
SZÍNDARAB, mely szemünk előtt játszódik kórházakban, iskolákban,
meg egy EMMI névre keresztelt mamutminisztérium folyosóin, ahol számos osztály, s még több alosztály

próbálja kiverekedni a maga helyét. Egyes szereplők drámaként élik meg, mások bohózatnak látják.

Aktuális munkacíme: A MOSTOHAAPA, aki túltolta a biciklit...

Főbb szereplők, előzmények

• Miniszter: ZOLTÁN vagy az egyik kisfőnök
A Nagyfőnök (lásd alább!) – lehet – azért hagyta meg a minisztérium élén, mert arra számított, hogy

(jól) elbánik majd a rábízott pénzzel, meg a sok osztállyal, gyerekkel, hisz otthon már megedződhetett
ebben. A kisfőnöknek már fülébe jutott, hogy – a mostoha körülmények miatt – a 6.a és 6.b osztályokban
mostohaapának titulálják,  s  ezt  hálátlanságként  éli  meg.  Újabban  biciklivel  jár,  de  legutóbb  annyira
túltolta az EMMI-n, hogy azóta sem találják...

• NAGYFŐNÖK: nem látható a színen, de mindenki tudja, hogy az ő bólintásától függ szinte minden,
így hát gyakran emlegetik. Mostanában többen hivatkoznak rá külországokban, mert itthon nem annyira
rózsaszínűek a mindennapok, ahogy a képernyőn láttatják. Sok embert tart a markában, a kisfőnökök
ezért – a következményeket mérlegelve – az égető bajokat sem viszik a színe elé, ahogy Zoltán ezt egy
rádióinterjúban elárulta.

A  Nagyfőnökkel  talán  a  lelátók  környékén  lehetne  a  legkönnyebben  összefutni.  Irányító
középpályás(nak képzeli magát), mert minden labdával őt keresik, és ő rövidtávon akkor is győzelemre
játszik, ha – azt is tudja – hosszútávon erre kevés az esély...

• 6.a osztály(ok): a fehérköpenyesek
Közülük  jónéhányan  külföldre  mentek,  ezért  kevesebben  vannak,  mint  amikor  6  évvel  ezelőtt  az

EMMI-hez kerültek. A néhol életveszélyes körülmények miatt egyik társuk fekete köpenyben tüntetett, s
annyit jártatta a száját, hogy már kínos volt a főnököknek. Így hát elintézték... (hogy kirúgják.) De ő azóta
is mondja a magáét, és sajnos igaza van...

•  Doktor Zoli: néhány hónapja a fehérköpenyes osztály vezetője. Úgy hírlik, jó diagnoszta, de az még
nem  derült  ki,  hogy  a  gyógyításhoz  ért-e.  Az  előző  ofő  egyszer  mindenben  igazat  adott  a
fehérköpenyeseknek, aztán hamar bedobta a törölközőt...

• 6.b osztály(ok): már harmadik éve egyentankönyvesek
A legnépesebb  osztály.  Az  osztályokat  itt  úgy kell  elképzelni,  hogy azokba  tanárok  is  diákok  is

beletartoznak, és az ország megannyi településén ott vannak.  A hat évvel ezelőtti induláskor még sokkal
bizakodóbb volt a hangulat. Előző osztályfőnökük – Rózsa néni – aztán 4 év alatt úgy beszabályozta őket,
hogy megmukkanni is alig mertek...

• Judit néni: másfél éve ő az ofő, de – tapasztalatok híján – nehezen boldogul az egyre öntudatosodó,
hangosodó osztályokkal.  Néha  Bence  bácsi az,  aki  úgy látszik,  mindenhez  ért,  segít  megmagyarázni
helyette: hogyan kell leszerelni a tüntetőket, ha kicsúszni látszik kezükből az irányítás...

Történetünk kezdetén a 6.b osztályokban szerte az országban – sokak számára váratlanul – egyre
izgatottabb lett a légkör. Már nyíltan mernek beszélni azokról, amelyet eddig magukba fojtottak. Az egyik
vidéki  osztályban  pontokba  szedték:  hogyan  kellene  szabadabbá  és  szerethetőbbé  (legalább
elviselhetőbbé) tenni az iskolát. Mikor már egy városnyian lájkolták a netre is feltett követeléseket, és
tüntetést jelentettek be, ZOLTÁN is észbekapott.  Megtette, amit régóta nem: megfelelő óvintézkedések
mellett betette a lábát a 6.b osztályba is. Kölcsönös volt a csodálkozás (vagy megdöbbenés?): ZOLTÁN
láthatóan nem értette, hogy mi is folyik ma az osztályokban, hiszen neki még egy másik iskoláról vannak
emlékei. A 6.b-sek viszont megértették, hogy a főnöknek fogalma sincs róla (vagy nem akar szembesülni
azzal), milyen vágányra is terelték az iskolát az elmúlt években. Elmenőben valamelyikük – Andersenre
utalva – meg is jegyezte rezignáltan: a   miniszterünk meztelen...



* * *

A helyszínek,  a  szereplők  változhatnak.  Egyesek  leléphetnek,  mások  léphetnek  a  helyükbe,  vagy
emelkedhetnek fel. A darabot nemcsak írók, rendezők, színészek alakítják, hanem a díszletmunkások, sőt
a nézők is: legyenek fiatalok vagy nagyszülők, és bekapcsolódnak-e az előadásba vagy tudomást sem
akarnak venni róla...

Még nem tudhatjuk, hány felvonása lesz a darabnak. Még sokan hozzátehetik a magukét...

Lejegyezte egy magyar tanító a 6.b osztályból


