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„Quidquid latine dictum sit, altum sonatur” 

 

Gyűjteményemben megpróbáltam keresni olyan foglalkozásokat, amelyek szerintem – laikusként – 

alkalmasak arra, hogy Brecht A szecsuáni jó ember c. drámája előtt ráhangolják a diákokat a darabra, 

utána pedig lehetőséget adjanak a mű feldolgozására. 

Mivel az Örkény Színház A színház iskolája című képzése arra mindenképp rávilágított, hogy 

drámajátékokat érdemes szakembereknek vezetni, de legalább is kell egy olyanfajta hozzáállás, 

önbizalom és drámapedagógiai tudás, amellyel én sajnos nem rendelkezem (de sokan szerencsére 

igen), ezért én egyedül nem vállalkoznék drámapedagógiai játékokra – de szívesen tanulok és figyelek, 

ha valaki vezeti ezeket a foglalkozásokat. 

Az általam összelopkodott feladatok egy részére emlékeztem, egy részére pedig félig-meddig 

emlékeztem (és megpróbáltam egy valamilyen logikával kiegészíteni). Némelyik feladatot több 

továbbképzésen / iskolai csereprogram / iskolai foglalkozás során is megcsináltuk, a több változatból a 

nekem legjobban tetszőt választottam ki. 

A feladatok egy része általánosabb: nem feltétlenül csak a darabhoz kapcsolódik, más részét 

adaptáltam valamennyire a darabra, és vannak, amelyek konkrétan a darabhoz kapcsolódnak. 

A feladatokat / foglalkozásokat az alábbi helyekről szereztem (idéztem fel – remélem, jól): 

- ősrégi német szakos tanulmányaim (elsősorban a Brechtről szóló jónéhány szeminárium és a 

hozzájuk kapcsolódó színházlátogatások, valamint az azt követő beszélgetések) 

- a Menedék Egyesület interkulturális kompetencia fejlesztő workshopja 

- a Berliner Ensemble színházpedagógiai foglalkozási laikus felnőttek számára a Koldusopera c. 

mű példáján 

- német partneriskolánkkal rendezett közös programjaink diákcsere keretében 

- egyéb élménypedagógiai és pedagógiai játékok (iskolai keretben) 

Budapest, 2022. április 9. 

 

Széles Gábor  



I. Az előadás előtt 

 

I/1. VALAMI NEM STIMMEL 

Cél: belehelyezkedés a néző „szerepébe”, a tudatos figyelés elősegítése 

3-5 fő a többiek előtt egy állóképet készít. Ezután a csoport nézői része becsukja a szemét, az 

állóképet készítők pedig néhány (3-5) apró változást eszközölnek az állóképen (itt lehet, hogy 

érdemes egy „rendezőt” kiválasztani, akinek csak az lesz a feladata, hogy instruálja a változásokat). A 

nézők kinyitják a szemeiket, és megpróbálják észrevenni, hogy mi változott (azt azért érdemes 

megmondani, hogy hány változást keressenek). 

 

I/2. KÉPLEÍRÁS 

Cél: annak tudatosítása, hogy az objektív leírás nehéz, és több értelmezési út van 

Feladat:  

Több csoportot csinálunk. A csoportok különféle képeket kapnak, amelyek provokatív elemeket is 

tartalmaznak (pl. punk fiatalok egy konszolidáltabb társaságban, egy házomlás mellett játszadozó 

gyermek, idősebb ember rózsaszín ruhában stb.). 

A feladat: írják le a képet ítéletmentesen. 

Ezután megnézzük közösen a képeket, és a csoportokból egyvalaki felolvassa a leírást, a többiek – és 

a tanár – jelzik, ha a leírásban van ítélet. 

Esetleg: lehet arról beszélgetni, hogy milyen körülmények között készültek a képek, illetve ki mit tart 

fontosnak a képen. 

 

I/3. KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA 

Cél: kondicionálás a különféle látásmódokra, annak megértetése, hogy lehet értelme annak, amit 

látunk, de nem feltétlenül értünk elsőre 

Megjegyzés: a feladatot mi alapvetően a német diákcsere programunkban szoktuk használni, amikor 

a kulturális különbségek vagy a különféle kultúrák összehasonlítása a témánk (de szerintem ezt itt is 

lehet használni) 

A feladat: 

A diákokat három csoportra osztjuk. Minden csoport kap valamilyen színű cédulákat, amelyet jól 

látható helyre feltesz. A csoportok külön-külön gyülekeznek – távol a többiektől. Mindegyik csoport 

az alábbi instrukciót kapja: „Mindegyik csoport egy-egy, saját szokásokkal rendelkező kultúrát 

képvisel. A leírásban megtalálható, hogy a ti csoportotok kultúrája milyen tulajdonságokkal 

rendelkezik.” Ezután a csoportok megismerik és megjegyzik a csoportjuk „tulajdonságait”. 

1) Lassan mozognak. Ha bármit kérdeznek tőlük, 5-ig számolnak vissza magukban, két lépést 

tesznek hátra, mielőtt válaszolnának. Ha megkérdezik őket, hogy hogy vannak („Hogy 

vagy?”), akkor eltakarják szemeiket a kezeikkel. Tapsra eltakarják füleiket a kezeikkel. 



2) Kedvesen beszélnek. Gyakran megkérdezik a másiktól, hogy azok hogy vannak, illetve 

honnan jöttek („Hogy vagy? Honnan jöttél?”). Tapsra meghajolnak. 

3) Hangosan beszélnek, erősen gesztikulálnak, és gyakran közbevágnak a másik szavába. 

Szeretik megérinteni beszélgetőpartnerük vállát, miközben beszélnek. Amint találkoznak 

valakivel, megkérdezik tőlük, hogy hogy vannak („Hogy vagy?”). 

Miután a csoport megjegyezte a szabályokat, a tanár elmondja: „Most találkozni fogtok másokkal, és 

akármi is történik, ragaszkodnotok kell a kultúrátokhoz. Bármit kérdezhettek a másiktól, de nem 

szabad megfeledkeznetek a saját kultúrátok szabályairól. Bármerre mehettek, bármit kérdezhettek.” 

Kb. 5 percig tart a játék, és a tanár kb. fél percenként tapsol. 

A játék végén ismét összegyűlnek a csoportok külön, és összegzik a tapasztalataikat. Elnevezik a 

másik két csoportot. 

A végén a csoportok összeülnek együtt, és elmondják, amiket összegyűjtöttek. A beszélgetés során a 

tanár megkérdezi: „Milyen bizonyítékok alapján vontatok le következtetéseket?”, „Mit éreztetek 

azzal kapcsolatban, amit a többiek mondtak a saját kultúrádról?” 

 

I/4. KASZTOK 

Cél: ráhangolás a darabban szereplő három csoportra (elnyomók, elnyomottak, illetve a kettő között 

lévők, akik egyszerre jelenhetnek meg elnyomóként és elnyomottként) 

Feladat: A diákok kapnak egy-egy számot (1, 2 vagy 3). A hármasok lesznek az elnyomók, az egyesek 

az elnyomottak, a kettesek, akik kettő között vannak. A diákok szabadon járkálnak a teremben, és a 

hármasok megpróbálnak mindenkin felülkerekedni (de főleg a ketteseken, hiszen ők nagyobb 

kihívás), a kettesek megpróbálnak uralkodni az egyeseken, és megpróbálnak közel kerülni (akár 

ezáltal is a hármasokhoz), az egyeseken pedig mindenki uralkodik, de szeretnének kapcsolatot a 

kettesekkel (vagy legalább egy kettessel), hogy „valakik” lehessenek. 

Megjegyzés: a játékot lehet játszani némán vagy beszéddel is 

 

I/5. FIGYELJÜNK 

A diákokat csoportokra osztjuk, és mindegyik csoportnak egy-egy adott dologra az átlagosnál jobban 

kell figyelnie az előadás során: 

- szomorú pillanatok 

- vidám pillanatok 

- hangos pillanatok 

- halk pillanatok 

- sötét pillanatok 

- világos pillanatok 

- izgalmas pillanatok 

- váratlan pillanatok 

- unalmas pillanatok/részek 

 



I/6. FIGYELJÜNK 2 

A diákokat csoportokra osztjuk, és mindegyik csoportnak egy-egy adott dologra az átlagosnál jobban 

kell figyelnie az előadás során: 

- a fények szerepe 

- a jelmezek 

- a díszlet 

- a zene és a hangok szerepe 

 

Megjegyzés: Eddigi tapasztalataim során ez a feladat nem nagyon szokott sikeres lenni – részint azért, 

mert sok diák nem tud figyelni ezekre a dolgokra, illetve nem tudja jól megfigyelni a dolgokat, másrészt 

én magam sem tudom jól vezetni az ilyen típusú beszélgetéseket. 

  



II. Az előadás után 

II/1. PILLANATFELVÉTELEK 

Körbeülünk, és a diákok megpróbálnak felidézni olyan pillanatokat, amelyek valamiért emlékezetesek 

maradtak. Ehhez a tanár segítő kérdéseket tehet fel: „Milyen volt a színpadkép az elején?” „Mikor 

változott a színpadkép?” „Hogyan kezdődik az előadás?” „Hogyan végződik az előadás?” „Milyen képek 

maradtak meg benned?” 

II/2. A FIGYELJÜNK FELADATOK MEGBESZÉLÉSE. 

II/3. OLYAN JELENETEK ELJÁTSZÁSA, AMELYEK „KIMARADTAK” A DARABBÓL 

Ennél a feladatnál aszerint választjuk ki a jeleneteket, hogy az mennyiben segíti a megértést, illetve a 

leírás révén bele tudnak helyezkedni egyik vagy másik szerepbe. Vigyázni kell arra, hogy ne kérjünk túl 

sokat a diákoktól, ne adjunk olyan jeleneteket, amelyekhez koruk és tapasztalataik hiánya miatt nem 

tudnak hozzászólni vagy amelyek érzelmileg túl sokat kérnek. 

Jelenetek: 

1) A vízárus „telefonbeszélgetései” egy messzi rokonnal, hogy mi történik Szecsuánban 

2) A gyári munkások beszélgetése 

3) A város lakóinak beszélgetése a helyzet változásaikor 

Nem javasolt jelenetek/feladatok: 

1) Öngyilkosság előtti búcsúlevél megírása 

II/4. VÉLEMÉNYKÖR 

A csoport körbeáll, és akinek van véleménye az beáll a csoportkörbe, és elmondja röviden a 

véleményét. A többiek – attól függően, hogy mennyire értenek vele egyet – közelednek hozzá vagy 

maradnak a kör szélén. A tanár is megfogalmazhat pár véleményt: „Tetszett a darab.” „Van egy konkrét 

jelenet, ami nagyon megmaradt bennem.” „Nem értem, miért kellett Shen Tének Shui Ta.” stb. 

Minden egyes kérdésre adott válasz után meg lehet kérdezni, hogy valaki hozzá akar-e tenni valamit, 

illetve adott esetben a tanár is célzott kérdéseket tehet fel: „Miért tetszett a darab? Mi tetszett a 

darabban?” „Melyik jelenet maradt meg benned?” „Miért kellett szerinted Shen Tének Shui Ta?” stb. 

II/5. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

A diákok kérdéseket írhatnak, amelyeket bedobnak egy dobozba. A tanár is készülhet kérdésekkel (sőt, 

igazából pár kérdést érdemes felírni). 

Ezután kihúzzuk a kérdéseket, és beszélünk róluk. 

1) Melyik volt számodra a legérdekesebb pillanat? 

2) Melyik jelent nem tetszett? Miért? 

3) Hogy tetszett a vége? Miért? 

4) El tudsz-e képzelni egy másmilyen végét a darabnak? Ha igen, akkor milyet? 

5) Melyik szereplőt játszanád el legszívesebben? Miért? 

6) Mi az, ami nagyon tetszett valamelyik szereplő játékában? 

7) Mi az, ami nagyon nem tetszett valamelyik szereplő játékában? 

8) Milyen érzésekkel jöttél ki a színházból? 

9) Volt-e olyan részt, ami zavart? 



10) Mit csináltál volna másként? (Akár rendezőként, akár íróként, akár a darab szereplőjeként.) 

 

 


