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Az Egyesült Államokban mûködõ
Creative Arts Team bemutatása

Mark Riherd � Gwendolen Hardwick

A Creative Arts Team (CAT) a New York-i egyetem Gallatin részlegében mûködõ professzionális színházi
nevelési csoport, mely az elmúlt tizennyolc évben hatékony és innovatív munkát végzett az Egyesült Államok-
ban, a színház nevelési alkalmazásának területén.11 Eredeti, saját készítésû elõadásaival és résztvevõ jellegû
drámafoglalkozásaival a CAT a város fiatalságát az aktuális tantervi és társadalmi problémák � mint a faji
kérdések, az AIDS, a gyermekek ellen elkövetett erõszakos cselekmények, a tizenévesek terhessége, az erõ-
szak, a kulturális sokszínûségbõl adódó, illetve környezeti problémák � beható vizsgálatára kívánja késztetni.
A CAT jelenleg közel ötven fõállású munkatársat (többek között színész-tanárokat, a foglalkozások rendezõit
és ügyintézõit) foglalkoztat, és így � négy fõ projekten keresztül � New York város öt kerületének mintegy 35
000 fiataljához képes eljutni évente.

A CAT pénzügyi bázisa egyedülállónak tekinthetõ, hiszen költségvetésének kevesebb, mint 5 százaléka
származik mûvészeti szervezetektõl; a többi jórészt állami szociális szervektõl érkezik, így például New York
Város Ifjúsági Hivatalától, New York Állam Drogmegelõzési Szolgálatától, New York Állam Ifjúságvédelmi
Hivatalától, New York Állam Egészségügyi és AIDS-prevenciós Intézetétõl és New York Város Oktatásügyi
Bizottságától. További magán- és testületi támogatások érkeznek többek között a United Way New York-i
irodájától, a Diamond Alapítványtól, a Bristol-Meyerstõl, valamint a Squibb Alapítványtól és a Primerica
Alapítványtól.

A CAT filozófiája és módszerei erõteljesen kötõdnek a brit színházi nevelési mozgalomhoz. 1975-ben egy
angliai tanulmányúton járt, a New York-i egyetem színházi nevelési programja által támogatott végzõs egye-
temistákból álló csoport megismerkedhetett a TIE elméletével és gyakorlatával. Mivel a tanulási lehetõségek
ezen új típusú megközelítése erõteljesen inspirálta õket, a hallgatók feladatuknak érezték, hogy a tapasztalato-
kat alkalmazhatóvá tegyék az angoltól eltérõ oktatási rendszerre és társadalmi közegre is; ezzel a kihívással
persze azóta is folyamatosan meg kell küzdenünk. Az alábbiakban vázolt program ezen törekvéseket kívánja
példázni.

 New York város oktatásügyi rendszere harminckét iskolakerületi egységbõl épül fel. Természetesen vannak
minden egyes körzetre érvényes rendelkezések is, de az iskolakerületek mindegyike önálló szabályozók szerint
mûködik, s a gyermekek is sajátos populációt alkotnak. A CAT elsõsorban azokkal a fiatalokkal foglalkozik,
akiket az iskolából való kikerülés, kimaradás veszélye fenyeget. Kimaradásuknak számtalan oka lehet: többsé-
gük elszegényedett belvárosi környezetben él, ahol nemigen találkozhatnak pozitív felnõtt-modellekkel; ezek a
fiatalok lehetõség szerint alkalmazkodni próbálnak a bûnözéssel, erõszakos cselekményekkel, drogfogyasztás-
sal és megélhetési gondokkal terhes közeghez. Gyakran elõfordul, hogy õk maguk hagyják ott az iskolát, és ki-
vonulnak abból a társadalmi környezetbõl, mely véleményük szerint magukra hagyta õket.

1990-ben, a CAT fennállásának tizenötödik évfordulóján Lynda Zimmermann igazgató így fogalmazott:

A Creative Arts Team tizenötödik évfordulójának megünneplése lehetõséget teremt számunkra arra, hogy visz-
szatekintsünk mindazon döntési helyzetekre, melyek sikereinket biztosították az innovatív, izgalmas, a tanulókat
a drámában való elmélyült munkára késztetõ programok kidolgozásának folyamatában. Ez a pillanat alkalmat
ad arra is, hogy felismerjük: a lehetõségek, határozott elképzelések, szenvedély és kitartás együttállásából olyan
valami született, amely igazán jelentõs hatással volt a fiatalok életére.

(Creative Arts Team, 1990)

Az alábbiakban a CAT munkáját és történetét kívánjuk vizsgálni, illetve rövid leírását adjuk jelenlegi tevé-
kenységünknek. Bemutatkozásunkat Gwendolen Hardwick esettanulmánya zárja, mely az Ezt teszed... (It's
What You Do...) címû, veszélyeztetett középiskolásoknak szóló, az AIDS kérdéskörét érintõ projektünket
elemzi.

                                                  
11 Eredeti mû: The Creative Arts Team in the United States, In: Jackson, T.: Learning through Theatre; Routledge, 1993
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A négy fõ projekt
A CAT tevékenysége jelenleg négy projekt köré szervezõdik. Ezek a következõk: Drama Unlimited, Special
Express, Project Communication, illetve a Konfliktuskezelés drámatechnikákkal (Conflict Resolution Through
Drama). Mind a négy projekt saját munkacsoporttal dolgozik, mely egy (az anyag megtervezéséért, a munka-
csoport belsõ továbbképzéséért, valamint az adott program minõségének és egységének fenntartásáért felelõs)
foglalkozásrendezõbõl, valamint professzionális színész-tanárokból áll. Ez utóbbiak tartják meg az iskolákban
az egyes elõadásokat, illetve õk vezeteik a mûhelyfoglalkozásokat. A foglalkozások minden esetben egyetlen
életkori csoportot céloznak meg, és bennük az adott korosztály számára kezelhetõ dráma- és színházi nevelési
munkaformák egyaránt megtalálhatók.

Drama Unlimited
1984-ben, egy egyedülálló kooperáció eredményeképpen indult útjára az Arts Partners, a New York város is-
kolásainak szóló mûvészeti nevelési program. Elindítói között ott volt a Városi Polgármesteri Hivatal, New
York Város Oktatásügyi Bizottsága, a Kulturális Osztály és az Ifjúságvédelmi Hivatal is. A város harminckét
iskolakerülete lehetõséget kapott arra, hogy kapcsolatot építsen ki több mûvészeti szervezõdéssel annak érde-
kében, hogy a mûvészetek bevonásán keresztül kielégíthessék az adott kerület által meghatározandó nevelési
szükségleteket.

A CAT a Drama Unlimited felállításával válaszolt a kihívásra: ez egy alsó tagozatos (6-12 éves) gyerekek-
nek szóló dráma-mûhelymunka sorozat, mely partneri viszonyt teremt a tanulók, pedagógusok és színész-
tanárok között; ezzel is segíti a köztük folyó kommunikációt, a kritikai gondolkodást és a személyközi kap-
csolatokhoz elengedhetetlen készségek fejlesztését, miközben a dráma folyamatán keresztül több társadalmi
kérdést is érint.

A Drama Unlimited minden évben több tantervi modellel is szolgál, melyeket a színész-tanárokkal együtt
dolgozó foglalkozásrendezõ állít össze. Minden modell életkor-specifikus, azaz elkülönítve tárgyalja a kisis-
kolás (6-9 éves) és felsõ tagozatos (10-12 éves) korosztályt. Minden sorozat tíz héten át heti egy alkalmat
foglal magában, ilyen módon pedig lehetõséget teremt a színész-tanároknak arra, hogy tapasztalataikat meg-
vitassák a pedagógusokkal, illetve a gyerekeknek a foglalkozásokat követõen módjuk van bekapcsolódni a mû-
vészek által tervezett, pedagógusaik által vezetett különféle tevékenységekbe.

A tízhetes idõszak alatt minden tanár részt vehet a színész-tanárok által vezetett tantestületi tréningeken.
Ezek az alkalmak olyan technikákkal és készségekkel vértezik fel a pedagógusokat, melyeket haszonnal ka-
matoztathatnak az elõre egyeztetett célok érdekében kialakított drámafoglalkozások irányítása során.

Közös föld (10-12 évesek)
Az egyórás, résztvevõ jellegû drámafoglalkozások sorozatában a gyerekek és a tanárok a két CAT színész-
tanár vezetésével a kulturális sokszínûség és az emberi viszonyok kérdéskörével foglalkoznak. Az elsõ hat al-
kalom középpontjában az egyes osztályok önálló munkájából összeálló folyamatos drámamunka kidolgozása
áll: létrehozzák a Közös Földet, egy új társadalmat, ahol mindenki egyéni elképzelései szerint élhet. Minden
döntést demokratikusan hoznak meg, s az ország nem támogatja az erõszakot. Az új ország kialakítására azért
van szükség, mert polgárait �másságuk� miatt elûzték korábbi lakhelyükrõl. (A másságot maguk a tanulók
határozzák meg; többnyire faji, ruházkodási, beszédmód-béli, sõt hajviseleti különbségeket szoktak megjelöl-
ni!) Korábbi tapasztalataik ellensúlyozása érdekében a közösség tagjai a sokszínûség pozitívumait hirdetik.

Közösségi életüket egyszer csak megzavarja a henriták érkezése. Ezek az újonnan érkezõ emberek furcsa
maszkokat viselnek, szokatlan formájú házakban laknak, nappal alszanak és éjjel dolgoznak, és egyáltalán
nem tisztelik a Közös Föld alkotmányát. A feszültség egyre fokozódik, a henritákat egyre többen vádolják bal-
esetek okozásával és bûncselekményekkel. A hat foglalkozás során történtek alapján a Közös Föld lakói rájön-
nek arra, hogy a henritákkal kapcsolatos vélekedésüknek nem valós ismeretek adják az alapját. Végezetül
meghívják õket a közösség rendezvényeire, és elfogadják a köztük lévõ különbségeket.

Az utolsó három foglalkozáson a tanulók az emberek közti viszonyokat és a kulturális sokszínûség témáját
saját életükbõl vett konfliktushelyzetek állóképes megjelenítésén keresztül vizsgálják.

Special Express
A CAT és New York Város Oktatásügyi Bizottságának Speciális Nevelési Osztálya közti kapcsolat 1978-tól
vált jelentõssé, amikor is a speciális nevelést igénylõ tanulók számára egy teljeskörû mûvészeti nevelési prog-
ram indult útjára. Ettõl az évtõl kezdõdõen a CAT és az általunk kidolgozott dráma-tanterv folyamatosan részt



42

vesz a tanulásban akadályozott, érzelmi zavarral küzdõ, hallás- és látássérült, illetve más sérüléscsoportba
tartozó tanulók speciális nevelési szükségleteinek kielégítésében.

1989-ben a Special Express teljeskörû CAT-programként indult el, hogy kielégíthesse a kisiskolások (6-9
évesek), felsõ tagozatosok (10-12 évesek), középiskolások (13-16 évesek), a speciális nevelést igénylõ tanulók,
valamint a szakképzetlen vagy szakképzett gondozók igényeit. A különbözõ képességszintû tanulók egy öt al-
kalomból álló foglalkozássorozatban vesznek aktívan részt, melyen a dráma eszközeivel olyan kulturális kér-
déseket tárnak fel, mint az elõítéletek, rasszizmus, együttmûködés, a kortársaktól és a családtól érkezõ kultu-
rális nyomás és az önbecsülés.

A Special Express programjainál alapvetõ fontosságú a tanárok képzése, mely felkészíti õket arra, hogy a
tanítási drámát tantervi céljaik elérése érdekében, a tanított gyermekcsoport speciális igényeit figyelembe véve
tervezett foglalkozások során haszonnal alkalmazzák. Az együttmûködésre számos formát ajánlunk, az egy-
szeri kétórás foglalkozástól a kétnapos hétvégi tréningnapokig.

A tengeri birodalom (6-9 évesek)
Az öt egyórás foglalkozás keretében a speciális nevelést igénylõ tanulók megtanulják, hogyan fogadhatják el
mások különbözõségét, és hogyan alakíthatják ki önbecsülésüket.

Az elsõ alkalommal a résztvevõk meghívást kapnak a Vízalatti Birodalom királynõjének teadélutánjára, és
az utazáshoz szükséges készségeket gyakorolják.

A második alkalom azzal kezdõdik, hogy a színész-tanárok egyike minden résztvevõnek átnyújt egy arany
medált, melybe bele van vésve az illetõ neve; ezt a medált viselnie kell annak, aki meg akarja találni a királynõ
kastélyát. Miután � az elsõ alkalommal begyakorolt mozdulatok segítségével � átúszták a tengert, megérkez-
nek a Birodalomba. A királynõ mindegyikõjükhöz szól egy-két személyre szóló köszöntõ mondatot (az infor-
mációk az osztályfõnökökkel a foglalkozás elõtt folytatott beszélgetésekbõl származnak). Némajátékkal jelzik
a teázást, majd a királynõ egy dalt tanít nekik. (...)

A teázás végeztével a gyerekek hazaindulnak. Hirtelen furcsa hangot hallanak: megjelenik Plip, a polip (egy
kesztyûsbáb), de hirtelen el is rejtõzik, amint meglátja a gyerekeket. A színész-tanár biztatására a tanulók szó-
lítgatni kezdik Plipet, aki elmondja, hogy nagyon szomorú, mert õt még soha nem hívták meg a királynõ tea-
délutánjára. Valószínûleg azért, mondja, mert õ más, mint a többiek: csúnya, nem ismer egyetlen dalt sem, és
nem tud jól viselkedni. A foglalkozás a gyerekek és a színész-tanár beszélgetésével ér véget.

A harmadik, negyedik és ötödik foglalkozáson a résztvevõk azzal erõsítik Plip önbizalmát, hogy pozitívu-
mait hangsúlyozzák, majd rábeszélik a királynõt, hogy hívja meg Plipet.

Látható, hogy mind a Drama Unlimited, mind pedig a Special Express a tanítási dráma eszköztárát alkal-
mazza. Éppen ezért döntõ jelentõségû, hogy az osztálytanító pedagógus aktívan részt vállaljon a munkában. A
tanár tehát nem passzív megfigyelõként, hanem gyakran speciális szereplõként van jelen, és így a mûhelymun-
ka aktív résztvevõjévé válik. Segítséget nyújt az osztály munkafegyelmének fenntartásában, a tanulói tevé-
kenység elmélyítésében, a drámamunkát követõ tevékenységformák kialakításában is, illetve a dráma folya-
matában segíti magát a színész-tanárt is. A munka sikere ezen az együttmûködésen áll vagy bukik.

A foglalkozássorozatot megelõzõ idõszakban tanári felkészítõ foglalkozásokat is tartunk, melynek során
megegyezünk a projekt fõ célkitûzéseiben és a tanári szerepvállalás formáiban. Az öt alkalmat követõen pedig
olyan segédanyagokat adunk a tanárok kezébe, mellyel elõsegíthetik az osztálytermi munkát, illetve ötleteket
kaphatnak a drámamunka által felvetett témák továbbgondolását illetõen.

Project Communication
Mivel elsõdleges célja a középiskolás (13-16 éves) tanulók szóbeli és írásos kommunikációs képességeinek
fejlesztése, a Project Communication a hagyományos színházi elõadás és az aktív részvételen alapuló dráma-
munka kombinációja. A kifejezetten az adott korcsoport speciális problémáit feldolgozó, eddig elkészült szö-
vegkönyveink a következõk: Last Year (tizenévesek öngyilkossága, 1991), Show of Force (a fegyverhasználat
következményei, 1989), The Divider (rasszizmus és erõszak, 1987), Home Court (drogfogyasztás; ennek a
programnak konkrét hátteret adott Len Bias kosárlabda-sztár kokain-túladagolás következtében bekövetkezett
halála, 1986), I Never Told Anybody (gyermekek elleni erõszak, 1984), Joe Louis: The Brown Bomber és
Rosa Parks: Back of the Bus (az emberi jogok érvényesítése, 1982, illetve 1980).

Mindegyik elõadás azt célozta, hogy a fiatalok a szereplõk döntéseinek vizsgálatán keresztül feltárjanak bi-
zonyos társadalmi kérdéseket. Az elõadásokat követõ beszélgetések alkalmával a tanulók szembesülnek az
egyes szereplõkkel, akiknek kérdéseket tehetnek fel, vitatkozhatnak velük. Ilyen módon pedig nem csupán az
elõadásra adott reakcióikat vizsgálhatják, de meg is jeleníthetik elképzeléseiket.
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Az egyes osztályokkal végzett drámamunka megelõzi, illetve követi is az elõadást. A tanulók a szerepbe lé-
pésen és az improvizációkon keresztül aktívan is vizsgálhatják az elõadás által felvetett kérdéseket. A CAT
más programjaihoz hasonlóan a tanárok itt is részt vesznek a mûhelymunkát megelõzõ egyeztetõ beszélgeté-
sen, illetve a munka befejezését követõen segédanyagokat is kapnak.

Last Year (13-16 évesek)
A Last Year (Tavaly) azokat a tényezõket veszi sorra, melyek hozzájárulhatnak a tizenévesek öngyilkosságá-
hoz; vizsgálja továbbá azokat a lehetséges stratégiákat, melyek segíthetnek a problémák felhalmozódásának és
az öngyilkossági gondolat megfogalmazódásának megelõzésében.

Az elõadás két tizenéves fiatal, Tyrone és Felicia életének egy-egy évét állítja szembe egymással. A játék
kezdetén Felicia éppen gyógyulófélben van: egy öngyilkossági kísérletet követõen látjuk õt. Barátja, Tyrone
segítségével lassan felismeri az õt egyedül nevelõ, gyakran távol lévõ anyjával való konfliktus egyes elemeit.
Rájön arra is, hogy csak barátnõje, Sheena nyomására hagyta ott az iskolát.

Miközben Felicia egyre több dolgot ismer fel saját életében, Tyrone fokozatosan szembe kerül magas elvá-
rásokat támasztó apjával, alkoholista anyjával. Egyre gyengébb teljesítményt nyújt az iskolában, és Felicia ar-
ra is gyanakszik, hogy barátaival bûncselekményekbe keveredett. Tyrone végleg összeroppan, amikor meg-
tudja, hogy szülei válni készülnek.

Egy jelenet a Last Year szövegkönyvébõl

(Tyrone a tetõ párkányán ül, hátizsákjában pakolgat. Belép Felicia. A zene elúszik)

FELICIA: Tyrone...
TYRONE: (meglepve) Mit keresel itt?
FELICIA: Téged kereslek.
TYRONE: (dühösen) Most megtaláltál. Oké? Tûnj el.
FELICIA: Hé, Tyrone, mi van veled? Két napja hívogatlak, és sose vagy otthon!
TYRONE: Ja, elmentem.
FELICIA: Ide, mi?
TYRONE: Figyelj, ez az én tetõm, úgyhogy húzzál el innen. Egyébként is, hogy a francba találtál rám?
FELICIA: Breece mondta.
TYRONE: Imádom a spicliket.
FELICIA: Mi van a zsákodban?
TYRONE: Közöd hozzá?
FELICIA: Igen, van közöm hozzá.
TYRONE: Figyelj, ne légy má' ilyen jó hozzám, oké? Nem kell ilyen kedvesnek lenned velem is, mint Breece-szel!
FELICIA: Breece-szel? Azt hiszed, hogy vele járok? Egyszerûen aggódtunk, amióta elcsúsztál azon a matekdolin. Mi van veled?
TYRONE: Semmi. (Megpróbál elmenni. Ahogy felkapja a zsákot, kiborul a tartalma)
FELICIA: Mi a fene ez?
TYRONE: (védekezõn) Cuccok, amitõl meg akarok szabadulni. (Megpróbálja visszatenni holmiját a zsákba)
FELICIA: Higgyem is el, mi? Ne má'! A focipólód... a CD-id... a baseball-sapkád...
TYRONE: Ha olyan rohadtul fontosak neked, vidd el õket. Na, vigyed!
FELICIA: (megragadja és megrázza Tyrone-t) Tyrone, én tudom, mit akarsz csinálni. (megrázza) Mi a baj?
(Tyrone kirántja magát Felicia kezei közül. Szünet. Tyrone odafordul a lányhoz. Lassan és nyíltan beszél)
TYRONE: Otthon minden szar, és nem hiszem, hogy késõbb jobb lesz.

Az elõadásban látott események megítélésében különösen nagy hangsúlyt kapott, hogy Felicia meglátta az
elsõ vészjeleket, és megkísérelte megelõzni a fiú öngyilkosságát. Ez a momentum óriási energiákat szabadított
fel a fiatalokban, és jelentõs maradt a késõbbi mûhelyfoglalkozások során is.

Konfliktuskezelés drámatechnikákkal
Ez a legrégebbi CAT-projekt, mely a New York Város Tanácsától 1979-ben részünkre érkezett felkérés ered-
ményeképpen jött létre. Feladatunk az volt, hogy 16-19 évesek számára tervezzünk viselkedésmódosító dráma-
programot, mely a negatív tendenciákat pozitív irányba tereli. A húsz foglalkozásból álló sorozat olyan témá-
kat vet fel, mint a szülõi vagy a kortárs csoporttól érkezõ nyomás, illetve a kábítószer- és alkoholfogyasztás.

A programot azóta is folytatjuk az olyan veszélyeztetett fiatalok körében, akiknek alacsony az iskolai telje-
sítményük, gyakorta válnak iskolakerülõkké, illetve akik már álltak fiatalkorúak (vagy akár nagykorúak) bíró-
sága elõtt is. 1979 óta a projekt már átfogóbbá vált, és nem csak a városi fennhatóságú középiskolákba, de a
magániskolákba, drog-ambulanciákra, javító-nevelõ létesítményekbe, börtönökbe, illetve szociális szolgáltató
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irodákba is eljutott. A program négy összetevõje évente jelenleg New York város több, mint száz intézményé-
ben mûködik. Célja minden esetben az, hogy a drámamunkán keresztül, egy-egy téma kapcsán kialakítsa, illet-
ve erõsítse a résztvevõ fiatalok döntéshozatali képességeit.

A mûhelymunka alapjául szolgáló módszertan a vizsgált kérdés természetétõl teljesen függetlenül állandó.
A résztvevõk megtekintenek egy olyan jelenetsort, mely valamilyen konfliktushelyzet létrejöttéhez vezet. A je-
lenetek itt abbamaradnak, s a tanulók megvizsgálják az adott konfliktus forrását, valamint alternatívákat ke-
resnek annak feloldására. Aktívan bekapcsolódnak a javaslataik alapján szervezõdõ improvizációk kidolgozá-
sának folyamatába; a munka során lehetõségük nyílik döntéseik és cselekedeteik felülvizsgálatára, a követ-
kezmények elemzésére. A foglalkozások minden esetben azt célozzák, hogy a tanulók érzelmileg erõteljesen
bevonódjanak az adott helyzet elemzésébe.

Programok:
 Mûhelymunka az elõítéletek és a rasszizmus kapcsán: kétnapos mûhelyfoglalkozás, melynek folyamán a részt-

vevõk felismerik és azonosítják a különbözõ konfliktusokat eredményezõ elõítélet-típusokat. Mindkét alkalom-
mal különbséget tesznek például az osztálykülönbségbõl fakadó, a fizikai sérülésen vagy az életkori különbsé-
geken alapuló elõítéletek között, illetve vizsgálják a faji megkülönböztetés eseteit.

 Fiatalok munkába állása (videó-sorozat): négy napig tartó foglalkozás, melyben (a CAT által készített) pro-
fesszionális videófelvételek segítségével a fiatalok elemzik a sikeres pályázáshoz és munkábaálláshoz szükséges
készségeket.

 Intenzív drámamûhely: három egész napot igénybe vevõ projekt, mely a CAT más programjai által nem tárgyalt
témákat veti fel, s ilyen módon alkalmazkodik az adott tanulócsoport sajátos, pillanatnyi szükségleteihez.

 HIV/AIDS-foglalkozások: kétnapos mûhelymunka-sorozat, mely az AIDS kapcsán felmerülõ attitûdbeli és vi-
selkedési modelleket tárja fel. (Az itt következõ esettanulmány ez utóbbi munkát mutatja be.)

Esettanulmány: Ezt teszed...
Gwendolen Hardwick (rendezõ)

Hétfõ, reggel nyolc óra. Óriási a tömeg, a tanulók az iskola kapujában nyüzsögnek. Mi történt? Keresztülfurakszom
a tanulók között, és kinyitom az ajtót, hogy végre odajussak a biztonsági õrökhöz. Uramisten! Az ellenõrzõpontok
elõtt tanulók hosszú sora kígyózik. Kiürítik zsebeiket, tartalmukat az orruk elé tartott mûanyag tálcákra teszik. A
biztonsági õrök valami nagyméretû nyalókára emlékeztetõ tárggyal simítják végig a tanulók testét. Minden táska és
erszény nyitva, az õrök vizsgálódva beletúrnak, szemük a tankönyvek között rejtezõ tárgyak után kutat. Mi, a tár-
sulat tagjai eddig még nem éltük át az ilyen szúrópróba-szerû, a kerület �veszélyesnek� ítélt iskoláiban rendszeres-
nek számító fegyverrazziákat. Ma persze minket is átvizsgálnak. Állok a sorban, és hallom valakitõl, hogy a mai
csengetési rendet megváltoztatták. Kísérõnk késõbb arról tájékoztat, hogy a tanítás ma nyolc perccel rövidebb lesz.
�Bemehetnénk a terembe egy kicsit korábban, hogy kipakoljuk a holminkat...?�, kérdezném, de már érkezik is a hû-
vös válasz: �Attól tartok, nem.� A színész-tanárok átjutottak a kordonon. Végre megszólal a csengõ, és mi belé-
pünk a terembe, hogy gyorsan átrendezhessük. Néhány perc múlva már jönnek is be a tanulók. Meglepetéssel és kí-
váncsian veszik észre, hogy a padokat a falakhoz toltuk, a székek két sorban, félkörben állnak, a �színpadon� pedig
egy ismeretlen ember ül. Néhányan csendben, a színész-tanárt fürkészve ülnek le, mások éppen csak a válluk felett
pillantanak rá, meg sem szakítva a barátaikkal elkezdett beszélgetést. Egyesek hangos megjegyzéseket tesznek:

1. TANULÓ: Hé, te! (�Victorhoz� beszél) Mit keresel itt? (�Victor� nem válaszol. A tanuló odafordul egyik társához) Mi a
francot csinál ez?

2. TANULÓ: Mintha nézne valamit. (Mindketten nézik �Victort� egy ideig, aztán felnevetnek) Ja, úgy csinál, mintha lenne egy
távirányítója. Tévézik vagy videózik.

HANG: Tanárnõ, mi ez?
TANÁR: Maradj csendben, Tasha, és mindjárt megtudod. (Hirtelen elkezdõdik a jelenet)

1. jelenet
ÁPOLÓNÕ: Jó reggelt, Victor. Szép nap van ma. Kinyitom a spalettákat, hogy bejöjjön a napfény. Nos, hogy vagy? (Victor nem

válaszol) Victor! (Semmi válasz) Mit nézel? Aha, érdekes. (Victor csatornát vált) Lekísérjelek a társalgóba?
VICTOR: Ne.
ÁPOLÓNÕ: Lesz egy tanácsadás a...
VICTOR: Mondom, nem.
ÁPOLÓNÕ: Jól van. Kiveszem a karodból az infúziót. (Leül a mellette lévõ székre, és némajátékkal jelzi a tû kihúzását) Azt hi-

szem, héhány nap múlva hazaengednek. Jön valaki érted? Ha akarod, a nõvérszállásról felhívhatok valakit.
VICTOR: Nem kell. Menjen már ki, idegesít.
ÁPOLÓNÕ: Ne haragudj, Victor, nem akartalak zavarni. Csak gondoltam, jobb lenne, ha valaki hazakísérne és...
VICTOR: Menjen már ki!
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ÁPOLÓNÕ: Még nem fejeztem be. Még itt vannak a gyógyszereid is. (Az ápolónõ odanyújtja a gyógyszereket, de Victor kiveri
a kezébõl) Szóval nem veszed be a gyógyszereket?

VICTOR: Menjen már! Hagyjon békén!
ÁPOLÓNÕ: (dühösen) Victor! Lehet, hogy ez neked nem tetszik, de nem engedem, hogy a földre szórd a gyógyszereket, vilá-

gos?
HANG: STOP!

A szereplõk szoborrá merevednek, a dialógus megszakad (ÁLLÓKÉP; TABLÓ). A színész-tanárok kilépnek szere-
pükbõl, bemutatkoznak. A tanulókat arra kérjük, hogy határozzák meg, milyen figurákat láttak, milyen volt a köz-
tük lévõ viszony, mi volt a feszültség lényege, illetve mi lehetett ennek kiváltó oka. A kérdések rövidek, a kritikai
gondolkodás elindítását célozzák. Beszélgetünk egy kicsit Victor reakcióiról és érzéseirõl. Megkérdezzük a tanuló-
kat, szerintük miért van Victor kórházban. Mondanak egy két lehetõséget, de amint megkérjük õket, hogy indokol-
ják meg véleményüket, rájönnek, hogy ehhez még nincs elég információjuk.

2. jelenet
Victort elengedték a kórházból, és éppen egy utcasarkon látjuk õt. A piros lámpánál megálló autók szélvédõjét
mossa. Egy másik színész-tanár, �Jeff� lép be: átmegy az úttesten, és odalép a tejesládákon pihenõ Victorhoz:

JEFF: Victor! Nem hallottad, hogy kiabáltam neked a másik oldalról? Gondoltam, hogy te ülsz itt. Épp telefonáltam. Tudod, a
Forty szólt a miatt az állás miatt. Megfordultam, és megláttalak. Hát, haver, nem láttalak már... Mióta is?

VICTOR: Nem tudom, néhány hónapja.
JEFF: Haver, van az egy éve is! A fenébe! Mi van veled?
VICTOR: Ismersz. Vagyok.
JEFF: Miért nem jössz velem, hm?
VICTOR: Oké.
JEFF: Egyébként épp Fortyhoz megyek. Figyelj, haver, van nálam egy kis anyag. Kell?
VICTOR: Nem, kösz. Én már nem...
JEFF: Ne csináld, haver! Tiszta vagy? Mióta?
VICTOR: Egy ideje. Tiszta, ja. Összekaptam magam.
JEFF: Tiszta, haver? Komoly?
VICTOR: Az.
JEFF: Hát ez buli. (Az eddigi beszélgetés alatt Jeff folyamatosan vakaródzott)
VICTOR: Mi van veled?
JEFF: Tudod, Vic, ezek az izék a micsodámon. Néha egy kicsit bizsegnek... rajta és a környékén.
VICTOR: Használj gumit.
JEFF: (nevetve) Ismersz, haver! Kell a valódi érzés. Egyébként is, bemegyek, azt egy perc alatt leveszik rólam. Na jól van, ha-

ver, nekem oda kell érnem Fortyhoz, már késésben vagyok. Gyere má' el velem, addig is dumálunk. Forty is örülne neked.
Te, akkor találkoztunk utoljára! Emlékszel arra az éjszakára?

VICTOR: Milyen éjszakára?
JEFF: Amikor Fortynál voltunk, kemény anyaggal, lányok, minden, aztán kimentünk a parkba szellõzni... Akkor léptél le.
VICTOR: Ja. Muszáj volt, ennyi az egész.
JEFF: Na, megyek Fortyhoz. Ugye jössz, haver?
VICTOR: Nem megyek Fortyhoz.
JEFF: Azt hittem, velem jössz. Elmegyünk Fortyhoz, bedobunk valamit. Forty felnyom téged egy kis pénzzel, nem kell kocsikat

vakarnod.
VICTOR: Süket vagy? Mondtam, hogy nem megyek Fortyhoz. Én... Látni se akarom!
JEFF: Lazíts, Victor! Mi bajod Fortyval? Tudod, hogy õ mindig csak jót akar...
VICTOR: Jót akar? Forty a büdös életbe nem akart jót senkinek. Ja, emlékszem arra az éjszakára. És te emlékszel Tedre?
JEFF: Arra, akirõl Forty azt mondta, hogy zsaru?
VICTOR: Nem zsaru, Jeff: szocmunkás. Odajött hozzánk... mindenki az anyaggal volt. Éppen belõttem magam. Ted odajött, és

a tûrõl beszélt nekem. A tisztításáról. Na, õ tényleg jót akar... Nem akarja, hogy megkapjuk az AIDS-t.
JEFF: Haver, de hát ez csak...
VICTOR: Ja, miért, mit gondolsz, én mitõl kaptam? (Egy pillanatra elhallgat, hogy a közönség felfoghassa az információt)

Bocs, öreg. Nem akartam kiabálni. Csak... nem könnyû... Na, indulunk? (Jeff felé lép)
JEFF: Vissza, haver! Veled én nem megyek sehová. (Ez a mondat Jeffnek az AIDS terjedésével kapcsolatos téves elképzelé-

seire utal)
VICTOR: Mi van? (Újra Jeff felé lép, da Jeff hátrál)
JEFF: Ha rámleheled az AIDS-edet, megöllek!
VICTOR: Nem érted, hogy...
JEFF: Mit nem értek? Ne érj hozzám, világos? (A fenti dialógus közben belép Kim, Jeff barátnõje. A következõkben megtud-

juk, hogy Jeff már két napja elment otthonról. Dühös, mert a lány rá akarja venni õt az óvszer használatára. Vitájuk
majdnem verekedésbe torkollik) Itt az utcán akarsz veszekedni, Kim?

KIM: Jeff, elmondtam, hogy mit mondott a gyerekrõl az orvos, nem? Ha óvszert...
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JEFF: Hülye vagy? Megmondtam, hogy nincs gumi! Hagyjál békén! Hagyjál, mert lecsaplak! (Kezét Kimre emeli, de Victor
lefogja. Jeff kiszakítja karját a szorításból, és kimegy a �színpad� szélére. A közönséghez beszél) Látjátok, mi mindent
kell elviselnem? Ezek a csajok tök hülyék. Itt üvöltözik az utcán. Legszívesebben lecsapnám.

FIÚ: Ja, igazad van. (Néhány fiú felnevet)
LÁNY: Mit ártott neked? Csak azt mondta, hogy nem akarja elkapni.
JEFF: Kitõl kapná el?
LÁNY: Tõled, te barom. Folyton vakarod az izédet, biztos van rajta valami. (A lányok egyetértõen nevetnek)
FIÚ: Valami koszos nõtõl kapta!
LÁNY: Honnan veszed? Máshonnan is kaphatta.
FIÚ: Õ mondta, csak nem figyeltél.
LÁNY: De figyeltem. Azért, mert mondta, még nem biztos, hogy igaz. A fiúk mindig hazudnak. (Ez a néhány mondat egyér-

telmûen jelzi a két tanuló között meglévõ feszültséget. A Jeff szerepét játszó színész-tanár megpróbál másokat is bevonni
a beszélgetésbe)

JEFF: Mindegy, hogy mim van, de az nem olyan, mint Victoré.
2. LÁNY: Honnan tudod?
JEFF: Azt akarod mondani, hogy AIDS-es vagyok? Én nem szoktam belõni magam, és nem vagyok homokos sem.
2. LÁNY: Nem csak a buzik lehetnek AIDS-esek.
JEFF: Én nem is értem, mi a fenének beszélek veletek. Ti, csajok, azt hiszitek, mindent tudtok. (A második sorban ülõ lányok-

hoz szól, azonnali reakciót szeretne kiváltani)
LÁNYOK: A nõdnek ott kéne hagynia téged... Nem vagy te olyan tuti. (Jeff haragosan legyint, majd odalép egy napszemüveget

viselõ, a székén elterpeszkedõ fiúhoz)
JEFF: Helló, haver. (Kezet nyújt, de a fiú nem mozdul) Láttad, mi volt? Az emberre csak rálehelik, ráköhögik az AIDS-üket

ezek a... Ezért mondtam ennek a Victornak, hogy...
FIÚ: Menj má', haver!
JEFF: Hogy érted ezt?
FIÚ: Menj má', nem ettõl lesz valaki AIDS-es.
HANG: STOP!

Victor vallomása az AIDS-szel kapcsolatban arra szolgál, hogy a tanulók felismerjék: a foglalkozás a fer-
tõzés megelõzésével, a veszélyeztetettség csökkentésének lehetõségeivel foglalkozik. Az AIDS-szel kapcsolatos
információkat felírjuk egy táblára, melyet a tanulók lemásolhatnak, illetve a vita során utalhatnak rájuk. A ta-
nulókat arra kérjük, hogy a jelenetekbõl szerzett információk alapján határozzák meg, hogyan kaphatta meg
Victor a HIV vírust. Vannak-e a jelenetekben még veszélyeztetett szereplõk? Jeff ugyan használ kábítószert, de
nem intravénásan adagolja azt. Õ vajon veszélyeztetett-e? Megtudtuk azt is, hogy Kim terhes. Az õ fertõzött-
ségével kapcsolatos beszélgetés gyakran felveti a partnerkapcsolatok, a biztonságos szex kérdéseit.

A második nap végén, a mûhelyfoglalkozást követõen a tanulókkal együtt listát készítünk a támogatást
nyújtó intézményekrõl, a telefonos segélyszolgálatoktól az AIDS-prevenciós szociális szervezetekig. Egy álta-
lunk felkért orvos pedig beszél a fiataloknak a betegség tüneteirõl, terjedésének módjáról és a védekezés lehe-
tõségeirõl.

Az Ezt teszed... meglehetõsen agresszív, nyers és szókimondó TIE-projekt, mely kezdetben lehetõséget ad a
tanulóknak a valósághû figurák és helyzetek passzív szemlélésére, de a folyamat késõbbi szakaszaiban a sze-
repjátékon és az improvizáción keresztül aktív bevonódásra és elemzõ gondolkodásra készteti õket. A színész-
tanárok mindegyike óriási pedagógiai tapasztalattal bír, az adott téma iránt pedig mindannyian mélyen elköte-
lezettek vagyunk.

Összefoglalás
A CAT sikerét nem csak azon lehet lemérni, hogy programjainkat rendszeresen meghívják az egyes iskolákba, de
látogatásainkat követõen számtalan szóbeli és írásos visszajelzést kapunk a tanároktól is. Gyakran elhangzik, hogy
a program magáért beszél. 1985 óta azonban a CAT független bírálókat is fel szokott kérni, akik minden egyes
programot több szempontból elemeznek, eredményességi vizsgálatokat végeznek, jelentéseiket pedig évente
közzétesszük. Ez a folyamatos értékelõ munka segíti a CAT projektjeinek finomítását, nem egy esetben pedig újra-
szerkesztését. Az 1987-es jelentés például azt hangsúlyozta, hogy nem csak a tanulókkal, de a tanárokkal végzett
munkára is figyelmet kell fordítanunk.

Mindezek ellenére a jelentésbõl arra a hiányosságra is fény derült, hogy a rövid � általában kettõ-öt alkalomból
álló � programok nemigen érnek el jelentõs viselkedésmódosító hatást. Ezt a CAT azzal próbálja ellensúlyozni,
hogy az általános iskolás tanulók számára heti egy alkalommal drámafoglalkozásokat tart; a legalább egy évig tartó
folyamat remélhetõleg elegendõ adattal szolgál majd a hosszútávú eredményméréshez.

Az elmúlt tizennyolc év folyamán a Creative Arts Team számos színházi nevelési programot és drámafoglalko-
zást tartott, melyek során New York város iskoláskorú gyermekeivel együtt megszámlálhatatlanul sok témát dolgo-
zott fel. Annak ellenére, hogy munkánk a változó körülmények és szükségletek hatására minden bizonnyal át fog
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alakulni, mindig arra fogunk törekedni, hogy a fiatalokat felvértezzük mindazon intellektuális és szociális készsé-
gekkel, melyek hozzájárulhatnak a megfelelõ, értelmes döntések meghozatalához, életesélyeik javításához.
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