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KEDVES OLVASÓ!

Őszi számunkban a dráma témájával foglalkozunk. 
Egy interjú keretében megismerkedhetünk a dráma különféle ágaival, majd a gyermek-bibliadrámáról is

olvashatunk egy tanulmányt.
Több példát láthatunk arra, hogy hittanórán milyen módon használható fel a dramatikus módszer.

Gyermekek által előadható jeleneteket, mesét és imádságot is közlünk. 
A kézműves rovat fontos keresztény szimbólumok kreatív feldolgozását mutatja be,

amelyek hasznosak lehetnek a tanítás során. 
Ellátogatunk a református templomba is, hogy megvizsgáljuk, milyen pontokon tér el a miénktől.

Jó olvasást kívánok mindenkinek!

Szeretettel:
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Az idézett szövegben nem a teológiai mondanivaló a fontos a számunkra, ahogy a Szent Péterről szóló viccekben 
általában nem ezt érdemes keresni.

A beleélésről mond el a történet valami lényegeset.
A beleélés, az igazi részvétel olyan, mint egy varázslat: igaznak hiszünk el valamit, beleke

rülünk és belülről tapasztaljuk meg. Megtörténik velünk, pedig csak játszunk. Eközben nagyon sok min
dent tanulhatunk magunkról, másokról, egy közösségről, az eljátszott történetről.
Nemcsak a saját szerepünkkel vagyunk kapcsolatban, hanem a másikéval is. (gy tőle és általa is kaphatunk.

Picit félretehetjük a passzivitást, a szemlélődő kívülállást, és mi magunk alakíthatunk egy történeten. Végre nem 
kész filmet, színielőadást nézünk, hanem befolyásolhatjuk az eseményeket, és megtalálhatjuk a válaszokat a kérdé
seinkre.

Kipróbálhatunk olyan szerepeket, amelyek talán ijesztőek, idegenek, visszataszítóak, és beléjük bújva megérthetjük, 
hogy mi is a baj velük. Megszelídíthetjük őket.

Hatalmas lehetőség!
A drámajáték sok-sok ága kaput nyit egy másik világra. Ha belépünk ebbe a biro

dalomba, olyan kincsekre lelünk, amelyektől sokkal gazdagabb lehet az életünk.

ÉLJÜNK VELE!
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Meghalt egy texasi olajbányász, és a mennyországba jutott.
-  Ne haragudj -  mondta neki Szent Péter de nem jöhetsz be.
-  Na de miért? -  kérdezte az olajbányász. -  Erényes életet éltem, hogy bekerülhessek a mennyországba. Ez így nem 

igazságos!
-  Tudom, tudom, csak az a helyzet, hogy nincs már helyünk.
-  Adj egy lehetőséget -  kérlelte az olajbányász Szent Pétert. -  Engedj be öt percre, és ha nem találok magamnak 

helyet, akkor lemegyek a pokolba.
-  Na jó, beengedlek, de csak öt percre -  hajlott Szent Péter az alkura.
Ekkor az olajbányász egyenest az olajbányászokhoz ment, és mindegyiknek súgott valamit a fülébe. Egyszerre csak 

óriási zűrzavar támadt, és a bányászok rohanni kezdtek a mennyország kapuja felé. Olajbányászunk a tömeggel együtt 
rohant kifelé a kapun.

Szent Péter galléron ragadta a felbujtót.
-  Hová rohannak az olajbányászok? -  kérdezte.
-  A pokolba -  felelte az olajbányász.
-  De hát mit mondtál nekik?
-  Azt, hogy olajkitörés van odalenn.
-  De te akkor hová rohansz? -  kérdezte értetlenül Szent Péter.
-  Megyek velük, mert lehet, hogy igaz -  válaszolta az olajbányász.

(Forrás: S. Loraine Hull: Színészmesterség mindenkinek)



FELFEDEZŐÚTON A TEMPLOMBAN

Milyen A REFORMÁTUS TEMPLOM?
Néhány gondolat GYERMEKEKNEK

A templomok azért épülnek, hogy Istent dicsőítsék bennük. Már messziről meg 

tudjuk állapítani, hogy egy templom melyik felekezethez tartozik. A  katolikus 

templom tornyának tetején keresztet látunk, az evangélikusén úgyszintén, 

a református templom tetején azonban másféle szimbólumokat fedezünk fel.

Látunk olyan református templomot, amelynek a tetején csillag vagy kakas van, 

de kívülről teljesen úgy néz ki, mint egy katolikus templom. Ennek az az oka, 

hogy a lutheri reformációt követően sok település átvette a reformáció 

tanítását. Olyan településen, ahol a katolikus hívek protestánssá lettek, 

 gyakran a templomot is átalakították.

De nézzük, mitől más egy református templom. Mint emlí
tettem, a templom tornyára kakas vagy csillag került. A 
csillag a keleti bölcseket vezette el Jézushoz, a kakas pe- 

 dig arra figyelmezteti a református embert, hogy soha ne 
tagadja meg Krisztust, ahogyan Péter tette egykoron. A  
templombelső is a reformáció hatására változott 
m eg. Kikerültek a faragott szobrok, az oltár, az oltárkép, 
a szenteket ábrázoló képek. A fehérre meszelt falak, az 
egyszerű, puritán berendezés azt hangsúlyozza, hogy az Ige 
tisztaságától semmi sem vonhatja el a figyelmet. Csécsi 
Imre így fogalmazta meg ezt Fogadástétel című versében:

Ha betérek templomomba, 

nem vakít el semmi pompa, 

Nem kell nékem semmi hívság, 

csak Lélek és Igazság.
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A templom közepén az Úr asztala áll, a lelkész on
nan végzi a liturgiai szolgálatot. Az oltárterítő sok helyen 
követi az egyházi esztendő színeit. A református temp
lomban nincs keresztelőkút, viszont a szószék alatt 
látható egy pad, amelyet „Mózes-széknek" nevezünk. 
A lelkész itt foglal helyet a bevezető liturgia után, és innen 
megy fel a szószékre prédikálni. Az igehirdetés tehát 
ugyanúgy történik, mint az evangélikus templomban.

Helyi adottság az, hogy a református templomokban 
szőttesek, varrottasok borítják a falat, szószéket, 
karzatot. Vannak úgynevezett „kazettás mennyezetű" temp
lomok, és a régi családok címerei is láthatók sok he
lyen. Ezek a díszítések már az igére adott válaszok, önval
lomások, imádságok, a hálaadás jelképei.

A református templomokban nemzetiszínű zászló 
is van, amely jelképezi, hogy Krisztusnak azon igéje, 
amelyet világszerte ismernek, a magyar törté
nelem viharait átvészelve magyarul szól. Ez 
válasz azon reformátori gondolatra 
hogy minden népnek joga van a sa
ját anyanyelvén hallgatni Isten 
igéjét.

Erdélyben
sok helyen speci

ális ülésrend jel
lemző a református 

templomokban. A karzaton 
helyezkednek el a fiatalok, lent 

pedig egyik oldalon a fiatal és idősebb 
asszonyok, velük párhuzamosan a másik oldalon az öz
vegyasszonyok, míg szemben a másik oldalon ugyanígy a 
férfiak. Megvan a helye a presbitereknek és a papnénak. 
Magyarországon már kevés helyen követik ezt az ülésren
det, azonban a presbiterek itt is külön padban foglalnak 
helyet.

Szép és érdekes feladat továbbadni a reformáció örök
ségét, és jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy ki miért re
formátus vagy evangélikus. Ha lelki örökségünkkel tisztában 
vagyunk, akkor ki-ki otthon érezheti magát az Isten házában.

Blázy Árpádné
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BESZELJÜK MEG!

Dráma felnőtteknek és gyerekeknek
HA A DRÁMA SZÓT HALLJUK, SOKUNKBAN SOKFÉLE ASSZOCIÁCIÓ TÁMADHAT. 

KÖNYVEK LAPJAIN LAPULÓ MŰVEK, SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK, PSZICHODRÁMÁS, BIB- 
LIODRÁMÁS CSOPORTÉLMÉNYEK EGYARÁNT ESZÜNKBE JUTHATNAK.

b e s z é l g e t ő t á r s a m , Marlok Zsuzsa 10 éve foglalkozik pszicho- 
drámával, 5 éve bibliodrámával, és d is s z e r t á c ió j á t  a  d r á m a t e c h 

n ik á k  NYELVOKTATÁSBAN, TANÁRKÉPZÉSBEN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁRÓL ÍRTA. 
TŐLE KAPUNK MOST EGY KIS ÚTBAIGAZÍTÁST A DRÁMA SZERTEÁGAZÓ VILÁGÁBAN.

Milyen műfajok léteznek a drámán belül?
Két műfajt szokás elkülöníteni, az egyik az úgynevezett pe
dagógiai alapú, a másik pedig a pszichológiai alapú dráma.

A pedagógiai alapúnak az a célja, hogy egy nevelési 
célzatú történet révén segítsen megérteni különböző prob
lémákat, és a katarzisban te tt felismerés által indítson el 
bennünk változást. Ez az irány sokféle módszert használ.

Létezik egy színészekből álló csoport, a KÁVA társulat, 
amely a nevelés során feszültséget okozó helyzetekből ki
indulva ad elő jeleneteket, majd a színészek meg is beszé
lik ezeket a gyerekekkel. Ők a TIE (theatre in education = 
színház a nevelésben) módszerét követik. A DIE (drama in 
education = dráma a nevelésben) abban különbözik ettől, 
hogy o tt kizárólag a gyerekek játszanak.

Ezek a módszerek sokkal hatékonyabbak, mint ha fel
szólításokkal akarnánk a kicsiket megtanítani erre-arra. Ha 
például azt mondjuk, hogy ne közösítsék ki a társukat, 
mert az rossz neki, gyakran nem értik meg. De ha részt 
vesznek egy olyan játékban, amely a kiközösítés folyama
tát, élményét dolgozza fel, és utána beszélgethetnek er
ről, akkor olyan következtetésekre juthatnak, amelyek át
formálódást eredményeznek.

A KÁVA csoport előadásait egyébként meg is lehet ren
delni, előfordul, hogy iskolák meghívják őket.

A pszichológiai alapú dráma abban más, hogy nemcsak 
a drámát kiváltó helyzetre koncentrál, hanem a játékban 
lévők teljes személyiségére is. Nem csupán az az érdekes, 
hogy ott, akkor, az adott viszonyok között mi történik, ha
nem az egész élettörténettel számol. Ilyen lehet például a

pszichodráma, a pszichológiai indíttatású bibliodráma, az 
irodalmi szövegekre épülő dráma és a mesedráma.

Mit kell tudnunk a pszichodrámáról?
Ez egy olyan önismereti vagy terápiás módszer, ahol a 

csoporttagok társaik segítségével saját életük eseményeit je
lenítik meg. Ennek az a célja, hogy feldolgozhassák az élet
helyzetek érzelmi oldalát, illetve hogy próbacselekvésekben 
hatékonyabb életvezetési stratégiákat próbálhassanak ki.

Úgy tudom, hogy vannak gyermekpszichodráma- 
csoportok is. Mi az alapvető különbség a gyerek- és 
felnőtt pszichodráma között?

A legfontosabb az, hogy a gyerekek függnek a szüleik
től, míg a felnőttek nem. Egy felnőtt számára bármi el
játszható, sőt a játék során nagyon fontos a szülőktől ka
pott minták újraértelmezése. Egy gyerek ugyanakkor nem 
bírálhatja felül a szüleit, legfeljebb annyit tehet, hogy a já
ték során levezeti a benne lévő feszültségeket.

Mi jellemzi a bibliodrámát? A bibliai szöveggel va
ló foglalkozás a hangsúlyosabb benne, vagy inkább 
a személyiségre irányul?

A bibliodráma szó eredetileg írott formájú szövegek, 
mítoszok és mesék dramatikus formában történő feldol
gozását jelenti. Ennek egyik lehetséges változata a biblia
dráma, amely a bibliai történetekkel való dramatikus fog
lalkozást takarja. Nálunk, Magyarországon német hatásra 
a bibliodráma szót is ez utóbbi értelemben használják.

A bibliodráma lehet egyébként pszichológiai vagy teo
lógiai indíttatású is. Az előbbi a pszichodrámán alapszik, 
az utóbbi szorosabban a bibliai szövegre koncentrál. De
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mindkettő számára fontosak a bibliai elemek és a pszicho
lógiai tényezők is.

Miközben olvassuk a Bibliát, számos dolog elkerüli a fi
gyelmünket. A játék során ezek egyszer csak felszínre ke
rülnek, így aztán teljesen új értelmet nyernek a történetek.

Nemrég hittantanárok számára tartottunk bibliodrámás 
foglalkozásokat. A résztvevők újra meg újra döbbenten 
álltak a felismerés előtt, hogy az általuk annyiszor olvasott 
és tanított történeteknek egészen máshol vannak a lénye
ges pontjaik, mint ahogy ők azt addig gondolták.

Mindemellett annak is nagy jelentősége van, hogy ki 
milyen szerepet választ magának, és kivel mi történik játék 
közben.

Vajon lehet-e azt mondani, hogy az a hittantanár, 
aki foglalkozott bibliodrámával, másképp fog utána 
hittant tanítani?

Igen, mindenképpen! Egyébként újabban a bibliodrá- 
mát is bevették az akkreditált pedagógiai továbbképzések 
közé, úgyhogy nagyon ajánlom a hittantanároknak ezt a 
lehetőséget.

Hogyan lehet irodalmi szövegekből vagy mesék
ből drámás foglalkozást csinálni?

Hasonló módon, mint a bibliai történetekből. Keresünk 
egy olyan mesét vagy irodalmi alkotást, amelyben benne 
feszül a drámai helyzet. Felolvassuk a szöveget, de nem 
végig, csak addig a pontig, ahol megjelenik ez a feszült
ség. A történet sokféleképpen folytatható, többféle végki
menetel is elképzelhető. Az eljátszás során egy bizonyos 
módon megoldódik a helyzet, ám hogy miként, az a ját
szóktól függ.

Ez annyiban különbözik a bibliodrámától, hogy a részt
vevők nem ismerik a történet befejezését, ezért nem is 
befolyásolja őket az eredeti sztori. Ezután viszont alig vár
ják, hogy elolvashassák, tehát sikerül felkeltenünk az ér
deklődésüket az irodalmi mű iránt. Ráadásul másképp fog
nak olvasni egy-egy ilyen játék után, mivel mélyebben meg
értik a mondanivalót.

Gondolom, egy drámafoglalkozás vezetéséhez 
szükség van valamilyen képzettségre.

Igen, ez nagyon fontos. Aki ilyesmibe fog, annak egy
részt komoly önismeretre kell szert tennie, másrészt sok 
saját élménnyel, megtapasztalással kell rendelkeznie a cso
portos műfajjal kapcsolatosan, harmadrészt fokozatosan 
kell bekapcsolódnia a vezetésbe. Ez a folyamat sok évet 
vesz igénybe.

Azért is szükséges ez a hosszú készülés, mert a játék 
során olyan mély belső történések zajlanak, amelyeket 
kézben kell tartanunk, észre kell vennünk, segítenünk kell 
a feldolgozásukban.

Egyébként mindenféle dramatikus játékra igaz az, hogy 
a felszínen zajló folyamatok mellett a mélyben is sok min
den végbemegy. A játékosokban felkavarodhatnak az ér
zések, és ezzel nem lehet őket magukra hagyni. Például 
előfordulhat, hogy a leprást játszó gyereket a többiek ké
sőbb kiközösítik.

Milyen dramatikus eszközök használata ajánlható 
mindazoknak, akiknek nincs előképzettségük, de szí
vesen használnak ilyen módszereket?

A bemelegítő gyakorlatok közül érdemes például válo
gatni. A drámajátékokat felvonultató könyvekben sok jó 
gyakorlatot lehet találni. Ha mondjuk egy csodatételről 
szóló történetet szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, 
játszhatunk előtte egy bizalomjátékot -  ilyenek például a 
csukott szemmel, egymás testének megtartásával végzen
dő feladatok - , mert ez ráhangolhatja őket a mondan
dónkra.

Jó játék az „állókép" vagy „szoborcsoport" is (lásd lej
jebb), ennek segítségével ugyanis a karakterek, viszonyok 
jól megjeleníthetők.

De mindenképpen azt javasolnám, hogy a játékokat 
előbb próbáljuk ki mi magunk, mert így sokkal könnyebb 
lesz a gyerekekkel játszatni: megtapasztaljuk a buktatókat, 
nehézségeket, és hatékonyabban tudunk irányítani.

A bibliai történetek szimpla eljátszása is jó módszer le
het. Mélyebben azonban ne vigyük bele a gyerekeket a je
lenetbe, mert azt már kezelni is tudni kell. Olyasmit válthat
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ki belőlük egy-egy szerep vagy szituáció, amire nem va
gyunk felkészülve.

Nagyon köszönöm a beszélgetést!
M. E.

ÁLLÓKÉP

Az állókép (más néven szobor) egy belső állapot vagy ér
zés vizualizálása, illetve valamely esemény egy momentu
mának szimbolikus jelentéssel bíró képpé merevítése. Ez 
az egyik legalapvetőbb dramatikus technika, amelyet az 
oktatásban széleskörűen, sok területen (például nyelvó
rán, irodalom-, történelem-, hittanórán) lehet alkalmazni. 
Elsajátítása viszonylag egyszerű, ezért a dramatikus tech
nikákkal még csak ismerkedő csoportokban is jól használ
ható. Akkor javasolt, ha a figyelmet a játék egy lényeges 
momentumára szeretnénk irányítani. De jelölheti a játék 
elejét vagy végét, a szereplők kapcsolati struktúráját vagy 
annak változását is. Felhasználható továbbá absztrakt fo 
galmak, mint például érzések dramatikus kifejezésére. Vé
gül módot teremt fotók, szobrok, festmények tanulók ál
tal történő megjelenítésére is.

Az állókép előkészítése során komoly munka folyik, hi
szen annak megtervezése és a különböző elképzelések 
egyeztetése komoly megbeszélést igényel. Minél tovább 
készítik elő, annál fókuszáltabban lehet a bemutatandó 
tartalmat kifejezni. Az állókép felállítása után a „nézők
nek", vagyis a csoport többi tagjának különböző felada
tokat adhatunk. Címet adhatnak a képnek és/vagy értel
mezhetik a látottakat. Ez történhet úgy, hogy egyszerűen 
csak beszélnek arról, amit látnak. Reagálhatnak az egész 
képre, de értelmezhetik azt egy személy perspektívájából 
is. Fontos, hogy ebben a fázisban a kép tagjai ne reagál
janak a hallottakra. Nem az a cél, hogy a csoport kitalálja, 
mit látnak, hanem hogy beszélgessenek róla és megértsék 
a kép lényegét. Ezért kérjük meg a szobor tagjait, hogy 
miközben a többiek beszélnek, ne adjanak jeleket (bólo- 
gatás, fejrázás), csak hallgassák meg társaikat. Végül ter
mészetesen nagyon fontos, hogy a szobor szereplői el
mondják, mit szerettek volna megmutatni. Ha a csoport 
végképp nem tudta kitalálni, mit ábrázol a szobor, akár 
közösen megalkothatnak egy új szobrot, amelyben annak 
lényege külső megfigyelő számára is egyértelműen dekó
dolható.

Jól alkalmazható a szoborral történő munkában a „bel
ső hang" technikája is. Ez annyit jelent, hogy a nézők a 
képben részt vevők mögé állva kihangosítják azok gondo
latait és/vagy érzéseit, amit egy papírból kivágott gondo
lat- vagy beszédbuborék segíthet. Izgalmas, ha egy sze
replőnél egyszerre ütköztetjük a gondolatok és szavak 
szintjét.

További lehetőség az állóképpel történő munkára, 
hogy a nézők kérdéseket tesznek fel a kép szereplőinek. 
Ezek lehetnek eldöntendő kérdések, ami a kérdezők szá
mára jelent kihívást. A kiegészítendő kérdések ezzel szem

ben az állóképben szereplők számára jelentenek érdekes 
feladatot.

Izgalmas, ha a nézők az állókép tagjainak testtartását 
utánozva megalkotják az állókép tükörképét, és így pró
bálják megérezni, m it akartak kifejezni társaik a képpel. 
Azt is ki lehet próbálni, milyen az, ha a megfigyelő cso
porttagok belépnek a képbe, és így annak lényegét mó
dosítják.

A képet egy „varázslattal" életre is kelthetjük. El lehet 
játszani a kép előtörténetét vagy folytatását.

A hittanórán többféle szerepjátékot is ki lehet próbálni. Az 
egyik lehetőség, hogy a csoporttagok kiválasztanak ma
guknak két bibliai szereplőt, akiknek a találkozását meg 
szeretnék mutatni. Ez lehet olyan találkozás, amely való
ban létrejött (Mária és Erzsébet), de lehet olyan is, amely 
nem történhetett meg (Mózes és Pál). A találkozás elját
szásánál -  verbálisan vagy nonverbálisan -  fontos, hogy 
kiemeljék a személy jellegzetességeit (külső vagy viselke
dés), hogy ezáltal a többiek számára felismerhető legyen.

A találkozás lehet rögtönzéses is. Ez a következő mó
don történik: két csoporttagot kiküldünk a teremből. A 
többiek kiválasztanak két szereplőt, akik találkozni fog
nak. A személyek jellemzőit meghatározhatják (szomorú, 
elszánt, alázatos stb.). A két tanuló rögtönzéses formában 
mutatja meg a találkozást.

A szituációs játék egy másik formája a Boal-féle „ fó 
rumszínház". Ennek lényege a következő: néhány csoport
tag rögtönzéssel megjelenít egy olyan helyzetet, amelyben 
valamilyen erkölcsi dilemma bontakozik ki. A megoldást 
viszont a csoport közösen találja ki olyan formában, hogy 
egy tapssal bármikor leállíthatják a játékot, és utasítást ad
hatnak a szereplőknek, mit kellene tenniük. Arra is lehe
tőségük van, hogy egy szereplőt lecseréljenek, helyette 
belépjenek a jelentbe, így megváltoztatva annak menetét.

Mariok Zsuzsa
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TANULMÁNYOK

A gyerek-bibliadráma a dráma műfaján belül teljesen új 
kezdeményezés. Magyarországon HÉJJ-CSIZMAZIA GYOPÁR az 
egyik megteremtője-kipróbálója: vezetésével egy hét alkalom
ból álló sorozat keretében foglalkozhattak a gyerekek bibliai 
történetekkel. Tapasztalatait szakdolgozatában foglalta össze.
Az alábbiakban a dolgozatból teszünk közzé néhány részletet.

Hogyan találkozik az „OTT ÉS AKKOR” a
A SZEREPVÁLASZTÁS VÁLTOZÁSAI
ALAKULÁSA egy gyerekbibliadráma-csoportban
BEVEZETÉS

A szerepválasztás dinamikája és alakulása számomra min
dig is nagyon izgalmas területe volt a pszichodrámának és 
a bibliadrámának. A pszichodrámában a protagonista1 vá
laszt ki bennünket egy-egy társszerepre,2 ahol az ő törté
netébe kapcsolódunk be, és játsszuk el az adott jelenete
ket. Egy kívülálló azt mondhatná, hogy csak a protago
nista szempontjából érdekes, fontos, hogy az általa kivá
lasztott szereplőket milyen köntösbe bújtatja. Számomra 
azonban megdöbbentő volt az a felismerés, hogy egy-egy 
játékban a társszereplők adott esetben olyannyira találó 
szerepet kaptak (ami a protagonista számára természete
sen nem volt ismert), hogy szinte saját témájukat játszot
ták el anélkül, hogy ez az ő protagonista játékuk lett vol
na. Ezt a pszichodrámában „te le "3 jelenségnek hívjuk.

A bibliadrámában ugyanakkor általában mindenki ma
gának választ szerepet, sokszor nem is felismerve, hogy 
miért pont az a szerep fogta meg a bibliai történetből.
Éppen azért, hogy ezt mindenki megfogalmazhassa ma
gának, a felnőtteknek vezetett bibliadrámában a játék vé

gén van egy kör, ahol mindenki elmondja, hogy a szerep, 
amit eljátszott, hol találkozik az ő életével, és tudatosan 
akart-e egy szituációt kipróbálni, vagy közben jö tt számá
ra a felismerés, hogy vajon miért is bújt az adott szereplő 
bőrébe.

A gyerek-bibliadrámában ugyanakkor kimarad az a kör, 
ahol a gyerekek saját maguk számára megfejthetnék, hogy 
miért éppen az adott szerepet választották, hiszen még túl 
kicsik ahhoz, hogy ilyen szinten elemezzék saját magukat, 
illetve az életükkel összhangba hozzák a játékban elját
szott szerepüket és alakításukat. Így vezetőként számom
ra különösen izgalmas volt figyelni a félév során a gyere
kek szerepválasztásait, látni, ahogy az idők során változik 
és alakul a különböző szerepekhez való viszonyuk. Mivel a 
gyerek-bibliadráma még meglehetősen gyerekcipőben jár, 
nagy lehetőséget láttam abban, hogy a pszichodráma és a 
bibliadráma tapasztalatainak segítségével részt vegyek en
nek az alakuló, induló műfajnak a megteremtésében.

Ebben a dolgozatban a szerepválasztás szemszögéből 
mutatom be az első gyerekbibliadráma-csoportunk indu
lását, történetét, alakulását és tapasztalatait.
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SZEREPVÁLASZTÁS A BIBLIADRÁMÁBAN

A bibliai történetek bőségesen adnak lehetőséget a sze
repalakításra, azon belül is a Moreno által megfogalma
zott „szerepjátszásra" és „szerepteremtésre", hiszen a Bib
liában a történetek le vannak írva, de a rengeteg fehér fo lt 
nagy szabadságot ad a játékosnak a kreatív kibontakozás
ra. A konkrét bibliai szereplők gesztusai, szavai, külső meg
jelenésük, sokszor foglalkozásuk, koruk, kapcsolataik stb. 
mind a játékos fantáziájára vannak bízva, így a játékos 
igen nagy szerepet kap a konkrét szerep megformálásá
ban és eljátszásában.

Ugyanakkor egy-egy induló csoportban a játékosok sok
szor szinte visszahőkölnek ettől a nagy szabadságtól, mert 
az életükben megszokott és beidegződött kis mozgástér 
miatt nem tudnak m it kezdeni a játék keretei által biztosí
to tt hatalmas szabadsággal.

A bibliadrámában a szerepválasztás önként történik, né
hány kivételtől eltekintve. A bibliai történet meghallgatása 
után mindenki megpróbál a történetben találni egy sze
replőt, akivel szívesen azonosulna. Ezt követően újra meg
hallgatják a történetet, de már saját szerepük nézőpont-

„ITT ÉS M OST’’-tal
jából, annak részleteire összpontosítva. Ezután következik 
a beöltözés, amely a belső ráhangolódást és hétköznapi 
szerepeink letételét is elősegíti. Belebújva az új szerepbe,

megkeressük a helyünket a térben, és kialakítjuk saját élet
terünket az adott történetben.

A pszichodramatikus alapokon nyugvó bibliadráma, 
amely sokszor szintén protagonista-központú, néha a két 
műfaj határterületén mozog. Hiszen a szereplők nagyon 
erősen belevihetik saját érzéseiket és aktuális élethelyze
tüket a játékba. Ezért fontos a bibliadramatikus játékot 
követően az a kör, ahol újra visszatérünk a bibliai szöveg
hez, és a vezető rávilágít a mélyebb teológiai összefüg
gésekre.

Amint a bevezetőben már utaltam rá, a bibliadráma
játék végén nyílik lehetőség arra, hogy a játékosok végig
gondolják, mi motiválta szerepválasztásukat, illetve a játé
kuk hogyan áll kapcsolatban a mindennapjaikkal.

SZEREPVÁLASZTÁS 
A GYEREK-BIBLIADRÁMÁBAN

A gyerek-bibliadrámában -  a gyerekpszichodrámához ha
sonlóan -  elhangzik egy történet, amelyet azután elját
szunk, de nem kell teljesen az adott szöveghez ragaszkod
ni. A gyerekek saját érzéseiket, kérdéseiket vihetik bele a 
játékba. A vezetők nem feltétlenül választanak szerepet, 
hanem kívülről irányítják a történetet, bár arra is van pél
da, hogy az egyik vezető kap vagy választ szerepet. (Kez
dő vezetőként jobbnak láttuk kívülről vezetni a játékot, és 
nem belefolyni, hogy jobban átlássuk az eseményeket.)

A bibliadrámában megszokott a befagyasztás, eltérően 
a gyerekpszichodrámától. A befagyasztás arra szolgál, hogy 
a gyerekekben zajló lelki folyamatokat tudatosítsuk.

A történetben vállalt szerep mélyebb átélése érdekében

Ezután következik a 

beöltözés, amely a belső 

ráhangolódást és hét

köznapi szerepeink 

letételét is elősegíti. 

Belebújva az új szerepbe, 

megkeressük a helyünket 

a térben, és kialakítjuk sa

ját életterünket az adott 

történetben.
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a beöltözés, a térbeli „letelepedés" után mindenkivel in
terjút készítünk, hogy minél jobban el tudjon mélyülni a 
szerepében. A félév során arra a felismerésre jutottunk, 
hogy jobb, ha a konkrét történet alakítása előtt arra kér
jük a szereplőket, először a mindennapi életüket kezdjék 
el élni, és csak utána kezdődjön el magának a felolvasott 
történetnek az eljátszása. Így a gyerekek sokkal jobban 
bele tudják élni magukat a szerepükbe, és hosszabb, szí
nesebb játékok születnek, mint ha rögtön az adott törté
net eljátszásával indítunk.

Vezetőként néha külső buzdítással, illetve kérdések fel
tevésével segítettük a történetek gördülékenyebb, színe
sebb folyását. A történetek eljátszását követően mindig 
volt kreatív munka, amely a szerepjátszást volt hívatott 
feldolgozni.

EGY ALKALOM LEFOLYÁSÁNAK 
ISMERTETÉSE
Egy gyerek-bibliadráma alkalom ismertetését azért tartom 
fontosnak, hogy azon belül el tudjuk helyezni a szerep
választást, és látható legyen, az egyes részek hogyan áll
nak összefüggésben egymással.

Gyülekező -  ráhangolódás: Ez szinte min-
den alkalommal egy kicsit más. Eredetileg azt terveztük, 
hogy egy körben -  egy babzsák segítségével -  először 
mindenki mond valamit magáról és az elmúlt hetéről. 
Később rájöttünk, hogy a rendelkezésre álló másfél óra 
annyira rövid, hogy erre nincs mód, ezért ezt leszűkítettük 
arra, hogy visszautaljunk az előző alkalomra és annak tör
ténéseire.

Bemelegítő játék: Ennek a játéknak az a célja, 
hogy az adott alkalomra lelkileg, esetleg testileg ráhan
golja a gyerekeket, mindig az adott történettel összefüg
gésben.

Kortörténeti ismertetés: It t mindig elmesél
jük az adott történet hátterét, de néha a gyerekek is hoz
záteszik az általuk már ismerteket.

Történet felolvasása: Felolvasunk egy bibliai 
történetet, azonban sokszor nem teljes egészében; olykor 
kihagyunk egyes részeket, máskor kiegészítjük a történe
tet, természetesen anélkül, hogy az adott bibliai történet
ből bármi is elveszne.

Szerepválasztás: A gyerekek az adott történet
ből kiválasztanak egy szerepet, amelyet majd eljátszanak. 
Az elején arra buzdítjuk őket, hogy főleg emberi szerepet 
válasszanak, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a kevés
bé aktívak szívesen bújnak állatok és tárgyak szerepeibe, 
mert így nem kell annyira aktívan részt venniük. Még egy
szer felolvassuk a bibliai történetet, hogy ki-ki jobban tud
jon a saját szerepére koncentrálni.

Beöltözés és bemutatkozás: Miután min-
denkinek megvan a maga szerepe, egy bő negyedóra, de 
ha kell, több is rendelkezésre áll, hogy a gyerekek a meg
felelő öltözék felvételével még jobban belebújjanak a sze
repükbe, majd megkeressék helyüket a térben, és kiala
kítsák saját környezetüket. Ezt egy interjúkor követi, ahol 
mindenkinek kérdések feltevésével segítünk még konkré
tabban kitalálni, hogy ki is ő, mivel foglalkozik, hány éves, 
milyen rokoni kapcsolatai vannak stb. A kérdésfeltevések
kel sokszor provokáljuk a játékosokat, hogy könnyebben 
kialakuljanak kapcsolatok, esetleg konfliktusok. Ha min-

Az ilyenfajta kötetlen, de 
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teljesen hiányoznak az 
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denkit meghallgattunk, és ezáltal megtörtént a bemutat
kozás, akkor kezdődik a játék.

Játék: A játék kezdetét egy agyagcsengő megszó
lalása jelzi, és a végét is. Magát a játékot nem rögtön az 
adott történet eljátszásával kezdjük, hanem megkérjük 
őket, hogy az interjúban elmondottak alapján kezdjék el 
élni mindennapi életüket. Amikor mindenki kezd beleme
legedni, akkor jelezzük számukra, hogy el lehet kezdeni 
magát a történetet játszani. Ha valakinek a játék folyamán 
Istennel kell találkoznia, akkor segítünk neki félrevonulni, 
elcsendesedni, hogy megkönnyítsük ezt az amúgy is ko
moly és nehéz feladatot. Ha a játék nehezen mozdul, ak
kor is segítjük őket. Befagyasztással megállítjuk a játékot, 
hogy egy-egy érzést tudatosítsunk, elmélyítsünk.

Feldolgozás kreatív módszerrel: a  fel
dolgozás nagyon fontos része a csoportos alkalomnak. Hi
szen egy felnőtt körnél megfogalmazzuk, hogy kiben mi 
ment végbe, de a gyerekeknél ez ilyen formában nem 
lehetséges. Tehát valamilyen alkotómunka keretei között 
segítjük a gyerekeket, hogy a megélt játékot, az átélt 
helyzeteket levezessék, megértsék. Ez lehet rajzolás, agya
gozás, termésekkel, kövekkel való kreatív munka stb.

Szerepből kivétel és visszajelző kör:
Mindenki leveszi a jelmezét, és például a következőt mond
ja: „Veronika voltam, és most Johanna vagyok." Miután 
mindenki kilépett a szerepéből, leülünk egy nagy körben, 
és a kör közepére leteszünk két kosarat, amelyekben más
más terítő van. Az egyik a „jó  kosár", a másik pedig a 
„rossz". Köveket teszünk le a kosarak elé. Arra kérjük 
őket, hogy egy-egy követ a megfelelő kosárba betéve 
mondják el, hogy mi volt az, ami jó, illetve rossz volt nekik 
az alkalomban, és ha az egyikük befejezte, akkor a követ
kező mondhatja el. A csoport körben ül, egy-egy gyerek 
leguggol a kosarak közé, és beteszi a köveket, mindig 
egy-egy mondat kíséretében. (Ez a fajta térbeli elrendezés, 
hogy aki éppen beszél, nem a többieket nézi, hanem ma
ga elé nézve nyugodtan végiggondolhatja érzéseit és be
teheti a köveket, nagyon jónak tűnik, hiszen egy kis ko
molyságot visz a feldolgozásba, és így mindenki átfuttat
hatja magán az élményeket.)

Agapé: Minden alkalmat közös evéssel zárunk le, 
előre felvágott gyümölcsöt, zöldséget, illetve sajtot adunk 
körbe, amelyből mindenki vehet.

Búcsúzás: Az Áldásoddal megyünk: című dalt éne
keljük el.

BEFEJEZÉS

Úgy gondolom, a gyerek-bibliadráma által nyújtott ke
retek kettős szerepet is betölthetnek a gyerekek életében. 
Egyrészt egy olyan szigetet jelenthetnek számukra, ahol 
kipróbálhatják magukat az eljátszott szerepek által. Ezek a 
szerepek lehetnek olyanok, amilyeneket a saját életükben 
is megéltek, és az újrajátszás által segíthetnek nekik a fel-

Elsődleges célunk a bibliadráma 
megszerettetése volt a 
gyerekekkel. Szerettük volna, 
hogy ezzel a módszerrel a bibli
ai történeteket megismerjék 
egy másik oldalról is, és az 
egyes szereplők eljátszása által 
a Biblia üzenete és valósága 
sokkal kézzelfoghatóbb élmény 
legyen számukra, ne csak egy 
többezer éves történet.
Emellett azt is szerettük volna, 
ha a személyiségük is for
málódik a félév során a külön
böző szerepek eljátszása, 
kipróbálása által.
Héjj-Csizmazia Gyopár

dolgozásban, de lehetnek olyanok is, amelyekre csak kí
váncsiak.

Másrészt a bibliai történetek eljátszása és megélése ál
tal olyan közvetlen kapcsolat alakulhat ki a gyerekek és az 
általuk eljátszott bibliai szerepek között, ami felkeltheti az 
érdeklődésüket a Bibliával való foglalkozás és annak ala
posabb megismerése iránt.

A gyerekek visszajelzéseiből az is kiderült számomra, 
hogy az ilyenfajta kötetlen, de tartalmas foglalkozások tel
jesen hiányoznak az iskolai oktatásból. Az óvodát elhagy
va kreativitásuk és szabad mozgásterük nagyon beszűkül, 
ezért a gyerekeknél elért siker valószínűleg ennek is kö
szönhető.

Mindenképpen nagy kihívásnak tartom a gyerek-biblia
dráma népszerűsítését és az ezzel való munkát.

SZÓMAGYARÁZAT
1Protagonista: a pszichodramatikus jelenet főszereplője. 
2Társszereplő: a protagonista játékában a csoporttagok 
közül kiválasztott szereplők, akik a jelenet eljátszásában 
segédkeznek.
3Te le : a protagonista képes megérezni, hogy a másikra 
egy-egy karakter miért illik, anélkül, hogy tudná az ő tör
ténetét.
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MÓDSZERTAN

,,BÍZZÁL! KELJ FEL! HÍV TÉGED!"

H
itoktatóként egyre többen úgy látjuk, hogy a hit
tanórán zajló frontális munkát, oktatást feltétlenül 
ki kell egészíteni kreatív ötletekkel, módszerekkel. 
A bibliodráma -  egy irodalmi, bibliai témának a dramati- 

kus megközelítése -  olyan módja az oktatásnak, amely se
gíti egy adott történet belsővé tételét. Élményt ad a törté
netet eljátszó aktív szereplőknek ugyanúgy, mint az azt fi
gyelemmel kísérő nézők számára. A legkülönfélébb talál
kozásokra, interakciókra, konfrontációkra nyílik lehetőség, 
amelyek segítik a „tananyag" elmélyítését. Nem beszélve 
arról, hogy a hittel, a vallással, a Szentírás történeteivel, il
letve szereplőivel történő megismerkedésen túl szocializá
ciós és fejlődés-lélektani hatása is van.

A következőkben a vak Bartimeus új szövetség beli tör
ténetének dramatikus feldolgozási módját adjuk közre. A

célcsoport: evangélikus iskolába járó 10-11 éves (5. osztá
lyos) gyermekek, akiknek órarendbe építve heti két hit
tanórájuk volt. Az időkeret 40 perc.

A vak Bartimeus történetét a tantervnek meg
felelő történeti láncban tanulták a gyerekek, így már több
ször is találkoztak Jerikó városával, és pontos ismereteik 
vannak a korról.

Miért jó módszer a bibliodráma e történet feldolgozá
sához?

/  Mert kiemeli a történetet a csodatételek sokaságá
ból, és közelebb hozza a kort és a megismertetni kívánt 
élethelyzeteket a gyerekekhez.

/  Alkalmas a játékra, mivel sokszereplős történet, így 
sokan részt vehetnek benne.
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BEMELEGÍTÉS 1:
A VAKSÁG MEGTAPASZTALÁSA
Ebben a játékban a gyerekek még nem szerepet játszanak, 
hanem a történet alapját képező vakság problémájával is
merkednek.

Két-három önként vállalkozót hívunk a játékra, akiknek 
kendővel bekötjük a szemét. Feladatot adunk nekik, pél
dául egyedül, bekötött szemmel végig kell menniük a te
rem egy részén. Eközben az a dolguk, hogy figyeljék ér
zéseiket, gondolataikat a külvilágról érkező jelekkel és azok 
értelmezésével kapcsolatban. Miután mind a hárman végig
mentek az adott területen, és lekerül a kendő a szemükről, 
rá kell kérdezni élményeikre: milyen volt, mit tapasztaltak? 
Természetesen ugyanezt játék közben is meg lehet tenni. 
A cél a vakság és a kiszolgáltatottság megtapasztalása.

Az osztályhoz intézett kérdés: mit lehet tenni, ha ne
héz, kétségbeejtő helyzetben vagytok? Előfordult-e már ve
letek ilyen? El tudtok mondani egy ilyen történetet? Egy
két gyermek történetét meghallgatjuk. (A segítségkérés 
motívumának megtalálására igyekszünk rámutatni a rövid 
beszélgetés alatt.)

BEMELEGÍTÉS 2: MEGJELENÍTÉSEK
Ebben a játékban az osztály egésze játszik. Olyan, az élet
ből ismert jelenségeket, szituációkat játszanak el, mint 
például a falevél hullása vagy egy kiscsibe tojásból való 
kikelése.
■ Szavakat mondok, mutassátok meg, milyen mozdulat, 

cselekvés ju t eszetekbe róla. Például: síléc, hal, csónak, 
lekvár, motorkerékpár, szúnyog stb.

■ Húzódjatok össze picire! Képzeljétek el, hogy kiscsibék 
vagytok a tojásban. Nőni kezdtek. Feszítsétek szét a to 
jás héját. Lépjetek ki a héjból, rázzátok le magatokról a 
héjdarabkákat. Akár megpróbálhatjátok a repülést is...

■ Egy vándorcirkusz tagjai vagytok. Vannak közöttetek 
kötéltáncosok. Mutassátok meg, hogyan lépkednek, ho
gyan rakják egymás után a lábukat a kötélen. Lehetnek 
közöttetek zsonglőrök, akik hol kezükkel, hol lábukkal 
dobálják a labdát. Próbáljátok meg utánozni! (Lehetnek 
majmok is, akik görbe lábbal szaladgálnak, a karjuk 
majdnem a földig ér...)

■ Játsszátok el a testetekkel, milyen a tavaszi, nyári, őszi 
falevél! (Akár rügyfakadástól lombhullásig.)

AZ ELSŐ TALÁLKOZÁS A SZÖVEGGEL
Felolvassuk a történetet (Mk 10,46-52). A feladat, hogy 
figyeljék meg, milyen szereplők és helyszínek vannak a 
történetben. Ki mit mond a másiknak? Mi készteti őket 
arra, hogy azt tegyék, amit végül tesznek?

SZEREPVÁLLALÁS -  SZEREPOSZTÁS
Elsőként a főszereplőt, Bartimeust válasszuk ki. Érdemes 
egy, a játékra már felkészült gyermeket választani azok 
közül, akik kipróbálták az első játék élményvilágát. 
További szereplők: Jézus, tanítványok (nem szükséges ti
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IMAGINÁCIÓ
Megkérjük a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket. 
Majd elhangzik a következő szöveg:

Zarándokok vagyunk, és Jeruzsálem felé tartunk az ün
nepre. Át kell haladnunk egy városon. Itt megpihenünk 
egy picit. Jerikóban vagyunk. Ez szép és gazdag város. A 
Jordán völgyének egyik oázisa, a „pálmák városa"... Is
merjük, már hallottunk róla. Az idő kellemes, éppen aratás 
után vagyunk, már őrlik is a friss búzát. Illatos a levegő. 
Érezni a virágok illatát. Szippantsunk egy nagyot belőle... 
Nyissátok ki a szemeteket! Arra van Jeruzsálem, induljunk 
tovább... Lassan elhagyjuk a várost, egyre tompábban 
halljuk a zaját. Van, aki csöndben halad, van, aki beszél
get. Mindenkinek megvan a maga témája, mondanivaló
ja... Mi minden hangzik el?

Drámajátékaink az 
emberépítést 

célozzák,
feladatuk a szemé

lyiségformálás, 
a kapcsolatfelvétel, 
a kapcsolattartás, 

a közlés 
megkönnyítése. 

Gabnai Katalin

zenkettő), tömeg, akik között lehet farizeus, vámszedő, 
állatkereskedő, katona, vándor stb.

A MÁSODIK TALÁLKOZÁS A SZÖVEGGEL
Itt már szabadon is elmondhatjuk a szöveget, hangsúlyoz
va a szereplők helyét és szándékát a történetben. A cél, 
hogy a szereplők az elmondottak alapján még pontosab
ban közelítsenek az eljátszandó szerephez, még jobban él
jék bele magukat. Bár a Márk-féle elbeszélés a koldus szem
pontjából hangzik el, lehetőség nyílik arra, hogy a többie
két is bemutassuk.

SZEREPBE HELYEZÉS
Rövid interjú, beszélgetés keretében a főbb szereplőket 
megkérdezzük, kik is ők: mi a nevük, honnan jöttek, hány 
évesek, mi a szándékuk?



Jézus is arra halad tanítványaival. Ők is beszélgetnek... 
Talán éppen Zákeusról, akinél már korábban megszálltak, 
ő  is beszédtéma lesz! M it mondanak róla?

Az út szélén koldusok ülnek. Ott van köztük Bartimeus 
is, Timeus fia. (Bartimeushoz lépve, akinek be van kötve a 
szeme:) Hallgasd csak! A Názáreti Jézus közeledik...

JÁTÉK
A történet eljátszása következik. Engedjük a gyerekeket, 
hogy bátran beleéljék magukat a szerepekbe. A hitoktató, 
vezető feladata az, hogy a történet végkifejlete ne kanya
rodjon el az eredetitől.

SZEREPVISSZAJELZÉS
A főbb szereplőket és azokat, akik fontossá váltak, egyen
ként megkérdezzük, milyen érzések, gondolatok merültek 
fel bennük. Természetesen a tömegből is meg lehet szólí
tani egy-két szereplőt.

SZEREPBŐL VALÓ KIVÉTEL
Ezt sohasem szabad elfelejteni! A szereplőket kivesszük az 
eljátszott szerepükből. Az egyik lehetőség, hogy minden
ki háromszor megfordul a saját tengelye körül, és a saját 
keresztnevét mondja, vagy „Bartimeus" mindenkit meg
érint és a nevén szólítja. Bartimeust is szükséges kivenni a 
szerepéből.

A JÁTÉK MEGBESZÉLÉSE
A cél, hogy az átélt szerepekből szülessen meg a történet 
mondanivalójának megértése.

Például: Jézus nem orvos, hogy mindenkit meggyógyít
son, hanem bizonyos embereken megmutatja, hogy ki is 
ő: Isten fia! Itt inkább Bartimeus hitéről van szó, mintsem 
a vele megesett csodáról.

ZÁRÓ GONDOLATOK
A bibliodrámában használt képi elemeket -  a helyszíneket, 
a városokat, a természetet, a ruházatot -  a gyermekek 
előzetes tapasztalatok nélkül nem tudják elképzelni. Szük
séges ezeket megmutatni, mesélni róluk -  akár a drama- 
tikus hittanórát megelőző órákon. Fontos a történethez 
tartozó háttéranyagok ismertetése is.

A hitoktató szerepe, kreativitása, beleérző képessége 
elengedhetetlen a dramatikus játékok levezetéséhez. Ez a 
képesség fejleszthető. Ezért mielőtt a dráma módszerét 
használnánk, érdemes saját élmények útján is megismer
kedni a bibliodrámával. Erre ma hazánkban egyházi kere
teken belül egyre több lehetőség nyílik.

Benkóczy Péter (lelkész, bibliodráma-vezető) 
Benkóczy-Tóth Tímea (hittantanár)

A HIT
Szemnek a fény, fülnek a hang, nyelvnek az íz, testnek az egészség -  ennél több az egész 

embernek a hit.
Hinni. Ahol az élet emberi, ott a hit jelen van. Nem élnél, ha nem hinnél a holnapban, a 
jövőben, amelyet előre nem ismersz, de hiszed, hogy érdemes élni a holnapért. Nem 
szeretnél senkit, ha nem hinnéd, hogy a szeretet boldoggá tesz, s akit szeretsz, viszont
szeret.
Ahol hit van, ott van terv, ott van erő. Az emberi erőfeszítések robbanóereje a hit. A hit 
élteti az emberi kapcsolatokat. Az emberi kapcsolatok elszegényesedését napjainkban az 

egymásba vetett hit elsivárosodása okozza.
A hit belső látást ad. A hit tapasztalja meg azt, amit az ész elérni nem tud. A hit túllép 
önmagán. A hit dörömböl az űr ajtaján, a halál kapuját feszegeti. A hit tagadja a Semmit 
és azt, hogy van a Nincs. A hit a Van pártján áll. A hit által leszünk szerelmesek a létbe, 
az életbe.
Más hinni és más örülni. Ám a hit életkedv és öröm. Az öröm pedig hitre hangolja az 
embert. Örülni és hinni nélkülözhetetlenebb az egész embernek, mint testnek az egészség, 
fülnek a hang, nyelvnek az íz, szemnek a fény.
Hiányzik valami belül? Üresség ijeszt önmagadban? Csak higgy és örülj.
Mácz István



Az alábbi gondolatok az Isten közöttünk 
van című, 9-10 éves korosztálynak szóló 

evangélikus hittankönyv egyik szerzőjének
tollából származnak.

Kedd, ötödik óra a harmadikosokkal. Ők
úszásról jönnek, én egy öregotthoni istentiszteletről érke
zem. Tele a fejem gondokkal, elintézni való dolgaimmal. A 
gyerekek is szétszórtak. Aztán hirtelen mindegyikünk áta
lakul. Levetkőzöm szigorú tanárruhám, Nóé vagyok. Nyi
tom a bárka ajtaját, figyelmetlen diákjaim szabadságra 
áhítozó oroszlánként, elefántként, macskaként, kecske
ként, nyúlként lesik mozdulatomat. Az elköszönő szavakat 
suttogják, mekegik, nyávogják, üvöltik nekem. „Köszi, Nóé. 
Jó, hogy megmenekítettél, de már úgy vágytam a friss fű 
illatára." „Futás nélkül tölteni ennyi időt! Úgy elgémbere
dett a lábam. De most uzsgyi, meg sem állok a szavan
nákig."

Negyedikesek, hétfő, hatodik óra. Szegény 
parasztemberek vagyunk. Nagyon fáj a derekunk, megla- 
pogatjuk, de azért kapálunk, ásunk, szorgoskodunk to 
vább. Mígnem... Nini! Egy kemény tárgy. Mi lehet ez? Iz
gatottan leguggolunk, a kezünkkel kaparjuk a földet. Egy

ládikó. Vajon mi van benne? Teljesen beleéljük magunkat 
a helyzetbe. Röpködnek a jobbnál jobb ötletek. Megfeled
kezünk az időről, arról is, hogy valójában kik vagyunk. 
Nincs megszokott gyermek-felnőtt kapcsolat, a játékban 
mégis önmagunk vagyunk.

A negyedikes tanári kézikönyvben a legtöbb lecke elsa
játításához egy alternatív módszert is ajánlottunk. „A  tan
anyag feldolgozása másképp" címszó alatt a drámapeda
gógia egyes elemeit használtuk fel ahhoz, hogy a hittan
óra ne olvadjon be a matematika-, magyar- és környezet
órák közé. A gyakorlatban azt látom, hogy ezzel vállaltam 
a frontális tanítás megszüntetésének minden kockázatát. 
Cserébe viszont lelkes, fantáziadús, mindenre kész gye
rekcsapatot és őszinte emberi kapcsolatokat kaptam. Úgy 
érzem, megérte.

Koczorné Heinemann Ildikó

Élményeim 
a drámapedagógiai

módszer 
alkalmazásáról
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K övess engem!

A BIBLIAKÖZPONTÚ BIBLIODRAMATIKUS JÁTÉKOKBAN 
NEM CSAK MAGÁT A SZENTÍRÁSBELI SZÖVEGET LEHET 
FELHASZNÁLNI; VANNAK EGYÉB ANYAGOK IS, AMELYEK 
SEGÍTHETIK A MUNKÁNKAT. ILYEN PÉLDÁUL A KÁLVIN 
KIADÓ KIADÁSÁBAN MEGJELENT KÖVESS ENGEM! CÍMŰ 
KÖNYV, AMELY A BIBLIAI SZÖVEGEKET TÖRDELVE, DRA
MATIZÁLT FORMÁBAN MUTATJA BE. SZEMBETŰNŐ,
HOGY SZEREPLŐKRE BONTVA, FORGATÓKÖNYVSZERŰEN 
TÁRUL ELÉNK A SZÖVEG, ÉS A TÉMÁHOZ GYÜLEKEZETI 
ÉNEKEKET IS AJÁNLANAK A SZERZŐK.

BIBLIAI JELENETEK
A cél nem mindig az, hogy a gyerekek -  vagy éppen a fel
nőttek -  szöveghűen játsszák el a bibliai történeteket. In
kább az, hogy minél inkább elsajátítsák a történet lénye
gét tapasztalati úton. A játék kapcsán megélt élmények új 
szempontokat, új értelmezéseket hozhatnak az adott szö
veg feldolgozásához.

A DRAMATIZÁLT SZÖVEG FELDOLGO
ZÁSÁNAK EGYIK LEHETŐSÉGE
Kiosztjuk a szöveget a szereplőknek, és felolvastatjuk ve
lük -  először csak az összeolvasás kedvéért. Majd minden
kitől megkérdezhetjük, hogy milyen érzéseket társítanak a 
saját szövegrészletükhöz.

A második felolvasás előtt a háttértörténet elmondása 
következik, amikor is a hitoktató a történet feldolgozásá
hoz elengedhetetlen tudnivalókat ismerteti. Ezáltal bele
helyezi a szereplőket az adott cselekmény kontextusába. 
(De az eljátszáskor majd a szereplők alakítják ki a helyszí
neket!) A második felolvasásnál már a szereplők értelmez
ve olvassák, hangsúlyozzák a leírt szöveget, érzelmeket is 
belecsempészve a felolvasásba: halkan, hangosan, sírva, 
könyörgő hangon stb.

Itt akár meg is állhatnánk a történet megismertetésé
ben, de érdemes egy szinttel továbblépni. Érdemes a leírt 
szöveget vezérfonalként használva a történetet szabadon, 
saját szavakkal, gesztusokkal is életre kelteni.

A gyerekek emlékezetében hamarabb megragadnak 
konkrét bibliai szakaszok.

Kevésbé valószínű, hogy a játékban a gyerekek eltérnek 
a szöveg mondanivalójától.

A keresztény hitéletben használt liturgikus formulák 
megismeréséhez is közelebb kerülnek.

Bemutató hittanórán, családi istentisztelet vagy ünnepi 
alkalom keretében előadható a „produkció".

A játszó ember

fölismeréseket

él meg.

E l s e  Natalie Warns

HÁTRÁNYOK
Mivel a kötött szöveg többször megismétlődik, nehezeb
ben vonatkoztatnak el attól.

A beleélést korlátozza a papírforma, a száraz, instruk
ció nélküli színpadias megközelítés.

A közvetlenül a személyiséget megmozgató reakciók, 
az improvizáció, a rögtönzés nem kap elegendő teret.

ELŐNYÖK
Kevesebb idő szükséges a dramatikus játék megeleveníté- 
sére és levezetésére.

Benkóczy Péter
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KULTÚRA

☺lvasmányok, társasjátékok
Dr. Sülé Ferenc ^
CSALÁDI ÉLET ÉS LELKI EGÉSZSÉG
A spirituális fejlődés természetes fő 
hajtóerőinek mélylélektani elemzése 
MEE Missziói Bizottsága és a Missziói 
Központ 
Ára: 660 Ft

„Kötelező olvasmány" a párkapcsolat 
és a gyermeknevelés témakörében a 
neves keresztény (református) pszi
chológustól -  aki „mellesleg" 
pszichiáter, pszichoterapeuta és 
addiktológus is egy olyan korban, 
amikor a család, a házasságok 
aggasztó válságát látjuk társadal
munkban. Isten ajándékáról, a 
családról, a gyermekről tanít a szerző 
kis könyvecskéjében -  bibliaórai, 
gyülekezeti, konferenciai, pásztori 
(lelkigondozói) használatra ajánlott 
kitűnő munka.

Marion Gitt 
A RÓKA NYOMÁBAN 
ÉS EGYÉB ÁLLATTÖRTÉNEK
Evangéliumi Kiadó 
Ára: 500 Ft

Az írónő nyolc állat portréját nyújtja 
át színes fotókkal illusztrálva. Buta-e 
a szamár? Melyik állatka kertünk 
barátja? „K i" a levegő akrobatája és 
„k i" a sivatag hajója? Ravasz vagy 

telligens vadász-e a róka? Mindez 
iderül a fiataloknak szánt kötetből -  

és az is, hogy Isten csodálatos 
teremtett világa milyen végtelenül 
gazdag és bámulatra méltó...

FIATALOKRÓL SZÓLÓ 
TÖRTÉNETEK A BIBLIÁBÓL
Evangéliumi Kiadó 
Ára: 300 Ft

Izmáel, Izsák, József, Mózes, Sámuel, 
Dávid, gyermekkirályok Júdában... 
Gondolunk-e rájuk úgy, mint ifjakra? 
Milyen példát mutatnak ők a mai 
fiataloknak életükkel, hitükkel? 
Ismerkedjünk meg velük, akik már 
fiatalkorukban keresték az Urat, és 
ahogy termetük nőtt, hitben és 
kegyelemben is gyarapodtak, Isten 
szeretete kiteljesedett szívükben.
A Szentírás fent említett ifjú hősei 
között pedig mindenekfelett az Úr 
Jézus Krisztus, Megváltónk példáját, 
gyermek-és felnőttkorát kell alaposan 
megismernünk, az olvasott igét 
„szívünkbe írni", hitünkkel megra
gadni -  e kis könyv is róla tesz 
bizonyságot, hozzá vezet el.
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Carine Mackenzie 
ESZTER, A BÁTOR KIRÁLYNÉ 
Neil M. Ross 
NEHÉMIÁS, ISTEN ÉPÍTŐMESTERE
The Bible League 
Ára: 250 Ft

A The Bible League „Bibletime" 
sorozatának két szépen illusztrált 
kötete két ószövetségi történetet, 
illetve bibliai hőst ismertet meg a 
kisebb gyermekekkel.

M. Segarra -  F. Rovira 
JÁTÉKOSAN A BIBLIÁRÓL 
-  43 BIBLIAI TÖRTÉNET
Szórakoztató feladatok, bibliai 
tanulságok gyermekeknek 
Kálvin Kiadó, 2006 
Ára: 3500 Ft

A Biblia tartalmára épülő könyvben 
25 ó- és 18 újszövetségi történetet 
ismerhetnek meg a gyermekek. Hogy 
mitől játékos ez a gazdagon 
illusztrált kötet? Többek között attól, 
hogy a történetek mellett sok 
hasznos információt, recepteket, 
ügyességi feladatokat, játékokat, a 
témához illő hasznos ismereteket 
gyűjtöttek össze a szerzők.

Sophie Piper -  Estelle Corke 
JÉZUS ÉS A HALÁSZOK,
JÉZUS IMÁDKOZNI TANÍT
Beszélő Hal Kft.
Ára: 840 Ft

A „Történetek bibliai időkből" című 
sorozat gyerekkézbe való, színes, 
illusztrált könyvecskéi az óvodás 
korosztálynak a Szentírással való első 
találkozásához nyújtanak segítséget.

Nóé történetéhez kapcsolódóan 
például kartonból és parafadugóból 
vízen úsztatható bárkát készíthetünk. 
A Dánielről szóló elbeszéléshez 
oroszlánálarc gyártásához kapunk 
ötletet.
Az utolsó vacsorához szép asztali 
díszeket alkothatunk a gyerekekkel. 
A kötet függeléke mintákat és 
sablonokat is tartalmaz, így nem 
vagyunk pusztán saját kreativitá
sunkra hagyatva, amikor a feladatok 
megvalósításához fogunk.
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Összeállította: Kőháti Dorottya

Hogyan lehet több mint 2000 bibliai 
vonatkozású kérdést játékosan 
megválaszolni több mint 4000 vá
laszlehetőség felkínálásával? A 66 
bibliai társasjáték erre a feladatra vál- 
l a l k o z o t t :  különböző nehézségi
fokozatú kérdések segítségével tanít
ja a gyermekeknek a Szentírás 
történeteit, szereplőit, eseményeit, 
helyszíneit, fogalmait. Igazán 
szórakoztató és ismeretbővítő játék.

66 BIBLIAI TÁRSASJÁTÉK 
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK ISTEN 
CSODÁLATOS IGÉJE ALAPJÁN
Golgota Keresztény Gyülekezet 
Ára: 3000 Ft

ÁLLATVILÁG A BIBLIÁBAN -  
BIBLIAI TÁRSASJÁTÉK
(Szerk. Miklya Zsolt)
Parakletos Könyvesház 
Ára: 1750 Ft

A komplex játék 7-16 éves gyer
mekeknek készült, benne állatábécé, 
dominó, memóriakártya, állatkereső. 
Több korosztály is játszhatja a külön
böző nehézségű játékokat, hit
tanórákon, hittantáborokban 
különösen is jó hasznát vehetik a 
játékos oktatás kedvelői, de ideális 
családi körben és gyülekezeti gyer
mekfoglalkozásokon egyaránt.

Ingo Baldermann 
KELJ FEL ÉS JÁRJ!
Jézusról szóló történetek 
gyerekeknek 
Kálvin Kiadó, 2006 
Ára: 1900 Ft

OLVASÓ ÉS SZÍNEZŐ FÜZET 
GYEREKEKNEK
FÉBÉ Szociális és Rehabilitációs 
Szolgáltató Betéti Társaság, Piliscsaba 
Ára: 150 Ft

könyve izgalmas, olvas
mányos stílusban közöl sok-sok 
ismeretet az Újszövetség koráról, 
Izraelről, majd a háttérinformációkba 
ágyazva beszéli el a bibliai 
történeteket. Ezáltal nem elszigetel
ten, a körülményektől függetlenül, 
hanem saját helyükön, jelentőségük 
szerint ismerik meg a gyermekek 
Jézus cselekedeteit és példázatait. 
Nagyon értékes olvasmány!

Számos bibliai történet szöveges és 
rajzos feldolgozása jelent már meg a 
Fébé kifestő sorozatában. A rajzokat 
a kisebb gyermekek is könnyen ki 
tudják színezni.
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M árkus G ábor

Az irgalmas SAMARITÁNUS
VERSES SZÍNPADI JÁTÉK 8 KÉPBEN

A játékban elhangzó dal dallama: Bob Dylan: 
„Blowing in the wind".
A darab bábjátékként kisebb gyerekekkel is 
előadható.

Szereplők:
Jáfet Pap Fogadós

Jáfet barátja Templomi szolga Szamár

3 RABLÓ SAMARITÁNUS MESÉLŐ

Szamaramra sót raktam, és egy kevés lisz
tet.

Jáfet barátja Maradj még itt holnapig, hisz' a sziklák ár
nyékában
rabló, zsivány les rád -  fegyver a markában. 
Azt kívánom, ne találkozz ellenségeiddel! 
Sem samaritánussal, sem gonosztevővel.

(Díszlet: sziklás táj)

BEVEZETÉS
Jáfet

M esélő A z  Ú r Jézushoz egyszer odament egy férfi.
Azt kérdezte, hogyan maradhat tiszta az 
ember lelke, hogyan lehet úgy élni, hogy az 
az Istennek tetsző legyen. Jézus visszakér
dezett: „M it olvasol a Szentírásban?" A fér
fi ezt válaszolta: „Szeretni kell Istent és em
bertársaimat, igaz barátaimat." Jézus Krisz
tus erre csak ennyit mondott: „Jól tudod. 
Menj el, és tedd ezt!"
A férfi azonban tovább faggatózott: „De 
kit kell szeretnem? Ki az én igaz barátom?" 
Az Úr Jézus ekkor leült egy kőre, és egy tör
ténetet mesélt el. Ez volt az a történet.

Mégis elindultam.
Bár ne tettem volna! 
Érzem, mintha szívem 
torkomban dobogna. 
Se fű, se fa nincs itt.

JÁFET ÉS BARÁTJA

Jáfet Alkonyul már. Sötétül az ég.
Indulnom kell. Messze megyek még. 
Felnyergelem Jámbort, cipelje a terhet.
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Félelmes a táj!
Jaj nekem!
A szamár hirtelen megáll!
Félek!
A hegyek között rablók tanyázhatnak. 
Nincsen nálam semmi érték, 
csak nem bántanak!

A HÁROM RABLÓ

(Díszlet: sziklás táj, fa. A rablók a fa mögött.)

1. rabló Ott egy ember!
2. rabló Én is látom!
3. rabló Jön a hegyről.
Rablók (együtt) Vezeti a szamarát.
1. rabló A szamáron
2. rabló két nagy zsák van.
3. rabló Bizonyára
Rablók (együtt) abban rejti aranyát!
1. rabló Bármi is van
2. rabló benn a zsákban,
3. rabló legyen a miénk!
Rablók (együtt) Minket illet a gazdagság!

Mi vagyunk az erősebbek!
Vastag bunkónk nem tűri el a vitát!

(Jáfet feltűnik, közeledik.)

1. rabló Rúgjunk bele!
2. rabló Üssük fejbe!
3. rabló Vágjuk kupán!
Rablók (együtt) Vegyük el a vagyonát!

(Jáfet a fához ér.)

1. rabló Állj meg, ember! (Előugrik a fa mögül.)
2. rabló Puff, egy csapás!

(2., 3. rabló hátulról támad, Jáfet elterül, ütik.)

3. rabló Jól megvertük!
Rablók (együtt) Vihetjük a szamarát!

(A rablók és a szamár el.)

Ének: Valaki fekszik az ú t közepén.
Sóhaja hangtalan száll.
M ikor valaki szenved a fájdalomtól, 
lesz-e vajon, ki megáll?

JÁFET ÉS A PAP

Jáfet Itt fekszem az út porában,
összetörten, véresen.
Lesz-e, jön-e, aki segít?
Mi lesz vajon énvelem?

(A pap lassan jön, végig nem áll meg.)

Pap Egész éjjel olvasgatok
vastag, okos könyveket.
Egész napon át tanítok, 
hadd tudják az emberek: 
mi tetszik az Istennek.

Jáfet Jaj, jaj, jaj... Na lám!
Jön egy tudós pap.
Ő segít talán!...

Pap Itt egy ember. Már alig él.
Biztos rablók verték meg.
Csupa vér lesz a szép ruhám.
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ha én neki segítek.
Jobb lesz, hogyha elmegyek!

Jáfet Jaj, jaj, jaj... Segítség...
Jó pap, segíts, áldjon meg az ég

Pap Jobb lesz, ha nem avatkozom 
más emberek ügyébe...
Biztos itt lesnek a rablók... 
Nem is veszem őt észre... 
Imádkozom majd érte!

Segítenék, de... Nem értek hozzá...
Annyi a gondom, nem érek most rá. (El.)

Ének: Valaki fekszik az ú t közepén.
Sóhaja hangtalan száll.
M ikor valaki szenved a fájdalomtól, 
lesz-e vajon, ki megáll?

A SAMARITÁNUS
(A pap elmegy Jáfet mellett. Jó nagyot kerül. Sietve ki.)

Ének: Valaki fekszik az ú t közepén. 
Sóhaja hangtalan száll.
M ikor valaki szenved a fájdalomtól, 
lesz-e vajon, ki megáll?

A TEMPLOMI SZOLGA

Jáfet N agyon  rosszu l é rzem  m agam .

Lehet, hogy még itt pusztulok?
Nem látom a kisfiamat 
soha többé, sem a Napot?

Szolga  Most jövök a templomból.
Jó sok volt a dolgom.
Rendet raktam holnapra, 
s kellett imádkoznom.
Jaj, egy ember! Egy halott!
Ott fekszik az úton!
Biztos megint rablók voltak, 
egy jó embert kifosztottak.
Miért nincs erre több katona?
Jobb ezt nem is tudnom!

Jáfet Jóember, vizet!
Szo lga  Ha megállók, hogy segítsek,

elkésem a vacsoráról.
Kihűlne a báránysültem.
Apám biztos korhol, vádol.

Jáfet Száraz a torkom.
Folyik a vérem.
Segítsen rajtam!
Szépen kérem.

Szo lga  Hogy is segíthetnék egymagam?
Gyenge vagyok, fáj a derekam.

(Megáll Jáfet mellett.)

Sietek, ember. Másoknak szólok, 
ha tudok, keresek neked egy orvost.

(Elmegy Jáfet mellett.)

Jáfet

Sam aritánus

Jáfet

Samaritánus

Nem tudok járni! Eltört a lábam.
Gyötör a láz.
Hol van a hazám? Hol van a házam?
Rám ki vigyáz?
(zsák nélküli szamáron jön)
Idegen földön járok.
Figyelek, vigyázok.
Ellenségeim élnek itt.
Elközelgett már az éj, 
sziklák között száz veszély...
Ha bajom esik... ki segít?
Jön valaki. Talán ő... megszán.
Megáll, lehajol... hozzám.
Samaritánus! Örök ellenségem! 
Szenvedésemnek nem lesz vége mégsem! 
Nem tudok védekezni,
Elszaladni, elrejtőzni...
Hadd higgye, hogy halott vagyok, tán 
akkor nem bánt, nem is nyúl hozzám. 
(odaér) Miért állsz meg, te szamár! Jól van, 
na jó...
Most látom: ember! Ellenségek közül való. 
Nem mozdul. Halott. Lehet, hogy még él? 
Lélegzik, mint látom, bár rengeteg a vér. 
(Leszáll a szamárról.)

Kinek szóljak? Kihez forduljak? 
Gyanússá lehetek... Hol kapok tanúkat?
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Jáfet

SamaritAnus

Jáfet

SamaritAnus

Könyörgök, ne bánts, kérve kérlek!
Véget ért úgyis nékem az élet.
Maradj nyugton, ne félj!
Ne aggódj, ne beszélj!
Fehér borral mosom le véred, 
illatos olajjal hűsítem. Érzed?
Kicsit fáj. Kapaszkodj, felteszlek a szamárra! 
(jajgat) Aú, jaj!
Induljunk, hogy leljünk estig még szállásra! 
Súlyos lázától szegény egészen elkábult. 
Most látom, hogy elájult!

Ének: Valaki fekszik az út közepén.
Sóhaja hangtalan száll.
M ikor valaki szenved a fájdalomtól, 
lesz-e vajon, ki megáll?
Ó, egy ember most segítségre szorul. 
Lesz-e vajon segítő?
És azt észreveszik-e, hogy túl gyenge lett: 
kérni már nem tudja ő?

ÉRKEZÉS A FOGADÓBA

(Díszlet: fogadó bejárata.)

SamaritAnus

Fogadós

SamaritAnus

Fogadós

SamaritAnus

Nicsak! Azt hiszem, fogadót látok!
Jó estét, fogadós! Gyújts világosságot! 
(gyertyával) Jó estét! Ha étel, szállás kéne, 
van még üres ágyam ma estére.
Segíts felvinni ezt az embert, 
fektessük puha ágyba!
Rablók támadtak rá. Vérében hagyták 
o tt az út porába'.
Vizet melegítek, 
hozok puha gyolcsot.
Gyógyulásáért 
imádságot mondok.
Gyógyfüvet oldok 
nagy pohárnyi borba, 
hűs kendőt terítek 
a lázas homlokra.
Semmit ne sajnálj, készséges fogadós! 
Nem maradok adós.

Ének: Valaki fekszik az út közepén.
Sóhaja hangtalan száll.
M ikor valaki szenved a fájdalomtól, 
lesz-e vajon, ki megáll?
Ó, egy ember most segítségre szorul. 
Lesz-e vajon segítő?
És azt észreveszik-e, hogy túl gyenge lett: 
kérni már nem tudja ő?

A SAMARITÁNUS ELUTAZIK

SamaritAnus Hosszú volt az éjjel, amíg virrasztottam.
Ápoltam szegényt. Épp csak szundítottam 
Ám indulnom kell már, tengernyi a dol- 
gom.
Viseljed a gondját, kedves fogadósom!

(Jön a fogadós, a samaritánus pénzt számlál neki.)

Fogadós

Egy ezüst pénz a szállásért, 
egy a vacsorámért, 
egy a szamár abrakjáért, 
egy az orvosságért.
Két ezüstöt adok neked, 
hogy az embert ápold, 
és ha többet kell költened, 
megadom. Vigyázod?
(meghajol) Jó ember vagy, uram. Hála. 
Kísérjen Isten áldása!

(Samaritánus el.)
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JÓINDULAT
Ha azt hiszed, hogy ma jóindulatú 
voltál, mert nem léptél a lábára 
senkinek, mert felebarátod fejéről 
nem ütötted le a kalapot, mert 
nem terjesztettél másokról hazug 
híreket, mert nem gorombáskodtál 
lakótársaiddal: tévedsz. Csak 
éppen rosszindulatú nem voltál. 
Rossz és jó között van egy kis 
hézag is. És ebbe a kis hézagba 
nem csupán Te, de az emberiség 
kilencvennyolc szálazéka 
kényelmesen belefér.
Gondolj arra: föl kell építeni a 
békességet ezen a világon. És 
békességet építeni csak jóindulat
ból lehet.
Nem elég tehát, ha nem gyártasz 
rossz téglákat valamely épülethez. 
Tégla nélkül nem épül föl sem
miféle fal. Jó téglákat kell gyár
tanod.
Ha az emberiség két százaléka 
rossz téglát gyárt, kilencvennyolc 
százaléka pedig Veled együtt 
tétlenül henyél jó és rossz között: 
ki építi föl vajon a békesség házát? 
Wass Albert

Forrás: Ünnepeljünk együtt! Evangéliumi színdarabok. Magyarorszá

gi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya -  Magyarországi Református Egy

ház Kálvin János Kiadója. Budapest, 1993. A könyv megvásárolha
tó a Luther Kiadó könyvesboltjában.

Ének: Valaki fekszik az ú t közepén.
Sóhaja hangtalan száll.
M ikor valaki szenved a fájdalomtól,
Lesz-e vajon, ki megáll?

JÁFET MEGGYÓGYULÁSA

Jáfet Köszönöm, fogadós, amit értem tettél.
Féltem a haláltól, de te megmentettél.
Két héten át, mondják, nem mozdultam, 
még két hét volt, amíg felgyógyultam. 

Fogadós Nem tehettem volna semmit,
ha az Úr nem oly hatalmas.
S ha a samaritánus nem hoz el, 
s nem lett volna oly irgalmas.

Jáfet Ellenségünk mentett engem?
Semmi lettem szégyenemben.

Fogadós Akkor este, hogy megvertek...
tudod, mi a furcsa?
Járt erre egy pap, utána 
egy templomi szolga.
Ám rólad... 
szót sem szóltak.

Jáfet Láttam őket... Elkerültek.
Ünnepünk nekik nem ünnep...
Azt hittem, a barátaim, népem fiai -  
ám ellenségem mentett meg, egy samáriai. 
Most már másképp látom, 
ki is a barátom.

BEFEJEZÉS

Mesélő Amikor az Úr Jézus befejezte a történetet,
csak annyit kérdezett azoktól, akik csend
ben körülötte álltak: „Ki volt a három em
ber közül az igazi barátja annak, akit meg
támadtak a rablók?" A választ mindenki 
tudta. Te is tudod, ugye? Az Úr Jézus végül 
halkan annyit mondott: „Menj el! Te is így 
cselekedj!"

Ének: Valaki fekszik az ú t közepén.
Sóhaja hangtalan száll.
M ikor valaki szenved a fájdalomtól, 
lesz-e vajon, ki megáll?
Ó, egy ember most segítségre szorul: 
lesz-e vajon segítő?
És azt észreveszik-e, hogy túl gyenge lett, 
kérni már nem tudja ő?
Ki nyújtja kezét? Itt kevés a beszéd.
A jó  te tt nem barátot keres.
Ki nyújtja a kezét, a te tt őszinteség: 
bajban barátod megleled.
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Szereplők: Elbeszélő Jézus 4 tanítvány

Elbeszélő Nehéz napja volt Jézusnak. Egész nap egy 
hajóból tanította a tengerparton összegyü
lekezett nagy sokaságot. Amikor beestele
dett, így szólt tanítványaihoz:

Jézus Menjünk át a túlsó partra!
Elbeszélő A tanítványok elküldték haza az embereket, 

és ők is beszálltak a hajóba. Aztán evezni 
kezdtek, hogy mielőbb kiérjenek a mély víz
re, és jó szelet találjanak a vitorláik számára. 
Jézus nagyon fáradt volt. A hajó hátsó ré
szében volt egy pad, lefeküdt rá, és nem
sokára el is aludt.
Egyszer csak nagy szél kerekedett. A hullá
mok becsaptak a hajóba, úgyhogy az kez
dett megtelni vízzel. A tanítványok nagyon 
megrémültek. Felébresztették Jézust, és így 
szóltak hozzá:

1. tanítvány Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?
2. tanítvány Hogyan tudsz nyugodtan aludni ilyenkor?

Hát nem látod, hogy mindjárt végünk van?
Elbeszélő Jézus pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és 

ezt mondta a tengernek:

Jézus

Elbeszélő

Jézus

Elbeszélő

3. tanítvány

4. TANÍTVÁNY 

Elbeszélő

Hallgass el, némulj meg!
Jézus parancsára azonnal elállt a vihar, és 
egészen lecsendesült a tenger. Azután ezt 
mondta Jézus a tanítványainak:
Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek?
A tanítványok nem tudtak válaszolni erre a 
kérdésre. Talán szégyelltek magukat amiatt, 
hogy még mindig ennyire nem ismerték a 
Megváltójukat, és ennyire nem bíztak ben
ne. A félelem még nem múlt el a szívükből 
teljesen. Most meg Jézusra tekintettek féle
lemmel, és ezt mondták egymás között:
Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedel
meskedik neki?
Ki más tehetne ilyet az Istenen kívül? Egye
dül csak Istennek van ilyen nagy hatalma! 
(gy döbbentek rá a tanítványok arra, hogy 
Jézus nemcsak ember, hanem egy személy
ben Isten is.

Beküldte: Dechertné Ferenczy Erzsébet
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Az elfelejtett ARC
1.
A falu közepén, a faluháza előtt egy 
nagy, füves tér volt. Körös-körül 
tizenkét kereszt állott, rajtuk a 
Megváltóval. Egyforma volt a 
tizenkét megváltókép: szomorú, 
egyszerű mindegyik. Valaha valami 
gazdag állította ide őket, s ha már 
o tt voltak, hát o tt voltak. Legalább a 
bíró így verhette a mellét: Nekem 
még a tizenkét Krisztus sem paran
csol! A teret papsajt, békavirág s 
miegymás borította. Kényes tyúkok 
és egy pár nevendék malac lege
lészett rajta.

A nap már lemenőben volt, de 
azért a faluban továbbra is gonoszak 
voltak az emberek, továbbra is 
káromkodtak, tovább csaltak, loptak, 
hamisan mértek, titkolóztak.
Embere és barma hazafelé jö tt a 
mezőkről. Az embere sötéten, mor
cosan, elégedetlenül. A barma szelí
den, meghajolva. Körülállták a kutat 
és bámulták a szép világot.

A holt mező felől egy ember jö tt a 
faluba. Magas volt, de meghajolt. 
Szelíd volt az arca, és bár szomorú 
volt, mégis mosolyogtak a szemei. 
Hosszú haja volt. Meggörbedt vállán 
batyu volt, üres, üres batyu.
Belépett a boltba és azt mondta:

-  Jó estét kívánok.
Úgy mondta ezt, mint más ember

fia, de valahogy mégis az ember 
szívébe hatolt a kívánsága.
A boltos éppen lisztet mért egy 
szegényasszonynak. A mérlegen alul 
o tt volt a dugott vas, hogy kevesebb 
lisztet több lisztnek mutasson. De 
azért a boltos odaszólt a vendégnek:

-  Fogadj Isten, jó ember, üljön le 
minálunk!

Az idegen ráült egy zsákra és 
ránézett a boltosra. Nagyon jó, 
világító szemmel nézett rá:

-  Bizony jó ember kend, boltos úr, 
hogy ilyen tetézve mér ennek a 
szegény asszonynak.

A boltost átjárta az idegen hangja, 
nézése, és összerázkódott:

-  Jaj, milyen fekete vagyok belül!
Azzal nagy titkosan levette a

pokol-vasát a mérleg alól, s jól 
megtetézte a lisztet a szegény asz- 
szonynak. Az asszony elment, s 
akkor a vendég is elköszönt. A boltos 
pedig kiállt a bolt ajtajába:

-  Milyen szép csendes este van ma.
Pedig ő már ezer ilyen estét látott,

és még sohasem mondta. Azután 
pedig így töprengett:

-  Hol láttam én ezt az arcot, hol 
láttam ezt az arcot?

2.
A leggazdagabb gazda a tornácon 
vacsoráit a családjával. Kövér fő tt 
tyúkot ettek hófehér kenyérrel, és 
vörös bort ittak hozzá.

-  Adjon Isten jó estét! -  szólt az 
idegen.

-  Az Isten azt adhat, amit akar -  
szólt a gazda.

Az idegen csak nézi a gazdagot, 
ahogyan eszik az övéivel, s nézi a 
szegényeket, ahogy éheznek. Leveszi 
a batyuját, kinyitja, és keresgélni 
kezd benne. De bizony az üres. 
Odaszól a gazdag emberhez:

-  M it adsz az én hosszú hajamért?
-  Megér egy darab avas szalonnát 

-  kacagta a gazdag ember.
-  Hát vágd le és adj nekem egy 

darab avas szalonnát, hogy odaad
hassam ezeknek a szegény 
embereknek.

-  Asszony, hozd ki a nagy ollót!
Az asszony kihozta a nagy ollót. A 
gazdag félkézbe fogott az idegen 
hajából egy nagy tincset. Hát az 
asszony rákiáltott:

-  Jaj, hogy a szívembe vágtál, 
édes uram, vajon mi fog még ma 
történni?!

A gazdag ember csak néz, aztán 
megint ráfogja az ollót. Hát eladó 
lánya felkiált:

-  Jaj, hogy a szívembe vágtad,

édesapám, az ollót, mi fog holnap 
történni?

A gazdag ember harmadszor is 
ráfogja az ollót. Akkor a kisfia kiáltja:

-  Édesapám, édesapám, jaj, hogy 
a szívembe vágtál!

És akkor a gazdag ember látta, 
hogy ő csak gyűjt, de nem ügyel 
szerettei lelkére.

-  Jaj, jaj, mi lesz az én gonosz 
szívemmel!
Odaszólt az asszonynak:

-  Öld le a tíz legkövérebb tyúkot, 
és add ezeknek a szegény 
embereknek!

Az idegen, amikor ezt hallotta, fel
vette újra batyuját, és csendesen 
elköszönt.

-  Viszontlátásra!
-  Viszontlátásra! Ugyan hol láttam 

már ezt az idegent? Mert mérget 
veszek rá, hogy láttam már valahol.

-  Talán mikor az orvosnál voltunk 
-  szólt a leány.

3.
Bement a bíróhoz is az idegen. A 
bíró éppen két ember között te tt 
igazságot. Az egyik azt mondta:

-  Az almafáig ér a földem!
A másik azt mondta:
-  A körtefáig ér a földed!
Ezen aztán elmarcangolták

egymást, és a bíróhoz jöttek. Az 
egyik veszekedő a bíró veje, a másik 
veszekedő a bíró haragosa volt.

-  Neked nincs igazad! -  förmedt a 
bíró a haragosára. -  Az a darabka 
föld ezé itt, ni! -  és rámutatott a 
vejére.

-  Jaj, jaj, jaj! -  kiáltott az idegen.
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-  Mi bajod, idegen ember? -  
kérdezte a bíró s a két másik.

-  Oh, jó emberek, adjatok egy 
embernyi földet! Érzem, hogy mind
járt meghalok, s nem szeretnék 
bitang földben nyugodni. Gazdag 
ember voltam, és gyermekeim voltak. 
A vagyonomat elvették a rossz 
emberek, a családomat a jó Isten. 
Csak egy darabka földet adjatok, 
ahol beszentelhetnek!

A bíró veje ekkor megértette, 
hogy ha továbbra is ragaszkodik 
ahhoz a darab földhöz, ami nem is 
az övé, akkor előbb-utóbb ilyen 
földönfutóvá teheti a másik embert. 
Felismerte hát az igazságot és szé
gyenkezve, csendesen így szólt:

-  Kérd azt a darabka földet ettől, 
ni, mert juss szerint az övé.

A másik ember pedig így szólt:
-  Neked adom azt szívemből, 

szegény idegen ember.
A bírónak is eszébe jutott, milyen 

igazságtalan volt eddig, és hogy ezt 
majd halála után számon fogják rajta 
kérni. Ezért így szólt a haragosához:

-  Bocsáss meg nekem, mert 
hűtlen sáfár voltam. Sok rosszat 
elkövettem ellened.

Az idegen ember ekkor elment, a 
bíró pedig átölelte a két embert:

-  Maradjatok ma nálam vacso
rára! Csak azt tudnám, hogy hol lát
tam én ezt az embert?

-  Talán a katonaságnál -  szólt az 
egyik.

-Ta lán Balog Péter lakodalmán -  
szólt a másik.

Minden egyes házba betért az ide
gen. És amikor elment, az egész falu, 
emberek és asszonyok, mind a falu 
térségére siettek.

-  Olyan jó lesz most egymást 
látni! -  mondták az emberek.
És a gyepes térség megtelt 
emberekkel. Hát a bíró nagy 
fennhangon így szól:

-  Halljátok atyafiak, embernép és 
asszonynép! Aki nekem megmondja, 
ki volt az az ember, tíz büntetését 
elengedem, mert bizony mondom, 
ismerős volt az orcája.

Fennhangon szólt a boltos is:
-  Halljátok kendtek, falubeliek!

Aki megmondja, ki volt az a jó 
ember, annak én egy álló hétig 
ingyen mérek, akármit is kíván. Mert 
tudom én, hogy láttam már az arcát.

A gazdag ember is hozzáteszi:
-  Halljátok, földiek, rokonok és 

más emberek! Aki nekem megmond
ja, ki volt az a dicsőséges jó ember, 
én annak száz zsák lisztet és egy 
kövér tehenet adok. Mert jól emlék
szem én rá, mind az egész családom
mal.

A Pironcsákné mezítlábas kisfia 
megfogta közben a bíró mögött egy 
malac farkát. A malac sivalkodni 
kezdett.

-  Mész el onnan, te beste kölyke, 
mert bezzeg pofon teremtelek! -  
kiáltott a bíró és felemelte a kezét.
A gyermek egy nagyot ugrott s kis 
homlokával nekiütődött az egyik 
keresztnek. Felnézett, hogy kire 
haragudjék. És akkor lelkendezve ki
á ltott nagy hallatára minden népnek:

-  Ni, édesanyám, ni, édesapám, ez 
a bácsi segített ma anyámnak a 
zsákot vinni!

A népek felnéztek. Tizenkét 
keresztről nézett rájuk egyformán, 
szelíden, jóságosan a világgá ment 
vendég.

Akkor a háromszáz szív mélyén 
elsüllyedt harang nagy lóbálással 
zúgni kezdett. És sírni kezdett a falu, 
sírni.

Szabó Dezső Az elfelejtett arc című 
írását feldolgozta Boda Zsuzsa

4 .
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IMÁK
AZ ALÁBBI IMÁKBÓL KÉSZÍTETT ELŐADÁST A MENDEI GYÜLEKEZET. AZ 
ANYAG A GYEREKEK SZÁMA SZERINT SZABADON SZŰKÍTHETŐ-BŐVÍTHETŐ.

A KAKAS IMÁJA
Ne feledd, Uram, hogy én 
ébresztem a napot! 
Szolgád vagyok ugyan, de 
szerepem mégis fontos! 
Ne feledd. Uram, hogy én 

ébresztem a napot!
Ámen.

A HÁZŐRZŐ 
KUTYA 
IMÁJA
Uram, én 
őrködöm!
Ha nem lennék 
itt, ki őrizné az 
emberek házait?
Ki szolgálná őket 
hűséggel?
Uram, én őrködöm!
Uram, ne engedj kimúlnom, míg a 
veszélyt felőlük el nem hárítom. 
Ámen.

A MADARKA  
IMÁJA
Istenem, kérlek, 
vigyázz rám, 
és őrizd fészkemet 

esőtől, széltől.
Árassz bőséges harma

to t a virágokra, 
hints sok magvat az utamra.
Tedd az égboltot magassá, 
az ágakat hajlékonnyá.
Töltsd el szívemet zenével, 
hogy szüntelenül énekeljek, 
énekeljek, énekeljek.
Istenem, én erre kérlek.
Ámen.

AZ ARANYHAL IMÁJA
Istenem, tedd, hogy ne legyek többé 
üvegbörtönbe zárt aranyhalacska. 
Add vissza patakod és 
tiszta forrásod szabadságát.
Ámen.

A KISKACSA IMÁJA
Adj sok vizet nekünk, Istenem!
Add, hogy holnap is, 
és mindig zuhogjon az eső.
Juttass nekünk: 
apró csigát, 
és mindenfajta 
ínyencfalatkát.
Védelmezd a 
sápogók nemét 
és az úszkálok 
seregét.
Ámen.

A CSACSI IMÁJA
Arra teremtettél, Uram, 
hogy mindig úton legyek, 
hogy folyton nehéz terhet cipeljek. 
Áldj meg nagy bátorsággal és 
békével!
S ha úgy véled, hogy Jézus 
hasznomat venné, 
majd elszegődöm jászolkája mellé. 
Ámen.

A ZSIRÁF IMAJA
Uram, én, aki fölülről nézem 
a világot,
nehezen szokom meg benne az 
aljasságot.
Úgy hallottam, hogy szereted az 
alázatosakat.
Örülök, hogy olyan közel lehetek 
kéklő eged
hez!
Ámen.

A TÜCSÖK IMÁJA
Istenem,
olyan kicsi és fekete 
vagyok, 
de köszönetet 
mondok.
Fogadd hát ked
vesen ezt a ciripelő 
hangot, melyet 
szívemből 
fakasztottál.
Ámen.

A MACSKA IMÁJA
Uram, én a macska vagyok. 
Tulajdonképpen nincs mit kérnem 
tőled.
Nem! Én senkitől sem kérek semmit! 
Mégis, ha volna itt egy kis fehér 
egér, vagy egy tányér tejecske, 
tudnék valakit, 
aki mindezt megbecsüli...
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Istenem, vajon 
a kutyák 
fajtáját 
nem átkozod
meg egy 
napon?
Abban az esetben 
szívesen mondanám: ámen.

Egyszerű galamb vagyok, Uram. 
Egyszerű!
Mint a tőled érkező szelídség!
A bárka vár, Uram!
Add, hogy elvigyem
az öröm és remény olajágát!
Ámen.

AZ OROSZLÁN IMÁJA
AZ EGER IMAJA
Olyan szürke a ruhám, Istenem! 
Emlékszel még rám?

Mindig csak lesnek, 
mindig kergetnek, 

míg apróra rágom 
ételem...
Soha semmit sem 
adnak nekem. 
Nemde, engem is te 

teremtettél?
Nem kérek mást, 

csak rejtve maradást.
Add, hogy az éhség távol tartson 

a macska mancsaitól.
Ámen.

A TEKNŐSBÉKA IMÁJA
Egy kis türelmet, Uram, 
mindjárt megérkezem!
Ahogy van, elfo
gadom ter
mészetem!
Házam 
hátamon 
hordom, 
nem bírál- 
gatom.
De lásd be, Istenem, 
nehéz azt cipelnem!
Végül csak azt kívánom,
hogy a szívem előtted mindig tárva
legyen!
Ámen.

A GALAMB IMÁJA
A bárka vár, Uram,
a bárka kegyelmed ajándékát 
és békéd jelét várja!

Én vagyok a király, Uram, 
ez tény!

Te tudod, milyen nehéz 
viselni ezt a sörényt! 
Becsülöm a nemes 
szívet.
Ezért is szeretem 

kegyességedet, 
és örülök, hogy hozzá 

méltó lehetek.
Ámen.

A BÁRÁNY IMÁJA
Uram, a te bárányod vagyok. 
Bégetésem szomorkásan 
hangzik a nyájban, 
mert gyakran elfog a 
szorongás anyám 
után.
Bizonytalan 
léptekkel 
szaladok felé, 
hogy 
élvezzem 
gyöngédségét.
Ó, ne engedd, Istenem, 
hogy egy szomorú napon 
ő többé már ne legyen.
Ámen.

A NYUSZI IMÁJA
Istenem,

.. . miért teremtetted nekem 
ezt a remegő szívet 

\  és ezt a két hosszú 
fület?

Igaz, megajándékoztál 
rugalmas, nagy talpakkal. 

Én azonban a mennyországról 
álmodom egész életemen át, 
hogy pirkadattól pirkadatig 
élvezzem teremtett világod 
szépségét.
Ámen.

A KROKODIL IMÁJA
Uram, csodálatosnak 
tartom alkotásodat: 
a vizet, a mocsarat, 
a napsugarat és 
önmagamat!
Hasonlóvá tettél 
a korhadt 
fatörzshöz.
Te teremtetted 
félelmetes áll
kapcsomat.
Kemény fogaim van
nak, de szelíd a szívem!
Te megértesz, ugye, Istenem? 
Ámen.
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senki sem fél. 
Ámen.

A KATICABOGÁR IMÁJA
Istenem, hozzád tartozom!
Ezt talán nem is kell mondanom. 
Szeretek minden fűszálat!
Szeretem rajtuk pihentetni 
pöttyös szárnyamat!
Köszönöm, hogy ilyennek teremtet
tél, és hogy tőlem

A CSIGA IMÁJA
Uram, én csak kú
szom, kúszom, 
és a szivárvány 
színeit magam 
után húzom. 
De a kertészek 
és a madarak elől 
hová bújhatok?
Lásd be, Istenem,
hogy nehézzé tetted életem.
Annyi az ellenségem!
Uram, küldj nekem valamilyen 
salátás országot, és kellemes, 
langyos záport!
Ámen.



A TEVE 
IMÁJA
Uram, mond
hatom,

nem sok nekem ez 
a két púp, 

hogy legyőzzem a 
sivatag nehézségeit!
Oázistól oázisig lépkedek
királyi magatartással,
úri fejtartással, abban reménykedve,
hogy majd csak eljutok
a bölcsek karavánjához
és a mennyország kapujához.
Ámen.

A KOTLÓS IMÁJA
Istenem, 
mekkora 
gond!
Ezt a sok 
csibét 
védem, 
táplálom!
Egy pillanatra 
sem hunyhatom 
le a szemem!
Az egyik messzire tévelyeg, 
a két nagyobb veszekszik, 
a kicsi meg nem fejlődik...
Istenem, szinte megreped a szívem

A MEDVE IM ÁJA
Uram,
otromba, zömök,

csupa szőr a testem. 
Fatörzsre mászni is 

jól tudok!
Engem szabad
ságra teremtet
tél,

mint minden 
állatot, mely becsüli 

magát.
Uram, könyörülj medveszívemen, 
és add, hogy soha ne 
találkozzak vadászokkal.
Ámen.

A SÜN IMÁJA
Igen, Uram, én szúrni szoktam!
Az élet nem könnyű, 
ezt te is tudhatod...
Azért van tele a 
hátam!
A tüskéről 
beszélek,
és mégis 
köszönetet mon 
dok értük! 
Ámen.

NÓ E IM ÁJA
Mekkora állatsereglet, Uram!
A vízözöntől és az állati üvöltéstől 
szinte már nem is halljuk egymást! 
Az idő lassan halad.
A rengeteg víz már-már elönti a 
szívemet.
Mikor járhatok ismét szilárd talajon? 
Az idő lassan halad.
A falánk holló nem jö tt vissza.
Nézd, kibocsátom galambod, 
megtalálja-e majd a remény ágát? 
Az idő lassan halad.
Uram, irányítsd bárkádat biztonság
ba, a teljes megnyugvásba, hogy 
megszabaduljunk valahára ebből az 
állati rabságból.
Az idő lassan halad.
Uram, vezess szövetséged biztos 
kikötőjébe.
Ámen.

Forrás: Carmen Bemos de Gastold: Imák a 

bárkából. Ford. Lukáts Márta. Ferences 

Nyomda és Könyvkiadó, Szeged, 2006.

Beküldte: Polczer Csabáné
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KREATÍV ÖTLETTÁR

Az itt található minták Finnországban a Mikkeli-Kertvárosi 
evangélikus templom ablakait díszítik.

Alkalmasak munkáltatásra egyes bibliai történetek tanításakor, 
de a szimbólumok jelentéséről is beszélhetünk a segítségükkel.

Az ábrák kiszínezhetők, illetve különböző kreatív foglalkozások során 
felhasználhatók.
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Beküldte: Martonné Némethy Márta
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b e t ű  b o r ik a  m e s é íé t  Nikodém Zsigmondné, g a b i n én i írta.
ÍGY ÍR LEVELÉBEN: „MOST EGY OLYAN MESÉT KÜLDÖK, AMI KIPRÓBÁLT 
AZ ISKOLA ELŐTT ÁLLÓ GYEREKEK KÖRÉBEN. AKI BETŰ BORIKÁVAL 
MEGY AZ ISKOLÁBA, MINDEN BETŰNEK ÖRÜL, HA OLVASNI, HA ÍRNI 
KELL. (...) AKI NEM SZERET OLVASNI, NEM FOG A BIBLIÁHOZ. MESSZE 
ELKERÜLI. EZÉRT SZERETNÉM, HA NEM LENNE EGYETLEN EVANGÉLIKUS 
GYEREK SEM, AKI EBBŐL GÁTLÁSOSSÁGA MIATT KIMARAD."
FOGADJÁK SZERETETTEL A MESÉT!

ORIKA
J§ lyan igen csudaszép Betű Borika, hogy ennél szebbet 
T csak akkor látsz, ha belenézel a tükörbe.

Betű Borika csudálatos varázslási tudománnyal rendel
kezik. Állandóan változtatja az alakját. Te is láthatod és 
megcsodálhatod. Először csak egyenként láttam őt, de ki
derült, hogy a ceruza nevű varázspálcájával csoportosan is 
megjelenik, ha tiszta papírt teszel az asztalodra.

És titoktartó!
És jó barát!
És segít!
És megmondja, mi hol van.
És mindent tud.
Belesuttogtam a fülébe, hogy Borika, most legyél Z be

tű, most 0  betű, most L betű, most I betű. Nagyot dobbant 
a szívem, amikor egymás mellé állt Borika az átváltozott 
alakjaival, és o tt termett ZOLI, anélkül, hogy tudta volna.

-  Ne haragudj. Borika, de most nem téged látlak, ha
nem Zolit.

Borika bólogatott, és megszólalt:
-  Tudom, hogy tetszik neked, de nem árulom el sen

kinek.
Ilyen titoktartó.
Amikor már igen sokszor csoportosult Zolinak, ezt 

mondta:
-  Mi lenne, ha Zoli tudná, hogy tetszik neked?
-  Jó -  mondtam - ,  de nem is tudom, hogyan kell ezt 

csinálni, meg nem is merem.
-  Tudod, regényíró néniknek és bácsiknak is szoktam 

csoportosulni. Ők ezt úgy mondják, hogy „helyzetet kell 
teremteni".

-  Az meg mi a manó?
-  Sokféle módja van. A legegyszerűbb, ha a közelébe 

mész a szünetben. Előbb-utóbb megszokja, hogy ott vagy.

Akkor elkezdtek beszélgetni. Egy-két jó tanácsot adsz ne
ki, segítesz, ha szüksége van rá, és már kész is a barátság.

Követtem Borika tanácsát. Először remegtem a félelem
től, amikor egyszerűen csak Zoli mellé álltam a szünetben. 
Látszólag csak azért, mintha véletlenül sodródtam volna 
oda. Bevált. Elkezdtünk beszélgetni, és most már jó bará
tok vagyunk.

Ilyen okos ez a Bori.
Meg jó barát.
Meg minden.
Zolika azon kesergett, hogy milyen buták vagyunk, mi

lyen sok mindent nem tudunk. Rögtön szaladtam Borihoz:
-  Segíts nekünk! -  kérleltem.
Bori gondolkodott.
Egyszer csak felderült a képe.

-  Olyan embereknek is csoportosulok, akik azt írják le, 
amit saját maguk tapasztaltak. Ezeket összerakják könyv 
formájába. Sokféle nevük lesz ezután.

Tankönyv az, amiből ti is tanultok.
Csodálatos könyv az, ahol leírják, merre jártak, és tele

rakják fényképekkel, hogy lásd is a tájat, városokat, folyó
kat, erdőket, sziklákat, várakat, palotákat. Vannak állatok-

116

ETŰ



ról szóló könyvek. Ezekben is sok a kép. Én nagyon sze
retem őket, mert rengeteg tudnivaló van bennük az álla
tok szokásairól, viselkedéséről, kalandjaikról.

Ezt elmondtam Zolinak is.
-  Ez a Betű Bori rengeteg mindent tud -  hümmögött 

Zolika.
-  Bizony -  mondtam. -  Azt is megmondta, hol lakom, 

amikor eltévedtem. Megmondtam egy néninek, melyik 
utcában van az otthonom, és a néni leolvasta a tábláról, 
ami a házunkra van kitéve. Mert a Bori minden házra kiír
ja, hogy milyen utca, hány szám.

-  Képzeld -  fogadott másnap lelkesen Zolika - ,  Bori 
még meséket is tud!

Nekem is van ilyen könyvem, de még nem tudom fo 
lyamatosan olvasni, amikor Bori hosszú csoportokat alkot.

Erre Bori a hosszú szavakat felbontotta részekre. Így vett 
rá, hogy el tudjuk olvasni. Utána segített ezeket a részeket 
összeolvasni, és így megértettük, mit is akart mondani.

Nagyon megdöbbentem, hogy Bori fájdalmat is tud 
okozni. Anyukám táviratot kapott, és mikor elolvasta, na
gyon sírt.

-  M it csináltál, Bori? -  támadtam rá legkedvesebb bará
tomra.

-  Nagyon szomorú vagyok ilyenkor -  szipogta. -  Sajnos 
ez is a feladatom, de ezt nagyon nem szeretem. Muszáj 
megtudni a rossz hírt is az embereknek, azért, hogy tud
janak intézkedni. A rosszat nem én követem el, de el kell 
mondanom annak, akit ez érint. De meg is tudom vigasz
talni. Ezt a könyvet énekeskönyvnek hívjuk, ebben csupa 
vigasztaló szavakat és énekeket alkotok.

Így ismerkedtünk meg azzal a könyvvel, amelyben 
imádságok -  Miatyánk, Apostoli hitvallás -  és gyönyörű ; 
szövegű énekek vannak.

Zolika fogta a fejét.
-  Hiszen ezt a rengeteg könyvet el sem lehet olvasni!
Borika megmagyarázta, hogy mindenki olyan könyvet

olvas, amilyen érdekli. Aki nem érti a fizikát, az máris nem

olvas el egy halom könyvet, ami ezzel kapcsolatos. Aki vi
szont szereti, rendszerint nem olvas könnyű, csacska köny
veket, illetve könyvek garmadáját, (gy mindenki megtalál
ja a maga birodalmát, ahol jól érzi magát.

Kiderült, hogy Bori főzni is tud. Rengeteg receptet ír le 
a különféle szakácskönyvekben.

-  Te, Bori, hol van a te tudásod határa?

-  Nem tudom. Amit az emberek jelen pillanatban tud
nak, azt én is tudom, mert az én segítségemmel közük a 
világgal. Az én tudásom határa az emberi tudás határa.

Zolika már nem kesereg, hiszen napról napra okosab
bak leszünk, és ahogyan okosodunk, úgy látjuk, hogy mi
lyen keveset is tudunk. Ezt pedig csak okos emberek 
veszik észre.

Betű Bori kezét el nem engedjük, hiszen neki köszön
hetünk mindent.

Tudtátok, hogy orvosi könyvekben is szerepel? A dok
tor bácsik-nénik elolvassák, és meggyógyítanak minket.

Borika! Köszönünk neked mindent! Kérjük, légy ve
lünk, légy a legigazibb barátunk!

Viszlát holnap!
Szonja és Zolika

HOL LAKIK AZ ISTEN? 
-  Tízezer dollárt fizetek -  

mondta a gazdag fiatalem
ber az öreg bölcsnek ha 

megmondja, hogy hol lakik
az Isten!

-  Én meg húszezret magának, 
ha megmondja, hogy 

hol nem!
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HÍREK, BESZÁMOLOK

ELSŐ SZÉLRÓZSÁM
Avagy milyen volt 
a Szélrózsa találkozó egy 
13 hónapos kislány szemével

A Szélrózsa előtt tíz napot Mamáéknál tö ltöttünk 
Anyuval. Akkor még nem tudtam, hogy az átlag napi két 
ismeretlennel való találkozás már az előkészületek részét 
képezi.
Az utazás előtti éjszaka nálunk aludt egy barát, aki 
furcsán beszélt, érdekesen mosolygott, és olyan járgány
ban ült, ami félig babakocsi, félig bicikli volt, de 
valójában egyik sem. A lényeg, hogy hatalmas kerekei 
voltak, amit nagyon kedvelek.
Eljött a nagy nap: elindultunk. A nagykerekű barát is 
velünk tartott, de ettől szerencsére még elfértem az 
autóban, és az ülésemre sem tartott igényt. Anyu és Apu 
lelkesek voltak, ez rám is átragadt. Szinte egész nap 
autóztunk, kint hőség, bent hőség -  mi jó sülhet ki 
ebből? Inkább gyorsan elaludtam. Kiszálltunk, sorban áll
tunk, meg akartak nézni, hogy miért nem akarunk 
nekem regisztrációs díjat fizetni, illetve ebédjegyet kérni. 
Rájuk mosolyogtam, közöltem érthető magyarsággal, 
hogy bá-gm-bááááá, persze rögtön megértették. Kértek 
tőlem autogramot, aztán mehettünk a szállásra. A tilal
mak ellenére Anyu és Apu átrendezték a szobát: mégis
csak kényelmesebb, ha mindhárman ágyon tudunk alud
ni, mint ha valamelyikőjük a földre kényszerül. 
Kipakoltunk, aztán irány az a híres Szélrózsa.
Hogy mit lelkesedtek ezen annyira a Szülők: egy csomó 
ember, hangzavar, szúnyogok, egyre sötétebb. Ez utóbbi 
legalább azzal járt, hogy kigyúltak a lámpák, amit na
gyon kedvelek. A hosszú és fárasztó nap után végre 
elnyújtózhattam kényelmes babakocsimban, és aztán 
csak arra emlékszem, hogy a sötét szobánkban 
ébredtem. Ez a nap is jól telt. Később is minden nap így 
zárult, azzal a különbséggel, hogy előtte egy mosdó
kagylóban megfürdettek.
Mindennap újabb barátok és rokonok bukkantak fel a 
semmiből. Némelyek azzal a klassz kerekes micsodával. 
Egyesek mosolyogtak rám, mások próbálkoztak simo- 
gatással, ölbevétellel, én meg kedvem szerint integettem, 
visszamosolyogtam, megcibáltam az orrukat, elmenekül

tem a számba dugott Bal Mutatóujjam mögé, vagy 
egyértelmű tiltakozásomnak adtam hangot. M ielőtt bárki 
megvádolna, hogy csak a lábamat lógattam, beszá
molok, milyen sok program aktív résztvevője voltam.
Első reggel Anyu fölkapott, és bevitt egy házba. Mikor 
körülnéztem, láttam, hogy rengeteg sárga pólós (hozzám 
képest) nagy gyerek játszik ott. Kaptam színes rudacs
kákat, amikkel rajzolni lehet, de Anyu nem engedte, 
hogy megkóstoljam. Ezen jól meg is sértődtem: mégis 
hogy képzeli, hogy megvonhat tőlem bármit is?! Inkább 
egy tricikli tanulmányozásába fogtam, zenéltem, 
gyöngyöket pakoltam, homokoztam, hintáztam és a 
fennmaradó időmben egy nagyobbacska lány elől 
menekültem, aki minduntalan ölelgetni, puszilgatni 
próbált. Ennek ellenére a további napokon még néhány
szor visszanéztem, minden rendben van-e.
Egy sátor mellett belehallgattam egy bácsi előadásába, 
aki érezhetően nagy port kavart a hallgatóság körében, 
mert tüzes vitát váltott ki. Én is tettem egy-két megjegy
zést, de a mikrofont nem igényeltem: akit érdekelt, hall
hatta. Hamar eluntam magam, ezért nekivágtam az 
ismeretlennek, de Anyu visszacsalogatott a toronyépítő
vel. Aztán odatelepedett a kockás pokrócomra egy bácsi, 
akinek csillogó órája és autókulcsa már jobban lekötött. 
Mivel más napokon nem láttam őt arrafelé, inkább más 
programok vonzottak.
Egy házban kapcsolgattam a gombokat, 
gitároztam Apuval, ütöttem a dobot 
és a csörgőt. Kellett már valaki, aki 
megmutatja, hogyan is kell szín
vonalas zenét produkálni. Ott is 
felügyeltem néha a rendet, de 
úgy tűnt, hatásos volt az első 
alkalommal tett példamutatá
som.
Koncerteken is voltam. A jó rit
musokra rugóztam, az 
andalítókra ringatóztam, ha pedig 
már nagyon egyhangúnak találtam, 
valami szórakoztatóbb tevékenység után 
néztem. Néha másnak is át kell adni a teret a kibon
takozásra.
A legérdekesebb program persze az evés volt.
Napközben gyümölcs és buláta csillapította éhségem, de 
ez semmi: Anyu és Apu tányérjából azt ehettem, amit 
ők! Voltak apró színes dolgok, amiket két ujjal meg lehet
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A GYERMEKOSZTÁLY 
TERVEZETT PROGRAMJAI 
A 2007-ES MUNKAÉVBEN

VI. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS BÁBVERSENY 
Témája: Állatok a Bibliában 
Időpontja: 2007. március 3., szombat 
Helyszín: Budapest, Marczibányi téri Művelődési 

Központ
A versenyen csak saját kézzel készített bábokkal lehet 

szerepelni.
Az előadandó jelenetek időtartama 7 perc legyen.

XVI. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS HITTANVERSENY 
Témája: Királyok az Ószövetségben -  Saul, Dávid, 
Salamon
■ A felkészüléshez szükséges igehelyeket hamarosan köz- 

zétesszük az Evangélikus Életben.
■ Négy korosztályban várjuk a csapatokat: 1-2., 3-4., 

5-6. és 7-8. osztály
■ A gyülekezetek és az iskolák csapatai az elmúlt 

évekhez hasonlóan külön versenyeznek.
■ Egy gyülekezet, illetve iskola egy korosztályból 4 főből 

álló csapatot küldhet a megyei/területi fordulóra. Kér
jük, a csapatok összeállításánál mindenki törekedjen 
arra, hogy mindkét megjelölt iskolai osztályból kerül
jenek gyerekek a csoportba. Négy elsős gyerek például 
könynyen hátrányba kerülhet a verseny során.

fogni, hosszú csúszósak, amiket csak markolni lehetett, 
meg olyanok, amiket csak kanállal lehetett bekapni. 
Indulás előtt egy különös, sötét színű, csíkos dologból, 
amit tortának neveztek, felháborító módon nem ehet
tem, ezt ki is kértem magamnak. Ez semmi: a sötét 
üvegben habzó italból sem kínáltak meg! Na, meggon
dolom, elmegyek-e legközelebb! Pedig nem tudom, mire 
mentek volna a szervezők nélkülem.

Csenge, 13 hónapos

Gyülekezeti/iskolai forduló: 2007. március 31. (szom
bat)

Megyei/területi verseny: 2007. április 21. (szombat) 
Országos forduló: 2007. május 12. (szombat)
Az országos forduló 2007-ben egynapos lesz. A helyszín 
kiválasztása folyamatban van.
■ A feladatokat a Gyermekbizottság által felkért hittanta

nárok és lelkészek állítják össze.

BÁBOS KÉPZÉST tartunk 2007. január 26-27-én 
(péntek délutántól szombat délutánig) hivatásos bábmű
vészek vezetésével. A két nap során sok hasznos taná
csot kaphatunk bábelőadások készítéséhez és 
bábozáshoz.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

IMÁDSÁGÍRÓ ÉS RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK
■ A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermekbizott

sága rajzpályázatot ír ki „Állatok a Bibliában" 
témakörben, emellett meghirdet egy imádságíró 
pályázatot is.

■ A gyerekek öt korosztály szerint pályázhatnak: 
óvodások, 1-2. osztályosok, 3-4. osztályosok,
5-6. osztályosok és 7-8. osztályosok.

■ A rajzok A/4-es méretben készüljenek. Használható 
színes ceruza, filctoll, zsírkréta vagy festék.
A rajzok hátulján szerepeljen a készítő neve, életkora, 
a mű címe, illetve a lakcím, a gyülekezet és az iskola 
neve.

■ Az imádságok tetszőleges témakörben és terjedelem
ben készülhetnek.

■ Fontos, hogy az olvashatóan megírt ima mellett o tt le
gyen a szerző neve, életkora, lakcíme, gyülekezetének 
neve.

A beérkezés határideje: 2007. április 20. (péntek)
A cím, ahova várjuk a munkákat: Magyarországi 
Evangélikus Egyház Ifjúsági és Gyermekosztálya 
1450 Budapest, Pf. 21.
A díjátadás időpontja: 2007. június 16. (szombat)
A pályázó gyermekek legfeljebb három rajzot és három 
imádságot küldhetnek be.

■ Minden pályázónak jutalom jár, és az egyes korosztá
lyokban az első három helyezett ajándékban részesül. 
Terveink között szerepel egy iskolai naptár készítése a 
beérkezett munkákból.

■ További információt Mády Erzsébet gyermekreferens
nél lehet kapni a 20/824-5296-os számon.

Szeretettel várjuk a gyerekek rajzait, imáit!
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Bizony mondom nektek, 
ha meg nem változtok, 
és olyanok nem lesztek, 
mint egy gyermek, nem 
mentek be a mennyek 
országába. (Mt 18,3)

Az első dolog, ami leköti figyelmün
ket, ha egy gyermek szemébe 
nézünk, az ártatlanság: a csodálatos 
képtelenség a hazugságra, álarc 
viselésére, és hogy másnak mutassa 
magát, mint ami. Ebben az értelem
ben a gyermek pontosan 
ugyanolyan, mint minden más a ter
mészetben. A kutya, az kutya, a 
rózsa rózsa, a csillag pedig csillag; 
minden egyszerűen az, ami. Csak a 
fe lnőtt ember képes arra, hogy más

lenni: sikeresek, híresek, hatalmasok; 
valamivé válni, ami nem csendes 
beteljesülést hoz, hanem öndicsőí
tést. Olyan embereket látsz, akik 
elveszítették ártatlanságukat, mert 
nem önmaguk akartak lenni, hanem 
önmagukat akarták előtérbe 
helyezni, hogy dicsekedhessenek, 
még ha csak saját maguknak is. 
Vizsgáld meg napjaidat! Van-e 
egyetlen gondolatod, szavad vagy 
cselekedeted, amely nincs be
szennyezve azzal a vággyal, hogy 
valaki legyél, legyen az lelkiségi siker, 
vagy hogy olyan szent legyél, akinek 
szentségéről csak te magad tudsz? A 
gyermek, az ártatlan állathoz hason
lóan, megadja magát természetének, 
hogy egyszerűen az legyen és azzá 
váljon, ami. A felnőttek, akik 
megőrizték ártatlanságukat, a gyer
mekhez hasonlóan szintén megadják 
magukat a természet és a sors indít-

nem alkalmazkodsz mechanikusan a 
többiekhez öltözködésedben, cse
lekedeteidben és gondolkodásodban. 
Lásd meg, hogy alkalmazkodsz, nem
csak tetteidben és gondolataidban, 
hanem még reakcióidban, érzelmeid
ben, beállítottságodban, sőt értékeid
ben is. Nincs bátorságod arra, hogy 
kitörj ebből a prostitúcióból, s hogy 
visszatérj eredeti ártatlanságodhoz. 
Ezt az árat azért fizeted, hogy a tár
sadalom vagy a hivatalod elfogadjon. 
Belépvén hát a hamisak és irányítot
tak világába, száműzött leszel a gyer
mekkori ártatlanság birodalmából.
Az ártatlanság szétzúzásának az utol
só ravasz módja az, amikor másokkal 
versenyzel, illetve másokhoz hasonlí
tod magad. Ha így teszel, akkor 
egyszerűségedet felcseréled arra a 
becsvágyra, hogy legalább olyan jó, 
de inkább még jobb szeretnél lenni, 
mint valaki más. Gondold csak meg!

L egyetek olyanok, mint a gyermekek
nak mutassa magát, mint ami. A fel
nőttek gyakran azért büntetik a 
gyereket, mert igazat mond, mert 
őszintén megmondja, amit gondol és 
érez. A gyermek megtanul színlelni, s 
vége az ártatlanságának. Hamarosan 
csatlakozik ő is ahhoz a tömérdek 
emberhez, akik kétségbeesetten 
mondják, hogy már azt sem tudják, 
kik is ők. Valójában már oly régóta 
rejtegetik mások elől önmaguk igazi 
énjét, hogy végül ők maguk sem 
találják. Mennyit őriztél meg gyer
mekkorod ártatlanságából, van-e 
még valaki, akinek a jelenlétében 
egyszerűen és teljesen önmagad 
mersz lenni, olyan meztelenül őszinte 
és ártatlan, mint egy gyermek?
A gyermekkori ártatlanság 
elvesztésének van egy még 
rafináltabb változata: amikor a gyer
meket megfertőzi az a vágy, hogy 
valaki legyen. Nézd csak az emberek 
sokaságát, akik teljes erőfeszítéssel 
azért küzdenek, hogy valakik 
legyenek, s nem azok, aminek a ter
mészet szánta őket -  zenészek, sza
kácsok, szerelők, asztalosok, 
kertészek, feltalálók. Valakik akarnak

tatásainak, anélkül, hogy valakik 
akarnának lenni, vagy hogy másokra 
nagy hatást akarnának gyakorolni; de 
ellentétben a gyermekkel, ők nem az 
ösztöneikre hagyatkoznak, hanem a 
folytonos tudatosságra a bennük és 
körülöttük lévő dolgokról. Ez a 
tudatosság megvédi őket a 
gonoszságtól, és létrehozza azt a 
növekedést, amely természettől 
fogva bennünk volt, és nem azt, amit 
becsvágytól fű tö tt énünk tervezett. 
Egy másik módja, ahogy a felnőttek 
tönkreteszik a gyermekek ártat
lanságát, hogy arra tanítják, utánoz
zon másokat. Abban a pillanatban, 
hogy a gyereket másolattá teszed, 
kioltod belőle annak az erede
tiségnek a szikráját, amellyel a világra 
jött. Abban a pillanatban, hogy 
elkezdesz valakit utánozni, bármilyen 
nagyszerű vagy szent is az, prosti
tuálttá teszed magad. Gondolj 
szomorúan az egyediségnek arra az 
isteni szikrájára, amely benned van, 
jól eltemetve a többrétegű félelem 
alatt! Mert attól félsz, hogy kinevet
nek vagy elutasítanak, ha van annyi 
bátorságod, hogy önmagad légy, ha

Hogy a gyermek képes megőrizni 
ártatlanságát, és a teremtés többi 
tagjához hasonlóan tökéletes 
mennyei boldogságban él, annak az 
az oka, hogy még nem szippantotta 
be a világ -  a sötétség birodalma, 
ahol a felnőttek élnek, akik nem is 
élnek, hisz idejüket azzal töltik, hogy 
csodálatért és elismertségért udvarol
nak. Ahelyett, hogy derűsen azok 
lennének, akik, inkább idegesen 
másokhoz hasonlítgatják magukat, 
versenyeznek, a sikernek és a 
hírnévnek nevezett üres dolgokért 
harcolnak -  még akkor is, ha azokat 
csak szomszédjaik legyőzése, mega
lázása és elpusztítása árán érhetik el. 
Ha engeded, hogy valóban érezd 
ennek a földi pokolnak a fájdalmait, 
azt az ürességet, amit ez magával 
hoz, akkor valószínűleg egy forradal
mat is megtapasztalsz önmagadban, 
egy oly erős indulatot, ami széttöri a 
függőségnek és a csalárdságnak 
lelked köré kovácsolt láncait. 
Ekképpen megszabadulva beléphetsz 
majd az ártatlanság birodalmába, 
ahol a gyermekek és a misztikusok 
élnek. Fo
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