek kidolgozása  

Kitesszük középre a falu „térképét” – vázlatos rajz csomagolópapíron, szerepel rajta: egy 

főutca, illetve a fontosabb helyszínek: templom, községháza, orvosi rendelő, stb. Jelöljük a 

falu határait is, illetve azt, hogy hol van erdő, legelő, merre megy az út, stb.  

A résztvevőket megkérjük, alkossanak maguknak szerepet. Kitöltendő szerepkártyákat 

kapnak a következő kérdésekkel: Hogy hívnak? Hány éves vagy? Mi a foglalkozásod? Kikkel 

élsz együtt? Mit szeretsz a legjobban a faluban/miért szeretsz itt élni? Mit teszel a 

közösségért? (A résztvevők mind a falu döntésképes polgárait játsszák, senki se legyen 



gyerek, vagy demens, idős ember. Viszont nagy rangkülönbségek se legyenek köztük, tehát 

ne legyen senki polgármester, képviselő, stb. – mindenkinek egyforma döntési joga van.)  

2. Térmeghatározás 

Ezután mindenki rajzolja be a házát a térkép egy tetszőleges pontjára. (Vagy: kis lapokra 

mindenki házat rajzol, és azt ragasztjuk a térképre.) Valamennyire a szerepek is 

meghatározhatják ezt, pl. az orvos lakhat a rendelő mellett, stb. Olyan térképet készítsünk, 

hogy a házak viszonylag közel legyenek egymáshoz – így már nagyjából a szomszédságok is 

kialakulnak. (Ez lehet később a kiscsoportos szerveződés alapja.) Fontos, hogy kik laknak a 

falu erdő felőli részén (itt is lakjon valaki, ha más nem, a tanár költözzön ide!)  

3. A szerepek további építése 

A falu egy napja: kisebb csoportokat alkotunk (csoportot alkothatnak a hasonló 

foglalkozásúak, vagy akik közel laknak egymáshoz, stb.) A csoportok adjanak elő egy mini-

jelenetet, egy átlagos hétköznap történéseit. A körülmények adottak (ezekből lehet 

választani): 1. Fagyos, jeges téli nap, 2. Két hetes esőzés után, 3. Egy hónapja tartó forróság 

Mit tesznek, miről beszélgetnek egymással a falu lakói egy átlagos hétköznap, ezt mutassák 

be a diákok rövid jelenetekben.  

4. A faluközösség bemutatása 

Egy nap a polgármester (tanári szerepbelépés), falugyűlést hív össze. Mivel a falu 

lakosságszáma nagyon csökken, ezért be akarják zárni az orvosi rendelőt és az iskolát is. Mit 

lehetne tenni, hogyan lehetne növelni a lakosságszámot? Egy gyűlés keretében vitassuk meg a 

lehetőségeket (itt a tanár szerepből hangsúlyozza azt is, hogy összetartó, jó közösség, jó 

emberek, segítenek a másiknak, nagyon jó a közbiztonság, stb. – ezek a mai világban olyan 

értékek – mondja a polgármester – amelyek talán vonzóan hatnak az emberekre. Gyűjtsék 

össze a szereplők azt is, melyek a falu további előnyei, miért jó itt lakni.  

 

II. A bonyodalom 

5. A lövések 

A gyűlés után (téli este van, korán sötétedik) ballagnak hazafelé a lakosok.  

A szereplők képzeljék el, hogy a gyűlés befejezése utáni percekben éppen ki hol van, milyen 

helyzetben (sétál éppen, nyit be a kertkapun, még a községháza előtt beszélget, stb.) – 

jelenítsük meg csoportos állóképben a falu szereplőinek aktuális helyzetét (jelenetek is 

lehetnek egyénileg, párosan vagy csoportban, de akkor egy ponton merevítsük ki a mozgást, 

hogy állóképet kapjunk!) 

Egyszer csak lövéseket hallunk, és egy lány rohan ki az erdőből, végigrohan a főutcán, majd 

beszalad az üres orvosi rendelőbe/templomba. (A lövés hangját valamilyen eszközzel meg 

lehet jeleníteni, vagy akár egy hirtelen zaj lehet az, ami az előző feladatban jelzett cselekvést 

megállítja, és a tanár innentől narrálja az eseményeket. El lehet dönteni, hogy hatásosabb-e, 

ha a tanár szerepből szólítja meg a többieket (viszont akkor bizonytalan lehet, hogy tényleg 

lövéseket hallottak-e) vagy pedig szerepen kívül, tényként közli az eseményeket.)  



A szereplők a rövid narrációt még mindig állóképbe merevedve hallgatják. Ezek után a tanár 

sorban odalép a szereplőkhöz, és akit megérint, az egy mondatban fogalmazza meg, ami 

éppen a fejében jár.  

Ezek után elevenedjenek meg a szereplők, és folytassák a megkezdett jelenetet. Ki hogyan 

viszonyul az eseményekhez? Odaszaladnak egymáshoz, vagy mindenki hazamegy és 

bezárkózik?  

 

III. A mélyítő szakasz 

6. A második gyűlés 

Az előző jelenetnek megfelelően többféle lehetőségünk van. Ha a csoporttagok az utcán 

maradnak és egymással kezdenek beszélgetni, akkor a tanár (mint polgármester) javasolja, 

hogy újra menjenek vissza a gyűlésterembe, megbeszélni, hogy egyáltalán mi történt, és mi a 

teendő ebben a helyzetben! (A tanár felvetheti – szerepben – hogy ő úgy látta, mintha a lány 

várandós lenne. Illetve a tanár – szintén szerepből – reflektálhat az előző gyűlés során 

megfogalmazott idilli falu-képre.) 

Ha az előző jelenetben a falubeliek úgy döntenek, hogy hazamennek és bezárkóznak, akkor el 

lehet mondani, hogy: az éjszaka folyamán újra lövések és női hang segélykiáltásai verték fel a 

falu csöndjét. Mit tesznek most a falubeliek? (Mindenképpen el kellene jutni a gyűlésig. Ha a 

lakosok nem mernek kijönni a házból, akkor azt is lehet, hogy a polgármester üzenetet küld 

mindenkinek, és online megbeszélést szervez!)  

7. Lehetséges utak 

Ha a falubeliek arra jutnak, hogy valamilyen módon segítséget nyújtanak a lánynak, akkor a 

továbbiakban mindig újabb fenyegetés érkezik a külvilágból (pl. a lányt követik a szintén 

fenyegetett rokonai, tehát további nyolc idegen befogadásáról kell dönteni, vagy: az erdő 

veszélyes hellyé változik, mintha állandóan ólálkodnának ott valakik, akik nyilván a lány 

életére törnek, stb.). (Persze figyelni kell, hogy a sok gyűlés, fenyegetés ne váljon unalmassá. 

Érdemes elgondolkodni rajta, mikor jön el az a pont, amikor a közhangulat a lány ellen 

fordul(hat). 

Ha a résztvevők arra jutnak, nem nyújtanak segítséget a lánynak, akkor viszont szembesíteni 

kell őket azzal a pozitív képpel, amelyet a kontextusépítés során illetve a 4. feladatban 

megfogalmaztak magukról. Azt a lehetőséget, hogy kívülről hívjanak segítséget, próbáljuk 

kizárni, vagy legalábbis késleltetni. (Utaltunk rá, hogy tél van – leeshet aznap éjjel nagy hó, 

vagy jég, vagy bármi, ami egy időre megakadályozza a közlekedést a szomszédos faluba. 

Tehát a problémát ne delegáljuk kívülre, mindenképp a szereplők próbálják megoldani.)  

Lehetséges megoldás az is, hogyha a szereplők azt választják, hogy kifaggatják az idegen 

lányt. Ekkor lehet a Fórum-színház módszerét is alkalmazni: a lány szerepét a tanár, a 

falubeliek egy megbízott tagját (előzetes felkészítéssel) a diákok játsszák! 

 

IV. Reflektálás 



8. Újságcikk: Egy év múlva egy (helyi újságban) megjelenik a menekülő lány képe. Találjuk 

ki a képhez tartozó újságcím címét! Akár a rövid cikket is megírhatjuk. (Egyéni vagy 

kiscsoportos munka keretében.) 

9. Naplóbejegyzés: Ha a lakosok naplót írtak volna azon a bizonyos éjszakán, akkor hogyan 

szólna a naplóbejegyzés? Milyen érzéseket, hangulatokat rögzítettek vajon a falubeliek? 

10. Hír: Egy év múlva bezárják az orvosi rendelőt és az iskolát, mivel nem sikerült érdemben 

megnövelni a lakosságszámot. A résztvevők egy-egy mondatban kommentálják ezt a hírt.  

 

A drámaóra tervezésében segített Csóka-Ádány Anna (nem publikált) Dimbes című 

drámaórája (120 órás drámapedagógiai tanfolyam, 2021. ősz), illetve Lars von Trier Dogville 

című filmje… (A jóság – illetve a visszájára fordult jóság/jóakarat témájában egyébként 

különösen tanulságosak von Trier filmjei, pl. a Táncos a sötétben, a Hullámtörés is.)  

 

 

2. Lezáró foglalkozás – ötletek 

A. Egy szó.  

A diákok írjanak egy szót egy post-it-re, amit magukra ragasztanak. Keressék meg egymást 

azok, akik hasonló szót írtak (csoportalakításhoz is alkalmas lehet). Így csoportokban, vagy 

párban lehet beszélgetni az adott szó/szempont mentén, majd a csoportok/párosok néhány 

mondatban foglalják össze meglátásaikat. Ezeket az összefoglalókat közösen meghallgatjuk.  

B. Egy szereplő 

Ugyanezt a feladatot úgy is meg lehet csinálni, hogy a diákok azt írják fel, ki volt számukra az 

előadás legmeghatározóbb szereplője. Ezt a szereplőt párosával vagy kis csoportokban 

állóképben/szobor formájában is megjeleníthetik. (Ha szobrot emelnének neki, az hogy nézne 

ki?)  

C. A lány és a pilóta kapcsolatának állomásai. 

Rajzoljuk fel közösen a táblára vagy csomagolópapírra Sen Te és Jang Szun kapcsolatának 

legfontosabb állomásait. Kis csoportokban válasszanak a diákok egy-egy fontos mozzanatot, 

amelyet aztán állókép formájában megjelenítenek. Az állóképet ki is hangosíthatjuk: mi lenne 

az a legfontosabb kérdés, amelyet ezen a ponton Sen Te és Jang Szun feltesznek egymásnak? 

(A kérdéseket nem (feltétlenül) kell megválaszolni.) 

 

 

3. Vita-módszerek 

Kis csoportokban olvassuk el az előadás szövegkönyvéből származó idézeteket, majd 

beszéljük meg a lehetséges kérdéseket, vitázzunk a lehetséges tételmondat kapcsán!  

Idézetek: 



 

1. Bírósági jelenet 

 

VANG                        Most hallgatsz! Az istenek azért adták Sen Tének a boltot, hogy a jó 

forrása legyen. És ő mindig jót akart tenni, de mindig jöttél te és 

megakadályoztad. 

SUI TA                     Mert különben a forrás elapadt volna, te hülye!  

2. Bírósági jelenet folytatása  

 

SEN TE                      Én vagyok mind a kettő. 

                                   Parancsotok, 

                                   Jónak lenni és mégis élni 

                                   Kettőbe szakított, mint a villám. 

                                   Jó lenni másokhoz is és magamhoz is, 

                                   Ezt nem tudtam egyszerre. 

                                   A parancsolatok terhe a sárba döngölt engem. 

 

3. Epilógus (VANG) 

 

                                   A mély zavarból egyetlen út vezet ki: 

                                   Önöknek kell a megoldást keresni. 

                                   Tűnődjenek, jó emberünk miképpen 

                                   Juthat jó sorsra itt a földi téren. 

                                   Tisztelt közönség, kulcsot te találj, 

Mert jó végnek is létezni kell. Muszáj! 

 

Lehetséges kérdések:  

Hol érzékeltek ellentmondást az idézett részekben? Miben áll ez az ellentmondás? Feloldható 

vagy feloldhatatlan? Mi lehet az a megoldás (kulcs), amelyre az epilógus utal?  

Lehetséges tételmondat:  

Lehetséges egyszerre jónak lenni (korlátok és feltételek nélkül) és mégis életben maradni. 

A tételmondatról beszélgethetünk különböző vita-formák, pl. véleményvonal, négysarkos 

vita, érv-pingpong stb. alapján. 

 

 

4. Áthallások 

 

A boldog herceg (Oscar Wilde nyomán)  

Hogyan jelenik meg az előbb felvázolt ellentmondás ebben a szövegben? Itt mi a 

„megoldás?” Milyen párhuzamok fedezhetők fel a Brecht-darab és a mese között? Ez a 

szöveg is alkalmas ráhangoló illetve reflektív feladatnak egyaránt. Lehetséges kérdések: Mitől 

lesz boldog a Herceg? Milyen más döntéseket hozhatna még? Hogy viszonyul a világ a 

Herceghez? 



 

Csillageső (Grimm mese) 

Két változatban, az egyik: https://www.grimmstories.com/hu/grimm_mesek/a_csillagtallerok 

(a másik változat a mellékletben). 

A ráhangolódást vagy a reflektálást is segítheti. A két változat zárlata nem egészen ugyanaz, 

de meg lehet kérni a diákokat, hogy maguk fejezzék be a mesét, majd utána megbeszélni a 

változatokat. Szakaszosan is lehet olvasni a mesét, az egyes döntések előtt megállva, és érv-

pingpong módszerrel megvitatva, milyen döntést hozzon a kislány az adott helyzetben. Az 

előadás megtekintése után is lehet reflektálni a Grimm-szöveg és az előadás lehetséges 

összefüggéseire. (Akár még az eső, mint közös motívum is előkerülhet.)  

 

Mindkét szöveg kapcsán felmerülhet a kérdés, nem túl didaktikusak, szájbarágósak ezek a 

szövegek? A jóság tényleg ilyen egyszerű, magától értetődő, mint ezekben a történetekben? 

És vajon nem túl didatikus a Brecht-darab? Ha annak érzik, miért? Ha nem érzik annak, 

miért? (Ki lehet térni akár a példázatos jellegre is…)  

 

 

5. Ötletmorzsák:  

Motívumgyűjtés – akár szófelhő is lehet – a víz motívum kapcsán… Illetve: a víz mint eső, és 

a víz mint ivóvíz… Ez ugyanaz? A prológus alapján úgy tűnik, hogy igen:  

VANG                        Vang vagyok  vízárus  és vizet árulok  itt, Szecsuán fővárosában. 

Fárasztó munka. Ha szárazság van, kilométerekről kell a…., ha meg esik, nem keresek 

semmit.  

A víz alapján is felmerül az azonosságok kérdése (ld. szerepkettőzések is): Sen Te ugyanaz 

mint Sui Ta? Lehet ez a két személyiség egy ember, vagy ez a példázat sűrítő jellege miatt 

jelenik meg így?  

Az eső világokat is összeköt, érdemes lehet megfigyelni a darab vertikális síkjait: istenek – 

emberek, ég-föld (fenti és lenti vizek), a repülő is a fent-lent világát köti (kötné) össze (miért 

nem tudja összekötni?) – a darabban konkrétan: a raklapok magas tornyai, a lefelé hulló 

függöny – egyéb?  

 

Mellékletek: 

https://www.grimmstories.com/hu/grimm_mesek/a_csillagtallerok


 

 

 


