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Bevezetés 

A Juventas bűnmegelőzési pályázat részeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti 

Javítóintézetében 2018 szeptembere és 2019 májusa között két sorozatban szerveztünk 

egymásra épülő drámapedagógiai foglakozásokat növendékek számára. Ezek hat, egyenként 

90 perces alkalomból álló, zárt csoportfolyamatok voltak, melyben induláskor csoportonként 

9 növendék került kiválasztásra.  

Az EMMI Budapesti Javítóintézetben megvalósított program a bűnismétléssel szembeni 

védelmet leginkább erősítő munkaerő-piaci és iskolai reintegrációhoz szükséges 

helyzetfelismeréssel kapcsolatos és kommunikációs kompetenciákat célozta. Figyelembe 

vettük azt is, hogy eddigi tapasztalataink szerint hatékony dramatikus beavatkozás nem 

lehetséges a kapcsolódó ön- és társismereti kompetenciák erősítése nélkül a fiatalokban. 

Közös drámapedagógiai munkánk és a kapcsolódó kutatás célja volt, hogy a projekt alatt 

megjelenő tapasztalatokat, valamint a módszereket megfelelően dokumentáljuk, és ebből 

más szakemberek számára is használható iránymutatást fogalmazzunk meg, ezzel is 

elősegítve a javítóintézeti integrációs munkát, fejlesztve a növendékek szociális 

kompetenciáit, és ezen keresztül a társadalomba való visszailleszkedés esélyét. 

 

Az intézményi környezet 

Mielőtt rátérnénk a projekt keretében létrehozott csoportfolyamatra, bemutatjuk azt az 

intézményi környezetet és fiatal célcsoportot, ami a tanítási dráma pedagógiai kontextusát 

jelentette számunkra. 

Az EMMI Budapesti Javítóintézet jelenleg „egyprofilú intézet”. Előzetes letartóztatási idejüket 

töltik itt a fiatalkorú bűnelkövető fiúk, akik életkora 12–21 év között mozoghat, többségük 17 

év körüli. Ez egy gyermekvédelmi intézmény, mely határterülete a gyermekvédelemnek a 

büntetés-végrehajtással; a fiatalokat itt növendéknek nevezik. A növendék kifejezés szemben 

áll a büntetés-végrehajtásban hasonló státuszú fiatalokra használt fogvatartott kifejezéssel, 

és tükrözi az intézet gyermekvédelmi és pozitív pedagógiai alapszemléletét. A növendék 

kifejezésben jelen van a folyamatos fejlesztés és fejlődés lehetősége mind erkölcsi, mind lelki 

vagy tanulmányi téren. A fogvatartott kifejezés kizárólag a korlátozást és a szabadság 

megvonását tükrözi, semmilyen jövőbeni perspektíva nem jelenik meg benne. 

„A fiatalkorban bűnelkövetővé váláshoz sok összetevős út vezet, melyben a diszfunkcionális 

családi működés, a gyerekek több szempontból hátrányos helyzete, személyiségbeli és 

intellektuális sajátosságok, egyéni körülmények és számos egyedi, speciális tényező is 

szerepet játszik.” (Tóth 2014) Az intézmény működésére és az itt előzetesben lévő fiúk 

mindennapjaira az előzetes letartóztatás jogi szabályozása érvényes1. A hatályos jogszabályok 

szerint a bírósági határozatok jelölik ki, hogy a növendék kivel tarthat kapcsolatot, kivel 

levelezhet, telefonálhat, találkozhat. Az intézet belső statisztikái szerint az előzetesbe kerülő 

fiatalok közel 50%-a volt állami gondozott, akik gyakran bejárják az intézményrendszer 

különböző területeit, mire „előzetbe” kerülnek. Egy fiatal fogvatartott intézményi karrierje 

                                                
1 Vö. http://www.bpjavito.hu/index.php/szakmai-mukodes/mukodest-meghatarozo-dokumentumok/az-
intezmeny-mukodesejog/  

http://www.bpjavito.hu/index.php/szakmai-mukodes/mukodest-meghatarozo-dokumentumok/az-intezmeny-mukodesejog/
http://www.bpjavito.hu/index.php/szakmai-mukodes/mukodest-meghatarozo-dokumentumok/az-intezmeny-mukodesejog/


gyakran állami gondozásba vétellel kezdődik, majd – amennyiben a gyermek viselkedése és 

magatartása megkívánja – speciális gyermekotthonba helyezik át, és ha a sorsa nem jó irányt 

vesz, onnan nem ritkán kerül előzetes letartóztatásba, javítóintézetbe vagy akár a 

későbbiekben börtönbe. Az ellátórendszer különböző szintjein dolgozó szakemberek 

igyekeznek megállítani a devianciák és a kriminalitás felé való sodródást, de a családi háttér 

hiányát, vagy a kriminalitásra szocializáltságot nagy erőfeszítések és komoly szakmai munka 

árán is nehéz ellensúlyozni. A nem állami gondozás felől bekerülő fiatalok általában rossz 

szociális körülmények közül érkeznek, jellemzően diszfunkcionális családból, deviáns, 

kriminális környezetből. A javítóintézetben nevelt fiatalkorúak közös jellemzője, hogy az 

ellátórendszer nem képes korábban hatékonyan kezelni speciális szükségleteiket és 

problémáikat, valamint nem tudja maradéktalanul biztosítani a prevenciós és reintegrációs 

ellátást. Az itt fogva tartott fiúk az intézeti működés minden mozzanatát jól ismerik. Gyakran 

vannak visszatérő növendékek, akik már másodszor, esetleg harmadszor kerülnek előzetes 

letartóztatásba.  

A javítóintézetre jellemző egy sajátos hierarchikus egyensúlyi rendszer, melynek a 

növendékek között gyakran része a napi szintű verbális és fizikai erőszak. Akár naponta 

történhetnek az egész intézmény életét befolyásoló extrém események; ilyenkor 

megfigyelhető a pillangóeffektus, és a rendszerben kiszámíthatatlanul, más szinteken jelenik 

meg hatás, ellenhatás.  

Az intézményben fogva tartott fiúk közel 90%-a rendszeres drog- és alkoholfogyasztó volt a 

letartóztatása előtt, többségük gyermekkorától fogva aktívan dohányzik. A növendékek nagy 

része komoly függőséggel kerül be, és az első pár hétben pszichés és fiziológiás elvonási 

tünetektől szenved. Az első napokban bekerülésikrízis-állapot jelentkezik, melynek hossza 

általában 2-3 hónap. A krízisállapot lezajlása, és a szerhasználatból fakadó elvonási tünetek 

megszűnése után jellemzően a növendékek a nevelők számára „elérhetőbbé”, reszocializációs 

folyamatuk szempontjából motiváltabbá válnak.  

A fiúk szigorú, szinte katonás rend szerint élik hétköznapjaikat az intézetben, ez ad 

biztonságos teret a fejlesztésnek és az oktatásnak is. Miután elsajátítják az intézeti élet 

szabályait, iskolába járnak, sportolnak, dolgoznak az intézeti munkaterületeken, emellett 

csoportos és egyéni fejlesztési, terápiás lehetőségek állnak a rendelkezésükre. Befogadás után 

egy pszichológusokból, pedagógusokból és gyógypedagógusokból álló csoport 

diagnosztikusan méri fel az ismereteiket, személyiségüket, kompetenciáikat és képességeiket. 

Az intézmény sajátossága az erős terápiás szemlélet, fő célkitűzésük „megfogni” a deviáns, 

kriminalizálódott kamaszokat, segíteni nekik abban, hogy a társadalom hasznos szereplőivé 

válhassanak, és jobb személyiségállapotban hagyják el az intézményt. Az intézmény 

igazgatója, Juhász Péter megfogalmazásában: „A gyerekeket gyerekként kezeljük, nem 

bűnözőként, itt ez a legfontosabb. Mi neveljük őket, és teljesítjük a gyermekvédelmi és a 

pedagógiai kötelezettségeinket. Nagyon fontos, hogy a bűnözői szubkultúrából adódó 

beidegződéseket csökkentsük. A mi célunk, hogy érezze, itt védelmet kap.” 

A bűnelkövetővé váló fiúk élettörténete gyakran tragikus, személyiségjegyeikben és 

szokásaikban azonban meghatározó – intellektustól többnyire független – hasonló vonások 



találhatóak. Jellemző az impulzivitás, érzelmi sivárság, robbanékonyság. Társas konfliktusaikat 

leginkább agresszióval, autoagresszióval kezelik, indulatosan reagálnak kisebb incidensek 

esetén is, nagyon gyenge megküzdési eszköztárral igyekeznek alkalmazkodni a kihívásokhoz. 

Rosszul tűrik a monotóniát, a drogos és kriminális előéletből fakadóan az extrém erejű 

impulzív ingereket keresik. Énképük gyakran torzult, önismeretük hiányos, túl- vagy 

alulértékelik a képességeiket, ennek következtében rosszul viselik a kudarcot. Önértékelésük 

általában negatív, gyakran érzik magukat feleslegesnek, értéktelennek. Jövőjüket 

kilátástalannak érzik, vágyaik, céljaik többnyire rövid távúak, közép- és hosszú távra ritkán 

terveznek. 

A bekerülő fiatalkorú bűnelkövetők esetében az egyik kriminalizáló tényező, hogy a családban 

vagy az adott szubkultúrában az aktuális cselekmény hétköznapinak, követendőnek, sőt, 

gyakran a boldogulás és túlélés zálogának minősül. Ezeket a beépült normákat, mintázatokat 

megváltoztatni nagyon nehéz, és az illető szándéka nélkül lehetetlen. Gyakori jelenség, hogy 

egy növendék az intézetben viszonylag szabálykövetővé válik, de amint visszakerül a kinti 

környezetében érvényes normarendszerbe, folytatja kriminális karrierjét.  

Az intézetben fogva tartott fiatalok között a bűnelkövetés típusa szerint is komoly 

különbségek vannak. Vannak bent bolti vagy utcai lopásért, de életellenes 

bűncselekményekkel is. 

Fontos feladata a javítóintézetnek, hogy a növendékek tanulási hátrányait minél inkább 

csökkentse, és ezzel esélyegyenlőséget teremtsen. Az intézetbe került fiatalok többsége 

jellemzően korán kimaradt az iskolából, vagy komoly lemaradással küzd. A növendékek között 

a részképesség-zavarokkal küzdő, illetve a tanulásban akadályoztatott fiatalok száma 

lényegesen felülreprezentált a társadalom átlagához képest. Komoly kihívás a fiatalok 

számára, hogy kövessék az iskola által elvárt napi rutint, hiszen nagyon gyakran évek óta nem 

látogattak semmilyen oktatási intézményt. Nem ritka a funkcionális analfabétaként bekerülő, 

többnyire passzív szókinccsel rendelkező növendék. Rövid és hosszú távú memóriájuk 

általában igen gyenge, ami megnehezíti, hogy sikerélményhez jussanak az iskolában. Ritkán 

használnak többszörösen összetett mondatokat, és azokat mind írásban, mind élő 

kommunikáció során nehezen értelmezik. Megnehezíti a fejlesztést, hogy az említett 

képességdeficitekhez és motiváltsághiányhoz gyakran súlyos drogártalom is kapcsolódik. Ez 

az elmúlt évek új típusú, szintetikus kábítószereinek térhódításával fokozottan jelen lévő 

probléma. A javítóintézetben lévő növendékek többsége – saját bevallása szerint – roma 

származású, így az etnikai kirekesztésből fakadó tapasztalatok feldolgozásának támogatása, 

és olykor a kétnyelvűségből fakadó nyelvi nehézségek kezelése is feladatként jelenik meg. 

A Budapesti Javítóintézet nyitott a modern terápiás és pedagógiai folyamatok befogadására. 

Az intézményre az előzetes fogva tartás miatt szigorú biztonsági előírások érvényesek, ami az 

ide érkező fejlesztő csoportok előkészítését és lebonyolítását is nagyban befolyásolja. A 

projektet lebonyolító külsős szakemberek önállóan nem mozoghatnak a házban, ezért minden 

esetben az intézményi dolgozók gondoskodnak az intézményen belüli közlekedésükről. A 

növendékek és az itt dolgozó személyzet biztonsága prioritást élvez, egy váratlan esemény 

minden más, előzetesen egyeztetett eseményt bármikor felülírhat.  



A kívülről érkező projektek lehetőséget teremtenek a növendékek számára, hogy olyan 

fejlesztő, pozitív pedagógiai hatásokkal találkozzanak, amelyeket a javítóintézet szakemberei 

kapacitás és speciális képzettség hiányában nem tudnak biztosítani számukra. Az 

intézményben minden évben több alkalommal vendégszerepelnek színházi előadások, 

amelyek általában valamilyen érzékeny – a növendékeket érintő – társadalmi témát 

dolgoznak fel. Ezekhez az előadásokhoz az intézet interaktív, feldolgozó foglalkozásokat 

kapcsol, amelyeket az intézet mentálhigiénés dolgozója vagy az előadással érkező szakember 

vezet. (Az elmúlt évben fogadott csoportok: Utcaszak, Tököli Bv. Intézet színjátszói, 

Rákospalotai Leánynevelő színjátszói, Fly Dance.) Ezek az alkalmak a növendékeknek gyakran 

az első, valódi színházi élményük. 

A javítóintézetben a növendékek számára időnként elérhető az amatőr színjátszás valamilyen 

formája belső szervezésben is. A nagyobb intézeti eseményekre (karácsony, farsang, 

gyereknap, vetélkedő) csoportosan készítenek produkciókat, melyek közül a legjobbakat az 

intézmény jutalomban részesíti. Az elmúlt években, egy korábbi bűnmegelőzési pályázat záró 

eseményeként egy zenés produkció is megvalósult, Így megy egy nap a Szőlőben címmel. A 

darab a növendékek által írt dalszövegekre épült, és egy intézetbe bekerült fiatal történetét 

mesélte el. A történet, a dalok és az erről készült videó része az intézményt formáló közös 

kultúrának. 

Az intézmény alapszemléletéhez hozzátartozik a növendékek empátiájának és érzelmi 

életének fejlesztése, érzékenyítése. Ezért a drámás módszereket szívesen látják, akár a 

növendékek, akár a személyzet mentálhigiéniés támogatása a projekt célja. Az elmúlt években 

az intézetben fogadott drámás eszközök a következők voltak: pszichodráma, 

gyermekpszichodráma, fórumszínház, szociodráma, tanítási dráma. A drámás projektek mára 

folyamatossá vált jelenléte praktikus kérdéseket vetett fel, amelyre az intézmény 

mentálhigiénés csapata egy szakmai befogadási protokollt dolgozott ki. Ennek három 

alappillére van:  

 a projektfolyamat kísérése a mentálhigiénés szakemberek részéről a nulladik 

lépéstől a lezárásig; 

 az elérhető legmagasabb fokú szakmai- és rendszerintegráció; 

 az újonnan alkalmazott eljárások hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása. 

 

Ezekre azért volt szükség, mert a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy megfelelő 

támogatás nélkül könnyen zátonyra futhat egy folyamat, valamint megfelelő integráció nélkül 

csökken a projektek hatékonysága, sőt, olykor nem kívánt destruktív hatással is lehet az 

intézményi életre (illetve a külsős szakemberekre). Itt röviden ismertetjük a befogadás 

folyamatát: az intézmény a mentálhigiénés csapatból egy projektgazdát nevez ki az érkező 

projekt mellé. Az ő feladata az intézményi struktúrába való beágyazottság előkészítése, az 

események kísérése, valamint a külsős szakemberek támogatása. A projekt megvalósulásának 

kezdete előtt minden tárgyi és adminisztratív feltételnek adottnak kell lennie, ezek hiányában 

a projekt nem indulhat el. A projektben részt vevő növendékeket a mentálhigiénés csapat 

választja ki, és az etikai és szakmai szabályoknak megfelelően informálja a külsős 



szakembereket. A csapat a szükséges mértékben mentálhigiénés támogatást és konzultációs 

lehetőséget nyújt a projektben részt vevő szakembereknek, vagy javaslatot tesz külső 

szupervízor bevonására. A külsős szakemberek a projekt hosszától függően, akár több 

alkalommal is írásban beszámolnak a növendékek fejlődéséről. A projekt akkor tekinthető 

lezártnak minden esetben, ha a mentálhigiénés csapat megkapta a szakmai beszámolót, 

illetve sor került egy záró beszélgetésre, visszajelzésre. Ezek hiányában nem támogatják a 

következő projektek indítását. Az elmúlt években, ennek a protokollnak köszönhetően egyre 

hatékonyabban és zökkenőmentesebben tudott az intézet kívülről érkező drámás 

folyamatokat befogadni, és a folyamatos fenntarthatóság is jelentősen javult. 

A növendékek részvételéhez nem csak az említett formális feltételek szükségesek, a 

bevonandó egyéneknek is felkészítettnek kell lenniük a munkára. Az intézménybe bekerülő 

növendékek együttműködésre és csoportmunkára szocializáltsága jellemzően igen alacsony. 

A mentálhigiénés csapat és az itt dolgozó pedagógusok sokat dolgoznak azon, hogy egy 

erőszakmentes kommunikációra épülő, motiváló, kooperáló csoportkultúrával rendelkező 

közeget hozzanak létre ebben az extrém környezetben. A befogadási időszakban heti három, 

különböző technikára épülő személyiségfejlesztő és önismereti fókuszú foglalkozáson vesznek 

részt a növendékek, ami a későbbiekben – csoporttól függően – heti egy vagy két alkalomra 

csökken. A befogadó csoport heti egyszer részt vesz egy szabályjáték-foglalkozáson, amellyel 

szociális készségeik fejlődnek. A drámás foglalkozások egyik bázisa és jellemző eleme a 

szabályjátékok, amellyel az együttműködés, a figyelem és a kreativitás jól előkészíthető és 

tréningezhető. A növendékek intézményi környezetben már a drámás csoportokba való 

bekerülés előtt sok alapot kapnak a későbbi folyamatban való aktív és konstruktív 

együttműködéshez, de kijelenthetjük, hogy nem minden fiatal alkalmas a drámás 

folyamatokban való részvételre. A kiválasztásnál figyelembe vett szempontok: motiváltság, 

együttműködés, intellektus, csoportban való konstruktív részvétel, erősen traumatizált 

állapot kizárása, valamint a csoportfolyamat ideje alatt előreláthatólag ne szabaduljon, vagy 

kerüljön áthelyezésre.  

Az előzetes szűrés és gondos összeállítás ellenére a csoportok soha nem „átlagosak”. 

Mindenféle specifikus probléma, hiányosság és hátrány megjelenik a foglalkozásokon. A 

figyelemzavar, az alacsony szókincs vagy akár a gyenge memória és absztrakciós képesség 

nagyban befolyásolja a tanítási drámában használható eszközök tárházát, valamint azok 

hatékonyságát. Az intézeti és csoportközi konfliktusok és az alacsony frusztrációtűrés miatt 

előfordulhat, hogy a hétköznapi csoportokhoz képest sok kezeletlen indulat kerül felszínre, 

amelynek eszkalálódása mind a csoport, mind az egyén számára negatív következményekkel 

járhat. Ennek érzékelése és konstruktív kezelése mindenkori feladata a csoportfolyamatot 

vezető szakembereknek. 

A drámás folyamatokban való részvétel ideális esetben teljes önkéntességen alapulhatna. 

Ebben a közegben, az előzetes fogva tartás miatt ez a kritérium nem tud teljesülni. Ennek 

ellenére a növendékek szívesen vesznek részt ezekben a folyamatokban. Motivációjuk 

többszintű és egyénenként nagyban eltérő lehet. Vannak, akik szeretnek játszani és minden 

lehetőséget megragadnak, hogy ezen keresztül is kicsit kiszakadjanak az intézményi 



hétköznapokból. Fontos szempont számukra, hogy találkozhatnak „civil” emberekkel, akik 

nem bűnözőként, hanem problémás fiatalként kezelik őket, és a pozitív kimenetelű jövőjükön 

dolgoznak. A növendékek szeretnek egy támogató közösséghez tartozni az intézményen belül. 

További fontos motiváció, hogy minden kívülről érkező képzésről a növendékek elismervényt 

vagy oklevelet kapnak, amely a bíró asztalára kerülő jellemzés mellett pozitívumként jelenik 

meg, és korábbi szabadulást vagy enyhébb büntetést eredményezhet.  

A megalapozott szakmai előkészület, támogatás és a körültekintő csoportösszeállítás ellenére 

minden itt megkezdett folyamat erős terhelést és kihívást jelent a kívülről érkező 

szakemberek számára, viszont lehetőséget is teremt új, fontos szakmai tapasztalatok 

megszerzésére. 

 

A tanítási dráma eszközrendszere 

A tanítási drámának (angolul: Drama in Education, rövidítve: DiE2) ma már jelentős a magyar 

nyelven hozzáférhető szakirodalma, és talán az is kijelenthető, hogy szakmai konszenzus övezi 

a fogalom mögött lévő tartalmat. A tanítási dráma egy olyan – hazánkban a ’90-es évek elején 

megjelent – drámapedagógiai módszer, amely főként színházi eszközöket használ annak 

érdekében, hogy a középpontba helyezett, feldolgozandó problémát minél erőteljesebben 

vizsgálhassák a résztvevők. Egyszerűen fogalmazva: a megértés megváltoztatásának 

szolgálatába állított dráma. „A megértés azt jelenti, hogy egy gondolat vagy egy tény helyét 

felismerjük egy általánosabb ismeretrendszerben. Mikor megértünk valamit, úgy értjük, mint 

egy tágabb fogalmi rendszer vagy elmélet példáját.”3 Azt, hogy pontosan minek a 

megváltoztatása a cél, a tanár jelöli ki. A megértés több területre is vonatkozhat, amelyeken 

a pedagógusnak pontosítania kell a foglalkozások célját. Kijelölheti bizonyos attitűdök 

(magatartások, világnézeti beállítottságok, szerepfelfogások) vagy a szerepjátékra vonatkozó 

elvárások megváltoztatását, de tágabban, a szociális vagy a kommunikációs kompetenciák 

területén, vagy mások szükségleteinek és szándékainak fel- és elismerésében bekövetkező 

változások igényét is. A tanítási dráma metodológiájának középpontjában az alábbi 

összetevők állnak: 

 a tevékenységen keresztül megvalósuló tanulás, 

 a problémamegoldás, 

 a tapasztalaton keresztül létrejövő feltárás, 

 a metaforikus gondolkodáson keresztüli tanulás, 

 a kreatív fantázián alapuló alkotás. 

 

Olyan csoportos játéktevékenységről beszélünk, amelynek során a játszók képzeletbeli (fiktív) 

világot építenek fel, ebbe a képzeletbeli világba a résztvevők szereplőként vonódnak be, a 

                                                
2 A teljesség igénye nélkül, a hazai szakirodalomban a következő elnevezések használatosak a tanítási drámával 
nagyjából megegyező gyakorlati tartalomra: tanítási dráma, dráma, komplex dráma, drámaóra, nevelési 
dráma, osztálytermi dráma, „D” típusú dráma vagy csak „dráma”. A jelen tanulmányban az egyértelműség 
kedvéért következetesen a tanítási dráma kifejezést használjuk a foglalkozások módszertani keretének 
megjelölésére. 
3 Jerome Bruner: Az oktatás kultúrája. Budapest, 2004, Gondolat Kiadó.  



fiktív világon belül valós problémákkal találkoznak, s ebből valós tapasztalatra és tudásra 

tesznek szert.4  A foglalkozásokon a különböző méretű és korosztályú csoportok létrehozzák 

a maguk mikrovilágát, amely lehetővé teszi számukra, hogy azon belül vizsgálhassák meg a 

cselekedetek, a motivációk és a következmények mindenkori összefüggéseit, így bővítve a 

tapasztalataikat másokról, a másokkal való együttélésről. A foglalkozásokon tulajdonképpen 

azt vizsgáljuk, miként változik a viselkedésünk egy olyan esemény során, amelynek részeseivé 

válunk, és ennek reflexióján keresztül bővítjük a tudásunkat például az elnyomásról, az 

elfogadásról vagy az együttérzésről. 

A tanítási dráma kiemel a hagyományos élethelyzetből, ezáltal átkeretezi az egyén 

érzelmekbe ágyazott szokványos tapasztalatait. Próbatételek elé állít, beavatási helyzeteket 

hoz létre, amelyekben megtapasztalhatja az egyén, hogy mire képes. A résztvevők 

kockázatvállalása teremti meg az énre vonatkozó tapasztalatok felszínre hozásának és 

átalakításának lehetőségét. A változás létrehozásában központi tényező az érzelmek átélése 

is. Az érzelmi állapotok befolyásolják a tanulást és a memóriából történő felidézést, a 

figyelmet, a gondolkodást és a cselekvési szándékokat.5 

Ebből következően a dráma egyáltalán nem azonos bizonyos helyzetek egyszerű eljátszásával: 

a tanítási dráma szerepek létrehozására és kapcsolatba hozására törekszik! 

Eszközrendszerében kiemelt szerepet kap a tanári szerepbe lépés, ezen keresztül a feszültség 

létrehozása és fenntartása, a nyitott kérdésekkel operáló kérdéstechnika. Mindezek, valamint 

maga a történet, a további színházi eszközök és a drámaformák (konvenciók), valamint a 

drámapedagógiai keret és a kerettávolság megfelelően megválasztott alkalmazása adják a 

tanítási dráma erejét, annak lehetőségét, hogy egy ilyen játék során létrejöhessen a választott 

életkori, erkölcsi vagy társadalmi probléma érdemi vizsgálata. A tanítási dráma olyan komplex 

művészeti forma, amelyben a résztvevők (elsősorban gyerekek és fiatalok) nem csak 

befogadók, hanem egymáshoz és a középpontba állított témához folyamatosan kapcsolódó 

alkotók. A középpontba helyezett témához történő folyamatos kapcsolódást segíti egyfelől a 

sokféle művészeti ág (tánc-mozgás, költészet-beszéd, vizuális alkotás és képi megértés) 

integrálása, másfelől pedig az, hogy a drámás munka egészében közel áll a gyermeki mintha 

játékhoz is, ami a legtermészetesebb kifejező eszköz a gyerekek számára.  

Látható, hogy a tanítási dráma elméleti és módszertani alapjai sok pontban egyeznek a 

Theater in Education (TiE), a magyar terminológiában komplex színházi nevelési előadásnak 

hívott eljárás alapjaival. Itt azonban egy vagy két vezető (drámatanár) is elég a folyamat 

biztonságos irányításához, kevesebb az előre elkészített jelenetek mennyisége, és általában 

sűrűn váltakoznak a szerepben (megjelenítés) és a szerepen kívül töltött (a folyamatot 

tervező, reflektáló és értékelő) szakaszok. 

A dráma, mint több médiumú, a játékhoz és a rítushoz egyaránt kapcsolódó 

tevékenységforma különösen alkalmas a társadalmi tájékozódó képesség fejlesztésére és a 

szociális érintkezési formák gyakorlására. A görög színháznak, mint a társadalmi párbeszéd 

                                                
4 Kaposi 2008 
5 Szitó Imre: A drámajáték mint társas befolyásolás és korrektív emocionális tapasztalat. Drámapedagógiai 
Magazin, 2005. 2. sz. 



színterének az eszményét felidézve úgy fogalmazhatunk, hogy a társadalmi folyamatokra, a 

társadalom állapotára reagáló platformot biztosít a résztvevők számára (amely azonban 

tekintettel van a szenzitív életkori szakaszokra és a bevont közösségek mentális állapotára is). 

A dráma ebben a megközelítésben tehát ahhoz kínál módszertant és eszközöket, hogy a 

gyerekek és a fiatalok biztonságos („kísérleti”) közegben, a fikció által nyújtott védelem 

mellett valós tapasztalatokra tegyenek szert, s ezáltal közösen értelmezzék a szociális világot 

s benne önmagukat.6 

 

A foglalkozások felépítése 

Az általunk kínált módszerelemek tehát nem csak pedagógiai folyamatot jelentenek, hanem 

egyfajta fórumot kínálnak a résztvevők számára, ahol művészeti formában, a cselekvések 

kipróbálásán és az érzelmek megélésén keresztül gondolkodva tisztázhatjuk és fejezhetjük ki 

a személyes viszonyunkat egy-egy adott problémával kapcsolatban. 

A Budapesti Javítóintézet munkatársaival folytatott előzetes beszélgetéseink alapján úgy 

gondoltuk, hogy a fentebb vázolt szemléletmód szervesen kapcsolható az intézményben folyó 

nevelési-oktatási és mentálhigiénés munkához. A Szőlő utcai intézmény nagy gondot fordít 

arra, hogy a bűnelkövető fiatalokat elsősorban olyan embereknek tekintse, akik hibáztak 

ugyan az életük során, de megvan bennük a lehetőség és a képesség e hiba kijavítására. Az 

összes – az itt leírt drámás munkához hasonló célú – „vendégprojekt” ahhoz próbál 

hozzájárulni, hogy az intézetben töltött idő alatt a hangsúly azon legyen, hogyan lehet 

mélyebb önismerethez, összetett gondolkodáshoz, a következmények vizsgálatához, az 

érzelmi intelligencia fejlesztéséhez hozzásegíteni a növendékeket. 

Feltételeztük azt, hogy saját szakmai felkészültségünkhöz, valamint a körülmények és a 

célcsoport – első fejezetben bemutatott – sajátosságaihoz a szóba jöhető, alkalmazott drámás 

hagyományok közül leginkább a tanítási dráma igazodik. Alkalmazását a következő szakmai 

megfontolások indokolták: 

● A történetmesélés és a fikcióban való gondolkodás alkalmas keretet biztosít a közös 

munkához, mert kellően izgalmas lesz a részt vevő növendékek számára. 

● A fantázia és a kreativitás erősítése segítséget jelent számukra az önkifejezésben. 

● A közös gondolkodás az együttműködés gyakorlására, tanulására ad lehetőséget, ami 

kiemelt célja volt az intézménynek a foglakozássorozat befogadásával. 

● A nézőpontváltások egy-egy összetett helyzet, probléma többoldalú vizsgálatának 

gyakorlását teszik lehetővé, továbbá egymás nézőpontjának megértésében lehet 

komoly fejlesztő hatása. 

Összességében tehát abból indultunk ki, hogy ez a módszer adja meg a kellő mértékű és 

mélységű játéklehetőséget az intézményben, miközben a drámás munka megőrzi a 

problémaközpontúságát, amit szintén kiemelt célnak tartottuk. A javítóintézetek világában 

azonban egészen más szabályok érvényesülnek, mint a hétköznapi drámás műhelyekben, és 

a növendékek képességei is eltérnek az átlagos tanulókétól. Az eddigi tapasztalatok azt 

                                                
6 A Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv (InSite Drama 2017) összeállításán dolgozó terminológiai 
munkacsoport anyagai alapján. 



mutatják – s ez valószínűleg más alkalmazott színházi módszerekre is igaz –, hogy más 

fókusszal és speciális figyelemmel kell a drámatanároknak jelen lenniük az itt végzett munka 

során, valamint nagy rugalmassággal kell a feladatokat adaptálniuk a speciális közegre és 

helyzetre, hogy azok hatékonyan tudjanak működni. Ezért a tanítási dráma folyamat elején 

hoztunk néhány fontos döntést, amelyekhez mindvégig igyekeztünk tartani magunkat: 

● Minden drámás alkalom legfeljebb 90 perc hosszúságú (kb. ennyi ideig tudnak 

érdemben figyelni a célcsoport tagjai). 

● Minden foglalkozás elején van nyitókör, amelyben a csoport aktuális hangulatát, 

problémáit azonosíthatjuk, valamint zárókör, ahol mindenki visszajelezhet a 

foglakozáson szerzett tapasztalatiról. 

● Az összesen hat alkalomból álló foglalkozássorozat első foglalkozását az ismerkedésre, 

az alkalmazott főbb színházi és drámás formák bevezetésére szánjuk; a 2-4. 

foglalkozásokra a drámatanárok hoznak történetet és problémát; az 5. foglalkozás 

improvizatív drámaóra lesz a “cserbenhagyás” fogalma körül; a 6. foglalkozás szintén 

improvizatív drámafoglalkozás lesz később meghatározott témában. 

● Minden foglalkozást értékelő beszélgetés követ, melynek résztvevői a megvalósító 

drámatanárok és az intézet mentálhigiénés szakembere; ennek célja, annak 

kielemzése, hogy mit, miért csináltunk, és a következő alkalommal miként folytassuk 

a folyamatot. 

● Minden foglalkozást és minden elemző beszélgetést diktafonnal rögzítünk (a 

tapasztalataink visszakereshetősége miatt). 

Azt reméltük, hogy a drámás csoportmunkával, valamint a folyamat dokumentációjával és a 

folyamatot összefoglaló tanulmánnyal hozzájárulhatunk a drámapedagógus szakma 

javítóintézeti speciális közegre való felkészüléséhez és segíthetjük az intézeti munkába való 

integrálását, hiszen a drámapedagógiai fejlesztő tevékenységgel növelhetjük a javítóintézeti 

munka hatékonyságát. 

A tanítási dráma ilyen környezetben való alkalmazása tanulságokkal szolgálhat más 

csoportokkal végzett munkához is. A fiatal fogvatartottakkal végzett drámás tevékenységet 

alapvetően határozza meg az az ellentmondás, ami a dráma szabadságfogalma (gondolatok 

szabadsága, szabad történetalakítás, több szempontú vizsgálat, nyitott kérdésfeltevések, 

partneri viszony a vezető és a játszók közt) és a növendékek bezárt világa között feszül. A 

növendékek előélete, szociokulturális környezete és a javítóintézet világa minden pillanatban 

megjelenik a szabadon felajánlott játékhelyzetekben, és hol inspiratívan, hol pedig bénítóan 

hat. Talán e kettősséggel való folyamatos küzdelem határozza meg leginkább ezt a munkát.  

 

Az első tanításidráma-folyamat 

Az első folyamat előtt a projektbefogadási protokollnak megfelelően a mentálhigiénés csapat 

megismerkedett a foglalkozást tartó drámapedagógusokkal, tisztáztuk a foglalkozások célját, 

keretrendszerét, eszköztárát. A mentálhigiénés csapat a megfelelő információk birtokában 

alakította ki az intézményben élő növendékből az ideálisnak tűnő csoportösszetételt. A 

kiválasztásnál fontos szempont volt a csoporton belüli együttműködésre való képesség, a 



szabálytartás, a destruktív tendenciák hiánya, a megfelelő intellektus, a személyiség állapota, 

az összeférhetetlenség hiánya, az eszköz- és keretrendszerrel való kompatibilitás. A csoport 

összeállítása után a drámapedagógusok rövid írásos jellemzést kaptak a növendékekről, amit 

rövid, személyes konzultáció követett. A legfiatalabb növendék 15 éves, a legidősebb 18 éves 

volt, az elvégzett iskolai osztályok száma 6 és 10 között oszlott meg. A csoport indításakor az 

intézményi általános miliőt viszonylagos konfliktusmentesség jellemezte. Bizonyos 

szempontból ideális pillanat volt egy zárt csoportfolyamat elindításához. 

 

Első foglalkozás 

2018. 11. 23., a javítóintézet iskolájának díszterme 

Az első foglalkozásra négy célt tűztünk ki: ismerkedjünk meg egymással, próbáljuk felkelteni 

minden résztvevő érdeklődését az általunk alkalmazott színházi, drámapedagógiai forma 

iránt, induljunk el a csoportépítésben (csoportként szólítsuk meg őket, csoportként 

tekintsenek ők is magukra), majd adjunk teret a dramatikus térben lehetséges szabadság 

kipróbálására: a gondolatok szabad megosztására konkrét drámai helyzetekben és ezek 

értelmezésére, továbbgondolására. Úgy terveztük, hogy a foglalkozás első felében (kb. 45 

perc) az egymásra hangolódással, egymás megismerésével, utána pedig két drámai helyzettel 

foglalkozunk (kb. 60 perc), melyekben a növendékeknek lehetőségük lesz közösen értelmezni 

a látottakat, és játékra is sor kerül. 

Miután megérkezett a csoport és a köszönés után helyet foglaltak, elmondtuk, hogy 

diktafonnal rögzítjük a játékalkalmakat. Az egyik résztvevő azonnal közölte (poénból, mint 

később kiderült), hogy ő nem egyezik bele a rögzítésbe, amivel több dolgot is értésünkre 

adott: szüksége van neki is a kontrollra a helyzet felett, próbálgatta, mennyire vagyunk 

„vevők” a humorára, és a vagányságát is kifejezte a többiek felé, jelezve a státuszát vagy 

státuszigényét a csoportban. Mindez rávilágított a helyzetünk egyik furcsaságára is: egy zárt 

intézményben vagyunk, ahol a fogva tartott fiataloknak egész más jogai és lehetőségei 

vannak, mint kinti kortársaiknak. Mi egy szabad gondolkodási és cselekvési formát kínálunk 

nekik, ám kötöttségekkel (rögzítjük a hangot). Azonnal reagáltunk a felvetésre, 

elmagyaráztuk, hogy egy készülő tanulmány miatt van erre szükségünk. Valójában nem 

érdekelte sem a kérdezőt, sem a többieket, hogy hangfelvétel készül róluk, és sikerült úgy 

kezelni a helyzetet, hogy nem sértődött meg, és nem vonult ki a szituációból. Tudomásul 

vették a diktafon „jelenlétét”, mi pedig jeleztük, hogy vesszük (fogjuk venni remélhetőleg) a 

poénok helyi értelmét, tétjét. 

A növendékek maguktól leültek a körbe készített székekre (ez az apróság jól mutatta, hogy a 

körforma már be van vezetve az intézményi kultúrába, vagyis az egyéni és csoportos terápiás 

foglalkozások alkalmával a növendékek megszokhatták azt is, hogy ha így helyezkednek el a 

székek, akkor várhatóan a hétköznapi rutintól eltérő erőfeszítést várnak tőlük). 

Röviden bemutatkoztunk, és azt kértük tőlük, hogy ők is sorban mondják el a keresztnevüket 

vagy azt a nevet, amin szeretnék, hogy szólítsuk őket a foglalkozásokon, és rögtön tegyék 

hozzá, milyen filmeket vagy filmsorozatokat szeretnek, néznek szívesen. Ez a közvetlenség 

evidenssé tette számukra, hogy bekerültek egy másik, a „körben üléshez” képest lazább 



munkamódba (pl.: nem kellett felállniuk a bemutatkozásnál). Úgy tűnt, hogy a távolságtartást 

sikeresen bontotta az is, hogy mindhárman „tettünk a közösbe” személyességet, hisz mi is 

elmondtuk mit szeretünk nézni, miközben igyekeztünk minél többször rácsatlakozni arra, 

amiket ők mondtak, keresve a kapcsolódási pontokat visszakérdezéssel, reakcióval. 

Indítottunk egy újabb kört, most azt kértük tőlük, hogy próbálják megfogalmazni, ők mit 

várnak ettől a hat alkalomtól, mire számítanak, mi lenne nekik jó. Rövid, lényegre törő 

válaszokat kaptunk flegmaságok és destruktivitás nélkül: „szerepjátékok”; „legyen játékos, 

vidám”; „színészkedés, bármi, ami színházzal kapcsolatos”; „jól teljen, vidám legyen, tanuljak 

valamit”; „szeretnék hülyéskedni, jó hangulat”. 

Érezhető volt, hogy a növendékek „jönnek velünk”, működik az eddigi tónus, érdekli őket, 

hogy mi fog történni. Próbáltuk minden lehetséges módon (verbálisan és nonverbálisan is) 

közvetíteni feléjük, hogy minket valóban érdekel minden, amit mondanak. 

Ezután egy számukra ismerős formát ajánlottunk, amelyről biztosan tudtuk, hogy rutinosan 

kezelik. A kártyaválasztás egyfajta „becsekkoló rituálé” az intézetben, amihez a Dixit nevű 

társasjáték szimbolikus képeit használják a mentálhigiénés csapat szakemberei. Most azt 

kértük mindenkitől (magunkat is beleértve), hogy válasszanak egy olyan képet, ami tükrözi az 

aktuális lelkiállapotukat. Miután kiválasztották a képeket, sorban mindenki elmondhatta, 

miért azt a képet választotta, mit árul el mindez róla.   

A következő játékban két kisebb csoportban dolgoztunk. Mindkét csoporttól azt kértük, hogy 

közösen gyűjtsenek olyan dolgokat, amelyek igazak mindannyiukra. Az egyetlen szabály, amit 

be kell tartani, hogy ne kössenek kompromisszumot, tényleg csak az kerüljön a papírra, amit 

mindenki igaznak vél magára vonatkozóan. Meglepően sokat gondolkodtak, mély dolgok 

kerültek elő. Első csoport: csoki, evés, nevetés, nem szeretünk sírni, szeretünk beszélni, rap, 

szerelmesnek lenni, családdal lenni, megkönnyebbülni, vásárolni, költeni. Második csoport: 

izgulás, kíváncsiság, filmek, jó nők, csocsó, Milka csoki, rap, voltunk a Balatonon, nem 

szeretjük a bezártságot és ha parancsolnak nekünk. 

Ez a forma megmutatta, hogy képesek kisebb csoportokban hatékonyan működni, fel tudják 

vállalni a saját gondolataikat és érzéseiket, valamint szemmel láthatólag nekik is örömet 

okozott, amikor a mindannyiunkra jellemző közös tulajdonságokat emeltük ki. 

Túl voltunk az első ismerkedési szakaszon, következhetett a konkrét drámai helyzettel való 

foglalkozás. A tervektől eltérően ennek a szakasznak a bevezetője rövidebb lett, mivel 

érzékelhető volt a növendékeken, hogy most már szeretnének valami színházi dolgot csinálni, 

és fárasztja őket a színházról szóló puszta beszéd (a bevezető főként az általunk használt 

színházi formáról szólt). 

A felhasznált helyzet röviden: egy európai tengerparton vagyunk, ahol nagyon sok és sokféle 

ember nyaral; a föveny mögött szállodasor, előtte sétány van, különféle boltokkal; a parton 

nem csak nyaralók tömegei vannak, hanem olyanok is, akik apró-cseprő dolgokat árulnak a 

pihenőknek. Egy kislány, aki az unokatestvéreivel árul csecsebecséket, belefullad a vízbe. 

Miután kihúzták a partra, és megjöttek (majd el is mentek) a rendőrök, ott marad a test a 



strandolók között. Senki nem tesz semmit, majd egyszer csak egy férfi – aki a gyerekével 

nyaral – letakarja a törülközőjével. Aztán az élet megy tovább7. 

Először a fantáziánk segítségével azt próbáltuk közösen „összerakni”, hogyan néz ki ez a 

tengerpart a nyaralókkal: kitaláltuk az üzleteket, az illatokat és a hangokat – nagyon jól vették 

a növendékek ezt a részt, ötletesen, fantáziadúsan építették fel a környezetet. 

Ezután egy néma színházi jelenet következett, amiben a két színész-drámatanár játszott. 

Egyikünk lefeküdt a földre a halott kislányt jelezni, másikunk pedig eljátszotta, hogyan takarta 

le törülközőjével a halottat az egyik ott nyaraló férfi. 

Úgy tűnt, a fiatalok nagyon figyelnek, mélyen megérintette őket mindaz, amit láttak (nagyon 

ellentmondásos a játszott jelenet, éppúgy tekinthetünk emberünkre hősként, mint gyáva, 

közönyös emberként). 

Az egyik célunk az volt, hogy lássák, a hétköznapi cselekvések bohóckodás nélkül is lehetnek 

érdekesek. A felvezetéssel és a színházi jelenettel bekerültek egy elképzelt világba, ahol 

megvalósulhatott az, amit egyikőjük így fogalmazott meg: „Csináljunk valami olyat, amivel 

elfelejthetjük, hogy be vagyunk zárva.” 

A jelenet közös értelmezésekor sokszor éltünk a jó értelemben vett provokáció eszközével 

(vagy másképpen fogalmazva az ördög ügyvédje elnevezésű drámatanári attitűd 

használatával) annak érdekében, hogy a látszólagos értetlenség a drámatanár részéről kihozza 

a növendékekből mindazt, amit gondolnak és el akarnak mondani. 

Jól működött ez a fajta provokáció, bár nem mindig tudták követni, hogy civilből vagy 

szerepből provokálunk. Egy jellegzetes reakció: „Nézd már, teljesen rá van kattanva a csávó, 

nem érti, hogy mi van, hiába mondom neki!” A színházi keret mibenlétére, fikció és valóság 

váltogatására talán rá kellet volna még erősíteni korábban, de az is lehet, hogy a magyarázatra 

még nem tudtak volna odafigyelni a játék előtt. 

A helyzet elemzése szenvedélyes és alapos volt, erősen foglalkoztatta a növendékeket, vajon 

mi miért történt / történhetett. 

 

Színész-drámatanár: Mi történt valójában? 

Növendék 1: Nem foglalkozott vele, hogy azok ott meg vannak halva, ő csak olvasta 

az újságot. 

Növendék 2: Azt akarta szemléltetni, hogy az emberek mennyire leszarják, ha meghal 

valaki… 

Növendék 3: Azt hiszi, hogy ezzel le van tudva, hogy rádobta azt az izét… le van tudva, 

de attól még ott van… ez nem helyes! 

Növendék 4: Úgy van vele az ember, ha mások nem segítenek, akkor én minek 

segítsek? 

Színész-drámatanár: A nem csinálok semmit és a rádobom a törülközőt közt baromi 

nagy a különbség… 

                                                
7 A fenti helyzetre építve Chris Cooper, a birminghami Big Brum TiE Company ex művészeti vezetője, rendezője 
tartott egy workshopot Budapesten sok évvel ezelőtt, mi ezt fejlesztettük tovább Tengerpart című 
drámaóránkká. 



Növendék 4: Szabad a gazda. 

Színész-drámatanár: Csak kérdezek, nincs megoldás, nem tudom, mit kellett volna 

csinálni. 

 

A megvitatás dinamikája rámutat arra az ellentmondásra, ami a javítóintézet pedagógiája és 

a tanítási dráma nevelési elvei között fennállhat. Az intézetben a növendékek úgy 

szerezhetnek jó pontot (ténylegesen pontrendszer működik), ha a jó válaszokat, a helyzetek 

jó megoldásait keresik, ezáltal gyakorolják, hogyan tudnak jók lenni. Itt azonban nem a jó 

megoldást kellett keresniük, hanem azt tapasztalhatták meg, hányféleképpen lehet 

gondolkodni ugyanarról a dologról. 

A következő lépcsőben tovább meséltük a történetet (végül megjöttek a mentők, elvitték a 

halott lányt, de otthagyták a törülközőt a parton, amivel valaki letakarta). Itt most arra nyílt 

lehetőségük, hogy a gyakorlatban ötleteket hozzanak arra, pontosan mi történhetett később 

azzal a bizonyos törülközővel, illetve egyeztethették a gondolataikat arról, mit jelent mindez 

a számukra. 

Az egyik résztvevő azt játszotta, hogy egyszerűen elviszi a törülközőt az apartmanba, ahol 

lakik: megy tovább az élet, azért nem dobja ki, hogy emlékezzen arra, ami történt. A második 

növendék azt próbálta ki, hogy ott marad a parton a törülköző, egyfajta emlékhelyként, 

sírként. A színész-drámatanár rákérdez: Miért hagyja ott? Növendék: Empátia, neki is van 

gyereke… Valaki még hozzáfűzi: Lehet, hogy hoz egy gyertyát is, oszt meggyújtja. A harmadik 

növendék azt játszotta, hogy bedobja a tengerbe a törülközőt. 

 

Színész-drámatanár: Valójában mit dob be a törülközővel együtt a tengerbe? 

Növendékek: A rossz emléket; a kislány emlékét dobja be, mert az megrázó, hogy 

valaki így hal meg; lehet, hogy nem megszabadulni akar az emléktől, amikor a vízbe 

dobja, hanem ez is egyfajta síremlék, egy jelkép; a tárgytól megszabadul, de az 

emléktől nem fog tudni. 

 

Jól érzékelhető, hogy a mentálhigiénés csoport által jelzett képességdeficitek ellenére a 

növendékeknek nem okoz gondot az allegorikus gondolkodás, sőt, a cselekvésen keresztül 

gyakorolt elvonatkoztatás sem. Ez számunkra azt jelezte, hogy bátran használhatjuk az ilyen 

kérdéseket, nem értenek félre minket, sőt, új csatornákat nyit meg számukra néhány 

szokatlan kérdés. Azt érzékeltük, hogy ügyesen kell adagolnunk a szimbolikusabb 

tartományba tartozó kérdéseket és témákat, nehogy az az érzetük alakuljon ki, hogy mindez 

„túl lila”, érthetetlen. 

Ezen a ponton azonban abbahagytuk a játékot, mert kezdtünk kifutni az időből. Így kimaradt 

a tervezett második játék (egy metrón játszódó fórumszínházi-helyzet lett volna), de nem 

bántuk, hiszen azt láttuk, hogy veszik a tanítási dráma alapvető munkaformáit, noha a 

kerethasználatot még gyakorolnunk kell, a drámatanárok szerepváltásainak kezelésében kell 

rutint szerezniük a továbblépés során. 

A záró körben elmondhatták, hogyan élték meg a játékot: 



 

„Nagyon tetszett, erőltetni kellett a fejemet, gondolkodnom kellett.” 

„Meggondolkodtató ez az esemény.” 

„Jól éreztem magam; tök jó, arról szólt, az emberek mit miért csinálnak.” 

„Mindenki fantáziált…” 

„Hamar elment az idő.” 

„Remélem, a következőben több humor is lesz.” 

 

A visszajelzésekből kitűnik, hogy megértik a DIE konvenciók működését, de új gondolkodási 

formával találkoztak, ami megerőltető számukra. Az is érzékelhető, hogy az élet 

határhelyzeteire irányuló reflexió eltér attól a fajta kikapcsolódástól, szórakozástól, amit a 

színházfogalmuk szerint vártak volna. 

Már csak az elköszönés, a sorakozó és a visszapakolás maradt hátra. Néhányan külön is 

elköszönnek tőlünk egy-egy „ökölpacsival”, amit utólag nem a keretek lebontásának és 

„nyomulós” haverkodásnak fordítottunk, hanem annak, hogy ilyen módon is ki akarták 

fejezni, jól érezték magukat. Elhangzott felénk néhány kérdés arról, hogyan telik majd a 

napunk, mit fogunk csinálni, amikor kimegyünk az intézményből. E mögött nem csak a 

személyünk iránti érdeklődést azonosítottuk az értékelés során, valószínűleg azt is szerették 

volna tudni, hogy más növendékcsoportoknak is jut-e aznap ilyen élmény, vagy a 

foglalkozáson való részvétellel kiváltságos helyzetbe kerültek más növendékekhez képest. A 

mentálhigiénés munkatárs értelmezésében: „Ők most ettek fagyit, a többi testvér nem fog – 

így van neki sztorija velünk kapcsolatban; ez most csak az övé, ez egy kiemelt helyzet.” 

Általános benyomásunk róluk az első játék alapján: felszabadultak voltak, szimbólumokban 

tudtak gondolkodni, nem voltak egyáltalán destruktívak, bizalmukba fogadtak bennünket. 

Úgy tűnik, nem feszültek a növendékek az intézetben, nem „ciki” megszólalniuk, merik vállalni 

a véleményüket, mernek kommunikálni. Sokszor került elő, hogy be vannak zárva, ami nyilván 

alapélmény, és meghatározza a növendékek mindennapjait. A mentálhigiénés munkatársak 

tapasztalata szerint a bekerülő fiatalokra jellemző a mágikus gondolkodás, ami a szabadulás 

lehetősége körül szerveződik. Sajnos sok félrevezető, téves elképzelés is van közöttük. A 

„varázslás” persze abból fakad, hogy a növendékek az explicit viselkedési szabályokat ismerik, 

de nem látják át annak a rendszernek a működését, amiben eldől a sorsuk. Erre jó példa a 

mentálhigiénés munkatársnak szóló – a foglalkozást megelőző – néhány mondat az egyik 

növendéktől: „Maga felírt engem erre a papírra, engem visszahoztak, és engem azért hoztak 

vissza, mert maga felírt engem erre a papírra. Azért nem szabadultam, mert van egy 

foglalkozás.” 

Összességében inkább láttuk őket gyerekeknek, semmint veszélyes fogvatartottaknak, akik 

valami nagy disznóságot csináltak korábban. 

 

Második foglalkozás 

2018. 11. 28., a javítóintézet iskolájának díszterme 



Nagy várakozásokkal és kíváncsian vágtunk bele a következő drámás találkozás előkészítésébe 

és megvalósításába. A második foglalkozás némi késéssel indult, a munkaterületről később 

engedték el a növendékeket. Ilyen típusú kisebb működési zavarokkal később is találkoztunk. 

Az, hogy a növendékek ki vannak jelölve egy fejlesztő foglalkozáson való részvételre, nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy valóban ott is tudnak lenni. Van, hogy az intézet nem minden 

szintjére jut el az információ, így olyan események is történhetnek, amik meggátolják a 

részvételüket (túl azon, hogy egy kihallgatás, bírósági meghallgatás bármikor közbejöhet – 

most egy fővel voltunk kevesebben ilyen ok miatt). 

Érzékelhető volt némi fesztültség az intézetben. Mint később kiderült, egy új növendék 

bekerülése bolygatta meg a viszonyokat. Ez a fiú egy hírhedt budapesti klán tagja 

(„trónörököse”), aki éppen „tesztelte” a közeget, az őröket, nevelőket, növendékeket 

egyaránt. Erődemonstrációról, hatalomfitogtatásról, megfélemlítésről volt szó, mely szinte 

automatikusan magasabbra emelte az agresszió szintjét a falakon belül. Ebből némi 

idegesség, izgatottság, verbális erőszakosság átsugárzott a mi foglalkozásunkra is. 

Célként erre az alkalomra azt tűztük ki, hogy megpróbálunk „végigmenni” a növendékekkel 

egy sztorin (elejétől a végéig), és közben igyekszünk minél több drámás és színházi formát 

alkalmazni; legyen lehetőségük a történet alakítására, érezzék annak lehetőségét, hogy rajtuk 

is múlik, merrefelé haladunk.  

Kezdésként azt kértük, mondják el a nevüket újra (hogy jobban rögzíthessük mindenkiét), és 

tegyék hozzá, mit hoztak magukkal a múltkori alkalomról. Felajánlottuk a passzolási 

lehetőséget is. Ezt utólag bántuk, mert így többen a könnyebb utat választották. 

Közösen felidéztük azokat a fogalmakat, amelyek az első foglalkozáson a „mi, mindannyian” 

játéknál mindkét csoportnál szerepeltek, és azt kértük tőlük, hogy a múltkori csoportokat 

megtartva, írjanak pársoros rapszámot e szavak felhasználásával, és adják is elő. Ezzel 

szerettük volna elősegíteni, hogy megérkezzenek, lelazuljanak, és visszataláljunk a drámás 

foglalkozás hangulatába. A két „költemény”: 

 

A család szeretete fontosabb, mint a pénzköltés, 

a csokilenyalás nőkről jó időtöltés. 

  

A család, aki számomra nyújtja a szeretetet, 

csak a nő érdekel, meg hogy lássam a kereteket, 

és a csoki az egyetlen, amiért bármikor verekedek. 

  

A rapszám írásának van fantáziafejlesztő hatása is, és megerősíti őket saját szubkultúrájukban, 

értékeikben. Emiatt nagyon jó volt a kisebb csoportok dinamikája ebben a pár percben. 

Érdekes volt látni, hogy egyszerre volt jelen a rivalizálás és a csapatmunka. A növendékek 

tudják (mert a különböző versenyeken korábban megtapasztalták), hogy csapatban kell 

nyerni, mert akkor a csapatnak „van tortája” – vagyis tudják, hogy a legjobb futónak kell futnia 

a másik legjobb futó ellen, és ezek azok a helyzetek, amikor az egyéni rivalizálást háttérbe kell 

szorítani. (Ezzel párhuzamosan van jelen, hogy szinte minden más pillanatban úgy érzik, 



pozícionálni kell önmagukat a státuszuk erősítése érdekében. Ez az érzés erőteljesen 

felerősödhet akkor, ha bármi miatt fenyegetve érzik magukat – például egy új, főnöki 

pozícióra hajtó növendék érkezése esetén, vagy ha erőszakos esemény történik, és ilyen 

módon akarják jelezni, hogy belőlük nem lehet, nem lesz áldozat). 

A második alkalomra választott történet tulajdonképpen egy felnőtteknek szóló mese volt, 

melyet Cecily O’Neill egyik játéka alapján írtunk tovább. A mese két – egymással szemben álló 

– birodalomról szól. Az egyik birodalomban a királyi párnak eddig nem lehetett gyermeke 

(nem tudjuk milyen okból). Egy nap a királyné egy elhagyott csecsemőt talál az erdőben, és 

hazaviszi. Innen indul a közös gondolkodás. 

A téma és az egyik tervezett drámás forma (tabló) miatt úgy döntöttünk, hogy az első játék 

egy ún. interakciós állókép közös készítése lesz. A kép fókuszában egy szék (trón) van, melyen 

a királynő (színész-drámatanár) foglal helyet. Hozzá képest kell az első belépő játszónak 

elhelyezkednie (nem kell folyamatot játszani, csak meg kell találnia a helyét, és beállni a képbe 

– mintha közösen festenénk egy hatalmas faliképet). A második játszó már a bent lévőkhöz 

képest találja meg a saját pozícióját és így tovább. Bármit ki lehet találni, nincs megkötés arra 

vonatkozólag, hogy mit lehet ábrázolni. Így épül fel végül a csoportkép, ami egy tróntermet 

ábrázol.  

Szemmel láthatóan nagyon élvezték a játékot, sok lehetőséget vettek észre benne az ötleteik 

ábrázolására. Ezzel együtt néhányan nehezen találták a helyüket. Utólag rögzítettük 

magunkban, hogy miután elkészült a kép, jó lett volna mindenkitől hallanunk, mit talált ki a 

maga számára. Ezt nem kértük, csak annyit, hogy mindenki nézzen óvatosan körbe, és figyelje 

meg, mit találtak ki a többiek. A korábban említett agresszió, ami jelen volt a fiúk 

„vibrálásában”, beépült a képbe: többen is azt játszották, hogy vernek valakit, védelmezik a 

királynőt, vagy éppen támadják az egyik őrt. 

Ezután körben helyet foglaltunk a székeken. Az egyik drámatanár narráció keretében mesélt 

a két birodalomról és a királynőről, aki egy nap az erdőben talált egy csecsemőt. Azt kínáltuk 

a játszóknak, hogy legyenek ők a király okos és bölcs tanácsnokai, akiknek bölcs tanáccsal kell 

szolgálniuk a király számára: mi legyen most a talált gyermekkel? Ez a játék valójában egy 

gyűlés, amelyen mindenki szerepből (tanácsnokok) szólalhat meg.   

A növendékek azonnal be tudtak kapcsolódni, azonnal értették és kezelték a helyzetet. Az is 

érezhető volt, hogy el tudnák dönteni a király helyett, mit kellene csinálni, sőt, a játék után 

néhányan fel is háborodtak, hogy a király nem úgy döntött, ahogy ők azt szerették volna. Úgy 

gondolták, akkor ez egy rossz király, talán el kell őt mozdítani a helyéről, vagy meg kell ölni, 

ha önként nem hajlandó távozni. Elemzésünkben úgy értelmeztük, hogy mindez áttételesen 

kritika volt a nevelők és az őrök felé amiatt, hogy nem tudják érdemben kezelni az új fiút az 

intézetben (aki miatt átmenetileg nagyot nőtt a feszültség és agresszió szintje). 

 

Növendék 1: Öljék meg azt a gyermeket, hogy egy idegen ember ne foglalhassa el a 

trónt! 

Növendék 2: Neveljük fel, úgyis úgy fog tanulni, ahogy mi neveljük. 

Növendék 1: Áhhh, a vérében van, vigyázni kell! 



Növendék 3: Látni a szemén a gonoszságot. 

Növendék 4: Bűnöztek a szülei, nem normálisak, ő is ilyen lesz. 

Növendék 5: Lehet, hogy ez csapda, máglyára kell küldeni. 

Növendék 6: Járjanak utána, hogy hova tartozik, tartozik-e valakihez, ha nem, neveljük 

fel. 

Növendék 1: Látszik rajta, hogy rafinált, nem úgy sír, ahogy kell. 

Növendék 1: Meg kell ölni, mert idegen. 

Növendék 6: Szerénynek nevelik, hogy ne legyen gonosz, hogy ő lehessen a trónörökös. 

Növendék 7: Tartsuk meg, hogy végre legyen egy utód! 

 

Ez a forma nyilvánvalóan játékba hozta azt is, hogyan gondolkodnak önmagukról, milyen 

módon hozzák összefüggésbe a családi hátterüket azzal, hogy éppen fogvatartottak. Tény, 

hogy sok növendék többgenerációs bűnözői családi környezetből érkezik az intézetbe, és 

nyilván mások az esélyei a bűnelkövetés elkerülésére annak, aki nem ilyen szociokulturális 

környezetben él. 

A következőkben a kötelék témán haladtunk tovább: két különálló csoportban dolgozva azt 

kértük a növendékektől, hogy állókép segítségével mondják el, vajon a királyi család egy 

kitüntetett pillanatban (a gyermek bemutatása a népnek) elmondja-e az alattvalóknak, a 

birodalomnak, hogy valójában honnan van a gyerek. A kép a palota erkélyét mutatja, ahol 

mindazok jelen vannak, akiket ők fontosnak találnak megjeleníteni. Bőven hagytunk időt a 

kidolgozásra, hogy lehetősége legyen a növendékeknek minden fontos részletet megalkotni, 

és természetesen mi is aktívan részesei voltunk a csoportok munkájának. 

Az egyik csoport úgy alkotta meg a képet, hogy a család elmondja az igazat a népnek, a másik 

pedig úgy, hogy nem. A képek készítésekor elég hevesen vitatkoztak, és komoly érvek kerültek 

elő. 

Abban a csoportban, ahol az igazság elmondása mellett döntöttek: „Az őszinteség nagyon 

fontos, nem lehet az, hogy becsapják az országot, nem lehet az, hogy hazugságban éljenek! 

Milyen az az ország, amelyik hazugságra épül, ez egyszerűen nem lehet!” 

Abban a csoportban, ahol az igazság eltitkolása mellett döntöttek: „Nem szabad elmondani, 

mert ha ilyen hevesen reagáltak a tanácsadók, és ennyire szélsőségesen, hogy az egyik meg 

akarja ölni, a másik fel akarja nevelni, szóval, ha ilyen ellentétek vannak a tanácsadók között, 

akkor biztos, hogy a népben is ugyanilyen ellentétek vannak. Nem szabad kitenni sem a 

családot, sem a gyermeket ennek a típusú marakodásnak, akkor inkább titkoljuk el.” 

A játék abból a szempontból nehéznek bizonyult a számukra, hogy komoly fejtörést okozott, 

miként építsék be a képbe a királyi család döntését úgy, hogy mindez egy külső szemlélő 

számára is értelmezhető legyen. Amikor ránéztünk a két tablóra, mindkettőt félreértették a 

szemlélők: pont az ellentétes véleményt látták bele, mint amit eredetileg közölni akartak. Ez 

persze betudható lehetett annak is, hogy fejben nagyon ragaszkodtak a saját verziójukhoz, de 

felmerült bennünk az is, hogy talán még korai volt ilyen bonyolultságú játékot kínálni nekik. 

El is fáradtak benne – ez különösen érzékelhető volt a tablók közös elemzésekor. 



Evidensnek tűnik ebben a közegben az állóképekkel való munka, de lehet, hogy csak második 

vagy harmadik fázisban célszerű bevetni; előfordulhat, hogy első körben egyszerűen jobban 

működnek a jelenetek, mivel az egy dinamikusabb, könnyebben érthető műfaj, amiben 

jobban el tudnak merülni. Tulajdonképpen ezt jelezték az első dráma kapcsán is: élvezték, 

érdekelte őket, de amikor sokáig tartott az elemzés, a gondolatcsere, gyorsan elfáradtak. Az 

állóképek használata egyfajta nyelv, amit meg kell tanulni ahhoz, hogy a résztvevők igazán 

élvezzék, és ki tudják használni a benne rejlő lehetőségeket. Mindig vannak olyanok a 

csoportban, akiknek nehezebb erre rácsatlakozni. 

Az is kiderült, hogy érdemes lett volna akár többször ráerősítenünk, hogy ebben a formában 

már szerepet váltottak, vagyis nem a tanácsnokok gondolatait kell beépíteniük ide, hanem 

egy új helyzetet próbálhatnak ki.  

Érdekes jelenség a közvetlen testi érintés problémája is. A női színész-drámatanár ezen a 

foglalkozáson, ennél a kis csoportos munkánál szembesült ezzel: jó-e, ha a drámamunka 

közben – a játszott női szerepe szerint – bizalmasan megérinti a növendék játszót (pl.: a király 

és a királynő kéz a kézben megy, vagy egyikük keze a másik vállán van). Utólag úgy gondoljuk, 

hogy ha jelenet közben történik mindez, akkor az kevésbé jó, mert másfelé tereli a játszó 

figyelmét (több hónapja bezárt fiúkról van szó, akik érzékenyen reagálnak a női érintésre), 

állóképben való alkalmazása viszont kisebb gondnak tűnik számunkra, mert minden áll, nem 

kezd el cirkulálni. 

A következő lépcsőben közösen (szavazással) eldöntöttük, melyik képpel akarnak tovább 

foglalkozni. Azt választották végül, amelyen a királyi pár nem árulja el az igazságot a népnek. 

Arra volt lehetőségük, hogy – miután visszaállítottuk a választott képet – egymás után egy-

egy apróbb vagy nagyobb mozdulatot, kifejezést változtathassanak az állóképen a narráció 

szerint közben eltelt idő függvényében. Ez a közös mesélés végül odáig jutott, hogy az egyik 

színész-drámatanár egy pulóver segítségével jelezte, hogy a királynő várandós lett egy év 

elteltével. „Ez csoda!”, mondta az egyik játszó. Itt narrációba váltottunk át: megszületett a 

kisgyermek, és a két testvért a királyi pár egyformán nevelte, ugyanazt az oktatást kapták, 

ugyanúgy gondoskodtak róluk, ugyanúgy táplálták és öltöztették őket. 

Az volt a tervünk, hogy két csoportban, három-három képben mutassuk meg, hogyan 

növekedett egymás mellett a két testvér, hogyan viszonyultak egymáshoz, milyen testvérekké 

váltak. Ezt a tervünket alapjaiban forgatta fel az egyik növendék teljesen jogos – mint később 

kiderült, az egész csoportot élénken érdeklő – kérdése: tudja-e a történetbeli főszereplőnk, 

hogy ő talált gyerek? Ez olyan kérdés volt, ami nekünk a tervezéskor egész egyszerűen nem 

jutott eszünkbe. Ezt meg kellett hallanunk, mert az egész csoport feszült figyelemmel reagált. 

Így aztán elmondtuk, hogy ezzel nem számoltunk, de ez egy nagyon jó kérdés. 

 

Növendék: A gyerek az tudja, hogy őt találták? 

Növendék: Tudják ők ketten, hogy nem igazi testvérek? 

Színész-drámatanár: Megmondták neki a szülők?  

Növendék: Nem!  

Színész-drámatanár: Miért nem?  



Növendék: Mert az ciki lett volna. 

 

Ezen a ponton azt javasoltuk, képzeljük el, hogy a király és a királynő nincs ugyanazon a 

véleményen abban a kérdésben, hogy mi lenne a helyes. 

 

Színész-drámatanár: A királynő képviselje azt, hogy el kell mondani az igazat, a király 

pedig azt, hogy nem. 

Növendék: Ez így nem jó! 

Színész-drámatanár: Miért nem jó? 

Növendék: Mert a királynőnek kell azt képviselni, hogy nem mondják el, mert attól fél, 

ha elmondják, akkor a talált fiú egyszer csak el fog menni, hogy megkeresse az igazi 

szüleit. 

 

Eszerint mentünk tovább, erre reagálva ajánlottuk fel a következő játékot. (Utólag persze 

felmerült bennünk, jó döntés volt-e hagyni, hogy az eltitkolás-szálat vitték tovább. Arra 

jutottunk, hogy ez a valós világban is egy nagyon nehéz és összetett kérdés, és bár lehetnek, 

vannak egyéni meggyőződéseink, ez most egy olyan pillanat, amikor ezeket jobb a háttérbe 

szorítani. Itt fontosabb volt, hogy érezzék, az ő kezükben van a történet, ezt a fontos pillanatot 

ők befolyásolhatják, mi pedig ehhez alkalmazkodunk.) 

Azt ajánlottuk, hogy egyikünk a résztvevők valamelyikével rögtönözzön egy jelenetet a 

többiek előtt, amiben a királyi párt látjuk, miközben erről a témáról beszélgetnek. Ebből 

született az egész játéksorozat egyik – színházi értelemben vett – legerősebb jelenete: 

 

Királynő (színész-drámatanár): Eddig nem mondtuk el, most sem fogja megtudni, ez a 

mi titkunk! 

Király (növendék): Hát, de most sokkal jobb lenne neki… 

Királynő: Mitől lenne jobb, el fog távolodni tőlünk. Mekkora csalódást fogunk neki 

okozni...! 

Király: És ha felnőttként jön rá? Akkor is el fog tudni menni… 

Királynő: Lehet dolgokat titokban tartani, soha nem fog kiderülni. 

Király: És tudnál ezzel a tudattal együtt élni? Gondolj bele! Ez így nem jó! 

Királynő: Nem akarom elveszíteni! 

Király: Én sem akarom elveszíteni, te is tudod. 

Királynő: Én azt gondolom, hogy tudatlanságban élni sokkal egyszerűbb... Miért 

derülne ki? 

Király: Nem mindig az egyszerűbb utat keressük, lehet a nehezebb út a helyes. Gondold 

át! 

Királynő: Mekkorát fog csalódni bennünk! Én nem akarom azt a csalódottságot látni a 

szemében! Amikor átölelem, akkor érzem, hogy ő azt gondolja, hogy én az igazi 

édesanyja vagyok! És ez meg fog szűnni! 

Király: És inkább legyen tévhitben? 



Királynő: Eddig is tévhitben tartottuk... Eddig is működött ez a hazugság, menni fog 

tovább is. Vannak dolgok, amikre soha nem derül fény... 

Király: Nem tudom... 

 

Érezhetően nagy odafigyeléssel követték a jelenetet, és nagyon megdicsérték a társukat, 

milyen jól játszott. A királyt játszó fiúnak lehetősége volt azt is eldönteni a jelenet után, hogy 

ebben vagy egy későbbi helyzetben végül hogyan dönt a király. 

 

Növendék: Hát, engem mindig megdumálnak a nők, szóval… 

Színész-drámatanár: Vagyis akkor a király hagyja meggyőzni magát arról, hogy ne 

mondják el az igazat a talált gyereknek?  

Növendék: Igen, így legyen.  

 

Ezután narrációban hangzott el tőlünk, hogy ahogy növekedtek a testvérek, az a gyermek, akit 

a királynő szült, valahogy – lehet, hogy egy udvari pletyka nyomán – megtudja az igazságot. 

A király megbetegszik, és néhány hónap alatt belehalt a rejtélyes kórba, ami megtámadta. 

„Konkrét kérdéssé vált a birodalomban az utódlás…” 

Arra kértük őket, improvizáljanak párokban egy-egy jelenetet arról, hogy a két tizenhat éves 

fiú mit és hogyan beszél egymással. Nem volt kötelező behozni a szálat a talált gyerek 

múltjáról, de a lehetőség ott volt. Nehezítő körülményként a jelenet során, mindössze egy-

egy mondat hangozhatott a két szereplőtől. Öt párosunk volt, háromban egyértelműen 

megalázóan árulta el az édesgyermek a testvérének a titkot (utólag úgy magyarázták a 

növendékek, hogy amikor a hatalomról volt szó, akkor már nem volt mit tenni, már nem volt 

kérdés, mit kell választani). Egy páros játszotta úgy a jelenet, hogy ugyan elárulta a fiú a titkot, 

de attól még igaz testvérek maradtak, és egy páros jelenítette meg a szituációt úgy, hogy az, 

aki birtokában van a titoknak, nem árulja el annak érdekében, hogy minden változatlan 

maradjon (legalább még egy ideig). 

Utolsó játékként azt ajánlottuk, hogy játsszuk megint a királyi tanácsnokokat, akiknek most a 

királynőnek kell tanácsot adniuk: ki legyen a trónörökös? Az alábbi válaszok hangoztak el 

(többek között) a gyűlésen: 

 

„Ha nem lett volna ez a talált gyerek, akkor nem lett volna a csoda, nem esett volna 

teherbe a királynő.” 

„Ő az első, legyen ő a király!” 

„Maga 18 évvel ezelőtt pont azt mondta, hogy meg kell ölni.” 

„Megváltoztam.” 

„A talált gyerektől ne vegyük el a jogot, hogy trónörökös lehessen.” 

„Na de milyen vér csörög az ereiben?” 

 

Mivel kifutottunk az időből, azt kértük a növendékektől, hogy krónikásként írják meg a 

következő alkalomra, hogyan folytatódott a történet, mi lett a két testvérrel, ki lett a király. 



A zárókörben az alábbi visszajelzéseket adták: 

 

„Sokkal jobb volt, nem volt olyan unalmas.” 

„Izgalmas volt.” 

„Színészkedtünk, mi alkottuk szinte az egész sztorit.” 

„Magával kifejezetten jó volt az a hülyéskedés, az a jelenet, na!” 

„Kreatívabb volt, mint az első.” 

 

Úgy láttuk és érzékeltük, hogy a kifelé mutatott aktivitás, belső energiákat is takart. Nagyon 

megmozgatta őket a téma. Az is igaz, hogy most jóval zaklatottabbak, szétesőbbek voltak, 

több poént akartak elsütni, de ez talán betudható a korábban leírt intézeti helyzetnek. Nekünk 

jobban kellett „kapaszkodnunk”, többet kellett improvizálnunk menet közben. Jó volt látni, 

hogy ebben a csoportban nincs elnyomás, egymással szemben nem játszanak hatalmi 

játékokat, nem akarnak kényszeríteni senkit semmire. 

 

Harmadik foglalkozás 

2018. 12. 14., a javítóintézet iskolájának díszterme 

A harmadik foglalkozáson a mentálhigiénés csoport szakembere nem volt jelen, így az intézet 

delegált helyette egy másik munkatársat. 

A második alkalom óta eltelt idő alatt több új fiú is bekerült az intézetbe, és többen el is 

mentek; a befogadó részleg gyakorlatilag megtelt. Karácsony előtt voltunk pár nappal, ez 

nyilván a bentlakók számára is különösen nehéz időszak az ünnep, a családtagok látogatásai, 

a rendszeres iskolai teendők szünetelése miatt. 

Erre az alkalomra egy olyan játékkal készültünk, amit eredetileg felnőttek számára dolgoztunk 

ki. Most ezt rövidítettük le és egyszerűsítettük némiképp. A célunk az volt, hogy megvizsgáljuk 

a vezetői magatartást. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a növendékeknek mi a fontos egy vezető 

személyében. Először az előző játék (A talált gyerek) saját befejezéseinek felolvasására kértük 

a növendékeket, ezután kezdtünk a történetbe.  

Az alapinformációk ismertetésekor először hangzott el tőlünk a játék célja előre. Felvázoltuk 

nekik, hogy egy – a Déli-sarkot felfedező – expedíció történetén keresztül szeretnénk velük 

közösen megvizsgálni emberi helyzeteket. Kiindulási alapul szolgál egy valós történet, 

amelyről azt gondoltuk, segít megfejteni, milyen számunkra egy jó vezető. Egy ráhangoló 

beszélgetéssel kezdtünk, melynek keretében az alábbi – a történet szempontjából fontos – 

fogalmakat akartuk közösen átbeszélni: –25 °C, sötétség, nyers hús, elismerés, bezártság, 

vezető, expedíció. Ezzel az első beszélgetéssel az volt a célunk, hogy ráhangolódjunk a témára, 

és legyen viszonyunk a mögöttes jelentésekhez is. 

A növendékek komolyan vették a beszélgetést, keveset poénkodtak, ám amikor mégis 

kísérletet tettek rá, de jeleztünk, hogy ez most nem fér bele, akkor egyből „vették a lapot”. 

A bezártság fogalmáról természetszerűleg olyan szavak jutottak eszükbe, ami a 

mindennapjaikat határozza meg (pl.: börtön, fegyház, fogda, megfosztottak a jogainktól), így 



utólag azt gondoljuk, talán szerencsésebb lett volna ezt az egymásra utaltság fogalmával 

kiváltani. 

Következett egy narráció. Történetünk 1914-ben játszódik, a hajó 1914 augusztusában, 

néhány héttel az első világháború kitörése előtt fut ki Angliából a Déli-sark felé. A cél: átkelés 

az Antarktiszon, 2880 km-en keresztül, gyalog. A legénység 27 fős.  

Játékként ehhez azt kapcsoltuk, hogy tisztázzuk közösen, milyen eszközök nem volt még 

akkor, ami a jelenben már van, pl.: nem volt elterjedve a fotokópia, kutyák húzták a szánt. 

Beszéltünk a száraz élelemről, a skorbuttól való félelemről és a felszerelésről (pl.: sítalpak, 

sátor, szán, szerszámok, orvosi készlet, gyapjúkabátok stb.). Értették a kontextust, világos volt 

előttük a két kor közötti különbség. 

Ezután azt kértük a résztvevőktől, hogy mindenki találjon ki egy szereplőt, akit szívesen 

alakítana a hajóút során, és készítse el a névjegykártyáját, amin a neve és a foglalkozása 

szerepel. (A névjegykártya ismerős volt a növendékeknek, sok foglalkozáson használják ezt a 

formát.) Ezután mindenkinek végig kellett gondolnia egyénileg, hogy az általa kitalált személy 

miért akart részt venni ezen a különleges expedíción, és az expedíció vezetője miért pont őt 

választotta a feladatra a sok jelentkező közül. 

Körben ültünk, így mutatkozott be mindenki. Először az egyik drámatanár ismertette a 

figuráját, aki egy geológus, vizsgálni akarja a jég anyagát, szerkezetét a Déli-sarkon, illetve azt 

reméli, hátha új felfedezést tehet a földtannal kapcsolatban. Azért őt választotta ki a vezető, 

mert kitartó kutatómunkát végzett eddig is, és hajtja az új dolgok felfedezése. A növendékek, 

ha nem is ennyire részletgazdagon, de ugyanígy mutatkoztak be. Az alábbi szerepeket és 

motivációkat, jellemzőket találták ki a maguk számára:  

 

raktáros („be tudjam osztani az élelmet”),  

másodparancsnok („meg akarok gazdagodni”),  

felfedező („vakmerő vagyok”),  

szakács („szeretem a kihívásokat”),  

szakács („kalandvágyó vagyok; újdonságot viszek a főzésbe”),  

tűzoltó („híres akarok lenni; kalandvágyó vagyok”),  

tudós („jó a fizetés; okos vagyok”),  

orvos („híres akarok lenni; rokona vagyok a kapitánynak”),  

szénlapátoló („unom az átlagos életem; megbízható vagyok”),  

szakács („meg akarom mutatni, hogyan tudok főzni”),  

matróz („kalandvágyó vagyok, egy kis faluból jövök, optimista vagyok”).  

 

Miközben bemutatták magukat, a drámatanárok visszajeleztek, visszakérdeztek, 

összekapcsolták az embereket a foglalkozásaik szerint, megerősítve, hogy egy hajóban 

evezünk. Azt szerettük volna elérni, hogy kialakuljon egyfajta elköteleződés a helyzet iránt. 

Izgalmas szerepeket találtak ki. A szakácsot azért választották többen, mert egyrészt jó az étel 

az intézetben, másrészt pedig ez egy valós lehetőség nekik a későbbiekben a továbblépésre, 

tanulásra. 



Tanári narráció következett. Elindult a hajó, mindenki tele volt különféle érzésekkel, 

lelkesedéssel, hangulatokkal. Már két hete a hajón voltak, amikor az expedíció vezetőjét 

Főnöknek kezdték hívni. Úgy hangzott ez a Főnök, mintha a barátjukat, bajtársukat szólították 

volna meg. A legénység a Főnököt nagyon megkedvelte, elfogadta, és jó vezetőnek tartotta, 

már ilyen röviddel az indulás után. 

Most azt kértük tőlük, hogy dolgozzák ki, milyen helyzetek miatt, hogyan érte azt el a Főnök, 

hogy rövid két hét alatt úgy emlegette a hajó legénysége és a körülötte lévő tudósok, hogy 

ilyen jó főnökkel még sosem találkoztak. Ebben a játékban a vezető iránti elköteleződést 

akartuk felépíteni. Ehhez tabló vagy rövid jelenet készítése volt a feladat.  

Érzékelhető volt, hogy szeretnének minél előbb és minél többet szerepben dolgozni, de 

érdekes módon, amikor eljutottak a konkrét bemutatásig, visszaadták ezt a lehetőséget, és 

azt kérték, hogy a felnőtt színész-drámatanár jelenítse meg a vezetőt. Csoportonként 3-4 

helyzetet találtak ki, ezekből választottak egyet-egyet. Mindkét csoportban hangsúlyos elem 

volt, hogy a vezető egyenrangúként kezelte az expedíció tagjait, nem éreztette velük a hatalmi 

különbséget. Érdekes, hogy a játékokban nem került elő a fizikai erő használata. Ezt talán 

miattunk nem hozták be, bár az is igaz, sokszor van olyan az intézeten belül, hogy egy fizikailag 

gyenge, de okos fiú irányítja, manipulálja a többieket, így érve el a céljait. 

Újabb tanári narráció következett, majd egy rövid színházi jelenet, amelyben a geológus és az 

expedíció vezetője került szóváltásba a feladatkörök kapcsán. Azt akartuk megvizsgálni, 

milyen az, amikor az ember nem tud azonosulni a vezető döntésével. A szereplőket a színész-

drámatanárok játszották. 

 

Narrátor: Három hete vagyunk a hajón és a Jeges-tengeren, a Főnök mindennap elérte, 

hogy jó hangulat legyen a hajón, miközben egész nap dolgoztak, és kevés pihenőjük 

volt.  

Vezető: Sikerült kitakarítanod a szálláshelyed? 

Geológus: Nem az én feladatom. 

Vezető: A beosztás szerint igen. 

Geológus: De én egy geológus vagyok. 

Vezető: A geológus nem tud felmosni? 

Geológus: … 

Vezető: Láss hozzá! 

(A geológus megfogta a felmosó vödröt és a rongyot. Szépen lassan leguggolt, és a 

vizet nézte, aztán a rongyot a vödörben.) 

 

A „miről szólt nektek a jelenet?” kérdésre az alábbi válaszok érkeztek a növendékektől: „a 

főnök mondja meg, hogy mi van”; „szigorú a főnök”; „a geológus többnek érzi magát a 

többieknél”; „arra várt, hogy valaki csinálja meg helyette”; „ellazult vagy pedig visszaél a 

helyzettel”.  

A „mit lát a vödörben?” kérdésre a következőket mondták: „az arcképét”; „a vizet”; „azt látja, 

hogy hibázott”; „ezt most meg kell csinálni, bármennyire is tiltakoztam”; „még mindig nem 



értem, miért nekem kell ezt csinálni…” A válaszok értelmezésekor figyelembe kell vennünk, 

hogy az intézetben a felmosásnak sajátos jelentése van: ez a befogadó részlegben lévő új fiúk 

egyik fő feladata.  

Ezek után a „fórum színház” nevű drámás konvenciót alkalmaztuk. Azt akartuk vizsgálni, mivel 

és hogyan lehetne, kellene meggyőzni a geológust arról, hogy vállaljon több részt a közös 

munkából. A játékban az egyik színész-drámatanár játszotta a geológust, a növendékek vele 

beszélgethettek, vitatkozhattak. 

A színész-drámatanár nagyjából az alábbi attitűdöt képviselte: Nem vagyok hajlandó felmosni! 

Én geológus vagyok! Miért kell így megalázni? Nem ezért tanultam! De ez értelmetlen! 

Mindenkinek megvan a maga dolga, feladata. Miért kellene nekem ugyanazt csinálni, mint a 

matróznak? Miért jó az, ha mindenki csinál mindent? Mi haszna van ennek a helyzetnek? 

A növendékek az alábbi gondolatokat mondták ki: 

 

„Ha kirúgják, nem fogja zavarni?” 

„Most megcsinálja, oszt békesség van és kész.” 

„Mindenki megcsinálta eddig a feladatát, akkor maga miért nem?” 

„Mosson fel, énszerintem, nem fog belehalni!” 

„Nem fognak magához szólni, kiközösítik!” 

 

Újabb narráció következett a történetben. Alig hathétnyi hajózás után, csupán egy-két napi 

hajóútra az elérendő szárazföldtől, az Endurance a jég fogságába esett (1915. január), a hajó 

körül megfagyott a jég. Nem tudtak továbbmenni, meg kellett várni az olvadást. Az úszó 

jégtábla viszont tíz hónapon át vonszolta magával a hajót. Teltek a napok, a legénység sokat 

volt kint a jégen, a kutyáknak jégből ólakat építettek, sportoltak, sétáltak. A jó levegő 

meghozta a hatását, senki sem lett beteg. Az esték a hajón teltek, a jól fűtött kabinokban, a 

vacsorát viszont mindig együtt fogyasztották el.  

Most következett egy újabb színházi jelenet, amelyben egy matróz (színész-drámatanár) és az 

expedíció vezetője (színész-drámatanár) szerepelt. A történet szerint este van. A matróz 

bemegy az éléskamrába, és mohón tömi magába az ételt. A Főnök meglátja, sokáig nézik 

egymást némán, majd a matróz lassan leteszi a megmaradt élelmet az asztalra és kimegy. 

Ebből a helyzetből egyből lehetett „nyitni” a résztvevők felé. Az expedíció vezetője azt 

kérdezte a növendékektől: „Mit kezdjek ezzel a helyzettel? Lehet, hogy eddig valamit rosszul 

csináltam? Olyan, mintha elárultak volna! Meg kellene büntetnem? Hogyan? Egyáltalán: 

elmondjam a többieknek?” 

A növendékeknek nyilván ez is egy ismerős helyzet, az intézetbeli életüknek fontos része az 

éhség és a lopás is8. A növendékek az expedíciós történetben az alábbi tanácsokat adták a 

vezetőnek, hogyan kezelje ezt a kényes helyzetet: 

                                                
8 A mentálhigiénés csapat tagjai elmondták, hogy pár hónappal korábban a befogadóban lévő új fiúk meglopták 
a társaikat. Élelmiszert loptak a közös szekrényekből, köztük pont egy olyan fiútól, aki a vezér szerepét töltötte 
be. Benne volt a levegőben, hogy a régi rend szerint egy alapos veréssel rendeződnek el a dolgok. Az intézet 
pedagógiai erejét mutatja, hogy végül sikerült asztalhoz ültetni a feleket, és megegyezés született a nyilvános 
bocsánatkérésről és a jóvátételről. 



 

„Mindenki dobja meg kővel.” 

„Ha most elnézed, máskor is meg fogja csinálni, és gyávának fognak nézni.” 

„El kell mondani mindenkinek, mert különben elveszíti a bizalmat, ami köztünk van.” 

„Vágd le a kezét, amelyikkel lopott.” 

„Négyszemközt kell elmondani, mert ki fogják közösíteni.” 

„Nézd el neki, fontos a munkája!” 

„Mindegy, hogy mit és mennyit lopott, tőlünk lopta.” 

„Nem lehet szó nélkül elmenni mellette, a mi kajánkat ette meg.” 

„Fogjon halat mindenkinek! Takarítson! Felszolgáljon!” 

 

A történet újabb meséléssel (narrációval) folytatódott. A hajót a nagy jég végül 1915 

októberében összeroppantotta. Nagyon lassan elkezdett süllyedni. Muszáj volt mindent 

kimenekíteni a hajóról, az élelmet és a meleg ruhákat elsősorban. A Főnök ezután módosította 

a tervet, a felfedezést elvetette, és célul tűzte ki, hogy minden emberét hazaviszi. Kint laktak 

a jégen, külön sátrakban. A jégen vontatták a csónakokat, most már csak az emberek, a 

kutyákat megölték. Ők maguk húzták a csónakokat, de alig bírták. Az időjárás még zordabbá 

vált. Hallani lehetett, ahogy megfagy a víz. A sátrak olyan vékonyak voltak, hogy a ponyván 

keresztül tisztán látták a Holdat. Közel 4 hónapot töltöttek ezekben a sátrakban a hosszú sarki 

tél dermesztő sötétségében. Mégis túlélték.  

Utolsó játékunk egy gyűjtés, amiben az alábbi, befejezetlen mondat folytatását vártuk a 

növendékektől: „A Főnök egy olyan ember, aki …”  

Az alábbi jellemzőket tartották a legfontosabbnak a játék végén: kitartó (lelki, fizikai, mentális 

értelemben), empatikus, együttérző, tapasztalt, megbízható, következetes, magabiztos, 

felelősségteljes, tud másokba lelket önteni, igazságos, célorientált. 

Összegezve a harmadik játékot: a sztori mindenképpen hasznos volt, lekötötte őket, szinte 

végig lelkesek és konstruktívak voltak. Ezt elsősorban annak köszönhetjük, hogy az ajánlott 

szituációk közvetlenül idéztek fel mindennapi helyzeteket, korábbi konfliktusos történeteket. 

A fiatalok válaszaiból pontosan nyomon követhető, hogy a felidézett szituációkra reagálnak, 

és a konfliktusos történeteknek mára letisztult értelmezésével rendelkeznek. Ugyanakkor 

érzékelni lehetett, hogy a narráció túl sok és olykor unalmas volt nekik, kevésbé hallgatták 

meg egymást, miközben többségük csendesebb és visszafogottabb is volt a szokásosnál. 

Mindezek fényében úgy döntöttünk, hogy a negyedik alkalom egy olyan dráma lesz, ahol 

mindössze egyetlen dolgot kötünk ki: a központi problémát, ami a cserbenhagyás lesz. Azt, 

hogy mikor, kik között és hol játszódik a történet, velük közösen fogjuk improvizálni. 

 

Negyedik foglalkozás 

2019. 01. 04., a javítóintézet iskolájának díszterme 

                                                
 



A harmadik és a negyedik foglalkozás közötti időszakban volt karácsony és szilveszter. Ez az 

időszak a növendékek számára alapvetően nyugodtan telt, jó érzelmi és idegi állapotban 

voltak a januári találkozáskor. Ugyanakkor, időközben egy új – a KLIK által kijelölt – iskola vette 

át a vizsgáztatást az intézeten belül működő iskolában, az itt lévők számára idegen tanárok 

érkeztek vizsgáztatni, emiatt a srácok nagyon készültek, jól akartak teljesíteni; némi általános 

szorongás és motiváltság is érezhető volt. Az ünnepekkel automatikusan kicsit lazul a 

fegyelem is, mindenki kicsit megengedőbb és empatikusabb, januárban pedig újraindul a napi 

rutin. 

A foglalkozás első fél órájában – elsősorban a mielőbbi egymásra hangolódás érdekében – 

néhány egyszerűbb szabályjátékot játszottunk. Először egy befejezetlen mondat egyéni 

befejezését kértük tőlük: Amióta nem találkoztunk, a legfontosabb dolog, ami történt velem, 

az az volt, hogy… 

 

„…voltam tárgyaláson.” 

„…kitűzték a tárgyalásom, most lesz a születésnapom, és felkerültem a harmadik 

fokozatra.” 

„…elmúlt a karácsony, jöttek többen haza külföldről a családból.” 

„…megfogadtam, hogy nem rágom a körmöm, és hogy nem eszek csokit, mert rossz a 

fogam, és tudom tartani a fogadalmam.” 

 

Ezután azt kértük, hogy különböző szempontok szerint alakítsunk ki gyorsan egy-egy sort, ahol 

a kisebb értéktől haladunk a nagyobb felé. Az alábbi szempontokat ajánlottuk: magasság, 

születési hónap és nap, lábméret, szemszín, legjobb barátok száma, testvérek száma. 

A következő játékban ellentétpárokat mondtunk, ezekből kellett választani, és a tér két 

különböző részébe menni (nem kellett indokolni, és nem kellett semmit megmagyarázni, 

mindenki úgy értette a szavakat, ahogy akarta): pizza/hamburger, repülőgép/hajó, hegy/erdő. 

Átadtuk nekik a kezdeményezést, ők ezeket a szavakat „dobták be”: drog/nő, autó/bicikli, 

túrós tészta édesen/túrós tészta sósan, adidas/nike, marihuana/speed, szőke/barna, 

rap/musical; mákos bejgli/diós bejgli. 

Az utolsó körben pedig valami személyes kimondására bíztattuk őket egy újabb befejezetlen 

mondat segítségével: „Azt nem is tudtátok rólam, hogy...” 

 

„…szégyenlős vagyok mások előtt.” 

„…nem tudok szépen énekelni.” 

„…nagyon jól tudok cigit tekerni.” 

„…félek a magasban.” 

„…szeretek motorozni.” 

„…szeretek versenyezni.” 

 

Úgy láttuk, könnyen mozdíthatók, és mindenkinek volt fontos mondanivalója. 



Áttértünk a negyedik alkalom fő játékára, melyhez felvezetésként elmondtuk, hogy ez 

tulajdonképpen nem lesz más, mintha közösen csinálnánk egy előadást, ami csak nekünk szól. 

Azt javasoltuk, hogy a játék szóljon a cserbenhagyásról, de azt, hogy pontosan milyen 

történeten keresztül, abban teljesen szabad kezet kaptak a játszók. Hogy kik és hol vagyunk, 

mikor játszódnak az események, azt közösen kellett kitalálnunk, mint ahogyan azt is, mi lesz 

a tulajdonképpeni történetünk. 

Mindenekelőtt közösen értelmeztük a cserbenhagyás fogalmát példákon keresztül (baleset, 

közös bűn stb.), és összehoztunk egy közös definíciót annak érdekében, hogy ne keverjük 

össze például az egyszerű hibával. Ebben a definícióban szerepelt a szándékosság fogalma és 

az, hogy az illető ezzel a cselekedettel valakit vagy valakiket komoly bajba sodor. 

Utólag úgy éreztük, hogy a morális szint feszegetése miatt volt ez a játék nagyon a helyén itt 

az intézetben; a növendékeknek időnként komoly küzdelmeik vannak a saját tetteik erkölcsi 

megítélésével, saját felelősségük értelmezésével és a környezet hibáztatásával kapcsolatban. 

Az egyeztetés következő fázisában viszonylag hamar eldöntöttük közösen, hogy a történetünk 

a jelenben játszódik, Budapesten, és mindannyian egy TEK-csapat kiképzett, akciókban 

harcedzett tagjai leszünk. 

Az előzmények kitalálásának keretében mindenki eldönthette, hány éves személyt játszik, és 

milyen tapasztalata van. Ezután kialakítottuk a teret egy eligazításhoz, mert a csoport úgy 

döntött, ott lépünk be a játékba, amikor a csapat parancsnoka kiadja a feladatot, elemzi a 

következő akciót. Egész csoportos improvizációval folytattuk, annak az eligazításnak a közös 

megjelenítésével, amikor a csapat megkapja a feladatot.  

Ennek eljátszásához először beszélnünk kellett a köszönésről, viselkedésről, hangnemről, a 

parancsnok iránti tiszteletről, a beosztottak és a parancsnok viszonyáról. Ezek után az egyik 

színész-drámatanár rögtönözte a parancsnoki beszédet (a növendékek javaslatára), amelyből 

kiderült, hogy veszélyes akcióról van szó, pár óránk van csak felkészülni, és be kell törni egy 

lakásba az ott lévő drogok és pénz megszerzése, valamint a bűnözők lekapcsolása érdekében. 

Alapvetően jól működött a gyűlés, de ehhez előtte szükség volt az alapos egyeztetésre. 

Érződött, hogy a résztvevők némileg még keverik a történet fogalmát a helyzettel: sokszor 

mindent egyszerre akartak megjeleníteni. Kellett az egyértelmű jel a kezdésre és az 

improvizáció zárására.  Tejesen tudatosan, élesen elválasztottuk egymástól az egyeztetési, a 

megjelenítési és az értékelési szakaszokat, hogy minél kevésbé zavarodjunk össze, és kissé 

lassítsuk a tempót. 

A következő ötlet az volt, hogy állóképek (egyéni szobrok) segítségével jelenítsük meg azt a 

pillanatot, amikor a TEK-csapat tagjai a bevetés előtt egyedül vannak, van idejük magukon és 

az akción gondolkodni. A „Ki, mire gondol?” kérdésre az alábbi válaszok születtek: 

 

Növendék (szerepben): Mit fogunk csinálni? Lehet, hogy meg fog halni valaki. 

Növendék (szerepben): Elegem van abból, amit csinálok; szerencsétlenektől elvesszük 

az apjukat meg ilyenek… 

Növendék (szerepben): Kit fogok megölni elsőnek? 

Növendék (szerepben): Vajon hazajutok-e, látom-e még a családomat? 



Növendék (szerepben): Ez az első bevetésem, nagyon izgulok. 

Növendék (szerepben): Nagyon félek, remélem, nem fog remegni a kezem. 

Felnőtt (szerepben): Nem szeretem, ha mindenkinél van éles lőszer, veszélyes a baráti 

tűz. 

Növendék (szerepben): Némi adrenalin van bennem, veszélyes az akció. 

 

Ezután a játszók javaslatára kitalálták ők maguk azt is, mi jár a parancsnok fejében: „Mit 

csináljak, hogy irányítsam őket? Aggódom értük, hogy ne legyen semmi bajuk”. 

Következhetett magának az akciónak a megjelenítése, amire a növendékek már nagyon 

készültek. Először egy egész csoportos állóképet javasoltunk az ajtó betörése előtti pillanat 

közös megjelenítésére. Végül ezt kétszer csináltuk meg, miután egyezettünk arról, miként 

vegyük komolyan az egészet. 

Magának a harci akciónak a megjelenítéséhez az volt a formai javaslatunk, hogy hangjátékkal 

játsszuk el (többek között azért, hogy ne szabaduljanak el az indulatok a kelleténél jobban). 

Amikor elsőre csináltuk ezt, szinte egyfolytában káromkodtak a fiúk. Az egyik színész-

drámatanár rákérdezett, hogy ez hiteles-e számukra. A növendékek azt válaszolták, hogy 

teljes mértékben, hiszen „mikor apámat elkapták, akkor is pont így ment”, illetve „azért 

ordibálnak mindenfélét, hogy a bent lévők féljenek… és hogy magukat erősítsék… meg annak 

is gondolják őket, amiket mondanak róluk… képzelje el, amikor minket Hatvanban 

betámadtak, akkor betörték az ajtót, a nők hátára rátérdeltek és olyanokat mondtak, hogy 

inkább dolgozni kellene büdös cigányok, nem bűnözni…” 

Miután az akciót megjelenítettük, szükségesnek tűnt újra visszakanyarodni oda, mi is lesz a 

konkrét cserbenhagyás a mi történetünkben. Heves vita után arra jutottak, legyen az, hogy az 

egyik TEK-es megsebesül, és a társa ott hagyja, mert hős akar lenni. 

Miután nagyon sok ötlet hangzott el, az egyik fiút kértük improvizációra, hogy jelenítse meg 

az egyik TEK-est, aki a parancsnokának jelent az akcióról, részletesen elmesélve, mi történt. 

Utána még egy növendéktől kértük ugyanezt, láttatva, hogy nagyon zavaros volt az eset, nem 

egyértelmű, ki és mikor hibázott. 

A következő egyeztetésnél arra jutottak a résztvevők, hogy jelenítsük meg a párbeszédet a 

cserbenhagyott és az őt cserbenhagyó katona között. Formailag ez úgy nézett ki, hogy egyikük 

(később kapott maga mellé felnőtt segítséget is) játszotta a cserbenhagyottat, a többiek pedig 

együtt jelenítették meg azt a férfit, aki cserbenhagyta.  

Utólag arra jutottunk, talán egy kép elég lett volna itt. Különösen nehéz feladat volt tízüknek 

egy embert játszani, mert a gyengébbek azt figyelik, ki akar beszélni, és az „erősnek” is kérdés, 

felvállalja-e a vezetést. Megoldás lehetett volna az is, ha több rövid jelenetet játszunk egymás 

után, úgy talán többen megmutathatták volna, mire gondolnak. Az is kiderült, hogy nagy 

felelősség hárul a folyamatot irányító-vezető drámatanárra. Nagyon jó, ha egyértelmű a 

felhatalmazás, hogy a felnőtt társak – anélkül, hogy az irányítói szerepkört megkérdőjeleznék 

– többször és határozottan jelzik, ha játék közben konkrét tartalmi vagy formai ötletük van a 

folytatásra. 



Hátra volt még az egyeztetés arról, mi lehetett pontosan a cserbenhagyó motivációja, miért 

tette, amit tett. Erre a következő válaszokat adták a növendékek: „mert úgy érezte, hogy 

bizonyítania kell”; „mindenkinek meg akar felelni”; „úgy érzi, nem ér sokat”; „mert korábban 

a többiek szívatták és nem vették komolyan”; „hős akar lenni”; „bénázik, és csúfolták vagy 

éreztetik vele, hogy nem olyan jó”; „mert gyengébb testalkatú, nem szeret annyira verekedni”. 

Végül a csoport úgy döntött, hogy a főszereplőnk később leszerel a TEK-től, „mert aki nem illik 

bele a csapatba, azt úgyis kilökik, megszabadulnak tőle”. 

Sajnos nem maradt már időnk arra, hogy a következmények egy másik körét is átgondoljuk, 

és játsszunk arról, mi lett volna, ha néhány év múlva újra összetalálkozik két egykori TEK-es 

csapattag. A játék zárókörében feltettük a kérdést, hogy érezték magukat a mostani játékban. 

 

„Nem tudtam annyira beleszólni.” 

„Tetszett a játék, jól éreztem magam.” 

„Jók vagyunk így együtt.” 

„Jó volt, mert bele tudtam képzelni magam.” 

„Jó volt, határozott volt a vezető.” 

„Aktív volt mindenki.” 

„Még több szereplés kéne bele.” 

 

Összességében elmondható, hogy a növendékek aktívak és együttműködőek voltak. Eleinte 

kicsit nehezen értek össze, vibrálás volt közöttük – ez gyakorlatilag végig meg is maradt. 

Érdekelte őket a történet és a formák. Intenzív játék volt, több idő kellett a „zsilipelésre”, az 

intézeti rutinba való visszarendeződésre, sok volt mindenkiben az adrenalin. A pakolásnál az 

egyik növendék odasúgta az egyik színész-drámatanárnak: „Jaj, de szeretem magukat, nagyon 

fontosak nekem, annyira bírom magukat…” Ezt a visszajelzést egy olyan fiútól kaptuk, aki a 

menetálhigiénés munkatárs szerint soha nem volt még ennyire támogatott helyzetben „tudni 

lehet róla, hogy jól érzi magát az intézetben, érzelemdús, nincs kiégve.” 

 

Ötödik foglalkozás 

2019. 01. 16., a javítóintézet iskolájának díszterme 

Az ötödik foglalkozás január közepére, az iskolai vizsgák idejére esett, ami miatt elég nagy volt 

a stressz, mind a növendékek, mind a nevelők körében. Ráadásul a foglalkozás előtt egyik 

növendék sem ott volt, ahol a papírok szerint lennie kellett volna, ezért megint némi 

csúszással kezdtünk, mert a fiúk „összevadászásával” több idő ment el, mint terveztük. 

Kiderült az is, hogy aznap ők nem kaptak uzsonnát valamilyen szervezési hiba miatt, többeket 

pedig a munkaterületről kellett elkérni, ami nekik külön bosszúság, hiszen így pénztől esnek 

el. Mindezek miatt kissé terhelten, nehézkesen indult a foglalkozás, ráadásul a növendékek 

még nem rázódtak vissza a foglalkozások rutinjába, a játék elején nagyon kontrollálni akartak 

bennünket. Némileg olyan volt, mintha nem lettek volna tisztában azzal, hogy aznap 

foglalkozás van. Ketten vizsgák miatt maradtak távol. A foglalkozás elején, félig-meddig 

poénból tettek olyan javaslatot, hogy ez alkalommal inkább csak beszélgessünk (mert abban 



nincs semmilyen elvárás, aminek meg kellene felelniük, és most úgy érzik nincsenek olyan 

állapotban, hogy teljesíteni tudjanak). Elvetettük az ötletet, de a drámafoglalkozás során 

szinte végig két kisebb csoportokban dolgoztunk, ami lehetőséget adott bizalmasabb dolgok 

megosztására is. 

Rövid bemelegítésként három szabályjátékot kínáltunk. Először azt kérdeztük tőlük, milyen 

energiaszinten vannak jelen, milyen értéket adnának maguknak ebben a pillanatban egy tízes 

skálán. Ezt a „fekete-fehér-igen-nem” játék követte, amiben egymásnak adogatjuk a szavakat, 

egyre gyorsabban. Ezzel a koncentrációt erősítjük, ahogy a harmadik, a „hogy a bab?”  játékkal 

is, melyben amellett, hogy egyszerre több dologra is figyelünk, gyorsnak is kell lenni. A 

bemelegítő körök működtek, kezdtek kicsit felélénkülni a növendékek, szerették és élvezték 

is a játékokat. 

Az ötödik foglalkozás központi fogalma – melyet mi választottunk – az „elveszve lenni” volt. 

Azt kérdeztük tőlük, milyen helyzetek jutnak eszükbe erről a fogalomról, és a válaszaikat 

felírtuk egy csomagolópapírra: magányosság; kétségbeesés; nem hagynak szóhoz jutni; 

elmúlás; tehetetlenség; elhagyás (tárgy, társ); eltévedés (idegen helyen, életút); nem találom 

az utam; az életem nem az álmom felé halad; mi olyanok vagyunk, akik elvesztek a saját 

életútjukon. 

Ezután közösen kiválasztottuk azt a fogalom-kombinációt, ami leginkább tükrözte aznapi 

érdeklődésüket: kétségbeesés, útkeresés, magány lettek ezek a fogalmak.   

Elmondtuk, hogy egy családban fog játszódni a történetünk, majd közösen eldöntöttük, kikből 

áll a történetbeli család: apa, anya és három gyerek (egy 18 és egy 19 éves fiú, meg egy 10 

éves kislány). A helyszín nem Magyarország lett, hanem Lisszabon – a későbbiekben ez 

elégséges távolításnak bizonyult. A történet szerint a legidősebb fiú elhagyja a családot, ami 

komoly veszteséget jelent mindannyiuknak. 

Először arra kerestük a választ, mit érzett család, amikor a fiú elhagyta őket, és azt a pillanatot 

javasoltuk vizsgálatra, amikor a fiú összecsomagol. Két csoportban egy-egy tablót kértünk 

tőlük erről a pillanatról, amihez komoly egyeztetésre volt szükség. Végül két rövid történet 

bontakozott ki. Az első csoportban a növendékeket főként az érdekelte, mi történik az 

otthonát elhagyó fiúval. Az apa bekapcsolja a tévét, azt gondolja, a fiú úgyis hazajön, az anya 

pedig csendben sír, hogy ne lássák. A fiú búcsúlevelet írt a családnak: „Elmentem, ne 

keressetek! Puszi.” A másik csoport inkább arra fókuszált, milyennek kellene lennie egy jó apa-

fiú kapcsolatnak. Közös horgászatról, motorszerelésről szólt a történet, valamint magányos 

kocsmázásról és a fiúért való imádkozásról. Az anya beszélni próbál a magába zárkózott 

apával, de nem jár sikerrel: a férfi túlságosan szomorú az őket elhagyó fiú miatt.  

Miután bemutatták a tablókat, megbeszéltük, hogyan értelmezik a látottakat. Világosan 

megjelent a növendékek férfiképe: eszerint a tipikus férfi nem érzelmes, nem ragozza túl a 

dolgokat, de ha „fafejű” is, akkor is vannak érzései. 

Valószínűleg azért érdekelte őket ez e történet különösen, mert a szökés, csellengés nekik 

alapélmény.  

Azzal a kérdéssel folytattuk, vajon mi miatt döntött úgy a fiú, hogy elhagyja a családját, mi 

lehetett a kiváltó ok. A csoportok összetételén nem változtattunk, és most egy-egy az anya és 



fia között lejátszódó jelenetet állítottunk össze. Az első csoport úgy találta ki a szituációt, hogy 

az anya túl nagy felelősséget rak a fiú vállára. Ő viszi a testvérét az iskolába, szülői értekezletre 

is ő jár a szülők helyett, miközben dolgozik, és vele alig foglalkoznak. Az anyát színész-

drámatanár játszotta, míg a fiút a csoport tagjai. 

 

Anya (színész-drámatanár): Figyelj, ötkor kezdődik a szülői értekezlet, szóval pakolj, 

hogy odaérj. 

Fiú (növendék): Most jöttem haza a munkából, nehogy már még nekem kelljen 

odamennem! 

Anya: Nézd meg, hogy néz ki a lakás, egész nap takarítottam… 

Fiú: Nem látszik, a seprűt nem mozdítottad meg… 

Anya: Ne feleseljél velem, kisfiam! 

Fiú: Má’ miért ne? 

Anya: Na, szépen lezuhanyozol és utána elmész az iskolába, ennyit megtehetsz a 

húgodért. 

Fiú: Biztos isten, hogy nem csinálok semmit! 

Anya: Itthon élsz még, úgyhogy… 

Fiú: Hát, már nem sokáig, mindjárt elmegyek, fogom magamat. 

Anya: Ne legyen nagy a szád, hallgasd meg, amit mondok; itthon élsz, úgyhogy neked 

is ki kell venned a részed a munkából… 

Fiú: Azt hiszed, hogy én a munka után még odamegyek, miközben te semmit nem 

csinálsz, csak mereszted itthon a segged…? 

Anya: Ne vádaskodjál fiam, és különben is, hogy beszélsz te velem! 

Fiú: Az embernek csak a pénzét veszed el… örülj, hogy nem vagy kidobva az utcára… 

Anya: Azt hiszed, azért mert néhány fillért hazadobsz, neked már mindent lehet? 

 

A másik csoport úgy találta ki a helyzetet, hogy az anyának nem tetszik a fiú barátnője (aki 

idősebb a fiúnál), ahogy az sem, hogy 19 évesen még nem önálló és otthon lakik. Az anyát 

ugyan a szeretet motiválja, de félreértik egymást, a fiú azt gondolja, el akarják üldözni 

otthonról.  A színész-drámatanár alakította a fiút, a növendékek pedig az anyát. 

Fiú (színész-drámatanár): Szia, anya, megjöttünk! Valamit akartál mondani. 

Anya (növendék): Már megint idehoztad? 

Fiú: Ezen a héten először jöttünk ide… felugrottunk, gondoltam iszunk egy teát, ne adj 

isten’ beszélgetünk… 

Anya: Múltkor is ez volt… aztán egész este itt voltatok… 

Fiú: Csak egy óra… 

Anya: Ja, a múlt héten is csak egy óra… aztán meg nem tudtam aludni. 

Fiú: Mert hallgatóztál. 

Anya: Persze. Ti meg ideköltöztetek. 

Fiú: Anya, te annyira kifordítod a dolgokat… 



Anya: Semmi asszonyosság nincs benne, szerintem még egy seprűt nem fogott a 

kezében! 

Fiú: Eddig csak velem volt bajod, most már a Zsanettel is van? Mit akarsz, hogy a te 

lakásodat takarítsa, vagy mi? 

Anya: Ha már idehozod, akkor már tegyen legalább valamit! 

Fiú: Vendégségbe jövünk, anya! 

Anya: Heti kétszer? Fiam, bármikor jöhetsz, de állj végre a saját talpadra! 

 

Az utolsó körben arra voltunk kíváncsiak, vajon keresik-e egymást a megbántott felek, ki hívja 

fel a másikat. Mivel most is nagyon eltérőek voltak a válaszok (elsősorban a két szálon futó 

történet miatt), maradt a két csoport az utolsó egyeztetésre is. 

Az egyik csoportban az anya hívja a fiát, kéri, hogy menjen haza. A fiú kitart amellett, hogy 

nem megy, mert nem bízik az anyában, nem hisz az anyja változásában. Egy bocsánatkérést 

azért beépítettek a telefonbeszélgetésbe. A másik csoportban a fiú hívja az anyját, elnézést 

kér, és azzal büszkélkedik, hogy már sínen van az élete – itt az anya nem hisz a fiúnak, nem 

bízik benne, hogy meg tud változni, túl sokszor hallotta már ezt tőle. 

Zárásként megkérdeztük tőlük, milyen energiaszinten vannak. Emelkedő tendencia 

rajzolódott ki, tetszett nekik a játék, főként azért, mert nagyon valóságközelinek érezték. Az 

elemzésben úgy ítéltük meg, hogy mély dolgok jöttek elő, egy teljesen reális családképig 

jutottunk el. 

*** 

A hatodik alkalommal – kicsit az ötödik játékot is más aspektusból folytatva – a jövőképpel 

foglalkoztunk. Egy olyan kitalált fiúról szólt a történet, aki fiatalon börtönbe kerül, de 

szabadulása után pár évvel normalizálódik a helyzete, nem esik vissza. Azt kértük tőlük, hogy 

azokat az állomásokat találják ki egyénileg, amik lehetővé tették, hogy a főszereplő élete sínre 

kerüljön. (Ennek a játéknak a felvételei sajnos technikai okok miatt elvesztek, így itt nem 

mutatjuk be, de ugyanezt a történetet eljátszottuk a második csoporttal is, ott megtalálható 

a részletes elemzés is.) 

Az első drámafolyamat intézetben maradt résztvevői mind szerették volna folytatni a munkát. 

Kimaradásuk és az új csoportösszeállítás némi irigységet és súrlódást generált a növendékek 

között. A csoporthoz való tartozás az első folyamat után magas intézeti státuszt és 

megbecsültséget jelentett.  

 

A második tanításidráma-folyamat  

A második tanításidráma-folyamatot megelőzően, igyekeztünk beépíteni az első folyamat 

tanulságait a csoportösszeállítás folyamatába és a tervezésbe. Ezt a törekvésünket egy 

intézményi eseménysor meghiúsította. A növendékek között bántalmazás történt, ami az 

egész intézmény életét hetekig meghatározta. Ennek következményeképpen a nevelési 

csoportokat át kellett szervezni, fegyelmi eljárások sorozata zajlott le. Az egyébként nyugodt 

és elfogadhatóan funkcionáló közösségek szétestek, a növendékek bizalmatlanná és 

kiszolgáltatottá váltak. Az összeállított csoportnévsor felét meg kellett változtatni. Nem volt 



ideális a pillanat az új folyamat elindítására, az intézmény életét az erőszak és a hierarchikus 

viszonyok, az áldozattá vagy elkövetővé válás kérdése határozta meg. Ez az alaphangulat a 

csoport alakulását és a csoportfolyamat kifutását is nagyban befolyásolta, olyan témákat és 

attitűdöket aktivizált, amelyek nagyon megterhelték a kreatív, elfogadó együtt gondolkodásra 

tervezett folyamatot. A növendékek átlagéletkora 17 év volt, 6,99 befejezett osztállyal, a 

legfiatalabb résztvevő 14,5 éves. Ebbe a csoportba két SNI és ADHD papírral rendelkező fiú is 

bekerült. 

  

Első foglalkozás 

2019. 03. 01., a javítóintézet iskolájának díszterme 

 

Az első alkalomra három célt fogalmaztunk meg: ismerkedés, a következő találkozáskor 

feltételezhetően alkalmazott főbb színházi, drámás formák bemutatása, valamint a fikcióban 

való gondolkodás bevezetése. Nem terveztünk összefüggő történettel való játékot, helyette 

szabályjátékokat használtunk az ismerkedéshez. A drámás eszközöket, illetve a fikcióban való 

gondolkodást ismét a Tengerpart című drámajátékon keresztül vezettük be. 

A foglalkozás felépítésében igazodtunk a rendelkezésre álló információkhoz: 9 fiúval 

dolgoztunk együtt, akiknek többsége – az előzetesen megkapott jellemzés szerint – alacsony 

intellektusú, nehezen érti a bonyolult összefüggéseket, problémája van a koncentrálással, 

ugyanakkor tudnak és szeretnek is játszani, közülük néhányan kedvelik a szerepelést is; a 

csoport néhány tagjának jók a szociális képességei, néhányan azonban agresszívek, 

indulatkezelési problémákkal is küzdenek. 

Nagy segítséget jelentett a mentálhigiénés csapat munkája az első foglalkozás 

előkészítésében, ám tisztában voltunk vele, hogy a folyamat tervét az első alkalom után tudjuk 

kialakítani, miután már személyesen is találkoztunk a növendékekkel. Az első foglalkozást egy 

45 perces bevezető szakaszra és egy 45 perces, konvenciókat használó, és azon keresztül 

gondolkodó szakaszra osztottuk. 

A nyitókörben mi, drámatanárok kezdtük a bemutatkozást. A tegeződést – a megszokottól 

eltérően – nem ajánlottuk fel. A mentálhigiénés csapat munkatársa tanácsolta ezt számunkra, 

mivel ebben a hierarchiára épülő rendszerben a státusz megbolygatása játszmákat 

generálhat, ami a drámaórákon való együttműködést inkább nehezíteni, mintsem segíteni 

fogja. Megosztottuk velük jövetelünk célját, beszéltünk a bűnmegelőzési pályázatról, ennek 

kereteiről és a kötelezettségekről, pl. a jelenléti ív aláírásáról, és arról is, hogy a 

foglalkozássorozatról utólag tanulmány készül, ezért diktafonnal rögzítjük az egyes 

alkalmakat. (A diktafon nekik is idegennek tűnt, de később megfeledkeztek róla.) Elmondtuk, 

hogy hat alkalommal fogunk találkozni, és a foglakozások lehetőséget adnak arra, hogy 

egyénileg fejlődhessenek az együttműködés és a kommunikáció terén. A keretek tisztázása 

több mint hét percig tartott, bevezető közepétől, kb. két és fél perc után már susmorgás indult 

el. Érzékelhető volt, hogy a csoportot nem érdekelte jelenlétünk céljának elmagyarázása, nem 

kötötte le figyelmüket a drámatanárok bemutatkozása, viszont saját bemutatkozásuknál 

bevonódtak. Keresztnevük mellett kedvenc filmjük, filmsorozatuk címét is kértük tőlük: 



 

Növendék: H. és sorozatból a South park. (Váóó, aztaaa…) 

Növendék: R. és a Halálos iramban. 

Drámatanár: És az egész? Mind a 6 rész? 

Növendék: Már 8 rész. 

Drámatanár: És melyikben halt meg a főszereplő? 

Növendék: Már a 6.-ban. 

Növendék: K. és Torrente. 

Drámatanár: Én nem láttam, bevallom őszintén. 

Drámatanár: Az milyen film is? 

Növendék: Nyomozós vígjáték.  

Növendék: M. és Deadpool. 

Drámatanár: Mind a két rész? Csak kettő volt, ugye? 

 

A szakasz sikerét nem csupán az eredményezhette, hogy megerősítéssel reagáltunk az 

említett filmekre, hanem saját kedvenceink bemutatása is jelezte a résztvevők felé 

egyenrangúságunkat, partnerségünket (ha ti megosztotok velünk információt magatokról, mi 

is adunk magunkról). Ezt követően kérdeztük meg, mit várnak a hatalkalmas drámajátéktól, 

amelyre az alábbi válaszokat kaptuk: 

 

Növendék: Nem várok semmit, csak annyit, hogy jó legyen, szórakoztató legyen. Ne 

legyen unatkozás. Menjen az idő, teljenek az évek, oszt jól van. 

Növendék: Ne legyen unalmas. Szeretek én is drámákra járni.  

Növendék: Idejöttem. Itt vagyok. Itt is leszek. Oklevélre várok.  

Drámatanár: A fő motiváció az oklevél? 

Növendék: Igen, és az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. 

Növendék: Ne legyen unalmas. 

Növendék: Én nem várok semmit, nagyjából én jól szeretném érezni magam. 

Drámatanár: Szeretnénk, ha jól éreznétek magatokat, és létrejönne a közös 

gondolkodás, ha közösen gondolkodnánk sok dologról. 

Növendék: Jól érezzem magam. Kell az oklevél, hogy tudjam vinni tárgyalásra, menjen 

az idő... 

Növendék: Teljen az idő. 

Növendék: Hasznosan teljen az idő. 

Drámatanár: Mit jelent a hasznos? 

Növendék: Hát, hogy valamit tanulok belőle. 

Növendék: Igazából semmit nem várok, vagyis a drámát azt alapból nem igazán 

szeretem. Általános iskolában volt nekünk drámaóránk egy évig. 

 

Az oklevelet többen is említették, így megfogalmaztuk, hogy nem elég jelen lenni, a minimális 

elvárás az aktivitás. Az első csoport csak a program végén tudta meg, hogy a részvételükért 



oklevél jár, a második csoportnál azonban már híre ment: egyértelmű volt a tárgyiasult 

ösztönző erő, ezért tartottuk fontosnak a minimális elvárás tisztázását.  

A második bemutatkozó, bemelegítő körben azt kértük a résztvevőktől, hogy a Dixit kártyák 

közül válasszanak egyet, amely megfelel a jelenlegi hangulatuknak, lelkiállapotuknak. 

Informatív indoklásokat kaptunk arról, miért az adott választották. Pl.: “az utóbbi időben 

eléggé lehangolt vagyok, majdhogynem teljes letargia”; “itt lassan telik az idő”; „unalmasnak 

érzem magam”, „be vagyok zárva, de most már megvilágosodtam, változatos a hangulatom, 

azt sem tudom, hogy merre vagyok arccal.” A játék sikere jelezte, hogy az intézmény napi 

rutinjából ismerős játékokat a részt vevő fiatalok is használják, ami erősítette a 

biztonságérzetüket. 

A következő gyakorlatot, a „mi mindannyian” játékot már csapatépítő céllal alkalmaztuk. 

Három csoportban dolgoztak a fiatalok, öt percet kaptak arra, hogy minél több közös dolgot 

gyűjtsenek magukról, amit utána megosztottak egymással. A következő válaszok születtek: 

szeretünk focizni, mesét nézni, szeretjük a nőket, szeretünk enni, voltunk a befogadóban, 

szeretjük a palacsintát, utáljuk, ha kiabálnak velünk, szeretünk strandra járni, úszni, 

csavarogni, utazni, kocogni, futni, zenét hallgatni, sztorizni, humorizálni, voltunk az 

állatkertben, szeretünk röhögőgörcsöt kapni, voltunk a Balatonon, tudunk autót vezetni, 

cigiztünk már, szeretünk rapzenét hallgatni, telefonálni, facebookozni, voltunk már 

templomban. 

Miután megosztották egymással a listáikat, olyan közös pontokat kerestünk, amelyek 

mindannyiukra igazak voltak: szeretjük a nőket (itt tisztáztuk, hogy a nő alatt lehet azt is 

érteni, hogy valaki a lányait szereti), szeretünk enni, sztorizni, csavarogni, utáljuk, ha kiabálnak 

velünk. További közös pontot nem sikerült találnunk, mert egyre kevésbé voltak képesek 

odafigyelni, koncentrálni egymásra; ugyanakkor ennek a gyakorlatnak köszönhetően 

elkezdtek minket, drámatanárokat is bevonni a csapatba. 

A foglalkozás második része a dramatikus munka bemutatására koncentrált. Hangsúlyoztuk, 

hogy a történetek eljátszása, elemzése közben arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők mit 

gondolnak az adott helyzetről, mi a személyes viszonyuk az adott problémához, hogyan 

gondolkodnak a világról. 

A Káva Színház Tengerpart című drámaórájából két helyzetet mutattunk be, ezeken keresztül 

vezetve be a drámás gondolkodást és a drámás eszközök használatát. Az első helyzetben egy 

tengerpartot építettünk fel közösen: a tengerparti sétányon lévő boltok, árusok, egyéb 

szereplők, színek, szagok, hangok stb. kitalálásával. A közös fantáziálást bemutató gyakorlat 

közben létrejött a játék fiktív világa, amelybe bevezettük a drámai eseményt: tragédia történt, 

két gyermek vízbe fulladt. Egy néma jeleneten keresztül mutattuk be, hogy a tengerparton 

nyaraló család egyik tagja, az apa, nem bírja nézni a fedetlen holttesteket, így egy-egy 

törülközővel letakarja őket. A jelenet közös felidézésével kezdtük a beszélgetést, arra a 

kérdésre fókuszálva, hogy mi történt. 

 

Növendék 1: Belegondolt abba, hogy mi történt mellette. Frusztrálta ez az érzés. 

N2: A csávó megijedt. 



N3: Neki is van két lánya, és ugye neki az rossz érzés. 

N4: Rossz érzést keltett benne, hogy két lányt lát ott holtan. 

N5: Ez a pasas tele volt pénzzel. Az a két lány meg szegények voltak, aztán ő meg 

undorodott tőlük. 

N6: Azért undorodott tőlük, azért nem nézett rájuk, mert rasszista volt. 

N7: Csórók, ha meghalnak, meghalnak, ez nem az én ügyem. Lehet, hogy ezért nem 

néz rájuk. 

N8: A gyerekeket be kéne dobni a gyászba. Ezen gondolkodik az ember. 

Drámatanár (összegezve az elhangzottakat): Lehet, hogy azon gondolkodott az ember, 

hogy le kéne takarni a csajokat, de lehet, hogy az is eszébe jutott, hogy nem kéne 

letakarni a csajokat, mert mi a francért nem mozdul a többi ember… 

N 1: Azért nem néz a lányokra, mert szegények, mert megveti őket. 

N2: Lehetnének az ő lányai is. 

 

Egy kérdést még feltettünk nekik: „A ti szemetetekben ez az ember, inkább egy hős, aki csinál 

valamit, mert a többi ember nem csinál semmit, vagy egy szemétláda, egy rasszista, aki 

undorodik ezektől a lányoktól?” (Ezeket a gondolatokat a résztvevők fogalmazták meg az 

apáról.) A csapat többsége a második megoldást tartotta valószínűnek, mivel szerintük „több 

köcsög van, mint normális ember.” Egyikük viszont úgy vélte, hogy az apa rendes ember, mert 

másokkal ellentétben tett valamit: „Ő egy rendes ember, aki csinált valamit.”  

A résztvevők gondolatai tükrözik, milyen világ veszi őket körül, milyen környezetből érkeztek. 

A szegénység undorítósága és a gazdagságból fakadó pökhendiség rajzolódott ki a 

véleményükből. (Ezt a drámaórát nagyon sokfelé játszottuk már, de a szegénység, mint 

megvetendő helyzet még sosem fogalmazódott meg. Az iskolai osztályok az apa tettét, a 

letakarást általában pozitívan értékelik, az emberségét emelik ki, míg ebben a csoportban a 

többség a letakarást undorból fakadó gesztusként értelmezte.) 

A záró körben néhányan jelezték, hogy folytatni szeretnék a közös gondolkodást, ezért úgy 

döntöttünk, következő alkalommal továbbvisszük a történetet. A végén egy szót kértünk 

tőlük, ami leginkább jellemzi az első foglalkozást számukra:  

 

„Az eleje az unalmas volt.” 

„Fura volt. Szokatlan.” 

„Nem unatkoztam, aztán kész.” 

„Jó volt, nem volt unalmas, nekem tetszett.” 

„Jó volt, a vége már egy kicsit unalmas volt.” 

„Érdekes volt.” 

„Nekem tetszett.” 

„Patent volt.” 

 

A visszajelzés a mi részünkről sem maradhatott el, elmondtuk, hogy úgy vettük észre „tudnak 

menni a dologgal”, ám némi rendrakás szükséges a fejükben: nem elég csak eljönni, aktívan 



részt is kell venni a foglalkozásokon, mert csak így juthatunk előrébb. Hangsúlyoztuk, hogy 

valóban kíváncsiak vagyunk arra, mit gondolnak.  Ezzel zárult az első alkalom.  

Láttuk, hogy a növendékek nehezen összpontosítottak a szabályjátékoknál, a színházi 

jelenetek viszont lekötötték a figyelmüket, tudtak benne gondolkodni. Zárómondataikból 

kiderült, hogy még szokatlan számukra ez a helyzet, és úgy véltük fontos nyomatékosítani, 

nagyobb erőfeszítést várunk tőlük a találkozók alkalmával. A mentálhigiénés munkatárstól 

kapott jellemzések pontosnak bizonyultak, mind a növendékek gondolkodását, mind 

viselkedését illetően. Fokozottan érzékeltük, hogy az előző csoporthoz képest rövidebb ideig 

tudnak koncentrálni, a több gondolkodást és elemzést igénylő helyzetek fárasztják őket, 

hamar „szétesnek”. 

 

Második foglalkozás 

2019. március 8., a javítóintézet iskolájának díszterme 

A második foglalkozáson ismét hangsúlyt helyeztünk a csapatépítésre, és (a visszajelzések 

alapján) úgy döntöttünk, folytatjuk a Tengerpart című drámaórát. Úgy tűnt, hogy az apa 

tettének megértése izgatja a fiatalokat, és ez határozta meg a hozzáállásukat a második 

találkozásunkhoz. 

Először aláírattuk a fiatalokkal a jelenléti ívet, ami a megérkezés rituáléjává vált. Az első 

találkozáson érzékeltük, hogy nehezen birkóznak meg a diktafon jelenlétével, ezért a „Ki hogy 

van? Hogy érzed magad?” nyitókört a továbbiakban egy rádióriportos helyzet részévé tettük. 

A drámatanár a Rács Rádió riporterét alakítva kérdezte meg a résztvevőket, hogy vannak. 

Fontosnak tartottuk a figyelmet a rádiós beszélgetésen keresztül arra összpontosítani, hogy a 

riporter továbblendítse, mélyítse a kérdéseket. Az első foglalkozás fontos tanulsága volt az is, 

hogy a növendékek nem tudnak, vagy nem mernek a jelen felállásban közös, mindannyiukra 

jellemző vonásokat keresni, ezért a második foglalkozás csapatépő feladataival arra 

ösztönöztük őket, hogy merjenek megnyílni egymás előtt, felfüggesztve az intézmény 

hierarchiakereső és -teremtő mechanizmusát. A korábbinál még egyszerűbb gyakorlatokat 

választottunk: a „név és kedvenc étel” a nevek elismétléséről és bemutatkozásról szól, a 

„tekintet balra” pedig egy olyan néma játék, mely során körben állunk, egymás szemébe 

nézünk, majd helyet cserélünk azzal, akivel találkozik a tekintetünk. Ezzel a gyakorlattal 

szerettük volna elérni, hogy merjenek egymás szemébe nézni, az „ismerkedős sor” 

gyakorlattól pedig azt vártuk, hogy minél több információt megtudjanak egymásról (pl.: 

születési idő, testvérek száma stb.). A csapatépítő sorozatot az „akadémiai székfoglaló” zárta, 

amelynek a teljes csoportot érintő együttműködés volt a célja. Erre épülhetett a „fusson az, 

aki…” játék, amely ismét a résztvevők közös tulajdonságainak megismerését célozta.  

A szabályjátékok sajnos nem dinamizálták a csoportot a várt mértékben, nem tudtak kellően 

figyelni és egymásra hangolódni. A játékok valójában sem formai, sem tartalmi szempontból 

nem kötötték le az érdeklődésüket, és az utolsó gyakorlatnál (fusson az, aki…) megkérdezték, 

mennyire kell igazat mondani. Így a feladatsor fő célja – közös pontok felfedezése egymás 

életében, személyiségében – nem valósult meg az elvárt mértékben. (Pl.: Fusson az… „akin 



kapucnis felső van”; „akinek fehér a talpa”; „aki le tud tolni 10 fekvőtámaszt”; „akinek NIKE 

cipője van”; „akin intézetis nadrág van”). 

A foglakozás második részében felidéztük az előző drámaórán történteket, az aktívabb 

résztvevők könnyedén vissza tudtak emlékezni a történetre: „Volt két lány, árulták az izéket, 

ilyen kis kriksz-kraszokat árultak a parton, ott árulták, volt két lány és volt egy ipse, a két lány 

elment, aztán beleesett a két lány a vízbe … hiába kiabáltak.” „Az egyik beleugrott, vagy 

belesett, ott kiabált, meg minden, kiabáltak, aztán a másik utánaugrott, azt is elnyelte a víz … 

meghaltak, utána valaki észrevette … aztán ott feküdt egy ember, olvasott, meg minden, 

meggondolta magát, odament, letakarta őket, utána rádobta a törülközőt, aztán visszajött az 

ember, olvasott, meg minden, és ment tovább az élet.”  

Már a visszaidézés közben sem figyeltek igazán egymásra, hiányzott az előző alkalommal 

tapasztalt elköteleződés a történet felé. Mivel komolyan vettük a múltkori kérésüket, a 

helyzet ellenére is úgy éreztük, érdemes tovább gondolni a történetet. Visszajátszottuk azt a 

jelenetet, amikor az apa újságot olvas, majd egy törülközővel letakarja a két holttestet. Ezután 

arra voltunk kíváncsiak, mit csinált az apa a homokban maradt törülközőkkel. 

Az első, szerepben lévő növendék elvitte magával mindkét törülközőt. A többiek úgy fejtették 

meg ezt a jelenetet, hogy nem érdekelte az embert, mi van a két lánnyal: „Lehet, hogy azért 

vitte el a törülközőt, mert nincs különbség a fejében azzal kapcsolatban, hogy valaki él vagy 

hal, ez csak egy törülköző. Akkor is törülköző, ha halotton volt.”   

A következő szerepben lévő növendék rátette a vállára a törülközőket, elvitte, majd 

megszagolta, és mivel büdösnek érezte, kidobta őket. A csoport értelmezése szerint: „Azért 

dobja ki, mert nem akarja, hogy hullamérgezést kapjon. Szemétként kezelte a törülközőket, és 

úgy dobta ki”. Az apa szerepében lévő növendék ezzel szemben azt mondta, azért dobta ki, 

hogy ne találhassák meg rajta az ujjlenyomatát. Attól félt, baja lehet abból, hogy letakarta a 

gyerekeket, és ettől való félelmében dobta ki. Semmi köze az esethez.  

Ennél az értelmezésnél már érzékelhetően elindult a szimbolikus gondolkodás. A törülközőn 

keresztül lehetett a növendékekkel holttestekről, hozzáállásról gondolkodni, ám a verbális 

elemzéseknél kevéssé figyeltek egymásra: folyamatosan megjegyzéseket fűztek a jelenethez, 

a szituációt fejtő társuk szavaihoz, és egymás között beszélgettek. Ezen a ponton 

szükségesnek éreztük a fikcióból való kilépést, hogy jelezzük feléjük, a csoport működése nem 

megfelelő, több jelenlétre van szükség a részükről a közös munka folytatásához. 

A második foglalkozás végén megkérdeztük tőlük, mi az a téma, ami különösen érdekli őket, 

amivel szívesen foglalkoznának: egyikük felvetette a börtönt, de a többiek lehurrogták. Végül 

nem sikerült megfogalmazniuk, miről játszanának szívesen. 

Játék közben a fegyelmezetlenség miatt többször kénytelenek voltunk abbahagyni a munkát, 

és ránézni a helyzetre. Az egyik növendék viselkedése nagyban nehezítette az 

együttműködést a csoporttal. Ha bárki megmozdult, zavarba ejtő hanghatásokkal kísérte, 

folyamatosan beszólt a társainak, a beszélőt rendszerint próbálta kizökkenteni a 

beszédhelyzetből. A második foglalkozás végére így arra jutottunk, hogy a csoport érdekében 

megválunk tőle, nem kell többet részt vennie a drámafoglalkozásokon; maga is többször 

jelezte, hogy nem akar itt lenni. Az értékelés során megfogalmaztuk, hogy a növendékek 



számára mind a csoportos gondolkodás, mind az egyéni elemzés, értelmezés kihívást jelent – 

szemben az előző csoporttal –, ezért úgy döntöttük, a következő alkalomra dinamikus, 

fordulatos történetet hozunk, amely sokféle szerepjátékra, sűrű helyzetváltásra, nagy és kis 

csoportos improvizációra ad lehetőséget. 

 

Harmadik foglalkozás 

2019. március 27., a javítóintézet iskolájának díszterme 

Ezen az alkalmon csak egy drámatanár volt jelen, aki a mentálhigiénés csapat egyik 

munkatársa segítségével vezette a foglalkozást. Fontos változás volt, hogy a távozni akaró 

fiútól megváltunk, így nyolc fővel folytattuk a munkát. 

A harmadik foglalkozásra egy olyan történet választottunk, amelyről feltételeztük, hogy 

érzelmileg erősen fog hatni a résztvevőkre, így a fikcióba való belépés is nagyobb eséllyel jön 

létre. Mivel az eddigi foglalkozásokon a teátrálisabb jeleneteknél nagyobb koncentrációt 

tapasztaltunk, és a növendékek képesek voltak belefeledkezni egy-egy jelenetbe, a színházi 

jelenetek mennyisége is fontos szempont volt a történet kiválasztásakor. 

Úgy véltük, az abortusz témájának körüljárása kellően izgalmas lehet számukra. Az AB című 

drámaóra egy tizenhat éves versenytáncos fiúról és lányról szól, akik egymásba szeretnek. Az 

első nemzetközi versenyükre szülők nélkül utaznak. Már az utazás előtt próbálnak szexuális 

kapcsolatot létesíteni egymással, de erre végül Görögországban, a verseny idején kerül sor. 

Nem védekeznek, a lány teherbe esik. A drámaórán azt a kérdést járjuk körül, mi tegyen egy 

tizenhat éves fiatal ebben a helyzetben. 

A szabályjátékokat ezúttal elhagytuk, és egyből a történettel kezdtünk. Intenzív jelenlétük 

igazolta a döntésünk helyességét: a fegyelmezéssel nem volt probléma, a történet teljesen 

magával ragadta a csoportot. Az alapszituáció megteremtése közösen zajlott. Mivel az 

alapvetően két drámatanár jelenlétét igénylő drámaóra most egy tanár közreműködésével 

zajlott, a növendékek részéről aktívabb jelenlétre volt szükség, és nagyobb felelősséget kellett 

vállalniuk annak érdekében, hogy elinduljon a történet. A lány, Eszter szerepét a drámatanár, 

míg a fiúét, Gergőét a növendékek játszották közösen.  Egy fényképalbum képzelt fotóinak 

megjelenítésével együtt építettük fel a két kamasz kapcsolatát (bemelegítés közben, 

versenyen stb.). Eszter és Gergő kapcsolatát a növendékek eleinte unalmasnak látták, ami ez 

esetben inkább megszokottat jelentett. A közös fejtés során a résztvevők egyre jobban 

beleélték magukat a fiú és lány kapcsolatába, így születtek meg a második körös gondolatok 

kettőjük viszonyáról, pl.: elkülönülő, nincsenek barátaik, mindig ketten vannak. Volt, akinek 

most már vidámnak tűnt, míg másnak továbbra is unalmasnak. 

Két csoportban dolgoztunk tovább a pár kapcsolatán. Egy-egy képből kiindulva azon 

gondolkodtunk, min vitatkozhattak össze, és hogyan oldották meg a helyzetet. Az egyik 

jelenetben Eszter egy próba alkalmával elrontotta a tánclépéseket, amiből vita kerekedett, de 

nem feszültek egymásnak. A színre vitt jelenetből a növendékek azt szűrték le, hogy ez egy jó, 

szeretetteljes kapcsolat, a pár megértő, tisztelettudó egymással szemben, képesek egymás 

felé fordulni, törődni egymással. 



Ezután egy rövid, előre megírt színházi jelenetben Eszter Gergőnek írt levelének egy részletét 

ismerhették meg a növendékek. A levél a lány őszinte vallomása volt arról, hogy még nem áll 

készen arra, hogy lefeküdjön Gergővel. Ennek kapcsán azt próbáltuk megfejteni, hogy ezt az 

őszinte levelet miért nem adja oda a lány a fiúnak: fél, hogy a fiú kineveti, szégyelli az érzéseit, 

és azt is, hogy még szűz. A fejtés közben az is elhangzott, hogy ha egy fiú fél évet vár a lányra, 

akkor biztosan szereti. 

Két csoportban vittük tovább a történetet. Az egyik csoporttal eljátszottuk, milyen 

tanácsokkal engedik el barátai Gergőt a görögországi táncversenyre, megbeszélik, milyen 

körülményeket teremtsen az első együttlétre Eszterrel: legyen romantikus helyzet, vacsora, 

tengerparton sétálás. A másik csoport azt találta ki, hogyan ismerkedtek meg egymással a 

fiatalok: véletlenül egymásnak ütköztek az utcán, a telefonjuk kiesett a kezükből, amit 

véletlenül összecseréltek, majd a fiú elkérte a lány telefonszámát. 

Az első együttlét utáni pillanatot monológ formájában mutattuk be, ami arról szólt, hogy nem 

védekeztek. Fórumszínházas konvenció segítségével ránéztünk, hogyan hozakodik elő Eszter 

a gyerek témájával. Arra kértük a növendékeket, hogy próbáljanak arról beszélni, mi legyen a 

gyerekkel. Egyetlen dolgot kötöttünk ki: ne jussanak döntésre. A fórumszínház konvenciójával 

lehetővé tettük, hogy mindkét szereplő segítséget kérjen a nézőktől, ha a beszélgetés 

elakadna. A fő kérdés az volt, hogyan és mikor mondja el a lány, hogy gyereket vár, és mi lehet 

erre a fiú reakciója.  

 

Gergő (növendék): Ülj le! 

Eszter (drámatanár): Nincs kedvem leülni. 

Gergő: Üljél le, légyszíves. 

Eszter: Nem ülök le! 

Gergő: Ha nem ülsz le, akkor nem beszélgetek veled! Na, ide figyelj, légyszíves. Én 

nagyon szeretlek téged, meg minden, de ha így folytatod a sorsodat, akkor ez nem fog 

menni. 

Eszter: Azt se tudod, hogy mi van velem. 

Gergő: Hát, mert nem mondod el. Eddig mindig mindent meg tudtunk beszélni. 

Eszter: Csomószor lógsz a haverokkal, és nincs is egymásra idő… Tökre nem foglalkozol 

velem annyit, mint előtte. 

Gergő: Mi történik? Mondd el, ne idegesítsél fel! 

Eszter: Csomó olyan dolog van, ami... 

Gergő: Ne sírjál, üljél le! 

Eszter: Jó figyelj, itt az van... 

Ezen a ponton a drámatanár megkérdezte a nézőket, szerintük alkalmas pillanat lenne ez arra, 

hogy elárulja a titkát. A nézők azon a véleményen voltak, hogy még ne mondja el, hagyja, hadd 

faggassa a fiú tovább. 

 

Eszter: Könyörögjek, hogy találkozzál velem? 

Gergő: Nem esik jól, ha találkozunk, mindig kiabálsz. Mi van veled? 



Eszter: Látod ez a baj, hogy már nem esik jól, hogy... 

Gergő: Gondolj bele így, most is, hogy viselkedel velem? Vagy megmondod, hogy mi a 

bajod, vagy ott az ajtó és lehet menni! Majd lesz más, azt ennyi. 

Eszter: Ennyi? 

 

Itt ismét megállt a helyzet. A tanács arról szólt, hogy Eszternek vissza kell vágnia. 

 

Eszter: Látod, már nem is szeretsz... ahelyett, hogy itt megoldanánk a problémát, azt 

mondod, hogy sírogatok, meg szenvedek, és neked nincs szükséged erre. 

Gergő: Ha elmondanád, hogy mi a baj, akkor lehet nem nyitnám ki az ajtót. 

Eszter: Vannak dolgok, amikről tök nehéz beszélni, képzeld el... 

Gergő: Az őszinteség a jó kapcsolat alapja… Én itt vagyok melletted, támogatlak. 

 

Eszter elmondja, hogy terhes. 

 

Gergő: Ez azt jelenti, hogy terhes vagy? Hogy gyereked lesz tőlem? Hát, ez nagyon jó! 

Eszter: Gyerek? Hülye vagy? Tizenhat évesek vagyunk! 

Gergő: És? 

Eszter: És? Tökre szeretnék táncolni… Tizenhat évesen mit csináljak? 

Gergő: Felneveljük ketten a gyereket.  

Eszter: Nem tudom. 

Gergő: Vagy akkor vetesd el! … De én szeretném… Kilenc hónap, utána táncolhatunk. 

Eszter: És akkor ki neveli? Te álomvilágban élsz! 

Gergő: Én nem élek álomvilágban. Te nem élsz jó világban. 

 

A folytatást két csoportban dolgoztuk fel. Miután mindenki számára kiderült, hogy Eszter 

terhes, szülőként vagy barátként szólhattak hozzá az abortusz témájához. Az első csoport a 

fiú barátait jelenítette meg, tanácsadó szerepből fogalmazták meg, mit gondolnak a 

helyzetről, amit Gergő egy fröccsözés közben osztott meg velük, elmondva azt is, hogy 

szeretné, ha Eszter megtartaná a gyereket. Hiába ugratták a barátok azzal, hogy akkor vége a 

táncnak és mehet dolgozni, Gergő végig kitartott amellett, hogy felelősségteljes apa lesz 

belőle. A másik csoportban a lány szüleit játszhatták el a fiatalok. Eszter elmondja az 

édesapjának, hogy terhes. Az apa úgy látja, a lánynak két lehetősége van: elveteti a gyereket, 

vagy felnevelik közösen a fiúval. Az apa nagyon nyugodtan kezeli a helyzetet, egyáltalán nem 

ideges, de kéri a lányt, hogy az anyjával beszélje meg inkább, mi legyen. Hiába tartozik mindez 

rá is, sajnálja, amiért gyerekként anya lesz, de bárhogyan is dönt, a család mellette áll. 

Ezután egy gondolatösvényt hoztunk létre. Azt kértük a növendékektől, hogy „hangosítsák” ki 

Eszter gondolatait a kórház felé menet:  

 

„Mit fogok csinálni?” 

„Ez az én döntésem kell, hogy legyen!” 



„Gergő mit fog szólni ehhez a döntéshez?” 

„Valaki biztos, hogy haragudni fog rám.” 

„És mi van, ha ezután Gergő elhagy?” 

„De lehet, hogy ha megtartom, mellettem marad, de lehet, hogy fél év múlva így is, úgy 

is elhagy.” 

„Ő is még fiatal. Tizenhat.” 

„Ha megtartom, azt is meg fogom bánni, ha elvetetem, azt is meg fogom bánni.” 

„Ebből a helyzetből nem lehet jól kijönni.” 

„Gyerek vagyok még, tizenhat éves.” 

„Gyilkos vagyok. Nem akarok gyilkos lenni.” 

„Ez csak az én döntésem.” 

„Meg kell, hogy tartsam. Ott a család, majd valahogy megoldják.” 

A záró körben a növendékek arról beszélgettek egymással, milyen körülmények kellenek 

ahhoz, hogy a megfogant gyermeket megtartsák, és milyen helyzetekben dönt valaki az 

abortusz mellett. Az egyik növendék nagyon erősen képviselte a történet során azt a nézetet, 

hogy a gyermeket el kell vetetni, mert „aki megtartja, az cigány”. Végül titkos szavazáson 

döntöttünk arról, mi legyen a fiatal lány gyermekével, eszerint fejeztük be a történetet: a lány 

megtartotta a babát. A zárókérdéssel azt feszegettük, milyen lesz Eszter és Gergő kapcsolata 

egy év múlva. Volt, aki szerint összeházasodnak, és Gergő elkezd dolgozni, de többen is úgy 

vélték, hogy a fiatalok a saját családjukkal maradnak, nem költöznek össze, hiszen nagyon 

fiatalok, a gyerek pedig Eszterrel él majd.  

A foglalkozás során beigazolódott, hogy mind a témaválasztás, mind a folyamatos szerepjáték 

jó döntésnek bizonyult. Ez a forma lendületet adott a közös gondolkodásnak, a téma pedig a 

játék folyamán átalakult: az abortusz problémáját a gyermekvállalás kérdése vette át. A 

drámaóra végére már egymással vitatkoztak, érvelve beszélgettek egy olyan témáról, amely 

lényeges a számukra, sőt, döntést is hoztak: megtartották a gyermeket. Egyértelművé vált 

számunkra, hogy a továbbiakban a növendékek életével hasonlóságot mutató helyzeteket kell 

megjelenítenünk, mert könnyebben bele tudják képzelni magukat azokba a szituációkba, 

melyekhez hasonlót tapasztaltak már.  

 

Negyedik foglalkozás 

2019. április 24., a javítóintézet iskolájának díszterme 

Erre az alkalomra új drámával készültünk; olyan témát kerestünk, amely érdekes lehet a 

javítóintézet növendékei számára, és amelyen keresztül továbbléphetünk az erkölcsi 

dilemmák felé. Így jutottunk el a sport témaköréhez és egy olyan történethez, ahol már nem 

csak egyetlen szereplőről, vagy szereplő párról szólnak az események, hanem egy egész 

csapatot érintő kérdés áll a fókuszban. A csapatépítő szabályjátékokat félretettük, a 

történeten keresztül megvalósuló csapatépítést tűztük ki célul. Egy elit sportolói közösséget, 

evezősöket tettünk meg történetünk szereplőivé, akik Magyarországot képviselik az olimpián. 

Problémaként az egyik csoporttag doppingolását építettük be, ami miatt a csapat többi 



tagjától is elveszik az érmet, így az olimpiai helyezést is. Olyan történetet írtunk, ahol egyvalaki 

rossz döntése egy egész csoportra hatással van, és azt vizsgáltuk, mit jelent a csoport számára 

ez a helyzet. 

Az alkalom különlegessége az volt, hogy a növendék, akitől a második foglalkozás után 

elbúcsúztunk, megjelent a többiekkel együtt (a rendész a korábbi lista alapján gyűjtötte össze 

őket, és a fiú nem jelezte, hogy ő már nem a csoport tagja). El kellett döntenünk, 

visszafogadjuk-e a csoportba, felülbírálva eddigi döntésünket, vagy sem. Rugalmasan álljunk 

a helyzethez, vagy inkább maradjunk következetesek annak érdekében, hogy szavunkat 

később se lehessen megkérdőjelezni? A rugalmasság mellett döntöttünk, viszont feltételeket 

szabtunk a fiú számára: amennyiben eltereli a többiek figyelmét, vagy bármi gond adódik vele, 

azonnal elhagyja a csoportot.  

A visszafogadással záruló közjáték után egyből a történettel kezdtünk. A szabályjátékokat már 

teljesen elhagytuk, így viszont kimaradt a bemelegítés is, ami érződött a fiatalok lassú 

bekomponálásán, majd később az összpontosítás nehézségén.  

Indításképpen a következő kérdésekre kerestük a választ: Mit jelent számukra az élsportoló 

kifejezés, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek az élsportolók? A következő válaszok 

születtek: olimpiai bajnok, Messi, Ronaldo, naponta edz, abból él, hogy sportol, van pénze, 

nők, sokat edz. Karizmatikus (többen még nem hallották ezt a szót), azaz van érzéke, van 

kisugárzása, figyelnek rá, ha beszél, kitartó, gyors, pontos, erős testileg és lelkileg, jó 

állóképessége van, óvatos, okos, taktikus, ha sok pénzt keres, tudja a pénzt kezelni, ügyes. 

Ezután szűkítettük az élsportolók körét, és a férfi kajakosokról gondolkodtunk tovább. 

Nehézséget jelentett, hogy a növendékek inkább focistákkal azonosultak volna, egyöntetűen 

csalódottságuknak adtak hangot, amikor kiderült a választásunk. Egy pillanatra felmerült 

bennünk a váltás lehetősége, ám végül maradtunk az eredeti ötletnél: mivel rengeteg, 

futballistákat érintő történetet ismernek, nem a saját fantáziájukat használták volna, erősen 

befolyásolták volna őket a már ismert tények. 

Olyan csapatot jelenítettünk meg, melynek tagjai a magyar válogatott legjobbjai, céljuk az 

olimpiai aranyérem. Kis csoportokban vizsgáltuk, milyen nehézséggel, lemondással jár 

élsportolónak lenni, illetve, milyen helyzetekben érzi egy sportoló úgy, hogy megéri az 

erőfeszítést. Az egyik csoport szerint a legnagyobb gondot az étkezés, bizonyos ételekről való 

lemondás jelenti. Az ő történetük a Nyugati téri McDonalds’-nál játszódott, ahol az élsportoló 

nem csatlakozhatott a barátaihoz, mert nem ehet bármit, amit szeretne. A másik csoport 

szerint a pénz, a hírnév, az ismertség és a nők körében való népszerűség miatt érdemes 

sportolónak lenni. Ezeket a gondolatokat tablóba, illetve megmozdított tabló formájában 

jelentbe rendeztük, amit a két csoport bemutatott, elmesélt egymásnak. 

Innen folytattuk a narrációt addig, hogy első olimpiájukon a kajakos csapat negyedik helyezést 

ért el. Ezt egy egész csoportos improvizáció követte az olimpia utáni első edzésről, amelyen 

az edző (akit a mentálhigiénés munkatárs alakított) csalódottságának adott hangot a 

teljesítményükkel kapcsolatban, majd arra kereste a választ, miért nem sikerült dobogós 

helyezést elérniük. Az edző hozzáállása összességében biztató; a következő versenyre való 

felkészülést tűzi ki célul. A játék ezen a ponton szétesett, mivel a növendékek nem voltak 



tisztában az edző–csapat viszonnyal. Jeleneten kívül tisztáztuk a szociális keretet (a 

szerepekkel szembeni általános elvárást), melyben az edző beszédet tart az öltözőben, majd 

továbbléptünk a két olimpia közötti időszak vizsgálatára. 

Vajon mi mindennel jár az olimpiára való felkészülés? A résztvevők rövid jelenetekben, 

párokban dolgozva mutatták be, miként folynak az edzések, hogyan készülnek a sportolók a 

megmérettetésre. A páros jelenetkészítés jól működött, rendkívül tartalmas helyzetek 

születtek: 

 

1. jelenet: A kajakosok a Keleti pályaudvaron egy pizzériában ülve várják a vonatot. Nehéz 

edzésen vannak túl. Egyikük ki akar szállni a csapatból, mert túl nagy a nyomás, sokat kiabál 

az edző. Egy másik csapattag is a kilépést fontolgatja, de még bizonytalan, mert a családjának 

fontos, amit eddig elért. Egyszer csak úgy döntenek, hogy abbahagyják, ám végül mégis 

maradnak a csapatban. 

 

2. jelenet: A McDonalds’-ban vagyunk.  

– Kérjél mekit! Egyél mekit! 

– Nem eszünk mekit, mert meg kell nyernünk az olimpiát. Inkább együnk salátát!  

– Jó, menjünk edzeni! 

A csapat meg akarja nyerni az olimpiát, ezért lemondanak a hamburgerről. A jelenet az 

edzőteremben ér véget: 

– Állandóan ütögetett az edző!  

– Addig ütögetett, amíg kőporos nem lett a keze. 

 

3. jelenet: A kocsmában, egy talponállóban találkozunk a sportolókkal. Két kólát kérnek, 

alkoholt nem akarnak fogyasztani. Egymást biztatják:  

– Most nekünk ezt meg kell csinálnunk! Össze kell tartani az egész csapatnak… Nekünk 

most meg kell csinálni ezt az egészet! 

 

4. jelenet: A kajakosok edzésre tartanak együtt, és azon gondolkodnak, hogy kevesebb edzés 

is elég lenne. Ám az edző (drámatanár) felhívja őket, és telefonon keresztül már nem mernek 

panaszkodni a túl sok edzés miatt, továbbá visszatartó erőként jelenik meg az is, hogy már 

gyerekkoruk óta ezt csinálják. 

– Meg fogunk halni az edzésen. 

– Már három éve keményen edzünk. 

– Az utolsó évben nem kéne belehúzni. 

– Az edző is dicsér minket, hogy mi vagyunk a legjobbak. 

 

A véletlenszerű párok nagyon jól működtek együtt, és olyan ötleteket építettek bele a 

jelenetekbe, melynek fókuszában minden esetben a „nem adjuk fel” érzés küzdött a 

„feladjuk” érzéssel, vagyis döntést generáltak maguknak a helyzetekben.  



Miután megtekintettük egymás jeleneteit, ránéztünk arra a pillanatra, amikor az edző az 

olimpia előtt ismét beszél a csapatával. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan lehet motiválni a 

csapatot, milyen témákról beszél velük az edző a verseny előtt. Az edző szerepét az egyik 

növendék játszotta. 

 

Edző (növendék): Sziasztok fiúk, köszi, hogy eljöttetek! Négy éven át csináljuk az izét, 

négy éve negyedikek lettünk, de nem baj. Most szerintem dolgoztatok annyit, 

mindenki, hogy elleszünk, megleszünk első vagy második hely, de legjobb lenne az első 

hely. Minimum a második hely… Ma nincs edzés. Ma hazamentek, okosan pihengettek. 

 

Azt improvizáció során nagy hangsúlyt kapott a kérdés, kik alkotják majd a kezdő négyest. 

Érezhetően mindenki versenyezni akart, vagyis a szereppel való azonosulás megtörtént. 

Szerettük volna elkerülni, hogy az edzőt játszó növendék válassza ki a négy „sportolót”, ő 

viszont ragaszkodott hozzá. Az egyik drámatanár is bekerült a négyesbe (férfi csapattagként 

vették be, de a nevén – Anita néni – nem változtattak). A kimaradókat rosszul érintette, hogy 

nem kerültek be a csapatba, igazságtalanságként élték meg a helyzetet. 

A narráció folytatódott: a négyes megnyerte az olimpiát, továbbá egyéniben és párosban is 

érmet szereztek. Ránéztünk arra, hogy a sikeres szereplés után milyen dolgok járnak a 

sportolók fejében (a csoport egésze alakítja a négyest): 

 

„Jó érzés. Én vagyok a király. És híres vagyok.” 

„Győztes vagyok, megcsináltam. Én vagyok a góré.” 

„Én vagyok a világon a legjobb.” 

„Büszke vagyok a csapatra.” 

„Nagyon fognak otthon örülni. Megveszem az elektromos BMW-t.” 

„Csak doppingteszt ne legyen!” 

„Anyám milyen büszke lesz rám!” 

„Milyen jó lesz hazamenni és büszkélkedni az éremmel!” 

„Végre büszkék lesznek rám.” 

Ezután a rádióból tudják meg, hogy ugyan megnyerték az olimpiát, de doppingügy miatt 

elvették tőlük az aranyat. (Tisztáznunk kellett, mit jelent a doppingteszt, a doppingügy. A 

Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos leírását is felolvastuk a résztvevőknek.) Egy nagy 

csoportos improvizációban tártuk fel, mit gondolunk doppingoló társunkról, illetve arról, 

milyen veszteségekkel jár egy ilyen helyzet.  Mi az, amit doppingoló társunk szemébe merünk 

mondani. Az edzőt a mentálhigiénés munkatárs, a doppingoló csapattársat az egyik 

drámatanár alakította. 

A nagy csoportos improvizáció azzal kezdődik, hogy az edző bejön, de a doppingoló csapattárs 

még nincs jelen. A fiúk csalódottságuknak adtak hangot, nagyon feszültek voltak, és arról is 

beszéltek, nem gondolták volna a társukról, hogy doppinghoz nyúl. Azt is kijelentették, hogy 

ebben a csapatban nem akarják tovább folytatni a pályafutásukat. A doppingoló csapattársat 



először meg se akarták hallgatni, hiába hangsúlyozta, hogy a csapatért tette, amit tett, a 

legjobbat akarta kihozni magából, és nem ő az egyedüli, aki doppinggal próbált javítani a 

teljesítményén. Annyi a különbség, hogy ő most lebukott, sokakkal ellentétben. Ezt a 

kijelentést többen kikérték maguknak, legszívesebben nekimentek volna társuknak, annyira 

felháborodtak a viselkedésén. 

A játék lezárásaként arra kértük a résztvevőket, fejezzék be egyénileg a történetet, mindenki 

gondolja végig magában, mi lesz a csapat és a doppingoló társuk sorsa. 

A nap végén arra voltunk kíváncsiak, számukra melyek voltak a legizgalmasabb pillanatok a 

foglalkozás során. Ezeket a válaszokat kaptuk: „a kocsmás jelenet”; „az összes jó volt”; „amikor 

a konyakot meg akartuk inni”; „mindegyik”; „mindegyik jó volt”; „a szerepjáték”; „a 

doppingos”; „hogy nagyon beleéltük magunkat a helyzetbe”. 

Újfent azt tapasztaltuk, hogy szerepben, szerepjátékon keresztül megjelenítve egy problémát 

a növendékek dinamikusan jelen tudnak lenni. Ennél a csoportnál a cselekvésen volt inkább a 

hangsúly, nem képesek még reflektálni arra, amit szerepből tesznek. Meghatározó eleme volt 

a napnak, hogy a szerepjátékra építve már mertek kérdezni is, ha nem volt ismerős számukra 

egy-egy fogalom (pl.: doppingteszt). Az egyik csoporttag által alakított edzővel vitázva már 

egyértelműen csoportként működtek együtt: elkezdtek hivatkozni egymásra, egymás 

gondolataira, rácsodálkoztak egymás játékára, aminek hangot is adtak. Az egész csoportos 

egyeztetés és a közös reflexió nehezen ment számukra, de párban, kisebb csoportban már jól 

együtt tudtak működni. A több munkával, gondolkodással járó helyzeteket unalmasnak 

tartották, legszívesebben kihagyták volna. További célunk elérni, hogy kívülről nézzenek a 

szerepükre, a játszott helyzetekre, és közösen elemezzék ezeket.  

A csoportba visszakerült növendék küzdött magával, némi nyugtalanságot hozott a csoportba, 

viszont mindannyiunk számára fontos volt, hogy még egy esélyt kapott. Jó döntésnek 

bizonyult, hogy a munka nagy részét páros és kis csoportos formában végeztük, ahogy az is, 

hogy a visszacsatlakozó (de destruáló) tagot rendszeresen fókuszba emeltük.  

 

Ötödik foglalkozás 

2019. május 3., a javítóintézet iskolájának díszterme 

Az utolsó előtti alkalommal, hasonlóan az előző csoporthoz, a cserbenhagyást hoztuk 

témaként, ám formai szempontból változtattunk a foglalkozáson az első sorozathoz képest. 

Úgy láttuk, ez a csoport még nem áll készen arra, hogy együtt találjuk ki a történetet (kikről, 

hol, milyen korban játszódjon), mert a szükséges együttműködés, kompromisszumkészség, 

egyéni drámás formaismeret és fantázia még hiányzik az eszköztárukból. A mentálhigiénés 

munkatárssal egy tűzoltócsapat életét választottuk kiindulópontnak, melynek fegyelme 

(alakizálás lehetősége) közel áll a javítóintézetben ösztönzött magatartáshoz. Fontos volt 

számunkra, hogy a cserbenhagyás egy közösség és annak egyik tagja közötti helyzetről szóljon. 

A nehezen működtethető képzelőerő miatt nem használtunk idő- és térbeli távolítást, 

Magyarországon és napjainkban játszódott a történet. 

Kezdésképpen ismét tisztáztuk a visszafogadott növendék jelenlétének kereteit, illetve a 

csoport többi tagjától még koncentráltabban vártuk el, hogy aktívan részt vegyenek a közös 



történet alkotásában. A drámatanár keretezése az idő felől fogalmazódott meg, és arra kérte 

a növendékeket, hogy még akkor is, ha távol áll tőlük a közeg, próbálják meg elképzelni a 

szereplőket, és intenzíven jelen lenni, hogy feszes tempóban tudják végigvinni a cselekményt, 

ne legyen olyan érzésük a végén, mintha félbehagyták volna a történetet.  Felhívtuk továbbá 

a figyelmüket arra, hogy a játékot ők tudják működtetni: jelenléttel, a történetbe való 

belehelyezkedéssel, hozzászólással, véleménymegosztással.  

A bevezetésben elmondtuk, hogy a történet a cserbenhagyásról szól, és rögtön tisztáztuk a 

kifejezés jelentését. A munkadefiníciót úgy fogalmaztuk meg, hogy „segítségnyújtás nélkül 

otthagyunk valakit egy helyzetben”. Ezután osztottuk meg a növendékekkel, hogy a történet 

tűzoltókról szól, és az ő szemszögükből fogunk belehelyezkedni a mai játékba. Arra kértük 

őket, hogy csukják be a szemüket, és képzeljék maguk elé a tűzoltókat: kik ők, mit csinálnak, 

próbálják felidézni őket, akár filmekből, utcáról, milyen felszerelésük van, hol dolgoznak, 

hangsúlyozva azt, hogy mit csinálnak. Ezután mindenki választott magának szerepet, és 

megindokolta a jelenlétét. „Én azért vagyok ennek a tűzoltócsapatnak a tagja, mert…”  

 

„…szeretek betörni házakba, és kimenteni embereket.” 

„…szeretek embereket menteni, szeretek locsolni, vagyis tüzet oltani.” 

„…szeretem az életveszélyes helyzeteket.” 

„…mert nem félek a tűztől.” 

„…mert amikor riadó van, szeretek csúszkálni a rúdon.” 

„…mert kiskorom óta erre vágytam.” 

 

Ezzel a feladattal kettős célunk volt: a növendékek találják ki a saját szerepüket és 

elköteleződésüket a tűzoltó egység felé, vagyis indirekt módon magát az egységet is építettük. 

A szerepválasztást nehezítette, hogy a csoport egyik tagja nehezen tudott azonosulni a 

témával, és folyamatosan azt hajtogatta, hogy ő sosem lenne tűzoltó, mert nem áldozná fel 

magát egyetlen emberért sem. Az ötödik alkalomra már tisztában voltak a résztvevők azzal, 

hogy fikciót működtetni kizárólag a fantáziájuk segítségével, együtt lehet, ő mégis nehezen 

állt rá erre a közös gondolkodásra. (A játék utáni megbeszélésünkön kiderült, hogy ennél a 

fiatalnál intézeti probléma állt a kívülállóságot hangsúlyozó viselkedés mögött.) 

Ezután két csoportban, állóképek segítségével vizsgáltuk, miért jó tűzoltónak lenni. Az egyik 

csoport arra jutott, hogy ez a hivatás nagyon sok nehézséggel jár, hiszen nem tudnak mindig 

mindenkit megmenteni, sokszor áldozatok is vannak. Tűzoltócsapatunk körében feszültség, 

elégedetlenség van, mert nem fizetik meg kellően életveszélyes munkájukat, amit nap mint 

nap végeznek, ám mégis folytatják, mert gyerekkori álmuk teljesült azzal, hogy tűzoltók lettek. 

Előkerült még a dicsőség átélése és a büszkeség fogalma, illetve ismét felmerül az a kérdés, 

hogyan képesek az életüket kockáztatni más emberekért.  

Ahhoz, hogy a cserbenhagyás problematikája bekerülhessen a jelenetbe, erős elköteleződést 

kellett felépíteni: mondjanak esküt a tűzoltók. Együtt gyűjtöttük össze, milyen kijelentéseknek 

kell egy esküben elhangozniuk: „életemet áldozom minden egyes emberért”; „a veszélyes 

helyzeteket vállalni kell”; „ígérem, hogy társaimat nem hagyom cserben”; „esküszöm, hogy 



semmilyen kábítószert nem fogok használni, sem cigarettát”; „ígérem, hogy nem iszom, hogy 

megmentem a világot, és számíthatnak rám”. Azt kértük tőlük, hogy éljék bele magukat a 

helyzetbe, majd tűzoltóként tegyék szívükre a kezüket, és saját nevüket mondva ismételjék el 

az eskü szövegét, amit a drámatanár előmondott a növendékek által összegyűjtött 

gondolatokból felépítve. Rituális pillanat volt, mintha akkor avattuk volna tűzoltóvá a 

résztvevőket.  

Nagy csoportos improvizáció következett, a növendékek a tűzoltókat jelenítették meg, a 

drámatanár a tűzoltóőrs parancsnokát játszotta. A parancsnok arról beszélt, hogy tudja, 

milyen keményen dolgoznak az emberei, de fizetést emelni sajnos nem tud, helyette azonban 

volna lehetőség arra, hogy a bázist komfortosabbá tegyék a javaslataik, igényeik alapján, erre 

tudott támogatást szerezni.  Arra kérte a beosztottjait, hogy készítsenek közösen egy listát 

arról, milyen kényelmi dolgok hiányoznak a parancsnokságról, mivel javíthatnának a 

körülményeken, a munkaköri légkörön. (Főként étkezéshez köthető dolgok kerültek elő, pl.: 

melegszendvics-sütő, kávégép, csokigép stb.) Miközben a tűzoltók írják a listát, a parancsnok, 

váratlanul bejelenti, hogy másik őrshöz vezényelték, kéréseiket, ötleteiket már az új főnök 

fogja valóra váltani, amennyiben akarja. A búcsúkor azt is elárulja a parancsnok, hogy az egyik 

beosztottját fogja javasolni a posztra, de nem nevezi meg melyiküket. Az improvizáció a 

parancsnok távozását követően is folytatódik, most már az a fő kérdés, kit jelöljön a csapat 

vezetőnek. 

Vita alakult ki az utód személyéről, de csupán nevek hangoztak el, kiválasztási szempontokat, 

indoklást nem fogalmaztak meg a résztvevők. A beszélgetés a felszínen mozgott, nehéz volt 

érveket találni, kiből miért lehetne vezető. Mindez azt mutatta számunkra, hogy a résztvevők 

többsége ugyan belehelyeződött a fikcióba, de még nem sikerült tétet adni a játéknak. Ezért 

narráción keresztül osztottuk meg velük, hogy a parancsnokság részéről közömbös volt, a 

csapatból kerül-e ki az új parancsnok, és végül egy máshonnan érkező parancsnok került a 

csapat élére.  

Az új parancsnokról annyit tudott meg a csoport, hogy nagyon kemény, de jó szakember, és 

egy másik városból érkezik. Az információk megosztása után néztük meg az első találkozást az 

új vezetővel, akit a mentálhigiénés munkatárs alakított. Az első alkalommal az alakizálást 

gyakoroltatta, mivel tesztelni akarta az őrsöt, szakmailag mennyire felkészültek. Már az 

ismerkedéskor jelezte a határokat, és szigorú fegyelmet követelt meg. Ezután ugrottunk egy 

hetet az időben, és egy újabb alakizáláson keresztül megnéztük, hogyan hat az új vezető a 

tűzoltócsapatra: összeszedetté váltak, profin végezték a gyakorlatot. Mivel az alakizálás 

számunkra nem volt ismerős, így az egyik drámatanárt az egyik növendék segítette, mutatta, 

hogyan kell balra, illetve jobbra fordulni, hova és milyen ritmusban rakja a lábát. A 

segítségkérő és támogatásra szoruló drámatanár szerepe együttérzővé és segítőkésszé tette 

a növendéket. Ebben a kölcsönös tiszteletben hozta elő az új parancsnok a tűzoltók által 

összeállított listát, amelyet széttépett, megsemmisítve ezzel a nagyobb kényelem és 

otthonosság reményét. A lista széttépésével kerültünk közelebb a tűzoltóléttel való teljes 

azonosuláshoz, ugyanis a növendékek felháborodtak a parancsnok igazságtalan tettén. 



Ezt követően egy tablósort kértünk a növendékektől: egy égő panelházhoz hívják a tűzoltókat. 

Az általunk mondott képcímek alapján kellett mindenkinek megtalálnia a helyét a tablón, 

majd időre (visszaszámlálás alatt) meg is kellett alkotni az adott pillanatokat. Az első hat kép 

címe sorrendben: Pihenés a bázison; Megszólalt a riadó; Mindannyian a tűzoltóautóban; 

Veszélyes előzésénél megborul a tűzoltóautó; Megérkezik a csapat az égő házhoz; 

Mindannyian bent az égő házban. A cserbenhagyásos helyzethez érkezve, a hetedik képhez 

erősebb instrukciókat adtunk. A parancsnokot a drámatanár játszotta ismét, és ki kellett 

találnunk, hogyan került egyedül veszélyes helyzetbe.  A hetedik kép címe: A parancsnokunk 

veszélyes helyzetbe kerül. Az utolsó kép címét az egyik növendék adta: Megmentsem, vagy 

sem a parancsnokot? A csoport úgy döntött, hogy cserbenhagyja, nem segít neki.  

Ezután azt kezdtük vizsgálni, mi és hogyan történt, meghallgatva a „belső hangokat” arról, 

kinek mi volt a motivációja. Körben ültünk le, és megpróbáltuk kinagyítani azt a pillanatot, 

amikor a csapat úgy döntött, hogy nem segít a parancsnoknak; az égő házban vagyunk, és az 

akció közben elhangzott párbeszédet jelenítjük meg. Ezt a helyzetet azonban nem értette a 

csapat, a dupla csavar nem működött: ülünk, de a fikcióban éppen akciózunk. Eljátszottuk 

ugyan a vitát, de nehezen működött a helyzet. A döntő érv, hogy az égő házban hagyjuk a 

parancsnokunkat az volt, hogy nagyképű. Ezután azt kértük tőlük, hogy formálják meg 

magukban az égő házban rekedt parancsnokot, majd, akinek a vállát megérintjük, mondja ki 

hangosan, egyes szám első személyben, hogy ő a parancsnok, észrevette, hogy egyedül 

hagyták a tűzoltótársak, és mit gondol erről. A következő válaszok születtek: „Á, már megint 

itt hagytak!”; „Miért történik ez?”; „Azt hittem bátrabbak lesznek.”; „Csalódtam bennük.” 

Ezután tanári narrációval lendítettük tovább a történetet: visszatértek a tűzoltók a bázisra, a 

házban hagyva a parancsnokot. Nem tudják, mi van vele, bizonytalanság uralkodik rajtuk. 

Ekkor a tűzoltók főparancsnoka érkezik hozzájuk egy rövid elbeszélgetésre. A nagy csoportos 

improvizációban elhangzik, hogy a parancsnok kórházban van, bizonytalan, életben marad-e, 

ahogy az is, mi történt vele. Ezek után a főparancsnok körbejár, és egyenként mindenkinek 

megköszöni a munkáját, a bátorságát, gratulál, és kezet fog velük. A kézfogást vegyesen 

fogadták a tűzoltók: volt, aki nem nézett a parancsnok szemébe, de volt olyan is, aki nem akart 

kezet fogni vele, így jelezve, hogy emberileg nem tud mit kezdeni ezzel a gesztussal, hiszen 

cserben hagyta a főnökét. (Számunkra mindez világossá tette, hogy a résztvevők beleélték 

magukat a fikcióba, működtették a történetet.) A főparancsnok közölte azt is, hogy a 

parancsnok látogatható. Előkerült a „ki menjen be a kórházba, és mit mondjunk a 

parancsnoknak” dilemma. Ezt a helyzetet már kevésbé sikerült komolyan venniük a 

növendékeknek, három lehetőség merült fel: „jópofizni” kellene, olyat mondani neki, ami 

hihető, de tagadni mindent; úgy tenni, mintha mi sem történt volna; mindent rá kellene bízni 

a sorsra. 

Lezáró feladatként azt kértük a fiataloktól, hogy következő alkalomra írják meg, hogyan 

fejeznék be a történetet. Ehhez a napló keretet adtuk: „Mit ír a naplójába erről az esetről az 

általad alakított tűzoltó?” 

Összefoglalva: fontosnak tűnik, hogy már érkezéskor enerváltan ültek le a kezdő körben, ám 

késés miatt kihagytuk a „hogy vagytok, mi a helyzet veletek” kört, ami pedig segíthette volna 



az egymásra hangolódást. Fásultságukat, alacsony koncentrációs szintjüket és fizikai 

piszkálódásaikat nehezen tudtuk kezelni. Egy-egy pillanatot, jelenetet többször is el kellett 

ismételnünk, hogy komolyan vegyék az adott helyzetet, jobban beleálljanak a történetbe.  

Miközben dolgoztunk, az egyik csoport felfedezte a fotókkal teli paravánokat, amelyek egy 

kiállításról maradtak ott. A fotónézegetés teljesen elvonta a figyelmüket, így felajánlottuk, 

hogy az egész csoport gyorsan megnézhetik a képeket (amelyek az intézeti életet mutatták 

be), de nem éltek ezzel a lehetőséggel. Ebből okulva a paravánokat kitettük a térből, elkerülve 

a későbbi koncentrációs problémákat. Jobb lett volna már a foglalkozás elején elpakolni őket, 

de úgy véltük, a növendékek látták már a képeket, így nem fogja elvonni a figyelmüket. 

Szerencsésebb lett volna a szokásos üres teret létrehozni. 

Ezen a foglalkozáson majdnem végig nagy csoportos improvizációval dolgoztunk, mivel a 

szerepjátszás érdekelte a növendékeket; a szerepen kívülről végzett reflektálás azonban már 

kevésbé. Ritkán zökkentettük ki a fiatalokat ebből a térből, inkább hagytuk, hogy a fikción 

keresztül, szerepet játszva fogalmazzák meg gondolataikat. Úgy láttuk, hogy a tűzoltószerep 

nem vált be maradéktalanul, többen is elképzelhetetlennek tartották, hogy feláldozzák az 

életüket ismeretlen emberekért. A kötött téma, a cserbenhagyás mindannyiukat érdekelte, 

bár néhányan nehezen álltak bele a helyzetbe, úgy vélték, ők sosem hagynának cserben 

senkit.  

 

Hatodik foglalkozás 

2019. május 14., a javítóintézet iskolájának díszterme 

Ezt az alkalmat egy gyors „hogy vagyok ma?” kérdéssel indítottuk, kérve a növendékeket, 

hogy miután az 1-től 10-ig tartó skálán (ahol az 1-es azt jelenti, hogy nem jól, akár borús 

hangulatban van, míg a 10-es kitűnő kedvet takar) kiválasztották a pillanatnyi hangulatukra 

jellemző értéket, indokolják is a választásukat.  

 

Növendék: 10-es. 

Drámatanár: Miért? 

Növendék: Mert megyek innen a gyászba. 

Növendék: 4. 

Drámatanár: Miért? 

Növendék: Fáradt vagyok, meg megyek tárgyalásra. 

Növendék: Fogalmam sincs, hát általában, soha nem szoktam a hangulatomat 

értékelni, de most akkor egy 6-os kedvű vagyok, örültem, hogy megszabadultam az 

iskolától, nem is szerettem iskolába járni, a délután folyamán meg kettőtől telefonálás, 

háromtól négyig meg tudok énekelni. 

Drámatanár: Oké, köszi. 

Növendék: 6-os. Örülök valamennyire. 

Drámatanár: Miért? 

Növendék: Hogy miért, azt nem tudom. … 25-én jönnek majd anyuék. 

Növendék: Még csak 14-e van. 



Drámatanár: Hát akkor már csak tíz nap van vissza. 

 

A visszajelzésekből kiderült számunkra – nem meglepő módon –, hogy ez alkalommal is 

elsősorban a várakozás határozza meg a hangulatukat, vagyis az, mi fog velük történni hosszú 

távon, és nem az, amibe éppen érkeztek. Ezután osztották meg a növendékek egymással a 

tűzoltós történet egyéni befejezését: 

 

Növendék 1: Pár éve, mikor a parancsnokkal megtörtént a baj, én megbántam, hogy 

nem segítettem neki, csak hirtelen ideges voltam, ha visszafordítanám, megtenném. 

Ennyit írtam. 

 

Növendék 2: Feldobta a bakancsát a parancsnok, de megérdemelte, azért, mert nem 

engedte a kávégépet, legalább így lefőtt neki a kávé. 

 

Növendék 3: A tűzoltók parancsnoka egy lakásban odaégett. Szerintem 

megérdemelte, mert nagyon rossz volt a csapattal, sokféle gyakorlatokkal, 

szenvedésekkel. Aztán a cserbenhagyás után minden tűzoltó megváltozott, új életet 

kezdett, és csodás feleségük lett, és gyermekeik. A parancsnokot az isten nyugosztalja. 

 

Növendék 4: Ennyi év után nem tudom, hogy mi történt a csapattal, mert én már nem 

vagyok ott. Elmentem, mert a parancsnok megsérült. A parancsnokkal tartom még a 

kapcsolatot, mert az év tűzoltója vagyok, és ott segít nekem felkészülni. 

 

Növendék 5: Egy éve már hogy megtörtént. Pontosan egy éve kelek és fekszek egy 

gondolattal: Miért nem segítettünk? A csokiautomata többet ért, mint a parancsnok 

élete. Terelem gondolataimat, de nem bírok felejteni. Egy gondolat gyötör: Mi lett 

volna, ha segítünk? Meg kell tegyem, nem bírok ezzel a szánalmas élettel. 

 

Növendék 6: 2018-ban történt a parancsnok halála. Mai napig furdal a lelkiismeret. 

Tudom, hogy hogyan történt, mégis tartom a pofámat. Nagyon ideges vagyok. Talán 

el kellene mondanom az igazat. Még nem tudom mit tegyek. Tanácstalan vagyok, nem 

tudok ilyen emberekkel dolgozni. 

 

A tűzoltók között volt, aki másik parancsnokságra kérte magát, volt, aki maradt, ám 

lelkiismeret-furdalás gyötörte, és voltak olyanok is, akik úgy érezték, hogy a parancsnok 

megérdemelte a sorsát, hiszen nem figyelt oda a csapatra. Egyes befejezések szerint a 

parancsnok meghalt, emiatt megváltozott a hozzáállásuk a cserbenhagyás témájához. 

A hatodik, utolsó foglalkozásra egy olyan témát választottunk, amelyen keresztül indirekt 

módon gondolhatták végig a növendékek, mi lesz velük, hogyan változik az életük a 

javítóintézet vagy akár a börtön után. Az életutakkal való foglalkozással a jövőt vizsgáljuk. Egy 

olyan férfi életéről gondolkodtunk közösen, aki megjárta a javítóintézetet, de felnőttként 



boldog élete van. Olyan csomópontokat, problémákat kerestünk az életében, amelyek 

kihívást, küzdelmet jelentettek számára. A történetet ott indítottuk, hogy hősünk 17 évesen 

bekerül a javítóintézetbe, ahonnan 18 évesen szabadul. Befejezetlen mondat segítségével 

együtt találtuk ki, építettük fel a fiatal fiú karakterét: „Ez a srác olyan, aki…” A válaszokat 

felírtuk egy csomagolópapírra: együttérző, okos, humoros, bátor, merész, ravasz, tiszteletet 

adó, sportos, ügyetlen, nem tervez előre, ütőképes, csibész, szeretetteljes, csintalan, nem tud 

változni. Ezekkel a tulajdonságokkal, jellemzőkkel alakítottuk ki a fiú személyiségét, annyit 

kötve még ki, hogy a javítóintézet elhagyása óta 15 év telt el, és biztosan tudjuk, hogy boldog 

ember lett (hiszen az a folyamat érdekelt bennünket, hogy a résztvevők szerint miként lehet 

reálisan bejárni ezt az utat). 

Ahhoz, hogy a folyamatot meg tudjuk vizsgálni, először is tisztáznunk kellett, hogy a 

résztvevők kit látnak boldog embernek, szerintük mi kell a boldogsághoz. Nagy csoportban 

dolgoztunk közösen egy-egy részletes, a boldog élet alapjait bemutató kép elkészítésén. A 

növendékek által megjelenített elemek: BMW (ami 140-nel megy), barátok, saját vállalkozás, 

autószalon alkalmazottakkal, családi ház, család, egy vagy két gyerek. Összegezve: „A 

büszkeség 32 éves korára jelen van az életében.” 

Miután megnéztük és röviden elemeztük a képeken keresztül a boldogsághoz 

elengedhetetlen feltételeket, arra összpontosítottunk, hogyan juthatott el idáig az a 

fiatalember, akit korábban felvázoltunk. Azt kértük a növendékektől, hogy egyénileg készítsék 

el hősünk életútegyenesét, amely bemutatja, milyen lépésekben jutott el a szabadulás 

pillanatától a számára boldogságot jelentő dolgokig.  

Ahogy felolvasták a résztvevők saját elképzeléseiket, meglepően egybevágó életutak 

rajzolódtak ki. 

 

Növendék 1: 18 éves korára szabadult, továbbtanulás 19 évesen, szakmai érettségi 

vagy OKJ-s tanfolyamot végez el, 21 évesen szakács. Főiskolára 23 évesen ment el, 

ezután feleség, család 25 évesen, ház és kocsi 28 évesen, külön cég 28-29 évesen, 

cégcsicskák (alkalmazottak) 30 évesen, pénz, szabadság 32 évesen. 

 

Növendék 2: 18-19 év között OKJ-s képzés, ezután dolgozik, felesége 21 évesen lesz, 27 

évesen siker: gyereke van, aztán BMW, aztán jó sok pénze lesz. 

 

Növendék 3: 20 évesen már van egy OKJ-s szakmája, 24 évesen van munkahelye, 

BMW-t vesz, 27 évesen lesz egy barátnője, 30 évesen házasodik, 31 évesen saját háza 

lesz. 31,5 évesen lesz gyereke, 32 évesen lesz autószalonja. 

 

Növendék 4: 21 évesen leteszi az autószerelő szakmát, 22 évesen nyelvvizsgázik, 25 

évesen felesége lesz. 

 



Növendék 5: 19 évesen elhagyta azokat az embereket, akik nem hittek benne, szakács 

szakmája lesz 23 évesen, 24 évesen lesz gyereke, sok vállalkozása lesz, sokat énekelt 

28 évesen, focizott 28 évesen, edzett 29 évesen, cél elérése 32 évesen. 

 

Egy résztvevő szerint a férfinak már 20 éves korában családja, gyerekei vannak, de a többség 

23 éves kor fölé helyezte a családalapítást, gyerekeket, amit iskolai karrier előz meg. A 

jogosítvány megszerzése több növendéknél is megjelent, mint fontos esemény. Zárásképpen 

arra kértük őket, hogy adjanak címet a fiatal férfi általuk felvázolt életútjának: Életút; Rosszból 

jóba; Jing-jang; A cél elérése; Fény; Javítós javított útja; Változás; A történet magáról beszél. 

Az utolsó foglalkozást az eddigi alkalmak felidézésével zártuk. Meglepődtünk, hogy a sokszor 

tapasztalt figyelmetlenség ellenére, pontosan emlékeztek a történetekre. Először a 

szereplőket sorolták fel, majd rajtuk keresztül a témát is felelevenítették. A folyamat 

lezárásaképpen újra életre keltettük a Rács Rádiót, amin keresztül a hat alkalom reflexióját 

játékos úton, az első alkalomra visszautalva tudtuk keretezni: 

 

Rács rádiós (drámatanár): Mit mondana a hallgatóknak erről a hat alkalomról? Mire 

volt ez jó magának? 

Növendék: Hát, nekem nagyon tetszettek ezek a foglalkozások, meg oklevelet kapunk, 

meg minden. Főleg azok, amikor játszottunk, én voltam a Gergő, meg ilyenek. 

Tetszettek, meg jók voltak a szerepek, meg ilyenek. 

Rács Rádiós: Miért lesz ez jó magának? Nem lett volna jobb inkább a munkapadnál 

vagy suliban lenni? 

Növendék: Hát nem, mert ott nem szeretek lenni, itt meg szeretek. 

Rács Rádiós: De hát mit szeret benne? 

Növendék: Hát, hogy itt vagyunk közösen, meg itt vannak a földik, meg minden. 

Maguk is eljönnek azzal, hogy a javítós gyerekeken segítsenek. 

[...] 

Rács Rádiós: Milyen embernek látja magát? 

Növendék: Stabilnak. 

Rács Rádiós: Stabilnak? Hát az milyen? 

Növendék: Hát, jónak, jó embernek látom magam. 

Rács Rádiós: Az mit jelent, hogy jó embernek látja magát? 

Növendék: Hát tudja a temető, hát a rákot teszi ki, kit érdekel? 

Rács Rádiós: A lényeg, hogy jó embernek látja magát! Értem. Hogy jellemezné a saját 

jelenlétét az elmúlt hat alkalmon? 

Növendék: Hogy érti eztet? 

Rács Rádiós: Hát hogy nem kívülről kap egy jellemzést, hanem maga szerint olyan volt 

ezen a hat alkalmon… Ezt nem én mondom el, hanem.. 

Növendék: Én magamról? Szerintem jó voltam, csak néha jól, meg mindig 

bolondoztam, hülyéskedtem, nem figyeltem oda. Amúgy jó volt, meg kapunk érte 

oklevelet. … 



[...] 

Rács Rádiós: Hogy érezte magát? 

Növendék: Izé, jó volt ez a hat foglalkozás. 

Rács Rádiós: Csak? 

Növendék: Hát, ezen az utolsó foglalkozáson, nem tudom, szerintem [...] Jobb volt, 

mint az egész öt. 

 

Az életúton való gondolkodás lekötötte a fiatalok figyelmét. Az egyéni életút tervezésénél 

egyetlen növendéknek kellett csak segíteni, a többiek képesek voltak önállóan a munkára 

összpontosítani. A jövőről való gondolkodás, úgy tűnt nem csupán szerintünk hasznos téma; 

a dramatikus építkezésben eljutottunk addig, hogy szerepbe lépés nélkül, közösen tudott a 

csoport megterhelő, önreflexiós munkát végezni. A foglalkozás során a „nem tud változni” 

attitűd mellett megjelent a változásra való képesség lehetősége is. A záró foglalkozáson a 

növendékek nagyon jókedvűek, fesztelenek voltak, közel a tárgyalásukhoz, és tudták, hogy 

velünk is ez az utolsó találkozás.  

 

Következtetések 

 

A foglalkozássorozat intézményi keretei 

Az intézmény által kidolgozott projektbefogadási protokoll a dramatikus folyamat minden 

részére biztosította a projektben részt vevő szakemberek támogatását. A kötelező 

információátadáson felül minden alkalmat megelőzött egy általános egyeztetés arról, milyen 

az intézményi hangulat, illetve melyek voltak a csoportban részt vevő növendékekkel történt 

fontosabb, tudható események. Az alkalmak lezárása után közös visszajelzést és értékelést 

tartottunk, amelyen a folyamat, a növendékek viselkedése, valamint a választott dramatikus 

eszközök és az együttműködés módja került átbeszélésre, kontextusba helyezésre.  

A foglalkozások a javítóintézethez tartozó iskola dísztermében kerültek lebonyolításra. Ez 

mind nekünk, mind a résztvevőknek biztonságot nyújtott. Számunkra azért, mert így 

megszokott közegben tudtunk alkalomról alkalomra építkezni. Az állandó helyszín biztosítása 

az intézmény részéről kifejezte, hogy a program fontos számukra is, ez a támogató háttér 

nagyban segítette a közös munkát a növendékekkel. A díszterem alkalmas helynek bizonyult, 

az optimális mégis az volna, ha a drámaórák egy csoportfoglalkozásokra kialakított térben 

valósulhatnának meg, hiszen egy vegyes felhasználású helyiség nem minden funkciójában 

támogatja a csoportfolyamatot. 

Minden foglalkozás előtt előkészítettük a teret, körbe raktuk a székeket, így vártuk a 

növendékeket. A terem visszarendezése már közösen zajlott az alkalmak végén. Ezekkel az 

egyszerű térkezelési rítusokkal ünnepélyessé tettük a csoportidőt, leválasztottuk azt az 

intézmény mindennapjairól: a nyitás előkészítésével a magunk részéről kifejeztük a 

tiszteletet, a közös zárás pedig segítette őket visszazökkenni az intézeti légkörbe. 

A foglalkozások kb. 90 percesek voltak. Mivel a növendékek jelenlétét erősen befolyásolta, 

meghatározta, mi történik éppen az intézet zárt világában, hasznos volt egy órával korábban 



érkezni az intézetbe. A mentálhigiénés szakember segítségével igyekeztünk a lehetőségekhez 

mérten megérteni, milyen állapotban, milyen körülmények között vannak éppen a 

növendékek, hogy még nagyobb esélyünk legyen hatékonyan reagálni egy-egy közösen 

generált helyzetre. 

Több ízben előfordult, hogy a növendékek – más kötelező intézményi program miatt – késve 

érkeztek a foglalkozásra, vagy közben kellett távozniuk (pl. orvosi vizsgálatra). Ezek a tényezők 

nem támogatták a folyamat pontos tervezhetőségét és a kivitelezést. Az előzetes 

egyeztetések ellenére az intézményi rend és a drámás szakemberek egyéb elfoglaltságai miatt 

a tervezett periódus nem tudott pontosan megvalósulni. Ez az időben gyengén orientált 

növendékek állandóság- és biztonságérzetét nem támogatta.  

 

A tanítási dráma pedagógiai keretei 

A tervezést a kitűzött célok szem előtt tartásával mindkét csoportban csak az első találkozás 

után véglegesítettük. Az első csoport esetében az első találkozás megerősítette a tervezett 

ívet, a második csoportnál viszont elbizonytalanította; a résztvevők hozzáállása a drámás 

gondolkodáshoz ugyanis nem volt egyforma, a csoportdinamika, illetve a viselkedési normák 

nagyban különböztek egymástól. A két tanításidráma-folyamat után megerősítést nyert az a 

feltételezésünk, hogy az egyes csoportok diktálják a tempót, jelzik, mit és hogyan bírnak el, és 

annak érdekében, hogy hatékony folyamat jöhessen létre, ezekre mindenképpen reagálnunk 

kell. A hat-hat alkalom összességében mindkét csoportnál a konvenciókba és a közös nyelvbe 

való stabil megérkezést szolgálta; stabil, kreatív munkára ezek birtokában volna lehetőség. 

Érdemes volna végiggondolni, hogy ebben a speciális keretrendszerben egy hosszabb, 

nagyobb gyakoriságú és kiszámíthatóbb folyamat hogyan tudna megvalósulni nyolc esetleg 

tíz alkalomból álló drámafolyamat révén. A foglalkozás időtartama az első csoport 

terhelhetőségét figyelembe véve lehetett volna hosszabb, a második csoportnál azonban a 

rendelkezésünkre álló 90 perc is olykor a figyelem és együttműködési képességek határát 

súrolta. 

A tegeződést nem ajánlottuk fel a növendékek számára. A két dramatikus folyamat 

tapasztalata egyaránt azt mutatta, hogy ez helyes döntésnek bizonyult. A felkészülés 

szakaszában ugyanis tisztáztuk, hogy ezen a zárt helyen ez egy olyan ismeretlen viszonyt 

teremtene felnőtt és fiatal között, amivel a résztvevők nem tudnának élni, zavarba hozná 

őket. Gábor bácsivá és Anita nénivé válva azonban a partneri viszony egy fontos jelölőeszközét 

elvesztettük a folyamat elején. A partneri viszonyt – ami a motiváció fenntartásának is 

alapvető eszköze – elsősorban a közös gondolkodás élményével, a „mi sem tudjuk a választ a 

kérdésekre” és a „mi is a csapat egy tagja vagyunk” érzet erősítésével tudtuk fenntartani. 

Két drámatanár és az intézet mentálhigiénés csapatának egyik tagja vitte végig a két 

foglalkozássorozatot. A két drámatanár egyike férfi, a másik nő, a helyi szakember férfi volt. 

A növendékcsoportokban csak fiúk voltak. Ez a tény nagyban befolyásolta a 

történetválasztást: olyan helyzeteket kerestünk, amelyekben a férfiszerepek vannak 

túlnyomó többségben, mert a lányt játszó növendéket könnyen melegnek bélyegezte volna a 

csoport. Már tervezéskor is kerültük a szexualitást megidéző helyzeteket: pl. négykézláb 



elhelyezkedő szereplő mögé ne álljon egy másik résztvevő; a „gondolatkihangosítás” 

helyzeteknél ne érintsük meg a növendékek vállát (az életkori különbség miatt ez inkább csak 

az első csoportnál jelentett volna kockázatot). 

 

A szabályjátékok és a történetek használata 

A szabályjátékok olyan csoportosan végezhető, készség- és képességfejlesztő célt szolgáló 

gyakorlatok, melyeket a résztvevők által betartott szabályok működtetnek. Mindegyik tanítási 

drámaóra elé terveztünk egy szabályjátékokból álló feladatsort. A szabályjátékokat azért 

tartottuk fontosnak a sorozat elején, hogy a fiatalok ezeken a gyakorlatokon keresztül 

közelebb kerüljenek társaikhoz, jobban megismerjék egymást. Segítségükkel csapatot 

akartunk építeni, illetve bemelegítő és ráhangoló funkciójukat is szerettük volna kihasználni, 

de a növendékek sajnos nem élvezték ezeket a gyakorlatokat. 

Az első és a második csoport a szabályjátékokat vizsgálva különbözött egymástól. Az első 

csoport becsületből játszotta ezeket, szabálytudatuk erősebb volt, míg a második csoport 

többnyire levált ezekről a gyakorlatokról. A két folyamat után úgy látjuk, hogy a tanítási 

drámaórák előtt vagy mellett, illetve rövid távon működtetett sorozatban a szabályjátékok 

nem eléggé eredményesek a képesség- és készségfejlesztés terén. Ha a másfél órás 

alkalmakat kizárólag szabályjátékokra építettük volna, elképzelhető, hogy a sorozat végére a 

résztvevők hozzászoknak, megszeretik a munkaformát és pedagógiai hatásuk is lett volna. Itt 

azonban a tanítási drámaórák előtti bemelegítés, csapatépítés részeként nem hozták a tőlük 

elvárt hatást. 

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a szabályjátékok egy ponton túl nem voltak elég 

érdekesek számukra, a legtöbbször meg akarták kerülni a szabályokat. A társak megismerését 

célzó játékok esetében előfordult az is, hogy a céllal ellenkező hatást értünk el. Ebben a 

közegben az igazmondással és az őszinte válaszokkal a növendékek támadási felületet 

kínálnak a csapattagok számára, amivel azok visszaélhetnek. Ugyanakkor a szabályjátékok 

helye a folyamatban több kérdést is felvet. Míg a szabályjátékok körül kialakuló frusztráltság 

és motiváció hiánya a tanítási dráma kibontakozását és folyamatát is akadályozhatja (sőt, a 

drámatanár csoportmegtartó képességét is veszélyeztetheti), addig az intézeti javító, nevelő 

munkában a szabálytartás belső képességének erősítése fontos feladat és cél. A speciális 

csoporthelyzetek arra teremtenek lehetőséget, hogy a növendékek ideiglenesen kilépjenek a 

javítóintézet erős és gyakran korlátozó szabályrendszeréből, és egy védett, elfogadó és 

támogató közegben gyakorolják a szabálytartást és az együttműködéshez szükséges szociális 

készségeket, képességeket. A végső cél, hogy az intézetből kikerülő növendékek elviselhető 

frusztrációval járó belső képességévé váljon a társadalmi szabályok betartása. Ez a téma 

rávilágít arra, hogy az intézmény és a kívülről érkező szakemberek összehangoltsága és közös 

célmeghatározása elengedhetetlen annak érdekében, hogy az intézetben folyó nevelő munka 

és a kívülről érkező projekt kiegészítsék, erősítsék egymást. 

Előzetesen úgy terveztük, hogy mind a két csoporttal ugyanazt a drámaóra-sorozatot visszük 

végig, a két csoport közötti különbség azonban keresztülhúzta a számításainkat. Az első 

csoport növendékei képesek voltak megfogalmazni a gondolataikat, véleményüket, együtt 



tudtak működni egymással, míg a második csoportban nem valósult meg az együtt 

gondolkodás, a mélyben ellentétek feszültek, a növendékek alacsonyabb intellektuális 

képességekkel rendelkeztek és a gondolkodásmódjuk kevésbé volt differenciált. 

Az első csoportba ezért mesét is bátran vittünk, azon keresztül vizsgálódtunk, míg a második 

csoportnál már az első alkalommal azt éreztük, hogy hiába fiatalabbak, nem lesznek nyitottak 

a mesékre. Náluk jobban működtek azok a történetek, amelyhez hasonló szituációkat már 

személyesen megtapasztaltak, amelyek már megjelentek, vagy elképzelhető, hogy 

megjelennek majd az életükben. Ezekben könnyebben tudtak gondolkodni, jobban rá tudtak 

hangolódni. Ilyen volt például az abortusz témája, amely nagy hatással volt a csoportra.  

 

Csoportdinamikai kihívások 

Az első csoportban kiegyenlítettebbek voltak az erőviszonyok, míg a másodikban volt két 

különösen érzékeny fiú, miközben a többiek „cinkelő, nyomulós” srácok voltak. Az első csapat 

tagjai kíváncsian fordultak társaik felé, míg a második csoport növendékei nem igazán 

érdeklődtek egymás iránt, vagy tartottak egymástól. Mivel a második csoportnál a fizikalitás 

erősebben jelent meg, igyekeztünk mozgalmas, impulzív helyzeteken alapuló történeteket 

választani. Az elsővel ellentétben a második csoportnak a gondolkodás, analizálás, értelmezés 

nem volt az erőssége, ezért döntöttünk úgy, hogy inkább a szerepben létezést és a szerepből 

való cselekvést erősítjük velük, a reflexiót pedig lerövidítettük. 

Az első csoport 10 fővel indult, 6-an maradtak a végére: 4 fő szabadult vagy másik 

javítóintézetbe, börtönbe került a folyamat során. Az első csapat kiegyensúlyozottabban volt 

jelen a folyamatban, egy hangadó volt köztük, de a folyamat végére ő is oda tudott figyelni a 

többiekre, nyitott feléjük. 

A második csoport 9 fővel indult és 9 fővel zárult, a folyamat közben egyikük sem szabadult, 

egyikük tárgyalását sem zárták le. Egy kisebb csoport kevesebb fegyelmezést igényelt volna: 

három hangadó volt közöttük, akik húzták magukkal a többieket. Mindhárman hallgatóságot 

építettek maguk köré, akiket folyamatosan szórakoztattak. Három ilyen csapatot már nehéz 

volt kezelni; a barátokat a két csoportban zajló munkánál szeparáltuk egymástól, így 

hatékonyabban dolgozhattak, nem tudták egymást kivonni a játékokból.  

Egy növendék esetében éreztük azt, hogy hátráltatja a csoport működését mind résztvevő, 

mind megfigyelői státuszban. Két foglalkozás után úgy éreztük, nem szánhatjuk a maradék 

négy alkalmat ennek a növendéknek a szocializálására, tekintve, hogy ilyen rövid idő alatt ez 

a cél nem valósulhatott volna meg. Nem volt könnyű ezzel a helyzettel megbirkóznunk, mivel 

nem volt eddig gyakorlatunk ilyen döntések meghozatalában. Egy félreértés következtében 

azonban ez a növendék is visszakerült a csoportba, így a hat alkalomból csupán egyet 

mulasztott. Nyitottan álltunk az új helyzethez, és a visszafogadott növendék szempontjából, 

úgy gondoljuk, jól döntöttünk, a csapat munkáját viszont megnehezítettük a jelenlétével. 

A második csoport tagjai jellemzően nehezen azonosítottak érzelmeket állókép, tabló, egy 

helyzet értelmezésénél, nehezen olvastak testtartásból, arcról, gesztusokból. Az első csoport 

sokkal érzékenyebben, empatikusabban működött csoporton belül és a történetekkel 

kapcsolatban is. Mivel ezek az attitűdök a második csoport esetében nem voltak adottak, az 



érzelmek kódolását inkább célként fogalmaztuk meg. A két csoport intellektusban és 

attitűdben is jelentősen különbözött egymástól: míg az első csoportban volt létjogosultságuk 

az analizálós, gondolkodós helyzeteknek, és könnyebben haladtunk a történetekkel, addig a 

második csoporttal magatartási, fegyelmezési problémák miatt szinte mindig kifutottunk az 

időből, az ő figyelmüket intenzívebben kellett lekötnünk, ne lépjenek ki a fikcióból. 

 

A motiváció fenntartása 

A növendékek visszajelzései alapján az első csoport számára magas presztízzsel bírt, hogy 

részt vehettek a drámafoglalkozásokon, és nagy lendülettel folytatták volna tovább a munkát. 

A második csoportra ez nem volt elmondható, amit az is befolyásolt, hogy alakulása 

pillanatában az intézményt konfliktusok terhelték. A csoporthoz való tartozás és a 

folyamatban való részvétel minél nagyobb érték a növendékeke számára, annál inkább 

igyekeznek maximálisan kihasználni a folyamatban rejlő pozitív lehetőségeket. A nevelők és 

pedagógusok kommunikációja felerősítheti, de akár ki is olthatja ezen értékeket. Ennek 

előkészítésére érdemes még nagyobb hangsúlyt fektetni a következő folyamatoknál. 

Nem várt motivációs eszközt találtunk az oklevelek kiadásában. Tárgyalás előtt a növendékek 

jelezték, hogy nagy szükségük lenne rá. A második csoportnál már hangsúlyosan került elő, 

hogy számítanak a papírra, ezért hajlandók dolgozni is. Az oklevél megvonásának lehetősége 

működtette olykor a fegyelmezést is: „Csak az kapja meg a végén az oklevelet, aki energiát 

tesz ezekbe a találkozásokba”. Az első csoportnál az oklevél nem vált a jutalmazás tárgyává, 

nekik foglalkozások önmagukban is jutalmat jelentettek, mert ezen keresztül kiszakadhattak 

a megszokott intézetbeli mindennapokból.  

Fontosnak láttuk megosztani velük a véleményünket és egy-két információt magunkkal 

kapcsolatban: vannak-e gyerekeink, melyik filmet szeretjük, tudunk-e rajzolni. Ez a 

személyesség segített abban, hogy ők is felbátorodjanak, és megosszanak velünk és a 

többiekkel egy-egy saját élményt, történetet.  

Kihívást jelentett a növendékektől érkező személyes visszajelzések kezelése. A 

foglalkozásokról kifelé menet mindig a civil énünket szólították meg, odaszóltak, reflektáltak, 

elmondták, hogyan látnak minket. Az egyik résztvevő például annak a hiábavalóságát 

fogalmazta meg, hogy ő meg is változhatna, de ami kint vár rá, az úgysem változik (egy báty, 

aki másként látja az életet, vagy egy nehéz anyagi körülmények között élő szülő). A 

növendékek egy-egy történeten keresztül érezték a változás lehetőségét, ám a foglalkozások 

végén jelezték, hogy ez csak úgy működne, ha kint támogató környezet várná őket: akkor 

valóban lenne rá esélyük, hogy másképp folytassák az életüket. 

 

Szakmák közötti együttműködés  

A drámatanárok párban dolgoztak, ami végig jól működött. Drámatanári nézőpontból 

elengedhetetlennek tűnik, hogy a javítóintézet részéről végig jelen legyen egy szakember, aki 

pedagógusként és terápiás szakemberként dolgozik az intézetben, és segíthet megérteni, 

elemezni a fiatalok motivációit, viselkedését. A tanítási drámát minden esetben az egyik 

drámatanár vezette, a másik pedig játszott a jelenetekben, kis csoportot vezetett, a 



mentálhigiénés csapat szakemberét bevonta egy-egy helyzetbe szereplőként vagy csoport 

vezetőjeként. Az óra levezetése minden esetben egy személy kezében összpontosult.  

Az intézmény többi dolgozójával való szoros kapcsolattartás, a növendékekre vonatkozó 

írásos visszajelzés nagyban segítette a rendszerbe való beágyazottság és támogatottság 

megőrzését. Az iskolai és délutáni nevelők a pedagóguscsoportban átélhették és 

megismerhették a tanítási dráma adta lehetőségeket, ami érezhetően nagyobb bizalmat 

eredményezett a projekt irányába. Fontos, hogy az intézményi dolgozók minél szélesebb köre 

legyen tisztában az újonnan érkező módszerrel, mert annak hatékonysága és sikeressége 

nagyban múlik azon, hogy a helyi szakemberek konstruktívan fogadják és egészítik-e ki a 

drámatanárok munkáját. 

A javítóintézet szakembere és a drámapedagógus közös jelenléte egyszerre két keretrendszer 

együttes megtartását erősíti. Előnyei ennek az együttműködési módnak, hogy a 

drámapedagógusnak az intézményi keretek betartásáért nem kell megküzdenie, és nem 

fordul elő az sem, hogy információ hiányában nem tudják fenntartani a szabályokat. Sem a 

túlzott kontroll, sem annak teljes hiánya nem szolgálja sem az intézeti nevelés, sem a tanítási 

dráma céljait. 

Összességében elmondható, hogy az intézményi dinamika, illetve a csoportban részt vevő 

növendékek képességeiben tapasztalható különbségek, a konstruktív magatartás hiánya 

nagyban befolyásolta a dramatikus munka minőségét, illetve az alkalmazható konvenciókat, 

ezért a drámatanárok szakmai rutinján túl a rugalmasság és a magas kudarctűrés tette 

lehetővé a dramatikus folyamat minőségi megvalósítását. 

 


