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hogy milyen ariinylatokban t6rnek el ezek a k6pek egy-
m6st6l!
b/ Mimes szerepj6t6kban jelenits6k meg a tanul6k Mik-
l6s 6s Bence tal6ikoz6s6.t 6s besz6lget6s6t a nidasban!
Kdnnyithetiink a feladaton rigy, hogy jelenetekre oszt-
juk a tal6lkozist,6s term6szetesen, elcik6szitjiik a j6I6-
kot. A hiteles s6get, az 6szintes6get jutalmazhatjuk is! Hi-
szen csak azoknak lehet sikeres a j6t6ka, akik j6l ismerik
az 6nek szdveget, tehdt tanultak. Az is segiti a jdt6kot, ha
ir6sbeli hilzi feladatklrt azt kapt6k, hogy k6szits6k el a
tal6lkoz6s 6s besz6lget6s m ozzanatainak cimszav as v 6z-
latAt! Sz6p siker, ha tud vallani Bence szavak n6lktil Mik-
16s ir6nti szeretet6rcil.
Otridikdnek

Mesemond6k6nt olvassdk fel kifejez6en az 6neketl
Az el6adf sm6d a r6gi mesemond6k stilus6t kiivesse! (Szi-
tu6ci6s szerepjdt6k.)

Debreczeni Tibor

SZERBTET NEM UNNT,NGEL'' Drdm ao"oY?,iil,ff,;$r"l?i tl tiirt.netr6r

rOZT-NSESVALLOMAS
Atan6rkilencven percen 6tsziinetn6lkiilvan egyiitt a ta-
nul6kkal.Afciiskolam6sodikemeletihalljdban k6rbera-
kott sz6kek, fal mell6 hfzott asztalok 6s t6bla koz<itt v6r-
j6k. Megszokt6k a mostoha kdrnyezetet, meg a felhang-
z6 zajokal is, 6s az id6nk6nti j6rk6l6st is. A hallgat6k ta-
nit6-hi toktat6 szakosak. Dr6mapedag 6gi6r a az6r t je-
lentkeztek, hogy hajlamuknak megfelelcjen cselekedtet-
ve tanits6k a gyerekekel, t6bbek kozdtt a vall6s6rdkon is.
Uj feladatot kap ezzel a dr6matan6r. A Bibli6hoz kell
nyulnia, v6giggondolni, megtervezni, mik6nt k6pes a dr6-
maj6t6kokkal 6l6bb6 tenni s Szentir6s tort6n6seit, mi-
k6nt k6pes felfedeztetni az evang6liumi p6ldabesz6dek-
ben rejlci 6letigazit6 tanuls6gokat.

A tan6r ennek k6t fitjdt-m6dj6t j6rja. Vannak olyan
foglalkoz6sai, amelyeken arra tdrekszik, hogy a hallgat6
figyeljen, ci mik6nt tanitja majd a kicsinygyermekeket.
A milsodikos hallgat6k m6r elkezdik a gyakorlati tanitist
hitoktat6i seg6dlettel. Ilyenkor a p6lda a gyerekekre sza-
bott, s 6k maguk a foglalkoz6s kv6zi-kicsinyei. M6skor,
mint a most leirand6 6rin is, a tandr csak a fciiskol6s hall-
gat6ira koncentr6l, hfsz6ves, 6rz6kery 6rtelmis6gi 16-
tiikre, 6s semmi m6st nem tart szem el6tt, mint az ci em-
beri, lelki gazdagod6sukat. @I6s dolog, hogr a hallgat6
ezenkdzben dramaturgi6.t, drirmaj6t6k-6pitkez6st is ta-
nul, dr6.matechnikikat saj6tit el, melyeket majd 6 alkal-
maz sajSt 6r6in.)

AZ 6RA TEMAJAUT- szolcAr6 nnr-rer rsxrus
(Jrinos evang6liuma, | 2. r 6sz, | -8.
J6zus megkenetdse Betdnidban
,,Jdzus tehtit hat nappal htisvdt el6tt elment Betdnidba,
ahol Ieizdr dlt, akit feltdmasztott a halottak kdzill.Va-
csordt kdszitettek ott neki, s Mdrta szolgdlt fel, Ldzdr

Toldi dsszefoglaldsa
,,Toldi Mikl6s tette, gr6zelme vil6gra sz6l6 teljesit-

m6ny, szetzici6". Tud6sit6k6nt szimoljanak be arr6l,
hogy az elbesz6lci kdltem6ny folyam6n Mikl6s erej6t 6s
b6tors6g6t hogyan 6llitja mind nemesebb c6lok szolg6la-
tiba, valamint arr6l, hogymelyek voltak 6let6tek azokaz
esem6nyei, amelyek kdzelebb vitt6k vit6zi v6gyainak
megval6sit6s6hoz. A tud6sit6 f ejezzekiMikl6s irinti 6r-
zelmeit is: cso dilatilt,szeretet6t, tisztelet{tlEzt a szer ep-
j6t6kot csak Mikl6s jellem6nek elemz6se, megbesz6l6se
utAnadhatjuk!

Mtibiril6k6nt pedig sz6moljanak be arr6l, hogy
Arany J6nos krjltcji ekiad6sm6dja olyan lebilincsekj 6s
kiizvetlen, mint a n6pi mesemond6k6.Id6zetekkel t6-
masszdk al6 6llit6saikat! Ugranilyen szerepbe bfijva a mii
stilus6r6l is besz6lj enek!

H e I y s zin : a N a gy kdr 6 s i Ref or mdtu s T anit 6 kdp zd
J el env annak: a dr dmapedag6giai s zakkol I dgium mdsodeves hal I ga-
t6i,tizenndgyen
I d1pont : 1 99 3. okt6ber 7 . 5 - 6. 6r a 6s okt6ber I 4. 5 - 6. 6r a

I. r6sz

pedig a Jdzussal egyiltt i.il6k kdzott volt. Mdria ekkor
el6vett egy font drdgaval6di ndrduskenetet, megkente
J 6zus I dbdt, d s haj dv al t dr 6 I t e me g ; a hdz pe d i g megt e I t
a kenet illatdval.Tanftvdnyai kdzill azegyik, Jrtdds I s-
kdridtes, aki el akarta 6t drulni, fgy sz6lt: ,,Mi6rt nem
adtdk el inkdbb ezt a kenetet hdromszdz ddruirdrt, 6s mi-
6rt nem juttattdk az drdt a szegdnyeknek?" ,,J6zus erre
igy sz6lt : H agyd, hiszentemetdsem napj dr a sztint a: mert
a szegdnyek mindig veletek lesznek, de 6n nem leszek
mindigveletek!"

PEDAG6GIAISZ,A,TTNET
A tandr szeretn6, ha hallgat6i a bibliai textus, illetve a
textus alapjiin tdrt6nt dr6mapedag6giai 6ra nyom6n 6s
inspir6ci6j6ra v6giggondoln6k k6zvetlen vagy kcizvetett
6lm6nyeiket; k6pesek-e olyaf6le gesztus gyakorl6s6ra,
mint Miria, akiLizlr h6,zftban egy 6vi kereset6vel - eny-
nyi volt a h6romsz6zd6n6r 6rt6kri n6rdusolaj - ontdzte
meg a Mester, a halillba klsziiltjllzus l6bait. S szeretn6,
ha k6pesek voln6nak megfogalmazni, milyen indit6kok
inspirdlj6k az embert M6ria-f6le dnfel6ldoz6 gesztusok-
ra. A tan6r egyirttal abban is bizik, hogy az ilyen 6ra segi-
ti a tanitvdnyt, hogy ci maga is 6rz6kenyebb fiillel hallgas-
sa 6s olvassa a bibliai tilrt6n6st, plasztikusabban legyen
k6pes majd a tanuls6gokat tov6ttbadni.

ADRAMAORAFOLYAMATA
Blsd l6p€s:,4 tandr felolvassa amdr kiiziilt bibliai szir-
veget, rtj f ordftdsban, azolvas6pr6bdkra jellemz6 m6-
don.Atafi rt6jf ordit6sf Bibli5�tviszaz6rilra,at6magaz-
dag asszoci6ci6s lehetris6g6ben bizakodva mindenk6p-
pen el akarja keriitni, hogy a figyelem elterelcilj6k a t6r-
t6netrcil, amelyet aktu6lisnak v6l. Ha llirolyi fordit6s6-
ban olvassa fel azidflzett r6szt - gondolja -, gondola-
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telterel6 szellemi kalandra cs6bithatja a hallgat6t az ar-

chaikus zamat,a XVI. szizadinyelv gazdagsilga' Ez6tt

or6b6l elt6rni a protest6ns lelkipisztori gyakorlat tem-

ootomi hasvom6ny6tol, elt6volodni az iinnep6lyes bib-

iiaotvasisi6t, s int<iuu 6na;t 6lni a szinh6zi rendez6 olva-

s6pr6b6nszok6sosl6ttat6sz6vegkod6s6vel' - .
Mdsodik l€p€s: a tandr kdrddseket teszfel, ds Gor-

don-technikdval osszegez.Ezzel a r6sztvevciket a hely-

iet irjragondol6sira k6szteti. Ok ugyanis - bibliaolva-

s6k l6v6i ismerik a tdrt6netet. u4 z elsd kdrddsek a iele-
netben szereplT viszonyokra vonatkoznak, M6ri6ra 6s

J6zusra.,C. UiUtiai textus sziikszavtsiga miatt- a rlsztve-

uO*il uu" mit elk6pzelnie. S a k6rd6sek, amelyekveg6n
az eredm6nynek m-eg kellene sziiletnie: Mi M6ria tett6-

nekindit6ka?
Ki ez a M6ria ? Emllkezteti dket egy m6sik bibliai je-

lenetre. J6zus akkor is niluk van. M6rta h6ziasszonyi te-

endciket v€gez,MitiaPpdig a Mester l6bai el6tt iil, 6s

hallgatja, af,ogybesz6l. f,s amikor Mdrta szemreh6nyist
tesz]ami6rt "tut .i tev6kenykedik a vend6gek k6riil' J6-

zus azt feleli, hogy M6rta ugyan nagyon nrendes asszony'

de a jobb r6szt M6ria v6lasztotta. J6zusnak voltak asz-

szonlkdvetcii is. Hogyan viselhett6k el <iket a f6rf iaposto-

t,ott (tsmeretes, ho[y J6zts azelsci pr6f6ta, aki egyenl6-
nek tekinti az asszonyokat a f6rfiakkal') Hiny esztendcis

M6ria? Milyen kiillemti? Milyen idegalkatir? Milyen avi-

szonva a Mesterhez? Mi6rt v6lik J6zus kiivetcij6v6? Ho-

eyan6lt, mielcjtt J6zust megismerte? Lefny-e, asszony-
Ei Erzelmi vil6ga milYen?

(Afeladat iigalmas: meg kell fejteni egyn6t' Hogyan

61, 6iez, gondottioOin egy eietleg hozz6juk hasonl6 koru

nd uutiit kell megterernteniiik. A felfedez6s iirome el-

uralkodik a hallgai6kon. Egne izgatottabbak, egyre ak-

tivabbak.)
S a hallgat6k villasza a tan6r megfogalmaz6s6ban:

M6ria 6rz6ier,y, rajong6, val6szinii egy nagy csal6d6s
ut6n van, empitikui l6ny, romantikus alkat, Miria tud

szeretni,
A tan6r m6ris tov6bb klrdez. Ki az a J6zts, aki az

im6nt lrkezett Lfnir h6zf,5a. (A foglalkoz6s rogzitcije
uiost az 6ra folyamat6ban pr6b6lja megid6zni az esem6-

Jelenetre bontfs,

A kapcsolatok f elt6r6sit k6vet6en - k6rd6sek seg,its6g6-

vel eievenitettiik f el a viszonylatokat - az volt a c6l' h ogy

a hallgat6k szerepekbe brijva, m6g lrzlkJetesebb m6don

jussaiak a metaf6rikus jelent6s felism er6s6hez'

Harmadik l€p€s: dr amatur g iai munka

1. Ennekel6felt6televolt, h ogy ielenetekrebontsdka Jd-

zus megkenetdse Bethdnidban cimii rtjszovetsdgi rdszt'

Miut6n a hallgat6k ismert6k a megkenet6s m6s viltoza-

tait isM6t6 6t-M6tk "uattg6lium6b6l, a jelenetez6s sor6n

m6r ezeket is figyelembe vehett6k. Vett6k is, s6t el is ru-

gaszkodtak azot<iOt, fant6zidjukk al eg6sziwe ki a bibliai

telyzetleir6st. A Szentir6sban p6ld6ul vacsor6r6l van

sz6, ezt oknemszertart6sos a sztali 6tkez6sk6nI 6t telmez-

t6k, hanem (tgy, mintvalamif6le 6ll6fogad6sr, amikor is

ki, hol, iilve vigy 6llva falatozik. Koz6sen h(rzt6k meg a

ceruz6kat, letoti6t< ti a dramaturgiai v6laszt6vonalakat,

azaz a f eieietet jelenetekre bontott6k. E s ezt r 6gzitett6k'

2. Majd i6rben ii elrendezt6ka jeleneteket.Avdltoz6so-

kat t6rforma m6dosit6sokkal bontott6k n6gy k6pekre'

Ezt is felv6zolt6k.

nveket.) F6radt ember.De otthon 6rzima g6t, ihoztavisz-
sia a natatUOt ahtzigazdilt.Szomorir szemri' Utban Jeru-

zs6lemfel6.V6rja aGecsem6n6, a templom6s a Golgota'

Tudja a sorsi t,6s arivir6szenved6seket is' S a vacsorai

kavatt<6dban egypillanatra erre gondol, 6s szorong6sfog-
ja el. Lehet, nJgy Ossze is rindul. S lehet, hogy ezt veszi

Sszre M6ria? Oldani akarja J6zusf6lelm6t, el akarja tiin-

tetni a szem6b6l a r6mtiletet. Es m6ris d6nt ' A kez6ben le-

v<i cser6pkors6t megforditja, 6s 6mlik a n6rdusolaj, 6s il-

taia uetengi a h6zatl Mit {tez, mte gog0ol-J9ryt? Val6-

szinti, hog! meghatja M6ria gesztusa. Erti M6ri6t' Tud-

ia. hosv iliatiiretti 6t, szereti 6t, 6s eme tett6vel jelet

ilUO. i"tri, hogy ne f6ljen, hogy vele marad a szenved6s-
ben. J6zus ugfinis tudja azt, amit ebben a t6rsas6gban
isazifir csak Miria sejt, hogy az o :ura, a J6zus Krisztus'
uiit.il ,i rr"."teten kiviil m6st soha nem kapott, hamaro-
san meg fog halni, s ennek a gondolata sz6m6ra-elviselhe-
tetlen. I6ais, az istenember meg is f ogalm azzaMfniasej'
tes6t, mintha csak igazolni akarni rjt, indokolni tett6t a

tobbiek elcitt. ,,Hagld, hiszen temet6sem napjira sz6n-
ta;" M6ria val6szintileg felzokog.

Mik6nt fogadja M6ria cselekedet6t Jird6s, M6rta,
Lizir 6saz ap6stolok? Liztrnfeltehet6.en nem csodiLlko-
,it tr-"ri u i"stv6r6t,6 i$en. Jtd6s? 6 a k6z6ss6gp6nz-
t6rosa. Kdteless6g6nek tartja megjegyezni, hogy ez a ke-

net6s, felel6tlens€g. Az olajat el kellett volna adni, s az

61 6t sz6tosztani a s-zeg6nyek kiiziitt. Szoci6lis demag6gia'
Milven ismer6s.

Az apostolok val6sziniileg f6lt6kenyek' Egym6ssal is

vet6lked-ni szoktak, kit szeret jobban a Mester' S most ez

a M6rial 6 keriilt a koz6ppontba. Lehet, hogy egyik a fe-

i6t cs6v6lia, a m6sik J6zui arc6t figyeli, a harmadik dii-
ir6sen elfordul, l5.tni sem ak atiaezta rajong6 n6mbert' S

az6tirdik azt mondia, nembirja elviselni ezan6, hogyne

szerepeljen. Am amikor J6zus megindolkolja M6ria tet-

t6t,valamennyienmegnlugodnak. 6,h6t igy 6rthet6M6-
ria cselekedeti. Nemlell semmitcil sem tartani' J6zusbe-
jelent6se sem renditi meg 6ket. Megszokr?kylt:hog.Y..a
il,{ester idtink6nt eztmondogatja, megfog halni' Es zajlik

a t6rsas6gi 6let tov6bb.

'

kdpekre bontfs

3. Megegyeztek abban, hogy a k6peket k6tf6lek6ppen je-

lenitikmeg:
al mozg6k6pben (verb6lis, mimes improvi z6ci6barr),

t/ 6ll6li6pben (kimerevitett diak6p m6dj6n)

4. Meg6liapodtak abban is, hogy a tan6r mindegyik jele-

netbe; kij;l6li a f6kuszt, a koncentr6ci6s pontot, amely-

re 6lland6anf igyelniiik kell, amikor a szerepiik szerint je-

len vannak a k6Pben.
5.Tiszt6zt6k, hogy a tan6r is szerepet olt mag6ra, 6lesz a

rendez6, aki tiibbekkdzott rogziti a diak6peket is'

Negyedik l€p6s: csoportos idtdk, tozos (tan6ri is)

elrendezdsben
Miutin tisztilzrik a szerepeket, egy-egy f6kuszpontra

koncentrilva a szitu6ci6 a kdvetkez6k6ppen bomlott je-

lenetekre 6s k6Pekre.
l /A
Koncentrdci6s pont: mindenki az ev6sre-iv6sra 6sszpon-

tosit
Emberekkel teli szobabelsd. Benne 6let' Vend6gl6t6k

kedveskednek, apostolok besz6lgetnek, asszonyok fel-

il.re,r=
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szolgitnak, J6zus iil, maginyosnak litszik. M6ria l6p be
az ajt6n.Kez6ben kors6. J6zusra tekint.
IJB
Amikor ez abesz6des, mozg6sos jelenet od6ig 6r, hory
M6ria bel6p a helyis6gbe, a tanrir diafilmk6szitfszereg6-
be l6p, s csap6hangra rogziti az esem6nyt. Ekkor mereve-
dikki a k6p. Mindenki abban a helyzetben marad, rmely-
ben a csap6 hangja tal6lja.
2lA
Konc ent r dc i6 s p ont : M6r ia
M6ria kirinti a kors6 tartalmitllztts l6b6ra. s mell6 t6r-
del. Erre a v6ratlan fordulatra minden r6sztvevcim6sk6nt
reagill. Mindenki szerepe szerint viselkedik, besz6l 6s
gesztikuhl.
2JB
Ism6t csap6hang, megsziiletik a m6sodik felv6tel.
3/A
Konc ent r dc i 6 s p ont : J ludds
Jud6s besz6l.Icitiz6lja M6ria tett6t. Ki hogyan figyeli.
Mif6lekiscsoportok jdnnekl6tre, ki 6rt egyet Jud6ssal, ki
nem, ki tart6zkodik.
3JB
Csap6hangra rogziil a harmadik diak6p.
4JA
Konc ent r dc i 6 s pont : J 6zus
J6zus villaszol Jud6snak. A Mester, amikor megsz6lal,
felill. Atrend ez6dik a 16r.Hogyan viselkednek az 6t hall-
gat6k?
4JB
Es k€sz a negyedik k6p is.

Otitd ik l€p6s: Segr'ts69 a szerepf ormdl 6knak, rtj ra-
jdtszds
A tan6r bevallja, hogr nagy buzgalm6ban 6s alkot6slSz6-
ban kihagyott egy fontos mozzaralol, trirt6netesen azt,
hogy segitsen a j6tsz6knak szerepiik megform6l6s6ban.
Eddig jobbira csak Miri{ra 6s J6zusra risszpontositot-
tak, az egym6shoz '6s hozzijuk fiiztidti kapcsolatra, de
nem tisztilztik el6gg6, kik is azok a t<jbbiek, akikL6z6r
h6z6ban vannak, mint jellemek. Nem 6.rnyaltiik a figur6-
katm6g.

Megn6,nr6n az els6 k6psort, feltiint, hogy a mell6k-
alakok sematikusak. A j6t6kosok csak a maszkot htzt6k
magukra, de nem a szem6lyis6gjegyeket. Mieldtt teh6t

fjra elinditottfk volna a val6s6gos k6psort, besz6lgetni
kellett L6z6m6L M6rt6r6l az apostolokr6l, P6terrril 6s
Tam6sr6l, Jakabr6l 6s Jud6sr6l.

A tan6r irjfent k6rdezett, most m6r konkrEtaq az epi-
z6d-szer eplokre vonatkoz6an. Vajon M6rta el6gedett-e
h6ziasszonyi tiszt6vel? Menekiil-e ebbe a szerepbe, vagy
ez a term1szetes k6zege? Net6n s6rtSddtt? LLzLr hiny
6ves lehet? Maradt-e nyoma annak, hogy hal6los beteg
volt? H6lis-e J6zusnak, vagy szorongatja furcsa helyze-
te? V6giilis ci jdtt vissza a hal6lb6l. Es P6ter? Kicsi, nagy,
v6kony, kov6r, j6mbor, okos, csendesszavfi, nagrbesz6-
dri? Es Jud6s? Demag6g? Karrierista? Tusakod6? Es mi-
lyen lehetett Jakabtizen9ves kor6ban, hogy 6l benne J6-
2s, a testv6re,feln1zr6,f6lt6keny?A k6rd6seket a tan6r
azadolt szerepl6knek tette fel. Elcisz<ir nekik kellett v6-
giggondolni a vilaszt, a tobbiek persze kieg6szithett6k.
EEzekfilnldjralisztftzt6rk, ki hol helyezkedik el a jelene-
tek szerinti t6rben, kihez krizel, kihez t6vol, kthezbizal-
mas 6s kihez bizalmatlan?

Na 6s a koncentr6ci6s pont. Ha sikeriil arra figyelni,
nii a jit6k hitele. A koncentr6ci6 megadott ir6.nya nem
engedi elkalandozni a j6t6kost. A tan6r a f6kuszpontok-
ra irjra felhivja a figyelmet .Ezek: az 6tkez6s, M6ria, Ju-
d6s, J6zus.

Csakdiakdpek
A harmadszori fjrajitszisn6lmir csak a csap6 hangia
hallatszott. Mint egy diafilmen, egym6s ut6n kovetkezett
az elscj, m6sodik, harmadik, negyedik szoveg n6lkiili dia-
k6p.

Az 6ra vdgdre meg is fogalmazddott - nem direkt
md d on - d e me g f o g al maz6 d ot t a bib I i ai ijzenet. E g y i -
kilk igy sz6lt: Mdria megdrtette, asszony ldtdre drtette
meg a krisztusi magatartds ldnyegdt. Es mert megdrtet-
te, dt is vette ds gyakorolta. S ez a ldnyeg nem mds, mint
a szeretet, amely nem mdrlegel, anelyt6l nem idegenaz
dldozatvdllalds sem. Mdria cselekedetdben, a megke-
net 6 s b en, e z az iinf e I dl d o 26 s zer et et t e st e sil I me g.

Biztatdsul6s p6lda gyandnt a mai Milriiknak 6s nem
M6ri6knak. AmezI m6r a foglalkozSsvezeto6s -rogzit6
tan6rmondja.

rakter6t, jellem6t, rik is jitssz& el, teh6t lltrehozzilk a
rogtonz6ses dr6maj6t6kot.

Elsd l6p€s:
A t andr me g be s zd I i a f el ad at ot a hal I g at 6kkal. A J 6zus
megkenet6se Bethiinidban jelentsorra rimeld drdmai szi-
tu6ci6t tal6lnak ki, val6st vagy fiktivet, egrikcijiik6t vagy
k<iz6sen kialakitottat,6s azt megtervezik, a szinpadi dra-
maturgi6b6l ismert techniki4val fel6pitik. Rovid szinjii-
t6kot csin6lnak. A csoport v6laszthat rendez,6t, de az
eg6sz lehet kdz6s mri is. K6rd6sek hangzanak el 6s v6la-
szok 6s otletek 6s t6m6k,

Mdsodik ldp6s:
H dr om ki s c s oportban indul el a munka. Atan6r ide-oda-
j6r a csoportok k<iz6tt 6s k6rd6sekkel segit, ha ig6nylik. A
m6hkaszsong6sra eml6kezIeI6 zaj jelzi,hogy dolgoznak.
Sorjiznak az ritletek, vita, majd d<int6s. A csoportok a
sarkokba vonulnak, pr6b6lnak.

II. rdsz

lil

!

I

Ugyanott egy hdnel kdsflbb
A b ib I i ai t 6rt <inet t e I kap c s o I at o s dr dma6r a f o I yt at ds a.
A Ldzdr hdzdban tdrtdntek szabad asszocitici6jdra a
ha I I g at 6 k d I t a I I dt eho zot t imp r ov i zdc i 6 k, d r dmaj dt 6 -
kok kdvetkeznek.

PEDAG6GIAISzATvoET:
A bibliai t6rt6net feldolgoz{sa sor6n szerzett benyom6-
sok, 6lm6nyek hat6sok elrendez6se, elm6lyit6se a c6l;
v6gs6soron mor6lis k6sztet6s a segitci cselekedetre. Le-
gyen az lelki, testi vagy szoci6lis indittat6sf.

A MEGVALOSITAS MODJA:
A tan6r fgy gondolja, hogy drimai improviz6ci6val,
m6gpedig a hagyom6nyos szinj6t6k- 6pitkez6sform6j6-
val kis6rli meg pedag6giai sz6nd6ka megval6sitdsft. H6-
romkiscsoportothozl6tre, s al6trejiitt kisk<iz6ss6gekke-
resik meg at6mdt, alakitjek ki a cselekm6nyt,6k maguk
kdzott osztanak szerepet, hatirozzfrkmeg a figurik ka-

Il
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Szerepekbe bf jnak, jeleneteket alkotnak'

N"gy"aOtu 6ll rendelkez6siikre. A tan6r tudja' hogyez

n"ril*t iO,i, uzt is, hogyhib6tlan teljesitm6nyt.nem vdr-

ftut, O" uzt is, hogy a r6gtdnz6s vilaszt ad: meg6rtett6k-e

Miria gesztus6nak indit6k6t?
Harmadik l6Pds:
A csoportot< Uemutatjik alkot6saikat' Elcizetesen kiala-

kiti6k a szinpadi teret, elhelyezik a jit6khoz sziiks6ges

t"ii6r.&"t. e m6sik k6t csoport n6z6k6nt helyez-kedik el'

L ahbbiakban leirjuk, milyen dr6maj6t6kok szillettek'

1. Konfliktus a csalddban.
ftarma" iatss zik. Szh:lak6telepi lakis egy szob6ja-' Nem

deriil ki, mif6le tirsadalmi t6Ieghez tartomak a benne

616k. (Ennek nem nyomoztak ut6na)'

Kilenc 6v kiiriili gyermek kedvenc j6t6kaival j6tszik' A

nasymama kijt. Az anya korholja a nagymam6t' Mondott

uuiurnit urtomsz6doknak, nohaci' al6nyam6rkijzolteve-

le tdbbszdr, hogy ne fecsegjen, ne kavariaazr a bizonyo-

sat, hagyja Ot<6i Ctnit A mama vflasza olaj a tiizre' Az

atrva rJijeUUviszi a hangj6t, kiborul 6s azt iiv6lti' amire

valyit, de amit eddig nem mondott ki, hogy vonuljon a

-i-u o tro"i6lis otthonba, s 6ljen irgy, ahogy akar'

A svermek, a ielenet tan(rja, egyre dermedtebben hall-

guliu ut anyjit. Amikor iztrisztlriilsan kirohan 6s a

;Ai;il" itiippogu" pityeregni kezd, a..gyerekfel6ll' 6s

iai1uait,bab6it, kincseira nagymama 6l6be sz6rja' mi-

tdzben 6tkarolja, simogatni kezdi az ar cirt' .
- A besz6lget6i sor6n megfogalmaz6dott a kisliiny nem

birta elviseini a nagymama megtipr6s6t, gesztus6val vi-

gasztalni akarta cit nagy megalf-ztatisfr};,an' Ez a csoport

Leg6rtette a bibliai jelenet egyik lehets6ges 6rtelm6t'

2.Vesedtilltetds
Hatan j6tssz6k n6gY jelenetben.

1. jelenet
A i 8 6ves le6ny egy orvosi vizsgilatr6l j6vet k6di otthon

a sziilcikkel, hogy Ua; van az egyik ves6j 6vel, s hogy -a vizs-

lilatotvlgz(5o-rvos nagyb6csi ma este eljiin a sziilcikhdz'

2. jelenet
Ai orvos.okon a csal6di asztalmellett kirdi a diagn6zist

6s a javallatot. A gimnazistal6ny egyikves6j6t ki kellven-

ni. s"be kell iiltetni - lehetcilegegy csal6dtag 6p szerv6t'

Nagy a k6ts6gbees6s.
3. ielenet
Kozlik a t6nyt a gimnazista kisl6ny nciv6r6vel, aki m6sf61

6ve f6rjn6l van. 6 rigy gondolja, hogy al6kell vetnie ma-

g6t a nt-iit6tnek, s oda kell adnia a f6l ves6j6t'

4. jelenet
fOai a fentieket a f6rj6vel. A h ilzaspit szereti egym6st'
gyereket szeretne.
X t6ri tetes6ge iitlet66rt nem lelkesedik' A jelenet nem

z6rulie. Nem"tudhat6, hogya ncjv6r d6nt6senem jelenti-

e a h6zassig felborul6s6t.
-,t -"gbJtz6l6senehangzottakb6t Mi indokolja a 1ti-
v6r altrJizmus6t? Mi6rt villalja ezt az eg1sz tovfrbbi 6le-

t6t befoly6sol6 miit6tet? Ez a jit6kb6l - illapitott6k

meg - nlm deriil ki. Ezt n em 6br6zoltik'
,t cioport ennek nyom6n r6jdtt, hogy a j6t6kb6l valami

t6nyleg ni6nyzik. M6gpedig egy o,lyan jelenet, amelybcil

kidbriilne, hogy a k6t testv6r a szok6sosn6l jobban szere-

ti egym6st. Az inya, aki kisebb-nagyobbmegszakit6sok-
kal"&ekig vol tk6rh6zlak6, alig tudott a kis-l6ny6val fog-

lalkozni,J6szerivel cit a h6t 6wel idcisebb n6v6re nevelte'

az6szer€rcLeform6lta. Az irjraj6tsz6skor ez a jelenet be-

iktat6dott. Ettcjl azonban af6rjjelval6konfliktushelyzet
m6g dr6maiabb6v6lt, a fesziilts6g a v6g6re sem cs6kkent'

3.Mi leszveled?

Az improvizativ drdmit hatan jitsszik t6bb jelenetben'

Fiatal jegyesp6r a szinen. L6that6an igen szeretik egy-

-art. ttaEustigi terviikrtil besz6tnek' A le6ny - ezkide-

.iii, - tOirr.olii hallgat6, a fiir pedig p6lyakezd<j m6rnirk'

Ei;ehuk, a lany indirl a f6iskol6ra' s noha zebr6n megy'

Jilii "gy u"tO. K6th6tbu t "riil' sgipsz6gyba' Gerincs6rii-

Grt rrE ru"O"tt. Megjelenit a t<6iJ6gUeesett anya' s a fiir

termr6szetesen, s ottaz orvos, aki kcizli, miit6trevansziik-
r*. a" nuto"tiltan, i6 felt6telek ktjz6tt csak Kaliforni6-

Ua"ntuo]atetv6gezni.Megtud juk,hogJ-ryan-yaouegyen
""uette u moy6t] s nincsenek milli6i' A hir a balesetr6l s a

Lnseren tfilimrit6trdl el6r a fi(r csal6dj6hoz is' A fiir any-

ia eiutasit6, egv6bk6nt sem helyeselte ezt a h6zass6gi ter-

i'"i, u -""yutizonyt ki nem illliatja,s az 6giek rendel6s6t

Mrtija azesem6ny&Uen. A firi apja viszontsegiteni akar'

i".u"t,; m6rnoi, mell6kes keresetekbcjl ll.6tv6'gi hinar

Cpitett,maguknak persze, s m6r amikor felvetcjdott fia

hizass6gi tirve, a h6tv6gi h6zat nekik-sz6nta' Most fel-

aj6nlja,-hogy adjik el, s az 6r6b6l gy6gyittass6k meg a

.nqny.ietiittet, s azt6n majd lesz valahogy'.
A *iiinty^u"ka tovdbbi lhpdseit ezen a harmadik szin-
jdtdkonmutatjukbe.'Ennyi 

deriilt ki az eljttszott rdgtdnz6ses j6t6kb6l' Kdvet-

t "rJtt u -"gUesz6l6s. Mindenki elmondta, neki mit mond

iiateu,miiit6eos, mi nem, mi indokolt, s mi nem' Meg-

ty,i^.t -" a szireplcik az igautkl6l.vagy becsiiletsz6ra

f"eU ett inniink, hogy minden igy tiirt6nt' - Mif 6le ember

ez az anya'! Mi6rt ilyen kem6ny? M6rt nem kedveli a

l6nyt?
- itanyanyla olyan, mint egynyuszi' \Ii az oka' lehet-

ne-e mei, 6s milyen k6riilm6nyek koziitt?
- Az apaszereii a f i6t, ezkideriilt. De m ikdze aliltylloz?
Elviseli^, kedveli, szereti, s ha igen, mi6rt?
- A harmadik csoport tagjai, ikitl6treh oztik'ezt a jit6-

kot, olykor kap6stblv6tasioltak, 6ku'i' tudt6k az okokat'

csai nlm j6tszottik el, nem voltak k6pesekbeleilleszteni
a jelnetbe. M6skor viszont elgondolkodtak.a k6rd6sen'

s<ii meg is hiikkentek, hogy ez nem jutott esziikbe' s kita-

l6ltak lehetsEgesv6laszokat eglm6ssal is vit6zva'
- e fit anyjir6l kideritett6li' hogy az6rtnem kedveli a

l6nyt, mert m6sf6le, mint 6. Cicaterm6szet, amit cj ki nem

6tttrai. Nyalas 6s szelid, 6s levette a f6rj6t is a l6b6r6l' mi-

vel anoak is az ilyen macskafajta kellett volna' Neki min-

den6rt meg kellett kiizdenie, ci lentrcil jiive vitte valamire'

Es az semietszik neki, hogy a l6ny csak tanit6n6 6s nem

visz semmit a h6zassigba'
Negyedik l6P5s:
,q, tanAr szerepbe ldp-Eliiltszanak egy jelenetet tz anya
fiatal kor6b6t, ttogy iotUin 6rts6k mai m agarartilsit'
Szin egy igazgat6 stbU 6ia' Az asszony ekkor huszonhat

Cves,Jiteizit-ettpilyamunkabemutat6s|valp6ly6zika
v6llalat egy fontos 6\l6s6ra. At6rgyal6s sor6n az igazga-

t6 6s a h"olgy kdzdtt hivatalos a hangnem, korrekt 6s

t6rgyszertilAm bel6p egy n6l6nfJf iatalabb, macsk6s

hn], s r6gvest forrni i<ezd a levegri. 6 ishozza az'6n6let-
r aiL6t p6ly amiin6lkiil, s az ass zorry 6r zi, hogy elvesztette
az6ll6st. Visszavonul 6s gyiil6l.
A jelenetet eljdtssz6k, a i6ny 6s az asszony azonos az ed-

digi szereptciklel, az igazgai6figur6j6t a tan6r olti mag6-

ralA tan6r-igazgat6 jitlka adja me81 magyarilza.tot
most mir merty6z6en; mi6rtviselkedik igy afif anyja'
Ezek ut6n fjiaj6tssz6k azt a jelenetet, amelyben a fif

sziilei csapnik <issze, eladj6k-e a h6w6gi h6zat vagy se'
Ekkor, a vita hev6ben, ki6mlik az asszonyb6l a hajdani

s,6relem, hogy mi6rt utiilja ezt a fajta n6t, ilym6don a fia

v6lasztottj6t is.
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Otodttepds:
U j jelenet dpill be a drdmajdtdkba.
Az apa a pozitiv f igura. O a gesztus-gyakorl6. De az eddi-
giekbcilnemsejlettki igazin,hogymi6rt?Nem,mertnem
j6tszottik el. - Hogy a fiival gyeng6d, az kideriilt. De
hogy milyen sziwel fordul al6ny fel6, az nem vil6gos. A
kismenyasszony szem6lyis6gjegyei mrir folvillantak ab-
ban a jelenetben, amelyben a fi(wal volt egyiitt. De hog/
ez a n6ies l6ny, hogy b6nik az ap6sjeliilttel, s az mik6nt_vi-
szonyul hozz6, az jelenetben eddignemvoltl6that6. Ugy
ddntottek teh6t, hogybeiktatnakegyirj r6szt, sebbrjlkell
kideriilni, hogy a lanynak 6s a fi(r apj6nak szeretetteli a
kapcsolata. A l6nynak gyermekkor6ban halt meg az apja,
itt most ki6lheti az apa ir6nti vdgyakozdst is. A jelenet-
ben cic6s grdng6ds6ggelh6l6zza kciriil, az apft, aki azt
szivesen fogadja. Oriil, hogy a fia ilyen l6nyt tal6lt mag6-
nak, val6j6ban ilyet szeretett volna ci maga is. Ezt jitsz-

szikel,6s el is jdtsszik, m6gredig acselekm6nynek azon
a pontj6n, a baleset el6tt, amikor azapafelajinlja a fia-
taloknak, hogy lakjanak a h6tv6gi h6zban.
Es most m6r minden vil6eoss6 v6lt.

Avdgdre
A tandr azon szereti mdrni a drdma6ra eredmdnyessd-
g 6t, mennyir e f el dobott ak v agy me gr endill t ek a t anitv ti-
ny ai a f o g I al koztis v d g 6r e. J 6 I tud i a, ho gy a kdzd s al ko-
tdsnak, melyet mtivdszeti indulat inspirdl, s miivdszeti
eszkozdk hoznak ldtre, annak a hatdsa al6l a rdsztvevf
nemi g en tud j a ma g dt kiv onni. I I y enkor md s az a.r c, a t e -

kintet, amozg ds, mdskdnt mennek el az 6r drd l.Tiinddnek
v a gy mo sol y o g nak, I eb e gnek v agy g ondo I kodv a bot I a-
doznak.
Mint most is.
A tan6r oriil. Adott 6s kapott.

dnrAsoK 6s EMBEREK
Hospit6ltam P6lffy

Pilffy Mari ugyanis egy iltalinos iskolai tantestiilet tel-
jes jogfi tagjak6nt dr6mit tanit heti 18 6r6ban. Azon a
keddi napon, amikor megl6togattam, 6t 6r6ja volt n6gy
(als6s 6s fels6s) osztilyban. Amit a h6rom egyes, kiildnii-
sen pedig a negyedik, osszevont 6rilban l6ttam, biirme-
lyik iskolaigazgat6t meggycizt6k volna, hogy erre a ,,tan-
tdrgyra" sziiks6g van. Olyan szerepet t<ilt be a dr6ma6ra
a nevel6si folyamatban, amit az,,oktat6" jellegri tant6r-
gyak alig-alig, a szem6lyis6g- 6s kozdss6gfejlesztci disz-
ciplin6k (oszt6lyfdndki program, testnevel6s, mriv6szeti
t6rgyak, hit- 6s erkdlcstan, szakkdri munka, gyerekmoz-
galmak) is a legjobb esetben r6sdeteiben, nagyon is az
adott nevelcik szem6lyis6g6tcil fiiggci m6rt6kben tudnak
megkozeliteni.

Trilzott egyszeriisit6s volna azt mondani, hogy a dr6-
ma6r6n kommunik6lni tanul agyerek. 86r, ha ezen a fo-
galmon nem csupin,,k6d6s-technikit" 6rtiink, hanem
valami sokkal 6tfog6bb,,kapcsolat-tudom6nyt", mond-
hatjuk ak6r ezt is.

Term6szetesen a dr6ma6ra hat6sfoka is fiigg a peda-
g6gus szem6lyis6g6tcil - felk6sziilts6g6tril 6s kreativiti-
s6t6l. Szerencs6re a dr6mapedag6gia - kiilciniisen ha-
z6nkban - viszonylag fiatal diszciplina, nincs m6g,,le-
iilepedett" m6dszertana. Mrivelcii, ha eredm6nyesen
akarnak dolg ozni - azazha egy6ltal6n munkalehetcis6g-
hez akarnak jutni -, k6nytelenekfolyamatosan fejlesz-
teni, k6pezni, tov6bbk6pezni magukat. Valljukmeg, nem
is olyan nydgvenyelds ,,k6nyszenis,6g" ez sz6mukra, hisz
a magyar dr6mapedag6gus aza saj6tos emberfajta, ame-
lyik ,,6nk6nt 6s dalolva" 6s saj6t p6nz6n j6r tr6ningrril
tr6ningre, t6borr6l t6borra, kurzusr6l kurzusra.

P6lffy Mari is azokkoz6, tartozik, akik a lehetsr6ges
hazai,,grildicsokat" v6gigj6rva megismerkedtek David
Davis iskol6j6val, s a birminghami mesternek 6s munka-
tdrsainak, Eileen Penningtonnak 6s Dorothy Heathcote-
nakhatdsa alatt egybizonyos,,angol m6dszer" honosit6-
s6val kis6rleteznek - nem is sikerteleniil. Az 6 eset6ben
nagyon szerencs6s tal6lkoz6snak mondhat6 immrir k6t-
6ves kapcsolata a Belv6ros-Lip6w6ros De6k Di6k Iskol6-
j6val, melynek igazgat6helyettese, V6rnai Zsuzsa is a
dr6mapedag6giai m6dszerek elkdtelezettje, angol 6s hol-
land szem6lyis6g- 6s csoportfejlesztci iskol6k aktiv isme-

M6ria dr6matan6rn6l

rcije; s maga az iga4at6, Gauland M6tyis sem megy a
szomsz6dba egykis j6t6koss6g6rt, ha valamilyen iskolai
kulturdlis rendezv6nyen kosztiim<is szerepet kell v6llal-
nia. A tantestiilet eg6sz6tcil sem idegen a drimapedag6-
gia, hisz az €vnyit6 lrtekezelelek is tdbbnapos, korszerii
szervezetfejleszt6 tr6ninggel kapcsol6dnak egybe. Igy
azt6n nem meglepci, ha az osztalytafit6k 6s oszt6lyfcin6-
k6k 6ltal6ban ig6nyt tartanak a tanrendbe illesztett dr6-
ma6rira, 6s a j6 kollegi6lis viszonyon tirlmenci, itgondolt
napi munkakapcsolatban 6llnak a dr6matan6rral.

Ha valami6rt m6gsem ,,annyira sz1p a menyasz-
szony", azazvalami6rt m6gsem kell olyan nagyon iri-
gyelniink sok tekintetben igen szerencs6s kollegancinket,
az a 40 per ces(csup6n egyetlen oszt6lyban kettcjs) 6ra; 6s
az, hogy a j6kora iskoldban, amelynek ak6.r minden tanu-
l6csoportjiban lehetne dr6ma6ra, egyediil kell(ene)
minden dr6mapedag6giai ig6nyt kiel6gitenie.

Isten ments, hogy azt 6llitsam: iskolai koriilm6nyek
kdziitt 40 perc alatt nem lehet semeddig sem eljutni, de
hogy meddig lehet val6j6b a\ az igazincsak a dupla 6r6n
6rz6kelhet6. Az egyik W. osztalytV.-t6l kezdve dr6ma-
tagozatos osztillykfinlkezelik: azaznekik heti k6t, egybe-
fiiggci dr6ma6r6jukvan. N6h6ny - az id6csapd6tlesz6-
mitva kellemes - als6s 6s fels6s egyes 6ra ut6n v6gre
ilyent is l6thattam. Pontosabban sz6lva: v6gig6lhettem...
de haladjunk sorj6ban.

Itt is el6bukkant am6r m6s 6r6kon is l6tott,,paszuly-
sz6rmotivum ", mint f ant6zia-6br eszt6 j|tlWeret. Itt
m6r abban a ,,st6diumban" voltunk, amikor az 6ri6spa-
szuly sz5.r6n felm6sz6 emberek - akik az el6z6 j6t6.ksza-
kaszban azt mondt6k el, mit l4tnak a felscjbb r6gi6kban
lakoz6 6ri6sok vil6gdban - imm6.r 6ll6sfoglal6sra k6sz-
tetcj kdriilm6nyt jelentettek - az 6ri6soksz6mira,

A gyerekek teh6t most 6ri6sok voltak, akiknek vala-
milyen m6don ,,kezelniiik" kellett a vil6gukban felbuk-
kan6 apr6 l6nyeket. Az volt a dolguk, hogy falragaszok
form6j6ban nyilv6nitsanak v6lem6nyt a j6vev6nyekrcil,
6s sz6lits6kfel valamif6le magatart6sravagy cselekv6sre
6ri6st6rsaikat.

Sziiks6ges hangsirlyoznom, hogy az instrukci6 min-
den tekintetben szigorrlan a mese szint jr6n f ogalmaz6dott
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