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SÁRGA FRAKCIÓ (A „testi és lelki egészség” hirdetői, pártfogói) 

Lund 

Óvónőként végzett, majd kitanulta a babaúszás-oktatást, ez az új munka tette lehetővé számára, hogy 

gyermeket vállaljon. Férjezett, férje sportoló, egy gyermekük van, akit a széltől is óvnak. Szeret kirán-

dulni, kézművességgel is foglalkozik. 

 

Solstad 

Könyvtáros, kulturális rendezvényeket szervez, melyek nem olyan népszerűek, mint arra ő a város fejlő-

dése kapcsán számított. Rendszeresen jár templomba, fényképészettel foglalkozik, sokat olvas. 

 

Nilsen 

Lelkész, legnagyobb örömére a fürdő bevételeiből új plébánia épült az elmúlt évben, további támogatá-

sokra kapott ígéretet. Házas, 3 gyereke van, kedveli a klasszikus zenét, szeret kirándulni. 

 

Haugen 

Fogorvos, amióta a fürdő üzemel, érdekes módon a klientúrája tekintetében visszaesés tapasztalható. Pár-

kapcsolatban él, imádja a francia vígjátékokat, egyesek szerint bosszúálló típus. 

PIROS FRAKCIÓ (A „függetlenek”) 

Anker 

Étteremtulajdonos, a lindali mellett 3 jól menő étterme van, Trondheim és Lindal között ingázik. Házas, 

2 gyereke van, a gyógyvizek, fürdők megszállottja. 

 

Norgard 

A lindali labdarúgócsapat edzője, a Moldénál volt korábban, várják vissza, de egyelőre szeret itt 

edzősködni. Családja mindenhová követi. Szeretik a filmeket, Chaplin a kedvencük. 

 

Pedersen 

A Városi Múzeum vezetője, az Országos Múzeumigazgatóságban is fontos tisztséget tölt be, tervei között 

szerepel Lindalt az európai kulturális vérkeringésbe jobban bekapcsolni, a fürdőváros sztereotípiából ki-

mozdítani. Thomas Mannt is ő hívta meg a városba. 

 

Torvik 

A lindali székhelyű Megyei Tűzoltóparancsnokság első embere, a városban munkájából fakadóan keve-

sebbet tartózkodik, családjával a város szélén, a zöld övezetben él. Viszonylag rendszeresen jár temp-

lomba, szívesen kirándul, élettársa nagy környezetvédő hírében áll. 

 

„Évek múlva” 
Pass Andrea 

Csoport: A foglalkozás 10-12. osztályos diákokkal játszható, optimális csoportlétszám: egy osztály, max. 

30 fő. Az órához drámabeli jártasság szükséges.  

Tér: Osztályterem, középen üres térrel 

Idő: 2 tanóra  

Kellékek: Előre elkészített rajzok, magnókazetta, magnó, játékpénz, aprópénz, papírtömb, tollak, boríté-

kok 

Téma: Egy 30 éves férfi életében adódik egy lehetőség, hogy végre annak a hivatásnak éljen, amit iga-

zán szeret. Ez a munka ugyanakkor nem garantál biztos jövőt, míg a meglévő, de nem kedvelt állása 

igen.  

Fókusz: Választhatjuk-e a vágyott hivatást akkor, ha az nem garantál biztos anyagi hátteret, ugyanakkor 

mások is függnek tőlünk egzisztenciálisan? (Az órának részfókuszai is lehetnek: Hogyan befolyásol-
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hatja egy ember életét az, ha lemond a vágyott hivatásról? Létezik-e „kis kompromisszum” „nagy 

kompromisszumok” nélkül?) 

Narráció + szerep a falon 

Napjainkban játszódó játékunk főszereplője Péter, történetünk a harmincadik születésnapján kezdődik. 

Szegény családban nőtt fel Budapesten. Édesapját a cselekmény jelenidejéhez képest három hónappal ko-

rábban vesztette el. Bátyjával, Andrással, nagyon jó a kapcsolata. Bár Péter annak idején újságíró szere-

tett volna lenni, a pályaválasztáskor egy „kifizetődőbb” szakma mellett döntött (szülei rábízták a döntést). 

Informatikát tanult az ELTE-n, jelenleg egy telekommunikációs cégnél dolgozik, szoftverfejlesztőként. 

Az egyetem után külsősként, internetes oldalak számára írt egy-egy cikket, recenziót (főleg kulturális 

eseményekről), de az elmúlt években ez teljesen kiszorult az életéből. Feleségével, Zsuzsával, tíz évvel 

ezelőtt egy koncerten ismerkedtek össze, a zenekarban Péter volt a dobos. Zsuzsa angoltanár egy buda-

pesti középiskolában. Péterrel fél éve vettek egy két és fél szobás lakást a 11. kerületben – hitel segítsé-

gével, és egy új VW Golfot. A családalapításon gondolkodnak.  

A tanár a vastagon szedett információkat az óra megkezdése előtt egy nagyobb papírra címszavak-

ban összeírja, vagy akár rajzzal illusztrálja, majd a narráció után rögzíti a táblára. 

Kellékhasználat  

 Egy karikatúra, melyen Péter és Zsuzsa látható; a rajzot egy közös jó barátjuk, Tamás készítette  

 Egy magnókazetta, rajta címke: Diákdiri választás ’98, riporter: Varga Péter 

 A tanár az interjút az órát megelőzően felveheti. Péter az egyik diákdiri jelölttel beszélget, aki egyéb-

ként Tamás, Péter legjobb barátja. (Ez kiderülhet abból is, hogy az interjú során elhangzik: a jelölt 

karikatúrákat készít.)  

 Egy novellarészlet, melyet Péter írt: 

„Az a sok föld! – ismételte maga elé. Csodálom, hogy nem sírt, talán a nyugtatók hatása, vagy a tö-

meg adott neki erőt, ami egészen a temető bejáratáig szorult. Halkan szipogott, és ez annyira gyer-

mekivé tette arcát a madártollas vadászkalap alatt. Két karját bátyámmal öleltük, miközben egy-egy 

pillanatra mintha megdőlt volna merev kis lábain. Már hetek óta fájt a térde, az, amelyik a háború 

óta nem hajolt meg Isten előtt. De nem panaszkodott, ahogy most sem, csak azt suttogta maga elé a 

drága mama, hogy: „Az a sok föld!” 

 Chaplin Életem című önéletrajzi írása. András, (Péter bátyja), ezt a könyvet vette Péter közelgő, 30. 

születésnapjára. 

Beszéljük meg, hogy az adott tárgyak, az interjú és a novellarészlet miket árulnak el Péterről? Ké-

sőbb Zsuzsa, András és Tamás is belépnek a történetbe, itt van alkalmunk exponálni az ő szerepüket 

is. Érdemes az adott kellékeket, szövegeket az adott viszonyok tükrében is vizsgálni! 

„A cég” 

Narráció 

Péter öt éve dolgozik egy telekommunikációs cégnél szoftverfejlesztőként. Munkatársaival semleges, fő-

nökével kifejezetten rossz a viszonya. A cégvezető nincs tekintettel beosztottjainak magánéletére, rend-

szeresen ad ki az utolsó pillanatban határidős feladatokat. Péter most egy kisebb projektet vezet, a mun-

kával a napokban kell elkészülniük.  

Életjáték (kiscsoportos jelenetek) 

Négy csoportban dolgozunk tovább. Gyűjtsük össze, hogy milyen szabályok érvényesek egy multicégnél 

(például a teljesítmény értékelésére, az öltözködésre, a pontosságra vonatkozó előírások stb.)! Milyen fe-

szültségforrások lehetnek egy ilyen típusú munkahelyen? Minden csapat készítsen egy rövid jelenetet, 

amiben megmutatható egy-egy adott „stresszhelyzet” – olyant, amiben Péter a „főszereplő”. A kiscsopor-

tos játék előtt a diákok által felvetett „feszültségforrások” alapján egyeztessük a négy jelenet témáját! Az 

is lehet, hogy a tanulók előre elkészített szituációs kártyákból húznak, melyeken a tanár a jelenetek témá-

ját megjelölte (pl. versenyszellem, konfliktus a főnökkel, pozícióféltés, határidők betartása). Amennyiben 

szükséges, a kiscsoportos munka megkezdése előtt emlékeztessük arra a diákokat, hogy ez egy 
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„kulturcég”, ahol nem fordulhat elő, hogy indulatosan viselkedjünk feszült helyzetekben, vagy ha igen, az 

az állásunkba kerülhet. 

Ha az adott csoport ismeretében fontosnak véljük, akkor korlátozhatjuk a jelenetekben felhasznált 

szöveget, például úgy, hogy maximum három mondatot használhatnak a szereplők. Ennek feltehető-

leg hatása lesz a jelenetek időtartamára is. 

„Rendkívüli értekezlet” 

Narráció + állókép + tanári szerepbe lépéssel indított egész csoportos jelenet 

Péter munkahelyén, mint láttuk, sokféleképpen jelenik meg a stressz. Az általa irányított projekt határide-

je közeleg. Úgy tűnt, elkészülnek időben, de a délelőtt folyamán hibát találtak benne. Rendkívüli értekez-

letet hívnak össze. Ragadjuk meg azt a pillanatot, amikor a cég dolgozói a főnök érkezésére várnak a tár-

gyalóban! Állapodjon meg a csoport abban is, hogy ki játssza Pétert!  

Amikor elkészült az állókép, a tanár belép a játékosok közé, és megszólítja őket a cégvezető szerepében. 

Elmondja, hogy Péter alkalmatlan a feladatra: „tévedtem, mikor megbíztam a projekt vezetésével, mos-

tantól én veszem át a munkát”.  

„A meglepetés” 

Narráció + állókép + gondolatkövetés 

Ma van Péter 30. születésnapja. Zsuzsa meglepetéssel készül, a köszöntésre meghívta Péter bátyját, And-

rást, és legjobb barátját, Tamást is. Az ünnepelt csak este tíz után ér haza az értekezletről.  

A négy csoport készítsen egy-egy állóképet az estéről, annak Péter szempontjából legfontosabb pillanatá-

ról! Vessük össze, hogy az egyes kiscsoportok szerint hogyan viselkedik Péter az ünnepség alatt? Be-

szél-e egyáltalán a történtekről? Ha igen, mit oszt meg, mit nem? 

„Az ajánlat” 

Narráció + levél 

Eltelt három hónap, de a helyzet a cégnél, Péter viszonya a főnökével egyre rosszabb lett. Megbeszélték 

Zsuzsával, hogy Péter keres egy másik munkahelyet. Azóta több hirdetésre is elküldte az önéletrajzát.  

Viszonylag hamar válaszokat is kapott. A tanár két kinyomtatott e-mailt ad át két diáknak, egymás után 

felolvassák őket: 

1. értesítés  

Tisztelt Pályázó! 

Örömmel értesítjük, hogy a X-mobil Magyarország Rt-hez informatikai rendszergazda állásra be-

nyújtott pályázatát elfogadták. Kérjük, mielőbb tájékoztasson, hogy a megjelölt dátumok közül mely 

időpont megfelelő Önnek a szerződés megkötéséhez.  
Üdvözlettel,  

Simon Valéria 

Humán erőforrás menedzser 

X-mobil Magyarország Rt.  

2. értesítés  

Tisztelt Varga Péter úr! 

Örömmel olvastam jelentkezését és mellékelt írásait! Nem tartom hátránynak azt, hogy valaki nem 

dolgozott hivatalosan újságíróként, főleg, ha ilyen különleges, gyakran szellemes, a nyelvi játékosság 

lehetőségeit el nem szalasztó sorok szerzőjéről van szó. Írásai személyes hangvételű, bátor megszóla-

lások, ugyanakkor nem a mai „kommentelők” megnyilvánulásai. A magazin elindítóinak egyik célja, 

hogy a régi nagy publicistákat idéző nyelven próbáljon szólni az olvasóhoz, olyan stílusban, amelyet 

az Ön írásaiban is felfedezni véltem.  
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Bízom benne, hogy munkájával hozzájárulhat lapunk arculatának kialakításához, melyet most egy 

nagyobb pályázat támogatásával végre megvalósíthatunk. Kérem, hogy javasoljon egy időpontot, 

mely alkalmas lenne Önnek egy személyes találkozásra!  

Üdvözlettel, 

Solténszky Imre 

Narráció 

A két állás pénzügyi, kereseti ajánlata között a különbség számottevő, természetesen a multicég javára. 

Péter nem számított arra, mikor elküldte pályázatait, hogy válaszút elé kerülhet. Döntenie kell.  

„Mit válasszak?” 

Alkossunk négy csoportot. A csapatok válasszanak a négy szerep közül: Péter, Zsuzsa, Tamás, András. A 

játék lényege, hogy minél alaposabban megvizsgáljuk a központi figura dilemmáját, ebben segít a három 

szereplő, akik három különböző nézőpontból (feleség, testvér, jó barát szempontjából) kérdeznek, és ad-

nak tanácsot Péternek. Gyűjtsünk össze minél több olyan kérdést, vagy érvet, amivel az adott szereplő 

segítheti Pétert a döntésben. Ha felkészültünk, nézzük meg, mire jutottak a csapatok egy-egy kétszereplős 

jelenetben.  

A pillanat megjelölése 

Mely kérdések voltak Péter számára igazán lényegiek? Mik voltak azok az érvek, amik valamilyen irány-

ba – ha nem is véglegesen – képesek voltak elmozdítani?  

Stílusváltás/ Interjú 

Alkossunk két nagy csoportot, és készítsünk fiktív interjút Péterrel! A képzeletbeli alaphelyzet az, hogy 

Péter már döntött, tehát van egy konkrét álláspontja. Az egyik csoport készítsen interjút arról, hogy Péter 

miért a multicéget választotta! A másik csoportban Péter az újságírói hivatás mellett érvel. A csoportokon 

belül is érdemes két kisebb csoportot létrehozni, az egyik a kérdéseket, a másik Péter válaszait írja össze. 

A játék lényege, hogy Péter meggyőződéssel válaszoljon a kérdésekre! Az elkészült interjúkat párokban 

felolvassák a játékosok. 

„Öt év múlva” 

Narráció + kiscsoportos jelenet 

A négy csoport alkosson egy-egy jelenetet Péter lehetséges döntéseinek következményeiről! Két csapat 

az „informatikus”, a másik kettő az „újságíró” Péter jövőjét vizsgálja. Valószínű, hogy egy csoporton be-

lül több ötlet is felmerül, ebben az esetben alkossunk kisebb csapatokat! A program tervezésénél vegyük 

figyelembe, hogy az órának ez a része tart a legtovább, a felkészülésre is hagyjunk a szokásostól valami-

vel több időt! A jelenetek sokat elárulnak majd a diákok jövőképéről is. 

„15 év múlva” 

Narráció 

Tételezzük fel, hogy Péter a telekommunikációs cég ajánlatát fogadta el! Bár nem élhetett az egykor 

megálmodott hivatásának, munkahelyén sokkal kevesebb a feszültség, főnökével is jól kijön. Zsuzsával 

boldogan élnek, született egy fiúk. Péter, ha ideje engedi, külsősként ír egy- egy cikket különböző lapok-

nak. Azóta eltelt 15 év, és Péter fia már a pályaválasztáson gondolkodik. Jó tanuló, gyakorlatilag bárhová 

beadhatná jelentkezését, ugyanakkor színész szeretne lenni, ami, mint tudjuk, nem garantál biztos anyagi 

hátteret.  

Egész csoportos improvizáció 

A tanár arra kéri az osztályt, hogy döntsék el magukban, hogy szerintük Péter mit javasolna a fiának. 

Majd két önként jelentkezőt kér fel, hogy álljanak ki a csoport elé, az egyik tanuló Pétert, a másik a Fiút 

képviseli. Minden diáknak adunk egy játék-, és egy igazi fémpénzt. Az a tanuló, aki azt javasolná (Péter-

ként), hogy a Fiú valósítsa meg az álmait, tegyen elé egy játékpénzt, aki inkább lebeszélné, az pedig egy 

fémpénzt! Mindenki, amikor leteszi a pénzt, elmondhat egy, a javaslatát alátámasztó mondatot is... Utol-
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sóként a Péter szerepében lévő tanuló teszi le az általa választott érmét, majd a játék zárásaként a Fiú 

emelje fel az előtte lévő pénzekből azt, amelyik a döntését jelzi. 

„Évek múlva” 

Narráció 

Írjuk le egy papírra pár mondatban, hogy tíz év múlva hogyan szeretnénk élni, milyen jövőt képzelünk el 

magunknak! Ha elkészültünk, tegyük a papírt egy borítékba, zárjuk le, és akinek kedve van hozzá, őrizze 

meg! Jó esetben még évek múlva is meglesz, amit aztán újra elolvashatunk.  

A mi „Pistabácsink”… 
Elhangzott egy szomorú napon, Váradi István temetésén, 2013. augusztus 8-án 

Ha most, a búcsú percében csak a magam nevében állnék itt, elmondanám, mi mindent kaptam Vá-
radi Istvántól abban a 30 esztendőben, amelyet gyermekként, ifjú felnőttként, később munkatársa-
ként vele tölthettem. Elmondanám, mi mindent köszönhetek neki. Beszélnék a  drámapedagógiai 
képzésről, amelyet ő szervezett és tartott, s amely összekapcsolta az általam gyermekkoromtól fog-
va művelt művészet, a pantomim lehetőségeit az akkoriban frissiben megszerzett pedagógiai tudá-
sommal, s ezáltal elindított egy olyan életpályán, amelyen most is járok. Beszélnék arról, mi min-
dent tanultam tőle a színpadi rendezésről, annak fogásairól, a dramaturgiai munkától kezdve a 
kellékes feladatain át a technikus és a rendező munkájáig bezárólag. Szólnék azokról a lehetőségek-
ről, amelyekben bizonyítanom kellett és lehetett, legyenek azok műsorvezetői, dramaturgiai, színé-
szi vagy más feladatok. Szólnék a ceruzahegyezőkről, amelyeket minden lehetséges alkalommal 
ajándékba adott, mert megtudta, hogy gyűjtöm őket, s ezáltal lehetetlenné tette, hogy elszakadjak 
gyermekkori hobbimtól. És legfőképpen szólnék arról a szeretetről, amelyet soha nem nyíltan kimu-
tatva, hanem rejtett, apró gesztusokon keresztül sugárzott felém. 
Most azonban nem a saját nevemben, hanem a garabonciások nevében állok itt, hogy búcsút vegyek 
és köszönetet mondjak. Mi jogosít fel erre? Az a huszonöt év, amit a Garabonciás Gyermekegyüttes 
egyik művészeti munkatársaként Váradi István mellett tölthettem el, s ami most lehetővé teszi, 
hogy megpróbáljam felsorolni, mit kaptak az együttes tagjai, a garabonciások „a Pistabácsitól”, 
függetlenül attól, hogy akár csak két hónapig voltak tagok, s aztán az élet másfelé sodorta őket, 
vagy akár hosszú évekig, s így a tánc, a mozgásművészet elismert ifjú művészei lettek. 
Mindenekelőtt közösséget kaptak. Közösséget, amely nagyon nagy érték volt a rendszerváltás utáni 
időszakban, amikor a civil ifjúsági élet átalakulása légüres teret hagyott maga után, s ezért egy bará-
ti és alkotó közösség létrejötte önmagában is jelentős dolog volt. 
Azután megkapták a történelem szeretetét: Pista bácsi pompás érzékkel választotta ki a történelmi 
korokból mindazt, amit humorral, bájjal át lehetett adni a gyermek korosztálynak, s amelyből öt 
perces produkció vagy akár félórás színpadi műsor is válhatott. 
A kultúra és a művészet szeretetét is örökül kapták: a garabonciások bejárták Magyarország és Eu-
rópa múzeumait, s ezekkel az utakkal művészetük és egyéniségük egyaránt gazdagodott. 
Mindezeken túl a garabonciások örökségbe kapták a tökéletességre törekvés szüntelen belső paran-
csát is, hiszen a színpad világa a tökéletesnél kevesebbel nem éri, nem érheti be. És mindenekfelett 
szeretetet kaptak, szüntelenül, minden egyes pillanatban: de ahogyan én sem, ők sem nyíltan kimu-
tatva kapták, hanem más változatos formákban. Ilyen volt a szüntelen korholás éppúgy, mint a szü-
letésnapi ajándékcsokoládé tradíciója. Ez utóbbiban a fontos nem az ajándék volt, hanem az üzenet: 
hogy fontos vagy nekünk, szükségünk van rád, számon tartunk téged… De ezt a kitartó szeretetet 
bizonyította a szüntelen bejárás a próbákra, amit, ameddig csak egészségi állapota lehetővé tette, 
Pista bácsi el nem hagyott volna semmiért… 
Mit mondhatnék még? 
A modernkori nagy angol mítosz, A Gyűrűk Ura befejező jelenetében, amikor Gandalf, az öreg va-
rázsló, emberi sorsok kovácsa, kultúrák megmentője arra az útra indul az istenek honába, ahonnan 
nincs visszatérés, barátai könnyes arcára tekintve így szól:„Nem mondom, hogy ne sírjatok, mert nem 


