
A szecsuáni jó ember

Feldolgozó foglalkozás, kb. 90 perc

Készítette: Hubai Katalin

Életkor: 9-12. évfolyamos diákok

A foglalkozás célja Sen Te/Sui Ta lehetséges konfliktusainak, dilemmáinak, „átváltozásának” a kibontása és személyes kontextusba emelése az
előadás világából kölcsönzött elemek segítségével.

Lépés Cél Tevékenység
Ráhangolódás,

bemelegítés

5-8 perc

- a diákok ráhangolása a
foglalkozásra

- az előadásban szereplő
karakterek világának
megidézése

- az előadásban
megjelenő nézőpontok
felelevenítése

- az előadásban
megjelenő érzések,
attitűdök mozdulatokkal
való bemutatása

A diákok sétálnak a teremben, először csak lazán, mindenki a saját tempójában, majd a
foglalkozásvezető tanár instrukciói szerint:
- Sétálj tovább úgy, mintha Te lennél Sen Te az előadás elején.
- Sétálj úgy, mintha Te lennél Sui Ta.
- Most ismét képzeld magad Sen Te helyébe, de most az előadás végén, és úgy sétálj tovább.
- Sétálj úgy, mintha Te lennél Jang Szun, a pilóta.
- Sétálj úgy, mintha Te lennél Su Fu, a borbély.
- Végül sétálj úgy, mintha az egyik Isten lennél. (…) Most érkeztél Szecsuánba, és mindenre úgy
nézel, mintha most látnád először. Állj meg a terem egy bizonyos pontján, figyelj meg egy
részletet, jól járd körbe, mintha ez segítene az itt élő embereket jobban megérteni. Menj tovább, és
állj meg a terem egy másik pontján, s azt is vizsgáld meg alaposan.

A feladat végén megállunk egy körben, és röviden reflektálunk a séta különböző lépéseire,
például:
- Hogyan sétáltál másképp mint Sen Te és mint Sui Ta?
- Hogyan sétáltál másképp mint Sen Te az előadás elején és a végén?
- Istenként mit figyeltél meg, és mit gondolnál az itt élő emberekről a megfigyelt részlet alapján?

Ráhangolódás,
„Én is.”

- Sen Te/Sui Ta
lehetséges dilemmáinak

Maradunk a körben, és a tanár olyan állításokat mond, amik az előadás egyes szereplőinek
tapasztalatait, a világhoz való viszonyukat tükrözik. Amikor a tanár kimond egy állítást, azok a



Lépés Cél Tevékenység

8-10 perc
felidézése és az ezekre
való reflektálás
lehetőségének
megteremtése

- Sen Te/Sui Ta
dilemmáinak a diákok
személyes kontextusába
való átemelése

diákok, akik úgy gondolják, hogy az állítás rájuk is igaz, lépnek egyet előre a kör közepe felé, és
azt mondják: „Én is.”
- Voltam már olyan helyzetben, amikor segítenem kellett másokon.
- Voltam már olyan helyzetben, amikor visszaéltek a segítségemmel.
- Voltam már olyan helyzetben, amikor azt kívántam, bárcsak határozottabban képviselném a saját
álláspontomat.
- Voltam már olyan helyzetben, amikor nagyon szerettem volna nemet mondani, de nem sikerült.
- Voltam már olyan helyzetben, amikor azért nem segítettem valakinek, mert az nekem rossz lett
volna.
- Voltam már olyan helyzetben, amikor nemet mondtam valamire, és aztán ettől rosszul éreztem
magam.

Közben meg lehet állni az egyes állítások után, ha a diákok nyitottak arra, hogy meséljenek a saját
élményeikről, és rá lehet kérdezni, hogy Sen Te vagy Sui Ta, esetleg az előadás más szereplői
hogyan érezhették, érezhetik magukat ezekben a helyzetekben.

Ha ismerjük a diákokat, és látjuk, hogy szívesen beszélnek ilyen témákról, akkor lehet adni egy
percet arra, hogy a körben mellettük állóval találjanak ki egy-két hasonló állítást, amikkel utána
lehet még játszani néhány kört.

Szerep a falon

10 perc

- Sen Te/Sui Ta
karakterének
feltérképezése,
ellentétpárok keresése a
két karakter
összehasonlításán
keresztül

- a Sen Téhez és Sui
Tához kapcsolódó
viszonyrendszerek

Minden diák húz egy kártyát, amin a következők közül olvasható egy:
- Így látja magát Sen Te.
- Így látja Sui Ta Sen Tét.
- Így látják Sen Tét a negyed lakói. // Így látják Sen Tét az Istenek.
- Így látja Sen Tét a pilóta. // Így látja Sen Tét a borbély.
- Így látja magát Sui Ta.
- Így látja magát Sui Ta.
- Így látja Sen Te Sui Tát.
- Így látják Sui Tát a negyed lakói. // Így látják Sui Tát az Istenek.
- Így látja Sui Tát a pilóta. // Így látja Sui Tát a borbély.



Lépés Cél Tevékenység
értelmezése a
főszereplő(kö)n keresztül

Azok, akik ugyanolyan kártyát húztak, egy csoportban ülnek le. 32 fővel számolva ez 8 darab 4
fős csoport, de lehet kártyákat kihagyni vagy összevonni is. A csoportok 3 percben megbeszélik,
hogyan jellemeznék Sen Tét vagy Sui Tát a saját kártyájukon található leírás alapján.

Utána a csoportokban megbeszéltek alapján ezeket a jellemzőket közösen megjelenítjük a táblán:
rajzolunk egy emberi alakot, akinek az egyik fele Sen Tét, a másik fele Sui Tát jeleníti meg, és
amit magukról gondolnak, azt az alak körvonalán belülre írjuk a megfelelő oldalra, amit pedig
róluk gondolnak, azt különböző színekkel az alak megfelelő oldala köré úgy, hogy azonos
nézőpontokat azonos színnel jelzünk. Amit Sui Ta gondol Sen Téről és fordítva, azt az alak feje
fölé írjuk.

Állókép 1

12-15 perc

- az előző lépés
továbbgondolása: annak
a végiggondolása,
hogyan lesz Sen Téből
Sui Ta

- az előadás világának,
jeleneteinek
felelevenítése, lehetséges
újabb jelenetek
elképzelése, amelyek
beleillenek az előadás
világába

A korábban kialakított csoportokban folytatjuk a közös munkát.
Minden csoportnak egy állóképben kell megjelenítenie egy olyan pillanatot, ami után közvetlenül
meg fog jelenni Sui Ta (tehát a megjelenített pillanatban még Sen Tét látjuk). Az állóképhez
felhasználhatnak egy-két díszletelemet és jelmezt is, ha van erre lehetőség.

A) verzió: A diákok választhatják ki ezt a pillanatot az előadásból.
B) verzió: Az előadásból választott pillanatok közül minden csoport egyet húz:
- amikor rátelepednek a régi főbérlői és mások a negyedből a dohányboltban,
- az a pillanat, ami után Jang Szun először megjelenik a dohányboltban,
- amikor a borbély megveri a vízárust,
- az a pillanat, ami után Sui Ta elkezdi vezetni a gyárat.
C) verzió: Az előadásban látottakhoz képest többször is megjelenhet Sui Ta, így azt a lehetőséget
is felkínálhatjuk a diákoknak, hogy Sen Te történetének egy olyan pillanatát jelenítsék meg, amit
nem láttak az előadásban, de akár benne is lehetett volna. Ebben az esetben az állókép
megmutatásakor azt is el kell mesélniük, hogy az előadás melyik pontján vagyunk, a többieknek
pedig az állókép alapján kell kitalálniuk, hogy miért pont az állókép jelenete után fog újra
megjelenni Sui Ta.



Lépés Cél Tevékenység
Állókép 2

8-10 perc

- az előző lépés
továbbgondolása: hogyan
lesz Sen Téből Sui Ta?

- az állóképhez
kapcsolódó gondolat(ok)
pontos megfogalmazása

Még mindig a korábbi csoportokban dolgozunk tovább. A diákoknak vissza kell térniük a saját
állóképükhöz, és el kell képzelniük a Sen Te fejében megszólaló Sui Tát. Egy mondatot kell
megfogalmazniuk, ami Sui Ta hangján fog elhangzani, és azt kell megjeleníteniük, hogy a mondat
hatására hogyan változnak Sen Te gesztusai (ahogyan elkezd átalakulni Sui Tává). A diákok ezt
fogják megmutatni:

1) Beállnak az 1. állóképbe újra.
2) Elhangzik a mondat, ahogyan Sui Ta reagálna a látottakra és Sen Te helyzetére a képben.
3) Sen Te gesztusai, mozdulata a mondat hatására megváltoznak, ez lesz a 2. állókép.

Közösen mindegyik állóképsor után megbeszéljük, hogy a többiek szerint mi változott és miért.

Reflexió

5-8 perc

- reflektálás az
állóképekben bemutatott
változásokra

- a diákok érzékenyítése
az értelmezési
lehetőségek
sokszínűségére az
előadás végén

Reflektálunk az előző feladatra:
- Mit jelentenek ezek az átváltozások? Jobb vagy rosszabb lett a helyzet – kinek jobb és miért,
illetve kinek rosszabb és miért?
- Az előadás végén ezt mondja Sen Te az Isteneknek: „Jó lenni másokhoz is és magamhoz is,// Ezt
nem tudtam egyszerre.” Miért mondja ezt Sen Te, és szerintetek csinálhatta volna jobban?
- Az előadás végéről nézve a történetet, ki fogja túlélni, Sen Te vagy Sui Ta?

Jelenetkészítés

12-15 perc

- az előadás
továbbgondolása

- kapcsolatteremtés
lehetséges iskolai
problémák és az előadás
tematikája között

Új csoportokat alkotunk. Elmondjuk a diákoknak, hogy arról fognak egy rövid jelenetet készíteni,
hogy szerintük Sen Te vagy Sui Ta élte-e túl a az előadás eseményeit. A jelenet 15 évvel később
játszódik, amikor Sen Te/Sui Ta (kamasz)fia vagy lánya (ezt a csoportok döntik el) hazajön az
iskolából egy problémával, amit megbeszél az édesanyjával. A jelenetből ki kell derülnie, hogy
Sen Te vagy Sui Ta gondolkodásmódja élte-e túl az elmúlt 15 évet, de lehet átmenetben is
gondolkodni, illetve azt is a diákokra bízhatjuk, hogy a fia vagy lánya milyen viszonyban van Sen
Tével: hallgat-e az anyjára vagy lázad ellene.



Lépés Cél Tevékenység
Az egyes jelenetek után megbeszéljük, mit láttunk, mit gondolunk Sen Téről/Sui Táról tizenöt
évvel később, illetve a diákok szerint hogyan fogja Sen Te lánya vagy fia megoldani ezek után a
problémát.

Song írása

ha marad idő

12-15 perc
(rövidebb is

lehet)

- az előadás
formanyelvének
bevonása a
jelenetkészítésbe

- az előző lépés
továbbgondolása

- az előadás dilemmáinak
továbbgondolása a
diákok kontextusában

Az előző jelenetek megbeszélésével, egy szabadabb beszélgetés kezdeményezésével is zárulhat a
foglalkozás, például arról, hogy a diákok voltak-e már olyan helyzetben, mint az előző
jelenetekben Sen Te fia vagy lánya.

Ha van még időnk, akkor megkérhetjük a diákokat, hogy írjanak egy songot a jelenetük végére,
amit Sen Te fia vagy lánya mond el, ad elő. Kereshetnek hozzá az interneten háttérzenét, nem kell
a songot elénekelni. Kevésbé művészi vénájú diákoknak odaadhatjuk az előadásban elhangzó
dalok szövegét, hogy azokból vágjanak össze vagy írjanak át sorokat a saját dalukhoz.

Ha nincs sok idő, akkor elég, ha a diákok felolvassák a dalokat, s ezekről beszélgetünk a
foglalkozás végén.


