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PiEDQ�UHMOĘ�OHKHWVpJHV�WiUsadalmi vonatkoz�s� tanul�si tartalmak, mind pedig a nem kev�sb� �tfog� jel-
OHJĦ��D]�DGRWW�NRQWH[WXV�NHUHWHLQ�W~O�LV�pUv�nyesnek mondhat� kommunik�ci�s form�k vizsg�lat�ra lehe-
WĘVpJ�Q\tOLN�
$PHQQ\LEHQ�D�SHGDJyJXV�QHP�NpSHV�H]HQ�FpORNDW�V]HP�HOĘWW� WDUWYD� WHUYH]QL�GUiPD�r�it, akkor tanul�it
HJ\V]HUUH� IRV]WMD� PHJ� D� ILNWtY� KHO\]HWEHQ� OHKHWVpJHV�� VDMiW� pOPpQ\EĘO� WiSOiONR]y� N|]YHWOHQ� WD-
pasztalatszerz�s, valamint a kreat�v �nkifejez�s �s formakeres�s mint kreat�v munkaforma leheWĘs�JHLWĘO�

¯
9,=6*È5$�)(/.e6=Ë7ė�'5È0$�7$1)2/<$0

$]������pYHV�GUiPDSHGDJyJLDL�J\DNRUODWWDO�UHQGHONH]ĘNQHN
D�GUiPDMiWpN�YH]HWĘL�HOPpOHWL�YL]VJiUD�IHONpV]tWĘ�WDQIRO\DPRW�LQGtW

a Kerekasztal Sz�nh�zi Nevel�si K�zpont,
Kaposi L�szl� vezet�s�vel

1994. szeptember�ben.
A 30 oktat�si �r�b�l �ll� kurzus r�szv�teli d�ja: 4000 Ft
A jelentkez�seket a be�rkez�s sorrendj�ben fogadjuk el.

+iURP�V]|YĘV]pN�YiU�UiP���
Dorothy Heathcote

(a BBC �ltal k�sz�tett film sz�veg�nek r�szlete De�k �va ford�t�s�ban)

D.H.:� 6RNiLJ� ILOPV]WiU� V]HUHWWHP�YROQD� OHQQL�� KRVV]~� LGHLJ� WDUWRWW�� DPtJ� UiM|WWHP��KRJ\� D�N�OVĘP�HKKH]�QHP� D� OHg-
jobb.
Nem is �lmodtam, hogy valaha dr�m�val lesz dolJRP�� (J\� V]|YĘJ\iUEDQ� GROgoztam. Szerettem ott dolgozni, �s
visszamenn�k, ha �gy hozn� az �let.

�

F�rfihang: Tizenkilenc �ves kor�ban Dorothy Heathcote HJ\�\RUNVKLUH�L�V]|YĘJ\iUEDQ�GROgozott. Huszonn�gy �ves
NRUiEDQ�PiU�GUiPDSHGDJyJLiW�DGRWW�HOĘ�1HZFDVWOH�EDQ��DPL�PLQG�'RURWK\��PLQG�D]�ĘW�DONDOPD]y�HJ\HWHP�V]iPiUD
kalandos, sosem pr�b�lt v�llalkoz�st jelentett.

D.H.:�%HPHQWHP�D]� LVNROiED��KRJ\�PHJWDUWVDP�D]� HOVĘ�yUiPDW��0LYHO� D]� LJD]JDWy� HOIHOHMtette, hogy j�v�k, hirtelen
fogta mag�t, odah�vta az oszt�lyterPHN� HOĘWW� iFVRUJ� �s haszonWDODQNRGy� IL~NDW�� pV� D]W� PRQGWD�� Ä(]� D� K|OJ\� D]pUW
j�tt, hogy dr�m�t taQtWVRQ� QHNWHN�´� $� IL~N� SHUV]H� N�O|QE|]Ę� NRU~DN� YROtak. Eml�kszem, az futott �t az agyamon,
hogy mindenNpSSHQ�PHJ�NHOO� UDJDGQRP�D� ILJ\HOP�NHW��$]W�PRQGWDP��Ä+D�HJ\�KDMy�Napit�nya lenn�l, milyen tulaj-
dons�gok alapj�n v�logatn�d ki az embereiGHW"´�$]�HOVĘ�IL~�HUUH�D]W�IHOHOWH��KRJ\�D]W�Yilasztan�, aki a leggyorsabban
tud futni. Val�j�ban eg�sz �letemben ilyen k�rd�seket teszek f�l.

�

F�rfi: *\HU�QN��EHIHOp�

F�rfihang: Ez az Axwell Park School bentlak�sos iskola, ma �gynevezett k�z�ss�gi otthon (vaJ\LV� MDYtWy�QHYHOĘ
int�zet)��(]�'RURWK\�HOVĘ�WDl�lkoz�sa ezekkel a gyerekekkel, senki nem tudMD�HOĘre, hogy mi fog t�rt�nni.

Igazgat�: Ez Mrs. Heathcote, aki egy a j�t�kot fog veletek elj�tszani. Ez itt egy vegyes csoport, Mrs Heathcote; eze-
ket a fi�kat �rdekelte a j�t�k, szeretn�k kipr�b�lni. �rezz�k j�l magukat!

D.H.: Nagyon k�sz�n�m. (A fi�khoz) 1RV��PiU� WXGMiWRN� D�QHYHP��7HOHSHGMHWHN� OH��(OĘV]|U� LV� V]HUHWQpP�EHPXWDWQL
nektek ezeket a tan�roNDW�� /iWMiWRN�� Q\ROF� WDQiU� �O� N|U�O|WWHWHN�� DNLN� GUim�val foglalkoznak, �s most elj�ttek
megn�zni, hogy mi itt ma mire jutunk. Szeretn�tek most tudni a neY�NHW��YDJ\�LQNiEE�XWiQD�PXWDWNR]zunk be?...
Tal�n ink�bb a v�g�n....
1RV��PHQQ\L�LGĘQN�YDQ"�+iQ\NRU�YDQ�HEpG"

Fi�k: D�lben.

D.H.: D�lben. Teh�t mostant�l d�lig kell elj�tszanunk a j�t�kot. Mit szeretn�tek csin�lni?

Fi�: Mi mondjunk �tleteket?
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D.H.: Igen, halljunk n�h�ny javaslatot.

Fi�k:�+DGLIRJRO\WiERU����.ĘNRUV]DN�

�

D.H.:�0LNRU�HOĘV]|U�PHJ\HN�EH�HJ\�FVRSRUWKR]��PpJ�QLQFV�KDWiUR]RWW�HONpS]HOpVHP�DUUyO��KRJ\�PL�IRJ�W|UWpQQL��ÒJ\
JRQGRORP��KRJ\�D]�Ę�|WOHWHLNHW�NHOO�IHOKDV]QiOQRP��D]W�V]HretQpP�OiWQL��DKRJ\�D]�Ę�HOJRQGROiVDLN�YiOQDN�FVHOHNYpVVp�
ÒJ\�PHJ\HN�EHOH�D�MiWpNED��KRJ\�PLQGHQUH�NpV]�YDJ\RN�pV�VHPPLKH]�VHP�UDJDV]NRGRP�

�

D.H.: Akkor mit csin�ljunk? Melyik tetszik jobban?... A hadifogolyt�bor. Akkor pr�b�ljuk meg azt. Ahhoz, hogy
KDGLIRJO\RN� OHKHVVHWHN�� HO� NHOO�� KRJ\� IRJMDODN� EHQQHWHNHW� ±� PHUW� D]RN� DNDUtok lenni, ugye? Ehhez bele kell
egyeznetek abba, hogy okosabb vagyok n�latok, hiszen ti tizenQpJ\HQ�YDJ\WRN��pQ�SHGLJ�FVDN�HJ\HG�O��7Hh�t, ha
KDGLIRJRO\WiERUED�DNDUWRN�NHU�OQL��KDJ\notok kell, hogy odavigyelek benneteket. J� lesz �gy?
Vegy�tek f�l a pusk�tokat. Mindenki keressen olyan helyet, ahov� leteszi a pusk�j�t, �s ahonnan b�rmikor k�ny-
nyen fel tudja kapni. Most pr�b�lj�tok ki, hogyan teszitek le �s veszitek f�l a pusk�tokat. Ne feledj�tek, hogy
HJ\HG�O�H]�D�SXVka van k�ztetek �s a n�metek fegyverei k�z�tt.

Egy fi�: �s a k�zigr�n�tok?

D.H.: Nincsenek k�zigr�n�tjaink, csak pusk�ink. Egyet�rtetek ezzel?

Fi�k: Igen.

D.H.: �s azzal egyet�rtetek, hogy senki nem kezd boh�ckodni a fegyver�vel?

Fi�k: Igen.

D.H.: A csapatnak egyforma pusk�ja van, a t�pusa mondjuk 202-es.

�

D.H.: Az a titka a j�t�knak, hogy valami olyat kell csiQiOQL��DPL�PHJUDJDGMD�D�YHO�QN�MiWsz� emberek figyelm�t, �sz-
V]HIRJMD�ĘNHW�PLQW�FVRSRUWRW�� pV�Q\RPEDQ�PHJKDWiUR]RWW�N|U�OPpQ\HN�N|]p�KHO\H]L�ĘNHW��eQ� U|JW|Q�D]�HOHMpQ�PHg-
pr�b�lok olyan szerepet f�lvenni, amelyik azonnal �rz�kelteti a helyzet l�nyeg�t.

�

D.H.: H�ny angol van odabent?

Fi�k: T�zen vagyunk.

M�sik fi�: Senki nincs itt.

D.H.:�1DJ\RQ�MyO�WXGRP��KiQ\DQ�YDQQDN�EHQW��ÈOOjon f�l a tiszt!

Fi�k: Ne �llj f�l! Maradj lent!

D.H.:�ÈOOM��$�Ki]EDQ�UDMWDG�NtY�O�WL]HQKiURP�HPber van. Megsz�moltuk.

Parancsnok: Nem fogunk kij�nni.
D.H.:�.L�IRJRG�ĘNHW�N�OGHQL�H]HQ�D]�DEODNRQ�NHreszW�O�

Par.: Nem.

D.H.: Tizenh�rom puska �s a tied. Tizenn�gy anJRO�SXVND��*\HU�QN��.|U�O�YDJ\WRN�]iUYD�� VHPmi rem�ny a mene-
N�OpVUH��+D�QHP�DGMitok meg maJDWRNDW��PLQGHQNLW�OHO|Y�QN�

Fi�k: Gondoljatok a gyerekeitekre. (Leteszik a fegyvert)

D.H.: Tizenh�rom puska �s a ti�d. K�sz�n�m.

Egy fi�: Tegy�tek a kezeteket a tark�tokra.

D.H.: (a parancsnokhoz) $�WH�IHOHOĘVVpJHG��KRJ\�D�NH]�NHW�D�WDUNyMXNRQ�WDUWViN�

Egy fi�: (D. H.-hoz) Egy k�rd�s.

D.H.: Tess�k.

Fi�: Mi most gyerekek vagyunk?

D.H.: Nem.

Fi�: Aha.
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D.H.:�(J\HQOĘHN�YDJ\XQN��$�IRJO\DLP�YDJ\WRN��0Dradjatok bent. (Par.-hoz) Parancsold meg nekik, hogy maradja-
nak bent. (Moraj) Pofa be! (Par.-hoz) Mondd meg az embereidnek, hogy fogj�k be a pof�jukat, �s figyeljenek.

Par.: Csend legyen!

Egy fi�: Nincs m�s v�laszt�sunk.

D.H.: Ez parancs. Ha nem engedelmeskedtek, a h�zat felrobbantjuk.

Par.: �n adom ki a parancsokat.

D.H.: �n parancsolok. Nem fogok r�lad megfeledkezni.

�

D.H.:�eQ�QHP�ÄYL]H]HP�I|O´�D�GUiPiW��8J\DQD]Rkat a helyzeteket haszn�lom, mint a dr�matUyN��D]�pOHW�IHV]�OW�KHOy-
]HWHLW��+D�D�WDQiU�LJD]L�IHV]�OWs�get teremt, a t�bbi mag�t�l j�n.

Riporter: 0LW�pUW�D]�DODWW��KRJ\�ÄIHOYL]H]QL´"�$�W|Ebi tan�r azt teszi?

D.H.:�6]LNOiN��IiN��W�QGpUHN����(QQHN�VHPPL�N|]H�D�YDOyGL�GUiPiKR]��$�GUiPD�OpQ\HJH��igazi ember bajban.

�

$�QpPHWHN�ÄWpJOiW´��EHpStWHWW�NpPHW��YiODV]WDQDN

D.H.: Nos, hogyan fogjuk akkor bevetni?

úU��ĤJ\�IRJRP�RGDYLQQL��PLQW�~M�UDERW��DNLW�QHPr�g fogtunk el.

D.H.: J�. (A k�mhez) Tudsz �gy viselkedni, mint egy �j rab? �$]�ĘUK|]� Durv�nak kell lenned vele. (A k�mhez) Ne-
ked pedig el kell viselned a durvas�got. Tudni akarj�k majd, mi�rt nem veO�N�HJ\LGĘEHQ�IRJWiN�HO�D]�~M�UDERW��(]W
biztosan meg fogj�k k�rdezni. Fogalmam sincs, mit fognak m�g k�rdezni, de nem ostob�k. Mindent meg fognak
pr�b�lni, hogy min�l t�bEHW�PHJWXGMDQDN�D]�~M�HPEHUUĘO��(A k�mhez) AngOLiQ�EHO�O�KRQQDQ�YDOy�YDJ\"

K�m: Londonb�l.

Egy fi�: Oxfordb�l.

D.H.: London biztons�gosnak l�tszik, nem gondolj�tok? (A k�mhez) /RQGRQRQ�EHO�O�KRQnan?

K�m: &RYHQWU\�EĘO�

D.H.: Coventry.

Egy fi�: J� hely.

D.H.: J� hely. Az ap�d �l m�g?

K�m: Nem.

D.H.: Hogyan halt meg az ap�d?

K�m: /HOĘWWpN�%HUOLQEHQ�

D.H.:�.DWRQD�YROW�D]�HOVĘ�YLOiJKiERU~EDQ"

K�m: Igen.

D.H.: Mit sz�ltok? Rendben lesz, nem?

Fi�k: Igen.

D.H.: (a k�mhez) Sz�val, ez a h�ttered. (A fi�khoz) Dolgozz�tok ki r�szletesen a h�tter�t, neNHP�QLQFV�LGĘP�LWW�iFVo-
rogni �s ezzel foglalkozni. Ki kell tal�lni az eg�sz csal�dj�nak a t�rt�net�t. Gondoljatok arra, hogy azok ott min-
denIpOH�NpUGpVW�IHO�IRJQDN�WHQQL��úN�LVPHrik Angli�t. Neked is ismerned kell.

�

Riporter: Mi�rt nem mondta meg a fi�nak, hogy Coventry nem Londonban van?
D.H.: Mert most egy�ltal�n nem volt fontos, hogy hol van Coventry. A fi� �gy �rezte helyesnek, �s itt nem t�nyek,
hanem em�FLyN�V]LQWMpQ�V]LQWMpQ�IRO\W�D�PXQND��$]W�PRQGWDP�QHNL��KRJ\�DQJRORNDW�NHOO�PHJJ\Ę]QLH��pV�Ę�D]W�IHOHOWH�
Ä-y´��(]�D�EHOH�l�snek az a szintje, amin dolgozunk. Ha azt mondan�, hogy a Holdr�l j�tt, �s igaz�n �gy is hinn�, azt
VHP�EiQQiP��(J\pENpQW�D]W�YpOHWOHQ�O�WXdom, hogy Coventry nem Londonban van, de �n is mondhatok hasonl� bu-
tas�gokat m�s esetben. Persze, ha a t�bbi fi� nekiesett volna, meg kellett volna v�denem. De senki nem esett neki,
mindenki hely�nval�nak �rezte Coventryt, mert ĘN�LV�WHOjesen benne voltak a j�t�kban. Ez nagyon k�nyes dolog. N�-
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ha taOiQ�PHJ� NHOOHQH� NpUGH]QHP�� Ä%L]WRV� YDJ\� HEEHQ"´�$� WDn�t�s egyik legfontosabb eleme azt tudni, hogy minek
YDQ�MHOHQWĘs�ge, minek nincs.

t

$�ÄWpJOiW´�OHOHSOH]LN

Egy fi�: ($�E|UW|QĘU�HOHMWL�D�NXOFVRW��D�IRJO\RN�HOrejWLN�D]W��$�NXOFVFVRPyW�HOUHMWĘK|]� Nem, ne oda!

úU����1\LWYD�PDUDGW�D]�DMWy��9HGG�HOĘ�D�NXOFVRG��+RO�YDQ"

úU��� Elejtettem.

úU����Kutass�tok �t a foglyokat. (Nem tal�lj�k meg a kulcsot.)
$�IRJO\RN�D�V]|NpVUĘO�EHsz�lnek

- Melyik kulcs nyitja a z�rat?
- $]W�KLV]HP��D]�DUDQ\V]tQĦ�
- K�t ember sz�kj�n el.
- +D�NHWWĘ�HOPHJ\��D�W|EELHN�PHJhalnak.

Par.: Nem fogtok meghalni.

Egy fi�: (az �j fogolyhoz) ,GH�ILJ\HOM��KD�HEEĘO�D]�ĘU|N�YDODPLW�PHJWXGQDN��D]W�QHP�YLV]HG�HO�V]irazon.

úU��� (Visszaj�tt. A k�mhez) Hans, hol vannak a kulcsok? Hol vannak a kulcsok?

K�m: (Megmutatja) N�la vannak, uram.

úU��� Add ide!

Par.: (A k�mhez) Diszn�! Aljas diszn� vagy!

Egy fi�: Ne n�zzetek r�, arra sem �rdemes. Takarodj! Mozdulj m�r!
A fi�k ut�lag megbesz�lik a j�t�kot:

- +HUPDQ�YROW�D�OHJMREE�V]HUHSOĘ��PHUW�PLNRU�D�WpJla el�rulta, hogy hol a kulcs, elkezdett s�rni.

- A k�m is. �n majdnem elnevettem magam, olyan vicces volt, mikor a parancsnok diszn�nak nevezte. De mi�rt
s�rt? Hiszen n�met k�m volt!

Par.: 'H�QHN�QN�D]W�PRQGWD��KRJ\�DQJRO��$�V]Dv�t is adta.

K�m: �n nem akartam s�rni.

�

D.H.:�7DOiQ�NDODQGPHVpQHN� WĦQLN� D� MiWpN��PLQWKD�PLQGHQNL� FVDN� WHWWHWWH� YROQD�� KRJ\� IRgoly. Ha a fi�kat k�rdezn�,
EL]RQ\iUD�D]W�PRQGDQiN��KRJ\�QDJ\�NDODQGRW�pOWHN�iW��.HOOHQH�KR]]i�HJ\�NLV�LGĘ��KRJ\�ĘV]LQWpN�NH]GMHQHN�OHQQL�Pa-
gukhoz, �s bel�ss�k: val�jiEDQ�ĘN�PDJXN�YROWDN�D]RN��DNLN�LWW�EHV]pOWHN�pV�FVHOHNHGWHN�

Interj� Dorothy Heathcote-tal
David Davis

(Szauder Erik ford�t�sa)

David Davis13: Munk�ddal vil�gszerte sz�mtalan tan�r Betty Jane Wagner N|Q\YpQ�� D� Ä'UDPD� DV� D� /HDUning

0HGLXP´�RQ14�� LOOHWYH� D� Ä7KUHH�/RRPV�:DLWLQJ´15� FtPĦ� ILOPHQ� NHUHV]W�O� LVPHUNHGHWW�PHJ��$QQ\LUD� MyO� HONpV]tWHWW�
ÄLQVSLUDWtY´� ILOP� H]�� KRJ\� NLv�Oy� HV]N|]� OHKHW� D� WDQtWiVL� GUiPD� ÄHOad�saNRU´�� EiU� WDOiQ� QHP� H]� D� OHJMREE� NLIHMH]pV�
Tan�t�si megk�zel�t�sm�dod ugyanakkor szerintem radik�lis v�ltoz�VRQ�PHQW� NHUHV]W�O� D]� HOP~OW� Wt]�HJ\n�h�ny �v
alatt, legal�bbis ezt �rezheti az a n�]Ę��DNL�|VV]HhasonOtWMD�D�Ä7KUHH�/RRPV�:DLWLQJ´�EHOL�pV�SpOGiXO�D]�1$7'16

-fel-
YpWHOHQ�OiWKDWy��D�ÄYt]YilaszWy´�WpPiUD�Npsz�tett �r�dat. Ennek az interj�nak az a c�lja, hogy eligaz�tsa az olvas�kat a

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
13 Az interj� a Dance and Drama-ban jelent meg (1985, Vol 4. No 3.).
14 Hutchinson Education, 1979 (A szerk.)
15 A BBC �ltal k�sz�tett 50 perces film els� r�sz�nek sz�vege H�rom sz�v�sz�k v�r c�mmel lapunkban is olvashat�. (A szerk.)
16 National Association for the Teaching of Drama: a brit dr�matan�rok egyik nemzeti sz�vets�ge. (A ford.)


