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1. Bevezető 

 

Lipták Ildikó 

 

„Ha nagy leszek, én másképp fogom csinálni.” 

„Ha én volnék a miniszterelnök…” 

„Ha gazdag lennék…” 

„Ha lenne egy időgépem…” 

Ilyen, és ehhez hasonló mondatok, gondolatok gyakran fogalmazódnak meg a gyere-

kek és a fiatal emberek fejében. A szakértői dráma pedig éppen erre az ambícióra 

épít: olyan fikciót kínál a tanár és a tanulók számára, amelyben – képzeletben – valódi 

megoldásokat kereshetünk azokra a problémákra, és válaszokat azokra a kérdésekre, 

amelyek a mindennapi életben körülvesznek minket. A szakértői dráma a tankönyvek-

ből kiemeli és emberivé változtatja a tudományt, és idejét múlttá teszi azt a sok száz 

éves, kiábrándult diákkérdést: „Mikor lesz nekem erre szükségem az életben?” 

A szakértő köntösében tanulni, azaz tanulmányozni és használni a tananyagot hasonló 

lehetőségeket kínál, mint a projektpedagógia eszköztára. A szakértői dráma projekt-

szerű (projektorientált) oktatást jelent: a tantárgyak úgy integrálódnak a gyerekek 

tevékenységeiben, ahogyan a való életben, és rendre egy probléma megoldásán, egy 

nagyobb feladat teljesítésén, valaminek a létrehozásán dolgozunk. Lehetőséget ad 

ugyanakkor arra is, hogy a résztvevők saját életkorukat, képességeiket meghaladva, a 

szakértő magabiztosságával és a bölcs kutató kíváncsiságával vegyenek részt és vál-

laljanak felelősséget a saját tanulási folyamatukban. A szakértői dráma még több le-

hetőséget ad számunkra, mint a projekt, hiszen a fikció is becsatornázható a munkába 

a valós tanulás érdekében. Egy Radnóti Miklósról szóló projekt során pl. könyvekben 

és levéltári anyagokban kutakodva nagyon sok hasznos információhoz juthatunk. Ha 

ugyanezzel szakértői drámában foglalkozunk, „találkozhatunk és interjúzhatunk” olyan 

emberekkel, akik „első kézből” szolgáltathatják számunkra az irodalmi anyagokban 

talált információkat. 

Fikció, valóság, kompetencia, közösség, cél-orientáció, kíváncsiság, valós eredmény és 

valós tudás. Szakértői dráma. 
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2. A szakértői játék használata más tantervi 

területek tanításában 

 

Dorothy Heathcote – Gavin Bolton 

 

Magyar nyelven megjelent a Drámapedagógiai Magazin 17. számában (1999/1.): Ta-

nítsunk drámával! (3. fejezet)   

Eredeti mű: Dorothy Heathcote – Gavin Bolton: Drama for Learning – Dorothy 

Heathcote’s Mantle of the Expert Approach to Education, Heinemann, NH, Portsmouth, 

1994.  

Bár minden iskolai tanterv nagy valószínűséggel számos tantárgyat tartalmaz, ha fel-

ismerjük a tanterv mélyén meghúzódó személyes, szociális, társas és megismerő jel-

lemzőket, az meg fogja mutatni nekünk a belső összefüggéseket, és az iskola egyes 

tanulási területekre vonatkozó általános célrendszerét. A brit nemzeti tanterv ezeket a 

tantárgyközi összefüggéseket „dimenzióknak” nevezi. 

 

A szakértői játék különös jellemzője, hogy az egyes tantárgyakat a tanterv egészének 

oldaláról vizsgálja; ez a szakértői játék, mint megközelítésmód egyik központi gondo-

lata. Bármelyik tantárgyról vagy tanulási területről legyen is szó, az a különböző tu-

dásterületek széles köréhez kapcsolódik, ennek eredményeképpen pedig – és ez a 

lényeg! – a tanuló is megérti, hogy ezek a területek szoros kapcsolatban állnak egy-

mással. 

Ezt a dimenziót az egyes tanterv-dokumentumok egyértelműen meghatározhatják, 

elvi megerősítésük ugyanakkor nem garantálja, hogy az egyes tantervi területek közti 

kapcsolatokat a tanár valóban kiaknázza, illetve a tanulók valóban felismerik. Sőt, a 

hagyományos tanítási módszerek éppen ennek lehetősége ellen hatnak. Az, hogy a 

tantervet különböző tantárgyakra bontják, közvetett módon az egyes tantárgyi tartal-

mak egymástól elkülönített tanulására szólítja fel a tanulókat. Néhány iskola és ta-

nárképző intézmény már felismerte ezt a veszélyt, és legalább az óvodai és kisiskolás 

csoportokban megpróbálja ellensúlyozni ezt a hatást azáltal, hogy „projekteket” vagy 

„témákat” határoznak meg. Ez általában úgy működik, hogy a tanár óriási erőfeszíté-

sek árán megpróbál olyan projekteket tervezni az osztálya számára, melyeken keresz-

tül az összes tantárgy anyaga közvetíthetővé válik, miközben a folyamatosság és egy-

ségesség élményét is nyújtja. 

A felszínen ez a törekvés nagyon is kielégítőnek tűnik. A tanulók egy projekten dol-

goznak – mondjuk, az időjáráson –, amelyben helyet kapnak a földrajz, a matematika, 

a természettudományok, a nyelvhasználat, az irodalom, vagy akár még a zene egyes 
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témakörei is. Minderről pedig azt állítják, hogy ez az adott téma belső megtapasztalá-

sát szolgálja.  

A különböző, az időjárással kapcsolatos tevékenységek ugyanakkor nem szükségsze-

rűen kínálják a teljesség dimenzióját. Ami végül is a tanulókban megmarad, az legfel-

jebb annak megtapasztalása, hogy az időjárásnak hányféle különböző aspektusa van. 

 

A tudás és a felelős ember 

Amikor egy témát részeire bontunk, szükségszerűen kategória-alkotásra kényszerü-

lünk. A tudásnak ugyanis nincs középpontja. Csak egy cím van, és annak számos al-

pontja. A szakértői játék a tudás egészének kínál középpontot: a tudástartalmakat a 

tanulók minden esetben a felelős ember oldaláról tapasztalják meg. A részek és az 

egész közti kölcsönös kapcsolat tehát megkérdőjelezhetetlen. A rész – bizonyos érte-

lemben – azonossá válik az egésszel, és fordítva.  

 

A felelős ember nyújt is valamit, nemcsak elfogad 

A szakértői játék résztvevőinek kerete minden esetben a következő: valamely cégnek, 

vállalkozásnak elkötelezett személyek. Ez a keret alapvetően meghatározza a tudással 

szembeni viszonyukat. Sosem lehetnek egyszerű befogadók, akiknek mások mondják 

meg, mit kell tudniuk. Csak olyan emberekként vehetnek részt a folyamatban, akik 

felelősséggel tartoznak a történések iránt. Ez a felelősség azonban nem a tudás iránti 

közvetlen felelősségként jelenik meg (bár paradox módon a tanulók közvetetten éppen 

ezt tapasztalják meg), hanem a cég és tevékenysége iránti felelősség formájában. 

A tudástartalmak információvá, bizonyítékká, forrássá, meghatározássá, feljegyzéssé, 

útmutatássá, szabállyá, elméletté, képletté, tárggyá válnak, melyek mindegyike to-

vább elemezhető, vizsgálható marad. A tanulás aktív, közvetlen, céltudatos megköze-

lítésmódjával állunk tehát szemben, melyben a tudást nem csupán befogadni, de al-

kalmazni is kell. 

A tanárnak tehát úgy kell megterveznie a folyamatot, hogy a tanulók és az informá-

ciók között folyamatos kommunikációs viszony jöhessen létre. Az ilyen típusú terve-

zést jól szolgálhatják az alábbi lépések, melyek mindegyike egy kérdés köré épül. 

Nézzünk egy olyan példát, amelyben a szakértői játék kontextusát egy farmergazda-

ság tehenészete adja: 

 

Kérdések: Válaszok: 

1. Miről kell a tanulóknak információt 

szerezniük?  

1. Az információknak a genetika terüle-

tére kell vonatkozniuk, tizenkét évesek 

számára feldolgozható formában. 
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2. Milyen keretben kellene az infor-

mációszerzésnek zajlania? 

2. A tanulók mezőgazdasági technikusok 

lesznek, akik egy indiai farmergazda-

sággal kapcsolatos kutatásban vesznek 

részt.  

 

3. Milyen formában és módon fog-

nak a tanulók első alkalommal 

szembesülni az információval? 

3. Az információ egy angol farmer fel-

jegyzéseinek formájában fog megjelen-

ni. A farmer harminc év alatt feljegyezte 

a tehenek összes genetikai adottságát, 

illetve a szaporulatot és a tejhozamot. A 

feljegyzések számítógépes feldolgozás 

formájában, illetve a kezdők számára 

könnyen hozzáférhető írásos formában 

is megtalálhatók, különösen a genetikai 

információk. Például minden tehénnek 

és bikának neve és száma van, és így 

könnyedén visszakereshető a génbank-

ban őrzött információ. 

 

4. Milyen feladatok vagy feladatso-

rok mentén fogják a tanulók feltárni 

az információt? 

4. A kutatási program mint keret azt 

várja el a mezőgazdasági területen dol-

gozóktól, hogy használják meglévő ge-

netikai ismereteiket annak kidolgozására 

és illusztrálására, hogy a „normális” (fe-

kete és fehér) tehenekből álló csorda 

hogyan csökkenthető, illetve a fehérek 

száma hogyan növelhető annak érdeké-

ben, hogy az indiai farmok nehezebb 

körülményei között is meg tudjanak élni. 

(Ez egy valódi probléma: Indiában van-

nak olyan farmok, ahol csak nagyon 

kicsi fehér tehenek élnek meg, mert a 

legelők nagyon gyérek.) Minden szüksé-

ges információ megtalálható a feljegyzé-

sekben. A pontos feladat a méretek 

megváltoztatása és a színek előrejelzé-

se. 

A feljegyzések egy nagy papírlapon vagy 
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a táblán is láthatóak – ezeken a farmer 

feljegyzéseiben is alkalmazott géntérké-

pek szerepelnek.  

 

 

5. Milyen eszközök szükségesek 

a feladat végrehajtásához? 

5. Géntérképek, feljegyzések, írásos 

anyagok, különböző színekkel megjelölt 

leszármazási vonalak. A biológia tanár a 

farmer szerepében, akinek ugyanakkor 

nem szabad túl gyorsnak lennie saját 

feljegyzései ellenőrzésében. Ez a „las-

súság” része annak a folyamatnak, 

melynek eredményeképpen nem el-

mondjuk, hanem feltáratjuk az informá-

ciót.  

 

6. Milyen formában fogjuk rögzí-

teni a megszerzett információt 

annak érdekében, hogy az ké-

sőbb is alkalmazható legyen? 

6. Az információ végső formájában egy 

szakcikkben fog megjelenni, mely a 

farmergazdákat arra szólítja fel, hogy 

elkövetkezendő öt évben vegyenek részt 

az ott leírt programban.  

 

A felelős ember, aki túllép saját korlátain 

A tanulási készenlét elmélete (amely Piaget-től és másoktól származik) hibás módon 

korlátokat állít a tanulói teljesítménnyel szemben. Nem veszi figyelembe Vigotszkij 

megfigyelését a társadalmilag meghatározott tanulási környezetről, azaz arról, hogy 

egy őt hatalommal felruházó ember jelenlétében a gyermek a feladatmegoldások so-

rán túl tud lépni saját korlátain. A tanári szerepbelépés ezt a funkciót kívánja felerősí-

teni. A tanár szerepén keresztül magas elvárásokat támaszt a szakemberek számára, 

melyek elsőre elérhetetlennek tűnnek, ám idővel a tanulók egyre inkább próbálják 

megközelíteni azt. A tanulónak, minthogy egy felelős személy szerepébe helyezték, 

nincs más választása, mint saját képességeit meghaladó feladatokra vállalkozni, és 

ilyen módon áttörni a merev határokat. Nézzünk két példát arra, amikor kisgyermekek 

a laterális gondolkodásukat használják: 

1.  Hatéveseknek rózsakertészekként segíteniük kellett az 1920-as pilótát, Amy 

Johnson-t, hogy gépével elhagyhassa a kertjüket, ahol üzemanyaghiány miatt 

kellett landolnia. Azt tanácsolták neki, hogy soha ne szálljon a kékség fölé, mert 

„soha többet nem fog tudni visszajönni”. Amikor megkérdezte, hogy miért, azt 
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mondták neki: ennek az oka „valami, ami összefügg a bolygó formájával”. 

2.  Kilenc éves gyerekek, akik orvostörténeti tanulmányokat folytató hallgatók sze-

repében voltak, megmagyarázták dr. Lister „képmásának”: az ő XIX. századi 

munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a mai orvosok steril sebkötöző anyagokat 

tudjanak használni, továbbá az ő merev sztetoszkópját a jövőben az autószere-

lők fogják arra használni, hogy a motor belső hangjait figyeljék, illetve a még 

meg nem született gyerekek szívdobogását is lehet majd vele hallani.  

 

A felelős ember látja maga előtt az utat 

Már a legelső feladat kapcsán a tanulóknak érzékelniük kell, hogy „megyünk valamer-

re”. A szakértői játék kezdetben a legszűkebb úton halad, egy olyan úton, amely lát-

szólag véget ér a feladat megoldásával – az iskolai munka legnagyobbrészt általában 

ilyen –, az első feladat végrehajtása ugyanakkor a tanulót arra hívja, hogy visszate-

kintsen az addig megtett útra, és előre nézzen a következő, tágabb lehetőségeket 

nyújtó lépés irányában, azaz többet lásson abból, merre is halad. Ahogy pedig egyre 

inkább megtanulja ezeket a szélesedő tapasztalatait megosztani társaival, látja a fel-

adatból adódó felelősségét, egyre inkább átfogó képet kap az általa bejárandó tájról. 

Ez az a dimenzió, amely a szakértői játék számára alapvető fontosságú, és a hagyo-

mányosan tanított tanulók gondolkodásmódjából oly gyakran hiányzik.  

(…) 

Szauder Erik fordítása 
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3. Példák a „szakértői játékra” 

 

Szauder Erik: A „szakértői játék” alaptörvényei. In: KAPOSI L. (szerk.): A dráma taní-

tása. Segédlet az 1-2. osztályban tanítók számára. 43-47. old. Kerekasztal Színházi 

Nevelési Központ, Gödöllő, 1999 

 

1. (Dorothy Heathcote nyomán) Középkori szerzetesek levelet kapnak a püspöktől, 

melyben felkéri őket a kolostori életmód és regulák kódexbe foglalására, ám ehhez 

a munkához elengedhetetlen, hogy a szerzetesek kolostorukhoz egy új kódexíró-

szobát tervezzenek és építsenek. (Középkori társadalom és építészet; kolostori 

élet; anyagfajták; tervrajz-olvasás;  kódexirodalom; emelkedett nyelvhasználat 

szóban és írásban stb.) 

2. (Dorothy Heathcote nyomán) Az 1800-as évek elején az edinburgh-i rendőrség 

nyomozói eltűnt személyek után kutatva rábukkannak arra, hogy a híres anatómus, 

Dr. Knox bérgyilkosokat fizet azért, hogy hallgatói friss tetemeken gyakorolhassa-

nak. (Korabeli történelem; kultúrtörténet; adatrögzítő technikák; az emberi test ré-

szei és működése; szóbeli és írásbeli fogalmazás stb.) 

3. (Dorothy Heathcote nyomán) A harmadik világbeli éhezés felszámolásáért küzdő 

szervezet munkatársainak kistermetű, igénytelen szarvasmarhák Indiába telepíté-

sét és szaporítását kell megszervezniük. (India természetföldrajza, gazdasága és 

kultúrája; állattani és állattenyésztési ismeretek; genetikai alapismeretek; szállítási 

módok és rentabilitásuk stb.)  

4. (Eileen Pennington nyomán) Egy európai papíripari cég munkatársai megbízást 

kapnak Tibetből a rituális temetési kellékként szolgáló, úgynevezett „halotti pénzek” 

előállítására. (Tibet és a tibeti kultúra; papírgyártás; árajánlat készítése számítá-

sokkal stb.) 

5. (Kecskeméthy József ötlete alapján) Filmgyári látványtervezők megbízást kapnak 

egy fantasztikus elemekkel is tarkított akciófilm látványelemeinek, azaz pirotechni-

kai, fény- és füst-hatásainak kidolgozására. (Kémiai reakciók; megfigyelések és le-

írásuk; kísérletek lefolytatása és a balesetvédelmi előírások rögzítése stb.) 

6. (Rédli Mária és Haas Éva ötlete alapján) Olaszország művelődési kormányzata pá-

lyázatot ír ki az ókori Kroton területén, Pithagorasz és bölcseleti iskolája emlékére 

alapítandó interaktív múzeum kiállítótermeinek megtervezésére. A felhívásra je-

lentkező kiállításszervező szakembereknek rövid olasz nyelvű ismertető szövegek-

kel ellátva kell terveiket kell benyújtaniuk. (Pithagorasz élete és a pitagoreusok; 

ókori hellenisztikus kultúrák, építészet, szövegemlékek; algebra és geometria, 

Pithagorasz tétele; olasz nyelv stb.) 
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7. Egy magyarországi lótenyésztő és lovassport-telep munkatársai a rádióból értesül-

nek arról, hogy a Magyar Televízió olyan embereket keres, akik segítséget nyújta-

nának nekik egy, a honfoglaló nomádok életmódját, eszközeit bemutató dokumen-

tum-játékfilm elkészítéséhez, a történetileg hiteles lovas jelenetek felvételéhez. 

(Honfoglalás-kori tárgyi emlékek vizsgálata és rendszerezése; az életmód és szo-

kásrendszer megismerése; írásos beszámolók készítése stb.)1 

8. A helsinki szabadtéri néprajzi múzeum (Seurasaaren Ulkomuseo) és a Finn Televízió 

néprajzi osztálya olyan, lehetőleg rokon népekhez tartozó halászati szakemberek 

jelentkezését várja, akik a Kalevala megfelelő részlete alapján segítenének a rég-

múlt idők halászati eljárásainak megjelenítésében. 

 (Finnország természetföldrajza; nyelvrokonság; Kalevala; irodalmi szöveg olvasása 

és szövegértés; könyvtárhasználat, adatgyűjtés; szerkesztett játék készítése stb.) 

9. Egy újonnan megépítendő általános iskola (szabadelvű pedagógiai nézeteket valló) 

vezetői felkérik a közeli bútoripari vállalat tervezőit, hogy adjanak tanácsot és ké-

szítsenek ergonómiailag is megfelelő terveket az iskola egyes tantermeihez és 

egyéb helyiségeihez. (Mérések; anyagfajták; tervrajzok olvasása és készítése; mé-

retarányosság; az emberi test arányai és ergonómiai sajátosságai gyermek- és fel-

nőttkorban; a tér mint funkcionális közeg és mint a hatalmi viszonyok szimbolikus 

kifejezője stb.) 

10. A Shaolin-kolostor megnyitásának ezerötszázadik évfordulója tiszteletére egy ma-

gyarországi kung-fu iskola (dojo) kiállítást és bemutatót rendez az érdeklődők szá-

mára.2 (Az ókori Kína története; szamurájok és nindzsák; Kína földrajza; a budd-

hizmus alaptételei; a kung-fu filozófiája, harci szerszámai; információgyűjtés köny-

vek és képek alapján; jegyzetelés, szóbeli beszámolók készítése stb.) 

 

                                                       

1 A másképpen nem jelölt példák saját tanítási gyakorlatomból származnak; részletes példákért ld. A dráma 

tanítása 3-4., illetve 5-6. osztályban tanítóknak készült köteteit. 
2 A 13 év körüli tanulók többsége mindenáron a nindzsákkal akart foglalkozni, a többiek pedig beletörődtek a 

témajavaslatba. A foglalkozás előtt – saját tudatlanságomra hivatkozva – egy nap gondolkodási időt kértem. 
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4. További ötletek Kaposi László: Mit tud adni a 

dráma a technika tanításához? c. jegyzetéből 

Megjelent a Drámapedagógiai Magazin 27. számában (2004/1) 

 

11. Az általunk ideálisnak vélt lakóhely megtervezése meghatározott földrajzi, éghaj-

lati viszonyok közé, adott településméretek, lakossági számadatok stb. figyelembe 

vételével – ezek az osztály jelenlegi életterére hasonlító adatok. Az ideálisnak vélt 

modell összehasonlítása a saját lakóhelyünkkel. Közelítés az ideális felé – saját la-

kóhelyünk megváltoztatásának lehetőségei, főbb irányai. 

12. A tanulók tudósokat játszanak. A szakmailag vegyes összetételű tudós csoport azt 

a feladatot kapta, hogy egy természeti katasztrófa miatt más helyre költöztetett, 

egyébként „civilizálatlan” népcsoport egyes tagjait tanítsák meg (többek között) az 

elemi közlekedési szabályokra. 

13. A tanulók filmkészítők szerepébe lépnek, mégpedig egy olyan stáb tagjait játsz-

hatják, akik egy oktatófilm forgatókönyvének elkészítésén dolgoznak. Ez az oktató-

film az utazással kapcsolatos helyes magatartásformák elsajátítását célozza. 

14. Szakértők csoportja azt a megrendelést kapja, miszerint a tájékoztatás, a társa-

dalmi elfogadtatás végett a) vagy az egészséges táplálkozási szokások, vagy b) a 

korszerű, környezetkímélő konyhai tevékenységek bemutatására kell tájékoztató 

kampányt szervezniük a média különböző csatornáinak bevonásával. A szakértők 

feladata elsősorban a kampány szakmai forgatókönyvének elkészítése (és nem a 

marketingstratégia részleteinek kimunkálása). 

15. A családon belüli munkamegosztás része lehet a legtöbb, családról szóló történetet 

feldolgozó tanítási drámának. A kontextusépítés során a tanulók a tanárral közösen 

kialakíthatják az adott családban érvényes munkamegosztást (ez csak erősítheti, 

hitelesebbé teheti a tanulók számára a fiktív világbeli figurákat, továbbá segíthet 

megteremteni a figurák viszonyrendszerét). 

 Emiatt még nem kell, hogy a teljes dráma a családi munkamegosztásról szóljon: 

amennyiben ez a teljes tanóra témája kell legyen, akkor inkább a szakértői játék 

javasolható. Játszhatunk például olyan tanácsadó testületet, amely az ezen a terü-

leten problémákkal küszködők számára kínál modelleket szakanyagaiban: a más 

témánál már említett oktatófilmes példa mellett a legutóbbi témánál felhozott, kü-

lönböző információhordozókra készülő szakanyagokon is dolgozhat a csapat: tájé-

koztató brosúrát rakhat össze, ez lenne a szakértőkből álló „cég” projektjének tár-

gya. 
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5. A szakértői dráma alkalmazásáról 

 

Ledőné Dolmány Mária – Szauder Erik: Gondolatok a szakértői drámáról. Megjelent a 

Drámapedagógiai Magazin 27. számában (2004/1.). 

 

A szakértői játék, vagy ahogy másképpen nevezik, „a szakértő köntösében” végzett 

játék a tanítási dráma alkalmazásának komplex, csak több foglalkozásban megvalósít-

ható, elsősorban tantárgyi ismeretek átadását, rendszerezését, mélyítését segítő mód-

ja. Az egyes lépések eredményeképpen a résztvevők és a folyamatot irányító tanár 

egy képzeletbeli, de meghatározott célra szerveződő „céget” hoznak létre és kezdenek 

működtetni. A résztvevők mindvégig a felállított szervezet vagy vállalat munkatársai, 

szakemberei maradnak. A szakértői játékban a tárgyi ismeretek mozgósítása és a fel-

adatok megoldása válik elsődleges jelentőségűvé. A szakértői játékban a feladatok 

eszközként szolgálnak, melyeken keresztül a résztvevők a tanár által kijelölt ismeret-

területeket megközelíthetik. 

A szakértői játékban a résztvevők leggyakrabban szoros együttműködésre alapozott 

kiscsoportos (team-) munkát végeznek, és modellezik mindazokat a kihívásokat, me-

lyekkel a való világban szembe kellene nézniük. A hideg versengésre épülő, az egyéni 

teljesítményeket előtérbe állító és jutalmazó pedagógiai megközelítésmódoktól eltérő-

en a szakértői játékban (más, kooperatív technikákhoz hasonlóan) a résztvevők által 

elért közös eredmények állnak a középpontban. A résztvevőknek együtt kell működni-

ük egymással, elemezniük kell a szakmai megoldásokat igénylő problémahelyzetet, 

egyeztetniük kell egymással elgondolásaikat, adott esetben kompromisszumokat kell 

kötniük, felelősséget kell vállalniuk a munka egyes fázisaiért és a végeredmény szak-

maiságáért, és mindezt valamilyen közös cél érdekében kell megtenniük. Energiáikat 

ugyanakkor nem erre, hanem elsősorban a feladatmegoldásra kell koncentrálniuk; 

ennek eredményeképpen viszont tudatára ébrednek saját tudásuknak és képességeik-

nek, illetve felismerik és aktív tanulási folyamaton keresztül felszámolják az ismerete-

ikben esetleg megmutatkozó hiányosságokat. E folyamat során ugyanakkor nem csak 

intellektuálisan vesznek részt a tanulás folyamatában, de a közös cél elérése érdeké-

ben szociális és emocionális energiáikat is mozgósítják. Megértési szintjüket az egyes 

feladatokra adott válaszokban érhetjük tetten, saját elképzeléseikre pedig a felállított 

kontextuson belül és azon kívül is reagálhatnak. 

(…) 
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Bekapcsolható tantárgyi területek és tartalmak 

Tantárgy, tantárgyi terület Tanítási-tanulási tartalmak 

magyar nyelv és irodalom szövegolvasás; fogalmazás; kommunikációs ismeretek; 

helyesírás; magyar és hazánkban élő népek népköltészeti 

alkotásai (mesék, dalok, mondák); népszokások; népi já-

tékok; egyes tájegységekhez kapcsolódó leíró és elbeszélő 

szövegek stb. 

informatika adatok gyűjtése, értelmezése, csoportosítása és feldolgo-

zása: keresés és rendezés 

ember a természetben mesterségek; felszínformák; növény és állatvilág; évsza-

kok; gazdálkodás és termelés; tájékozódás és térképisme-

ret; ország ismeret, környezetvédelem stb. 

ének-zene népdalok; egyes tájegységekhez kötődő népszokások; et-

nikai kisebbségek dalai stb. 

rajz műalkotások, építészeti alkotások felismerése, elhelyezése 

a térképen; jelek, közlő ábrák értelmezése; térképvázlat, 

térképrajz; színek stb. 

életvitel, gyakorlati ismeretek anyagok; építkezés; papír felhasználása; közlekedés stb. 

 

Tantárgy, tantárgyi terület3 Tanítási-tanulási tartalmak 

magyar nyelv és irodalom szövegolvasás; fogalmazás; kommunikációs ismeretek; 

helyesírás; stilisztika; írók-költők életútja; népköltészeti 

alkotások; egyes tájegységekhez kapcsolódó leíró és el-

beszélő szövegek stb. 

történelem és állampolgári 

ismeretek 

a magyar és egyetemes történelem fontosabb periódusai; 

eseményei és azok helyszínei; a magyarság által lakott 

területek; régészeti lelőhelyek és leletek; Magyarország 

államformája; közigazgatási beosztása; főbb települései 

stb. 

idegen nyelv természet- és társadalomtudományi jellegű szókincs bő-

vítése (pl. földrajzi fogalmak; állat- és növénynevek; 

technológiai kifejezések stb.); fordítástechnikai ismere-

tek; írásbeli és szóbeli fogalmazás; a nyelv és a kultúra 

összefüggései stb. 

                                                       

3 A fizika, biológia, kémia és földrajz tárgyak a kerettanterv ajánlásainak megfelelően 5-6. osztályban a 

természetismeret tárgy keretei között is feldolgozhatók. 
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matematika matematikai fogalmak; matematikai műveletek (algebra; 

sík- és tér-geometria stb.); tudománytörténeti ismeretek 

informatika adatrögzítés; adatmásolás; fájlkezelés; szövegszerkesz-

tés; táblázatkezelés; hipertext stb. 

fizika fizikai fogalmak (pl. erő; idő; tömeg; sűrűség); légkörfi-

zikai és csillagászati ismeretek; fizikai számítások; tudo-

mánytörténeti ismeretek 

biológia és egészségtan a hazai flóra és fauna ismerete; élettér; tápláléklánc; 

környezetvédelem; a vízminőség hatása az élő szervezet-

re stb. 

kémia szerves és szervetlen anyagok; reakciók; toxikus anya-

gok; kémiai kísérletek stb. 

földrajz Magyarország hegy- és vízrajza; természetes és politikai 

határai; tájegységei; ásványi és egyéb erőforrásai; föld-

rajzi fogalmak; geológiai ismeretek stb. 

ének-zene népdalok; egyes tájegységekhez kötődő népszokások; 

klasszikus és mai műzenei alkotások; zenei alapfogal-

mak; kottaírás; kottaolvasás; a hazai zenei élet megis-

merése stb. 

rajz képzőművészeti alapfogalmak (portré, tájkép stb.); stílu-

sok; művészettörténeti korszakok és hazai alkotók; tárgyi 

emlékek; hagyományos és elektronikus képzőművészeti 

technikák alkalmazása; kompozíció; színtan stb. 

mozgóképkultúra és médiais-

meret 

magyarországi alkotók és alkotások; a hazai és a nem-

zetközi média kapcsolata; álló- és mozgókép-alkotási 

technikák; reklám stb. 

technika és életvitel anyagfajták; anyagok tulajdonságai; modellkészítés; ha-

zai találmányok és termékek; a hazai konyha sajátossá-

gai; ételreceptek stb. 

testnevelés és sport magyar sportolók és sportsikerek; a hazai sportélet jelen-

tős szervezetei stb. 

ember és társadalomismeret a magyar nép életmódjának jellemzői; magyarok a nagy-

világban; kisebbségek és szubkultúrák Magyarországon; 

helyünk Európában stb. 



 

 

6. Szakértői dráma 

Bethlenfalvy Ádám: „A legtöbb gyerek nem tudja, hogy mire képes…” Interjú Dorothy 

Heathcote-tal. In Drámapedagógiai Magazin 31. szám (2006/1.), 17-23. old., Budapest, Ma-

gyar Drámapedagógiai Társaság 

(részlet az interjúból) 

 

…Valamelyik könyvben már említettem, hogy amikor tizenkilenc évesen először mentem be 

egy osztályterembe, én ugyanis tizennégy éves koromban abbahagytam az iskolát és egy szö-

vőgyárban kezdtem el dolgozni, szóval amikor beléptem, és ott álltak velem szemben azok a 

nagy gimnazista fiúk, azt kérdeztem tőlük, hogy milyen tulajdonságok alapján választanának 

embereket, ha hajóskapitányok lennének? Ez a kérdés egy szakértői dráma kiinduló pontja 

lehetne. De én ezt persze húsz éven át nem tudtam. A Gavinnel közösen írt könyvünkben4 

világossá tettem: attól, hogy a gyerekeket folyton szakértőnek nevezzük, még nem lesz szak-

értői a dráma. A nyelvhasználatodtól válnak szakértőkké. A szakértelmet pedig fokozatosan 

diktálod beléjük, anélkül, hogy ők tudnának róla. A nyelvet végtelenül körmönfontan kell hasz-

nálni. Mondok egy példát. Egy tanárnő, Mrs. Bell, az osztályával a drámában egy kolostort mű-

ködtetett. Minden probléma, amivel szembesültek, olyan volt, amivel egy szent ügyet szolgáló 

közösség találkozhat, de a fő feladatuk egy kódex megírása volt, mert a tanár az íráskészsé-

güket szerette volna alapvetően javítani. Természetesen a nyelvet beszélniük kellett azelőtt, 

hogy írni tudták volna, hiszen a saját rendjük szabályzatát fektették írásba. Én időről időre 

bekapcsolódtam a munkájukba, elsősorban az időnként odalátogató érsek szerepében. Koráb-

ban néhány ludat kértek tőlem, hogy ne legyen hiányuk lúdtollban, ami persze nélkülözhetet-

len az íráshoz. Kint álltunk az iskola tenyérnyi udvarán és éppen az előttünk elterülő füves me-

zőben gyönyörködtünk. Ott állok a ludakat gondozó fiúval, volt valami más posztja is, de az 

most nem jut az eszembe. Ott állok, és azon tűnődöm, hogy miként tudok neki segíteni abban, 

hogy többet tudjon a ludakról. Mert most még csak azt tudja, hogy nagyon erős a szárnyuk, 

akár a lábunkat is eltörhetik velük, és hogy a tollukat írószerként lehet használni. Azon gon-

dolkodom, hogy honnan kezdjem. „Azok a hosszú nyakú állatok ott a távolban, azok lennének 

a ludak?” „Így van.” – feleli – „Hosszabb a nyakuk a kacsákénál!” „Aha, ha jól látom, akkor 

kacsákat is tartanak!” mondom én. „Igen, de a kacsák bemennek a vízbe.” „Tényleg?” „Igen, a 

kacsák tudnak úszni! A ludak nem mennek be a vízbe!” „Hát az jó, mert akkor mindig meg 

                                                       

4 Bolton, G.; Heathcote, D. (1995) Drama for learning, Dorothy Heathcote’s Mantle of the expert approach to educa-

tion, Heinemann, Portsmouth 
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lehet őket találni a mezőn.”  

„Így van!” – mondja. „Ők azok a hosszú nyakúak.” „Azt hallottam, hogy a ludak igen válogató-

sak, ha tápról van szó.” „Igen, nagyon is azok! Kihuzigálják a gilisztákat a földből, de persze 

mi is etetjük őket!”  

„Szóval etetik őket. Talán valamilyen kenyérféleséggel?” „Nem, nem kenyérrel, hanem…” – és 

itt elbizonytalanodik. „Más dolgokkal etetjük őket.” „Gondolom, valamilyen maggal.” „Bizony!” 

– mondja ő. „Kukoricát szoktunk nekik adni!” És így, akár már etetheti is őket. „Gondolom, 

hogy a talpukkal lehet némi gond, ha messzire kell őket vinni. Szoktak eladni ludakat?” „Igen, 

ha kiöregszenek, vagy ha pénzre van szükségünk, akkor néhányat eladunk.” 

Általában valamivel többet tudok, mint a gyerekek, nem sokkal, csak egy picivel. Itt például 

tudom, hogy ha az ember el akarta adni a lúdjait, akkor lúdvásárba kellett őket vinni, mert 

odamentek azok, akik vásárolni akartak. De akkoriban, az ilyen hosszú utat a ludak gyalog 

tették meg, az utak viszont nagyon rosszak, kövesek voltak és felsértették volna a pici lábu-

kat. Ezért a ludak lábát kátrányba dugták, és amikor az kihűlt, lett egy kis bakancsuk. Ezt a 

tudásomat szeretném a fiúval megosztani. Tanárként egyszerűen azt mondanám: „Tudod, 

hogy a ludak akkoriban kátrány bakancsot viseltek?” És hát persze ő ezt honnan tudná, tehát 

csökkenteném a szakértelmét. Úgy kell csinálnom, hogy megértse és mégis egyenlő tudásúak 

legyünk. Tehát jár az agyam, grrrrrrrrr... Aztán azt mondom: „Gondolom, itt az utak nagyon 

kavicsosak.” „Igen” – feleli ő. „Sajnos, nagyon kavicsosak.” „Nagyon messze van innen a lúd-

vásár?” – kérdezem tőle, és így az ő fejében összeáll a lúdvásár, a távolság és az utak állapo-

ta. „Igen, elég messzire kell mennünk.” – mondja. „Bizonyára, kikezdené a lábukat az a sok 

kavics!” „Hát igen” – mondja ő. „Milyen nagyszerű, hogy bekátrányozzák a lábukat!” Ő ezt 

nem egészen érti, de azt mondja: „Hát igen, az valóban jó!” „A kátrányba a lúd teljes lábát kell 

beledugni?” „Igen, igen!” – mondja. „Szóval ez olyan, mint egy kátrány bakancs?” „Igen, kát-

rány bakancsokban gyalogolnak!” „Nahát! Micsoda zseniális ötlet!” – mondom én. „Tudja, azt 

mégsem hagyhatjuk, hogy megsérüljön a lábuk!” – feleli. 

Szóval erről beszélek. Nem nagyon hallok ilyesmit másoktól. Olvasom, hogy miket írnak a 

szakértői drámáról, és sokan azt hiszik, hogy elég őket folyton szakértőnek nevezni és már 

azzá is válnak. Ennél sokkal kifinomultabban működik az egész. És persze a szakértői dráma 

hosszú távú.  

A másik fontos dolog a szakértői drámával kapcsolatban az, hogy neked nem lehet tanári 

autoritásod anélkül, hogy a résztvevők engedélyével teljesen ki ne lépnél a játékból (és tanár-

ként beszélnél).. Folyamatosan újra kell szerződni velük. (…) 

Amikor én jövök és én kérdezek, akkor eltolódik az én felé. Erről szól a szakértői dráma 

nyelvhasználata. És hát ebből nem sokat látok a gyakorlatban. Elszomorít.  

A tanítványaim nagy többsége sokkal okosabb nálam. Én csak egyszerűen józan ésszel dol-

gozom, de ők „tudományosan” köröket vernek rám. Na, van egy tanítványom, aki egészen 
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zseniális amúgy. Kathy Berry-nek hívják. Olvasott tőle valamit? 

– Nem! 

Dr. Kathleen Berry. Ő egy évig követett egy osztályt és értette, hogy miről szól ez az egész. 

Nemsokára meg fog jelenni egy új könyve és elküldte nekem az egyik fejezetét, ami a szakér-

tői drámáról szól. És nem tetszik nekem. Persze neki könnyedén meg tudom mondani, hogy ez 

nem stimmel vagy az nem stimmel. De úgy vélem, ő is abba a csapdába esett, hogy azt hiszi, 

elég őket szakértőnek nevezni és attól már azok is lesznek. Így a tanárok csinálhatnak egy 

egyórás foglalkozást, aztán annyi. De ez egy hosszú távú munkaforma, mert az élethez na-

gyon közelálló létformát épít. Az általuk létrehozott világ életének minden aspektusát magába 

foglalja. Tudják, hogy nem igazi, de igaz. És aztán, ahogy továbbdolgoznak, a világot egy mo-

rális helyzeten keresztül vizsgálják. Az erkölcsi kód le van fektetve, mivel egy céget működte-

tünk, de közben felmerülnek a moralitás legkülönbözőbb dilemmái. 

– A szakértői drámáról szóló könyvben ismerteti az AMIMS-t5. Ez azt jelenti, hogy a részvevők 

ennek a cégnek az alapvető értékrendjét használják? 

Ők maguk építik fel ezeket az értékeket. Ezt nem lehet rájuk erőszakolni. Csak építeni lehet. 

Persze nem tudja az ember lerakni a saját értékrendjét, amikor belép az osztályterembe, ma-

gában hordja. Számomra a fő érték, az értékrendem alapköve, a figyelmes, felelősségteljes 

gondoskodás. Mást nemigen ismerek. Gondozd, ne pazarolj, bánj vele rendesen!  

És ez mindenre vonatkozik. Ha teheted, javíts rajta! Tehát a figyelmes gondoskodás. Nem az 

én tulajdonom, hanem felelős vagyok érte. 

A Gavinnel közösen írt könyvünk legelején, amikor az ő órájáról beszélgetünk, egyértelműen 

elmondom. Ő szakértőknek szólítja őket, mert az iskolai megfélemlítéssel foglalkoznak. Én azt 

mondom, lehetetlen, hogy ők itt szakértők legyenek. Hiszen egyetlen körülménnyel foglalkoz-

nak. Amikor a végére érnek, akkor azt mondják majd: na, ezt jól megoldottuk. De ha igazán 

elmélyedünk ebben a témában, akkor nem állhatunk meg ez után az egyetlen eset után. Ha 

igazán tanácsadókká akarunk válni, akkor a főnökök és áldozatok témájának egészét kell vizs-

gálnunk, és nem csak ezt az egy elemét. Arra az órára mondhatjuk, hogy a diákok közötti is-

kolai megfélemlítésről szólt, de nem szakértői dráma. Mert nincs terük körbejárni, fejleszteni a 

tudásukat. Az kell, hogy hozzájuk nőjön ez az életforma. 

– Kívülről nézve, mert még személyesen sohasem próbáltam szakértői drámát csinálni, úgy 

tűnik, mintha ez a forma távolabb állna a színháztól. Talán nem a drámától, de a színháztól 

annál inkább.  

Igen, úgy tűnhet. Hogy is magyarázzam ezt meg...  

                                                       

5 Action – cselekedet; Motivation – motiváció; Investment – befektetés; Model – modell; Stance/Value – 

világnézet/érték. Ez egy olyan modell, ami alapján egy cselekedetből kiindulva, annak különböző szintjeit értelmezve – 

mi motiválta? milyen áldozatokat hozott, mit fektetett be a cél elérése érdekében? honnan tanulta azt, amit csinált, mi-

lyen modellt, mintát követett? – eljutunk az illető által képviselt alapvető értékekhez.  
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A dráma első eleme az, hogy a fejünkben megteremtjük a világot, és aztán úgy viselkedünk, 

mintha úgy volna. Tehát most az egész osztály egy gyár. És ezt a hitet fenn is tartjuk. A visel-

kedésünket aszerint változtatjuk meg, hogy mire van szükség ebben a gyári közegben. Ez 

mind dráma. Igaz? A tanár támogatja és építi ezt a hitet. Egyre erősebb hitet teremt. Ez azt 

jelenti, hogy egyre aprólékosabban kell megfontolnunk a viselkedésünket, és azt, hogy miféle 

felelősséget vállalunk magunkra. Nem játsszuk el, hanem demonstráljuk a felelősségünket. 

(…) 

A következő réteg akkor rakódik rá, amikor azt mondom: „Amúgy, mellesleg, a tűzoltók 

szeretnének kijönni, megvizsgálni a gyárat!” Azt gondoltam, hogy így majd egész más szem-

mel kell átvizsgálnunk a gyárunkat. Olyasmit fog ez előhozni, amivel korábban egyáltalán nem 

foglalkoztunk, például a biztosítást és természetesen a biztosításhoz tartozó szókincset. Onnan 

továbbléphetünk a pénz irányába. És mindezt úgy tudom csinálni, hogy az emberek és az épü-

let épsége iránti aggodalom hajtja a gondolkodásunkat. „Kaptunk egy levelet a tűzoltó pa-

rancsnokságról, hogy szeretnék egy ellenőrrel átvizsgáltatni a tűzbiztonsági rendszerünket!” 

Milyen területre fog ez vinni minket? Mit tudok ezzel tanítani? Azért választottam a tűzoltókat, 

mert így műszaki rajzokat készíthetünk, hogy bejelölhessük rajta az összes poroltót. Hol van-

nak a vödrök? Kell egy alaprajz. Nem kell azt mondanom, hogy: „Gyerekek, ma műszaki rajzot 

fogunk készíteni!” Azt mondom: „Nos, jobb lesz, ha mindnyájan szétnéztek az irodátokban, 

hogy hol vannak a tűzoltó cuccok. Aztán rajzoljátok le, hogy hol van nálatok, mert a tűzoltók 

ezt biztos akarják majd látni!” Ott van aztán a sok vázlatos rajz, azokat szépen összerakjuk, és 

máris megvan az alaprajz. Úgyhogy így folytatom: „Mi lenne, ha bejelölnénk ezen az ajtókat?!” 

Ekkor már mind ott vagyunk, és kezd egyre kidolgozottabbá válni a rajz. „Várjunk csak egy 

pillanatot! Nem tudnánk ezt méretarányosabbá tenni?” Addig nyújtom, amíg bírják. Annál to-

vább nem mehetek. Lehet, hogy még nem tartanak ott. Az én négy és fél éves kis unokám 

nem tudna méretarányos rajzot csinálni. Megmutatja, hogy hol a konyha, a maga módján még 

alaprajzot is tud csinálni. Persze, csak ha elfogadom, hogy az ő szemszögéből milyen a ház. 

Lehet, hogy az én szobám lila lesz, a konyha pedig kék. (…) 

Kipróbáljuk és folyamatosan azt figyeljük, hogy miként lehet ezt a legjobban csinálni. Ne-

kem meg jogom van bármikor megállítani a dolgot: „Egy pillanat! Elkezdtetek a poroltókról 

beszélni, de nem válaszoltatok a kérdésemre. Az a tűzoltó majd választ vár a kérdéseire.” 

Úgyhogy sokkal mélyebben gondolkoznak a dolgokról. És ez egyben főpróba is a tűzoltó érke-

zére. Egy picit olyan, mint a boszorkány. Belemennek a részletekbe. Most már hívhatok valódi 

tűzoltót, mégpedig egy igazán szigorút. A gond persze az, hogy olyat kell találnom, aki nem 

fogja lekezelni a gyerekeket, aki komolyan veszi a gyárunkat. Be kell tanítanom a tűzoltót a 

gyár ellenőrzésre. A találkozás minősége rendkívüli – de maga a dráma a felkészülésben van. 

Az igazi feszültség persze a találkozásnál csúcsosodik ki. Érthető ez így? Végig drámát haszná-
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lok. 

– Tehát akkor azt állítja, hogy a feszültség végig ott van a gyárban folytatott munka során?  

Igen, mert fontos nekik. Ha véget ér egy drámaóra, akkor a gyerekek általában elszaladnak. 

A szakértői drámánál ez nem így van. Nem mennek ki játszani. Nem akarnak kimenni. Nagy 

nehezen aztán kivánszorognak –, ez velem gyakran előfordult… 

Az általános iskola utolsó évében lévő csoporttal dolgoztunk, készültek továbbmenni a gimná-

ziumba, tehát tizenegy évesek voltak. Elmentünk a gimnáziumba, hogy beszéljünk a tanárok-

kal, ők pedig eljöttek megnézni a gyerekeket. Egy ausztrál férfival, John Carollal, egy héten át 

fizikával és biológiával foglalkozó szakértői drámát csináltunk. Azt vettük észre ugyanis a gim-

náziumban, hogy az összes fizikatanár férfi. Ezek a gyerekek pedig nem voltak hozzászokva a 

férfi tanárokhoz. Abban állapodtunk meg a tanárokkal, hogy a tudományos nyelv precizitásá-

nak elsajátítása érdekében valamilyen tudományos kérdést fogunk körüljárni. Úgy döntöttünk, 

hogy Lister doktorról fogunk játszani. Ő vezette be a karbolsav használatát a brit kórházakba a 

tizenkilencedik század elején. Egy héten keresztül orvosokként az orvostudomány történetét 

tanulmányozták. Tették ezt a Lister doktorral történő találkozásaik során. Minden nap, amikor 

megérkeztek az osztálytermükbe, Lister doktor valamilyen újabb problémával állt elő. Nekem 

sikerült az egyetemtől megszereznem dr. Lister eredeti eszközeit, de meg kellett ígérnem ne-

kik, hogy a gyerekek nem veszik kézbe őket, mert egyik-másik igen veszélyes volt. Ezek mind 

ott voltak az asztalon, mint egy „kiállítás”, és bár nem érhettek hozzá az eredeti eszközökhöz, 

a fénymásolatokat kézbe vehették. Eljött a péntek és a diákoknak el kellett magyarázniuk dr. 

Listernek, hogy miben járult hozzá az orvostudomány fejlődéséhez. A gyerekek átrágták a dol-

got és azt mondták „Biztos, hogy fontos volt, amit tett, mert a kórházak sokkal egészségeseb-

bé váltak. Többen gyógyultak meg, kevesebb haláleset volt.” Ezt tudták, hiszen egy hetet töl-

töttek vele. Én azt mondtam: „Lehet, hogy nem tudja, hogy mennyi jót tett, van úgy, hogy 

nem derül ki egy élet során, hogy elért-e valamit az illető. Vajon ha elhoznánk a huszadik szá-

zadba, el tudnánk-e neki magyarázni, hogy mi mindent ért el? Hogy mindez tisztább lett…” 

Úgyhogy visszamegyünk a tizenkilencedik századba, kopogtatunk az ajtaján, és persze ott ül 

John. Már korábban úgy döntöttünk, hogy viszünk neki egy tiszta fehér köpenyt és egy szteto-

szkópot. Most majd odaadhatjuk neki az ajándékot, de egyelőre elrejtjük előle. Kijön, nincs 

nála sok minden, csak egy reggeli kabát, szemüveg és a sétapálcája. Kilép a huszadik század-

ba, és azt mondják neki: „Szeretnénk megmutatni, hogy az, amit ön akkor csinált a vérrel, mi 

mindent tesz ma lehetővé a számunkra. Szeretnénk megmutatni ezt a dialízis-gépet.” Négy fiú 

mondta, hogy majd ők bemutatják a dialízis masinát. Mondtam nekik, hogy én nem tudom 

hogyan működik. „Majd mi elmagyarázzuk!” – mondták. „Van itt egy ágyféleség, és itt vannak 

az emberek. És itt van egy ilyen bőrönd dolog. Ebbe belevezetjük a vért, aztán itt végigvezet-

jük és aztán vissza és a vér meg már tiszta.” Persze így látja egy tizenegy éves gyerek. „Ezt 

fogjátok elmagyarázni Listernek? Nagyon pontosan kell majd magyaráznotok, nem hívhatjátok 
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azt bőröndnek!” „Nem bőröndnek fogjuk hívni, hanem tartálynak.” „Jó!” Valaki más ezt fogja 

bemutatni, amazok meg megint valami mást. És persze ott ül velük Lister és egészen ártatlan 

kérdéseket tesz fel. „Nahát, ez fantasztikus!  

 

Hogy folyik ott ki a vér?” „Hát igen” – mondják – „ma már vannak tűink. Beszúrjuk a tűt és 

van egy ilyen cső…” „Cső?” „Igen, egy gumicső és azon megy keresztül!” „Hát ez fantasztikus!” 

– mondja Lister. „Igen, de ezt csak azért tudjuk megcsinálni, mert ön miatt minden tisztább 

lett!” „Nahát, erre nem is gondoltam!” És akkor egyszer csak azt mondja Lister halkan: „Nem 

hiszem, hogy olyan nagy dolog lenne, amit én csináltam! Önök mindenféle fantasztikus dolgot 

találtak föl. Én nem csináltam semmit.” És akkor az egyik fiú mondott egy fantasztikus dolgot: 

„Maga miatt van ma sebtapaszunk. Azért használunk ma fertőtlenített kötéseket, mert ön an-

nak idején bevezette a karbolsav használatát.” Ez egy zseniális gondolat volt. (…) 

Folyamatosan működik a dráma. Folyamatosan találsz ki újabb formákat, amiben újabb dol-

gokat élhetnek át. Az átélés első szintje a vállalkozásba vetett hit. Ennek fókuszában a tanítani 

kívánt anyag áll. Van olyan vállalkozás, amelynek fókusza az egyik irányba esik, van olyan, 

aminek más irányba. Mindegyikben kell foglalkoznunk majd a dolgozók testi épségének meg-

óvásával, vagy a szabadságon töltött idő kiszámításával, ennek naptárbeli beosztásával, hogy 

ki, mikor megy szabadságra, ilyesmi. Mindig lesz benne műszaki rajzolás, bármilyen cégről 

legyen szó. Hol rakodhatunk ki-be a teherautóra, biztonságos-e úgy, hogyan osztjuk be a par-

kolót stb. Útvonalterveket mindig kell készíteni, arra minden cégnél szükség van, legyen szó, 

akár csak egy kis pékségről. És természetesen ott van a fizetés és az adó beosztása. Mind-

ezekkel kell foglalkozni, ha igazán törődik vele az ember. Nem kell persze túllőni a célon. Ha a 

kis unokámmal vagyok, ő például négy pennyt kap egy héten, mert négy éves. Az ő pénzügyei 

négyes számrendszerben működnek. Ma este például, ha elmegy az anyja és én vigyázok majd 

rá, lehet, hogy könyvjelzőket fogunk csinálni. Ha az lesz, és én mondjuk eladok neki néhány 

színes lapot, amiért fényes pennykkel fizet, akkor persze nekem ezt négyesekben kell elren-

deznem. Aztán ki kell találnom, hogy hogyan adom vissza neki, de biztos, hogy néggyel kell 

számolnom. 

A választott vállalkozástól függ, hogy a lehetőségek milyen halmazából választhat az ember. 

Ha például egy „mitikus vállalkozást” akarunk, akkor foglalkozhatunk a Kerekasztal lovagjaival, 

vagy valami hasonlóval. Ez attól függ, hogy mit akarunk megértetni velük. Ez a vállalkozás 

fogja megteremteni a keretet az összes további tanuláshoz, magával a munkával, amit vég-

zünk, a társadalmi vonatkozásaival, és az általunk felvállalt felelősséggel. Az iskola tanterve és 

a nemzeti tanterv által előírt anyagot természetes módon fogjuk tanulni. Nem matek órán, 

ilyen vagy olyan órán! Azért fogjuk megtanulni az anyagot, mert a vállalkozásunk működteté-

séhez szükségünk van rá. És persze mindent le kell jegyeznünk, mert egy cégben meg kell 

őrizni az iratokat. Aztán a következő szint a drámában, amikor elképzeljük, hogy ezt vagy azt 
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kell csinálnunk. Ekkor a dráma fölött egy újabb dráma bontakozik ki. Ha arra gondol, hogy van 

egy háttér, ott van az ég, de most ráfestünk egy épületet is, ez a tűzoltóval való találkozás. A 

találkozás előkészítése. De tudnunk kell, hogy közben folyamatosan a közös játékunkat épít-

jük. Nem beszélünk róla úgy, mint egy játék, de attól még az. Mi a helyszín? Kivel találkozunk? 

Mikor mondjuk meg neki a nevünket? Milyen legyen Ő? Jöjjön a saját kocsijával vagy egy tűz-

oltókocsival?  

Jó! És akkor játsszuk el! A különbség persze az, hogy közben folyamatosan leállítod és kér-

dezed őket. „Jó ez így? Így akartátok?” És persze aztán ott a végső nagy feszültség. Szeretné-

tek, ha megpróbálnék egy igazi tűzoltót behozni? És ha nem jön össze, akkor el tudnátok-e 

fogadni egy tanárt, aki tűzoltót játszik? Persze belemennek ebbe is, de ha lehetséges, akkor 

valódi tűzoltót hozok, mert megérdemlik. És persze hihetetlen ilyenkor a nyomás. Tisztelni kell 

a diákok képességeit azzal is, hogy behozod a kinti közösséget az iskolába. De mindezt nagyon 

biztonságosan kell csinálod, mert a gyerekek tudják, hogy ők találták ki az egészet.  

A szakértői drámában két szinten működik a feszültség. Az első szint az, hogy közösen él-

vezzük a felnőtt létet, miközben folyamatosan építjük és finomítjuk a mini-világunkat. Világok 

mikrokozmoszait teremtjük meg. A vállalkozásaink keretein belül, ez nem egy szabad játék, 

folyamatosan a feladatok által megszabott határok között játszunk. A feszültség második szint-

je akkor jön létre, amikor valamilyen ügyet kiemelünk a cég általános életéből, hogy egy adott 

körülményre koncentrálhassunk. Ebben az esetben a tanár az első feszültségszintet aknázza 

ki, hogy a következő szinten tananyagbeli tudást növelhessen.  

  

 


