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Elõször a 90-es évek elején váltam részesévé a testet-lelket magával ragadó élménynek.
Noé bárkájába hívogattak. Életerõs ló voltam, akinek szûkös volt a karám. Amikor aztán
kinyílt a bárka ajtaja, az új idõ friss levegõje csapta meg orromat. A bennetek éltetõ
vért pedig számon kérem. Minden élõlénytõl számon kérem, az embertõl is. (1Móz 9,5)
– hangzott az üzenet. Akkor és ott történt meg velem, hogy a Bibliába kövült szöveg
megelevenedett. S ez az élmény alkalomról alkalomra megismétlõdött, hol erõsebben,
hol halkabban. Megtanultam a bibliodráma nyelvét, s ma már ez az a nyelv, amelyet a
legjobban értek.  Ennek révén lett polgári foglalkozásom igazán értelmessé, s lettem
magam két bibliotékát szolgálóvá. Immár nemcsak azt tudom, hogyan érdemes s mi-
ért Bibliát olvasni, hanem azt is, miképpen lehet az õsi szöveget megeleveníteni: olva-
sóból az olvasottat megszívlelõvé és megtartóvá lenni. Olyanná, aki nemcsak hallja,
de meg is cselekszi azt, amit az évezredes szöveg itt és most kivált belõle. Számomra ez
az egyenes út az Örökkévalóhoz. Ez a többiekkel közös teremtõ játék profetikus felada-
tot is betölt: int, kiigazít, válaszol, vigasztal és gyógyít, és nem kerüli ki a konfliktust.
Katarzishoz vezetõ elsõ élményeimet a HÍD Családsegítõ Központ akkori munkatársa-
inak köszönhetem.

A személyes élmények és „számonkérés” felelõssége indított arra, hogy továbbad-
jam a tapasztalatot. Elõbb a csillaghegyi evangélikus gyülekezetben konfirmált ifjakat
akartam a Biblia közelében tartani, õk hamarosan nem vallásos osztálytársaikat is
elhozták a csoportba. Eközben szegõdtem Eisenbarth Kriszta mellé felnõtt csoportjai
társvezetõjének.

A keresztény ember úgy van Jézus követésével, hogy a mintát a Bibliából próbálja
meg kiolvasni. Aztán ha próbálkozása sikertelen, vagy megmagyarázza magának, hogy
õ nem olyan okos, jó, szelíd, tökéletes, mint Jézus, vagy az ördögre hárítja a kudarcot.
A nem vallásos ember pedig eleve azt kérdezi, miért épp õt kellene követnie. A biblio-
dramatikus helyzet adja a lehetõséget: figyeld meg, tudod-e követni a másikat, az elõt-
ted járót. És miképpen? Mekkora távolságról? Milyen ritmusban? Mi a természetes szá-
modra, mi az erõltetett? Felszólításra teszed-e vagy kíváncsiságból? Vagy azért, mivel
igazi kérdésedet ezek után teheted csak fel?

BIBLIODRÁMA – MI AZ?

AJÁNLÁS A MAGYAR OLVASÓHOZ

AJÁNLÁS A MAGYAR OLVASÓHOZ
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Magyarországon a mentálhigiénés mozgalom révén elõször a pszichodramatikus irá-
nyultságú bibliodráma vált ismertté német-osztrák közvetítéssel. A hozzám közelebb
álló exegetikai, esztétikai, játékpedagógiai törekvésekkel Gelnhausenban találkoztam
a kétévenként rendezett bibliodráma-kongresszusokon. Itt ismertem meg e kötet szer-
zõit, akik közül Else Natalie Warns és Heinrich Fallner a mesteremmé lett.

Az Európai Bizottság szakmán túli képzéseket elõsegítõ Grundtvig–akciója 2001-
ben alapítványunk pályázatát többéves támogatásra méltónak találta. A Tempus Köz-
alapítvány kuratóriuma felismerte a bibliodrámában rejlõ „életfogytiglan” tartó men-
tális tanulás lehetõségét: bibliodramatikusokból nemzetközi csapat szervezõdhetett. A
dán, svájci, osztrák, német és magyar szakemberekbõl álló csoport célja az, hogy a
tanulni és játszani vágyók számára megnyíljék a Biblia õsi szövege, ahogy a különle-
ges sivatagi növény, az Anastatica hierochuntica – biblikus-költõi szóval: Jerikó rózsá-
ja – kinyílik. Javaslatukra választottuk a „bielefeldi iskola” alapmûvének számító köny-
vet, amelynek  magyar kiadásával is szeretnénk kézzelfoghatóvá tenni a bibliodrama-
tikus mozgalom hazai híveinek háláját a bibliodráma  két „nagy öreg”-je iránt.

Õszinte lelkesedéssel ajánlom e mûvet mindazoknak, akiknek a bibliodráma szó már
élményt idéz. Ajánlom azoknak, akik az új évezred elején keresik a formát, keresik a
nyelvet, amelyen mostani, prófétákat nélkülözõ világunkban felvehetik a kapcsolatot
az Örökkévalóval. Ajánlom drámapedagógiára fogékony osztályfõnököknek, magyar-
tanároknak, hitoktatóknak, lélekmentéssel foglakozó szociális munkásoknak, börtön-
lelkészeknek, a csoportterápiában tevékenykedõknek, teológusoknak, igehirdetõknek,
gyülekezeti munkatársaknak, pszichoterapeutáknak, mentálhigiénés szakembereknek.
Mindazoknak, akik napi munkájukban nem térhetnek ki az Ige elõl.

S nem utolsósorban annak érdeklõdésére tarthat számot ez a kézikönyv, aki nem
tekinti magát „Írás-tudónak”, de izgatja a kérdés: Mit tegyek, hogy boldoguljak? És akkor
a bibliodramatikus válaszol – kérdezve: Hogy olvasod az Írást? (Lk 10,25–26)

2003 pünkösdjén
Muntag Ildikó

AJÁNLÁS A MAGYAR OLVASÓHOZ
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GERHARD MARCEL MARTIN

Ha minden igaz, fordulópontjához közeleg a bibliodráma-mozgalom. Mindaz, ami a
hetvenes évek közepe óta „bibliodráma” és egyéb jelszavak alatt különbözõ helyeken
szinte egyidejûleg indult meg, idõközben fölismerhetõ profilt, általános ismertséget és
csaknem zavaróan messzemenõ elismertséget küzdött ki magának, és persze föltûntek
a rutinos profik és az epigonok is. Elkészültek és meg is jelentek az elsõ bibliodráma-
témájú disszertációk, és újak készülnek a legkülönbözõbb egyetemeken. Amint mond-
tam, a bibliodráma-mozgalom fordulópontjához közeleg.

Ha már „mozgalomról”, „küzdelemrõl” szólunk, szeretném elejét venni minden olyan
elképzelésnek, amely bármiféle pártosságot, ellenségességet foglal magában. A biblio-
dráma sosem szállt sorompóba senki és semmi ellen, és sosem rejtegetett a hátterében
szürke, de annál agresszívabb eminenciásokat, akik irányításuk alá akarnák vonni a
„harc”- (értsd: játék-) mezõn zajló eseményeket. Mindazonáltal nagyon is reméljük, hogy
a bibliodráma nem nyugszik el békés tespedésben, hanem manapság is szüntelenül új
„frontokat” nyit meg, amelyeket természetesen megint csak nem militarista módon,
hanem inkább Ernst Bloch szellemében értelmeznénk.

Ha „mozgalomról” szólok, akkor szívem szerint a szüntelen fejlõdésre, mozgásban-
levésre gondolok, amelynek mostanában érjük el egy újabb szintjét. Lezáráshoz köze-
leg az útnak egy szakasza, és ez, ha nem is mindjárt pihenésre, de mindenképpen vissza-
tekintésre, átgondolásra invitál, mielõtt újra a jövõ felé fordítanánk tekintetünket. A
mozgalom, ha valóban mozgásban akar maradni, nem élhet meg az eszmék áramlá-
sa, a tapasztalatcsere nélkül. Gondosan kidolgozott, vállalható és fölmutatható model-
lek, részeredmények ismertetésére, megvitatására gondolok, és merészkedem kijelente-
ni, hogy ez a könyv méltó dokumentuma az ilyen tapasztalatcserének, még sokkal in-
kább, mint az utóbbi években megjelent kisebb-nagyobb publikációk. A szerzõk közössége
mintegy két évtizednyi közös munkából és játékból leszûrt eredményt ad közzé: egy
bibliodráma-koncepciót, amely a kapcsolódások, újra- és újrakezdések, kísérletezések
és párbeszédek ezerféle formájából fejlõdött ki az évek során.

Sokrétû tapasztalatok talaján álló, felelõsen reflektált koncepció ez, és a legkülön-
bözõbb kompetenciák együttmûködésébõl fakadó fontos tartalmi, módszertani és teo-
lógiai szempontok gazdagítják, ezért hat annyira mélyen és meggyõzõen. A színház, a

ELŐSZÓ

ELŐSZÓ
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játék- és valláspedagógia, a csoportdinamika és szupervízió, az exegetikus és sziszte-
matikus teológia nem egyszerûen egymás mellé helyezõdik itt, hanem a „bibliodrá-
mának” nevezett folyamatban földolgozódik és szervesen beépül. Helyt kap a könyvben
– éppen Else Natalie Warns dolgozata révén – a bibliodráma gazdag játék- és munka-
módszer-kínálata a maga konkrét valóságában is (szójátékok – fogalmi mezõk – köl-
tészet; vizuális és plasztikus alkotó megformálás; zenei és emberi hang; gesztus és szín-
revitel).

Az is nagyon tetszik, hogy bár nyilvánvalóan fölismerhetõ a különbözõ szerzõk egyéni
keze vonása, a közös mûvön mégis amolyan „vörös fonalak” húzódnak végig (például
az újra és újra új szempontból bemutatott, gazdagon variált szöveganyagok, mint ami-
lyen a Mk 3,1–6, a sorvadt kezû ember története). Egy csapat mutatja itt be a közös
ügyet! És ez a csapat veszi magának a megdöbbentõ bátorságot, hogy a bibliodráma-
mozgalmat az egyház számára is releváns módon értelmezze, mi több el is várja tõle
ezt az érvényességet. Az egyházi gyülekezet, közösség perspektívája korántsem csak az
egyik írásban jelenik meg. Heinrich Fallner nyíltan fogalmaz: „A bibliodrámában részt
vevõk csoportja ideiglenesen »közösséget, gyülekezetet« alkot, ahol a legkülönbözõbb
származású emberek jönnek össze, különbözõ adottságokkal, reményekkel, vágyakkal
és távlatokkal…” Krisztus egyháza a bibliodramatikus folyamatban (is) konstituálódik
és konkretizálódik. A bibliodrámát istentiszteletként is fölfoghatjuk, amelyet a biblio-
drámás gyülekezet maga celebrál, s amely mindenképpen érvényes a „világ minden-
napjainak istentisztelete” értelmében (l. elsõsorban E. N. Warns és H. H. Brandhorst
írását).

Ám ez a könyv nem kíván jó tanácsokat, biztos fogásokat, instrukciókat osztogatni.
E helyütt szeretném kihangsúlyozni E. N. Warns intését: A komoly, tartalomorientált,
koncepcionális bibliodramatikus munkának nincs és nem is lehet módszerkatalógusa.
Minden team, minden szöveg, minden csoport és minden tér új, kreatív, megvalósítható
és lehetõleg optimális általános koncepciót igényel, amelybõl aztán az egyes lépések
levezethetõk. Ez az alapelv újra és újra nyomatékosan megjelenik a könyvben. A biblio-
dráma ilyen értelemben nem tekinthetõ „mesterségnek”, csakis mûvészetnek, amely
azonban mesterségi – és nem „iparmûvészeti” – alapokon nyugszik.

Különösen azt szeretném végül kiemelni a könyv szempontjai közül, amit a biblio-
dráma-mozgalomban mindeddig olyan kevéssé tárgyaltak és dolgoztak föl: a vezetés,
tanácsadás és képzés, s ezzel együtt a folyamatelmélet kérdését, amely így vagy úgy
mindegyik írásban szerepel, de leginkább Heinrich Fallnernél kerül elõtérbe. Írása elénk
tárja mindazokat a lényeges kritériumokat, komplexumokat és rendelkezésre álló visel-
kedésmintákat, amelyek segítségével felelõsen tervezhetjük, kísérhetjük és értékelhet-
jük a rövidebb-hosszabb – akár éveken is átívelõ – bibliodramatikus folyamatokat.

Akinek az a megtisztelõ föladat jut osztályrészéül, hogy elõszót írjon egy vadonatúj
könyvhöz, az értelemszerûen egyike a legelsõ olvasóknak is, és ha a mû érdekes, akkor
az elõszó írójának természetesen kedve támad ahhoz – mindamellett, amiért még hálá-
val és tisztelettel tartozik és adózik – hogy vitát indítson meg róla. Ezt voltaképpen már
meg is tettem, de egy pontot végezetül még tisztázni szeretnék.

Több írásban is exponált helyen jelenik meg az „evangélium” mint jelszó. „Evangé-

ELÕSZÓ
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liumnak” azt a szöveg(ter)et nevezzük, amelyben a bibliodráma, mint egész lezajlik.
Tisztelettel adózom annak a bátorságnak, hogy a bibliodramatikus munka számára az
Ó- és Újszövetség üzenetét, üzeneteit teológiailag erre a szóra hegyezik ki a szerzõk.
Nagy érzelmi nyomatékkal szólnak ugyan az „evangéliumról”, mégsem nevezhetõ ez
kritikátlan hallelujázásnak. Egy pillanatra sem tévesztik szem elõl a kételyeket, válsá-
gokat, konfliktusokat, kockázatot, hiányosságokat és traumákat. Mindazonáltal: az
evangélium, legalábbis a lutheri hagyományban, kizárólag a „törvénnyel” szembeállít-
va jelenik meg. Kérdezem azért: létezhet-e a fölszabadulás üzenete anélkül, hogy teoló-
giailag ugyanekkora nyomatékkal ne hivatkoznánk szüntelenül a kényszer, a rabság,
az utópiákkal makacsul szembeszegülõ valóság hatalmára? És volna még egy, talán
még radikálisabb kérdésem az „evangélium” elõvételezett és középpontba helyezett
fogalmához: nem lehetséges-e, hogy a bibliodramatikus munkában legelsõsorban az
Evangélium evangéliuma kerül újra és újra kockára a játékban? A színrevitel és a játék
egyéb próbái is lépten-nyomon azzal szembesíthetnek, hogy – legalábbis a biblikus
hagyomány bizonyos helyein – a fölszabadító üzenet nem közvetítõdik érthetõen, s a
szöveg, ha nem is maga hozza létre a félreértést, semmi esetre sem zárja ki. Ilyen érte-
lemben számomra a vallás-, hagyomány- és értelmezéskritika elválaszthatatlanul hoz-
zátartozik a bibliodramatikus munka teológiájához, és nem torpanhat meg a bibliai
szöveg elõtt sem.

ELÕSZÓ
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TALÁLKOZÁSOM A BIBLIODRÁMÁVAL

Egész élettörténetem szempontjából is fontos idõpont az, mikor legelõször találkoztam
a bibliodráma elemeivel. Játék- és drámapedagógusi munkámba akkortájt egyre in-
kább belopóztak a csoportdinamika, az interakciós és kommunikációs játékok mód-
szerei. A szerepjátékokkal kísérletezve arra a meggyõzõdésre jutottam, hogy ezeket a
módszereket szüntelenül az öncélúvá válás veszélye fenyegeti. A munka tárgyává egyre
inkább maga az önmegtapasztalás és a csoportdinamika vált, míg az engem izgató
tartalmak – politikai problémák, irodalmi kérdések, az ökumené összefüggései – úgy-
szólván puszta „anyaggá” fokozódtak le. Szintúgy háttérbe szorult az a törekvésem, hogy
a munka megfeleljen a színjátszás bizonyos esztétikai követelményeinek.

Egész napos oktatási kísérlet folyt ekkor a gimnáziumban, én is ebben voltam al-
kalmazva. Egy szép napon nagy feladat szakadt a nyakamba: férjem „egyházi világ-
konferencián” vett részt, s nekem kellett helyettesítenem a hittanóráin. Az elsõ és má-
sodik gimnazista diákok rendes hittanoktatásába megpróbáltam bevinni a játék- és
drámapedagógia módszereit. Interakciós és kommunikációs játékokkal, esztétikai mód-
szerekkel kísérleteztem, „játékosan” próbáltam közelebb hozni a fiatalokhoz a bibliai
szövegeket és a hitoktatás problematikus kérdéseit. Ez a tapasztalat megint fölvetette
bennem a módszerek és tartalmak kérdését.

Mivel rövidesen bevonódtam a hitoktatói továbbképzésbe, csak egyre inkább elmé-
lyültem ebben a problémában. Keresni kezdtem a gyakorlati teológia és a színház szak-
embereinek társaságát, hogy valamilyen visszajelzést kapjak a munkámra. Így bukkan-
tam rá a teológusok és játékpedagógusok kis körére, mely esztétikai és drámapedagó-
giai módszerekkel közelítette meg a bibliai szövegeket s ezt a munkát „bibliodrámának”
nevezte. Többek között a következõ személyek tartoztak ide: Gerhard Marcel Martin
(jelenleg a marburgi egyetemen), Fritz Rohrer (EKHN, Frankfurt), Christoph Riemer
(Maskenatelier, Hamburg és Buckhardt-ház, Gelnhausen) és Wolfgang Teichert (jelen-
leg: Evangélikus Akadémia, Hamburg). 1976 óta fokozatosan beépítettem munkámba
az e körben nyert tapasztalatokat, barátaim állandó visszajelzéseinek segítségével. Ma
már, azt hiszem, meg sem lehetne mondani, ki mit kitõl tanult. Ebben a körben talál-
koztam Katya Delakovával és Moshe Budmorral, akik megismertettek a feldenkraishoz
és a kínai taicsihez hasonló testgyakorlási módszerükkel. Megtapasztalhattam az ótes-
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tamentumi szövegeknek erre a módszerre építõ nonverbális, holisztikus, spontán, mû-
vészi átültetését is, mely óriási hatást tett rám komolyságával, a szerepek, tartalmak,
szereplõk, a hang- és mozgásmûvészet egymásra hangoltságával.

1980-ban, mikor a Bethelbe kerültem, tévéfilmet forgattak arról, hogyan közelítem
meg „játékos módszerekkel” a bibliai szövegeket egy hittanóra, illetve egy hitoktató-
szeminárium keretében. A Nazareth diakónusképzõ egyik termében a tanárok a File-
mon-levelet elevenítették meg szalagok, láncok, madzagok segítségével. Pál, Filemon,
Onézimosz és más szereplõk „bõrébe bújva” s egyúttal mint mai tanárok vitatkoztak a
különbözõ kötõdésekrõl, függõségekrõl és megkötöttségekrõl, melyek embertársaink-
hoz, kollégáinkhoz, egyházunkhoz és az Istenhez fûzõdõ kapcsolatainkban érvényesül-
nek. Heinrich Fallner látta ezt a tévéfilmet, s meghívott a Vesztfáliai Nazareth Diakó-
nusintézet egyik teológiai-diakónusi továbbképzõ szemináriumára.

Úgy látta, hogy a kreatív módszerek és a bibliai tartalmak az általa fontosnak tar-
tott tanulási folyamatban rendkívül gyümölcsözõ módon kapcsolhatók össze. Az õ
bibliodráma-szupervizori képesítéséhez hozzáadódott az én játék- és drámapedagógusi
kompetenciám. Az egyik szemináriumon P. Dr. Hermann Brandhorst is részt vett, s egy
színjáték során Pál szerepében a teológia védelmezõjét játszotta el. Az ebbõl adódó
beszélgetések, viták tették le aztán közös munkánk alapkövét: együtt kezdtük el tervez-
ni a szisztematikus bibliodráma-képzést. Tapasztalataink szerint a háromféle kompe-
tencia – a teológia, az esztétika és a szociálpszichológia – együttmûködése mindig
különösen jól beválik.

KÖNYVÜNK ÉS A BENNE FÖLHOZOTT PÉLDÁK

Együttmûködésünk során mind a teamben, mind pedig váltakozó vezetõpárokkal ren-
geteg különféle módszert próbáltunk ki. Ezek a módszerek igen széles spektrumról szár-
maznak: a játék-, kommunikációs és interakciós pedagógiából, a színház és a külön-
bözõ terápiák eszköztárából merítenek, a bibliodráma szükségleteihez alkalmazva.
Próbálkozásaink során nem egy új módszert is kitaláltunk. Eltérõ kompetenciáink sajá-
tos fejlõdése folytán hasonló munkamozzanatokat esetleg különbözõ módokon írunk
le. Könyvünk is ezért áll össze különbözõ szerzõk munkáiból, s éppenséggel az adja
vonzerejét, ahogy a különbözõ részek tartalma itt-ott átfedi egymást, mivel a szöveg
föltárása és egyéni újjáalkotása mindnyájunk számára közös kiindulópont – és mind
ezt tekintjük a bibliodráma voltaképpeni céljának.

Módszertani példáink mind egy-egy konkrét team bibliodrámájából származnak,
egy-egy meghatározott csoportban valósultak meg, meghatározott idõben. Változatai-
kat is a konkrét bibliodráma-folyamat határozza meg. További közös pontja az esetle-
írásoknak, hogy mind egy-egy konkrét szövegre vonatkoznak. Voltaképpen nem létezik
„módszerkatalógus”, mely tetszés szerinti szövegekre volna alkalmazható. Elkötelezett-
séget érzünk a mindenkori bibliai textus iránt a maga sajátos formájában, mûfajában
(elbeszélés, zsoltár, levél, példabeszéd), s a belõle fakadó szó-, kép-, eseménykínálat
iránt. Munkánk a kezdet kezdetétõl „szövegvezérelt”.
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Példáinkat tehát nem lehet csak úgy „átvenni”, „leutánozni”. Inkább ösztönzésnek
szánjuk õket, hogy ki-ki a saját kvalifikációja szerint, az adott szövegbõl és csoportból
kiindulva fejleszthesse ki a maga bibliodráma-módszereit.

Ehelyütt szeretném hangsúlyozni, hogy a test- és mozgásgyakorlatok módszerei szer-
vesen beépülnek a bibliodráma-munkába, s nemcsak a test és lélek ellazítására, beme-
legítésére szolgálnak. Ezek a módszerek képezik a teljes bibliodráma-munka alapját, s
a folyamat minden mozzanatában médiumként mûködnek, tehát oly mértékig alap-
vetõek, hogy nem is szenteltünk nekik külön fejezetet. (Egy késõbbi kötetben részlete-
sen beszámolunk eme módszerekrõl „Test, mozgás és interakció a bibliodrámában”
címmel.) Mindazonáltal minden esetleírásban találhatunk utalásokat az egyes (alap-
vetõ vagy pedig a konkrét folyamathoz alkalmazott) test- és mozgásgyakorlatokra,
játékokra, helyenként pedig részletes leírásokat is. A bibliodrámának a megtestesítés
éppolyan lényegi mozzanata, mint a megjelenítés.
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Az „esztétika” szó értelmezéséhez az idõszerû elméleti diszkusszió „jelszavait” veszem
segítségül.

Az ún. posztmodern elméletekben az esztétika fogalma a világ érzéki és alkotó-ala-
kító tudomásulvételét jelenti, nem pedig esztétizálást, „szépítést”, stilizálást. Ebben az
értelemben az esztétika nem olyasmi, ami „a mûvészetre tartozik”, hanem a valóság
fölismerésének és az igazság keresésének elsõdleges és célszerû formája egy olyan vi-
lágban, mely többé nem magyarázható egyvonalúan, egydimenziósan. Ez az értelme-
zés magába foglalja a realitás posztanalitikus tudományos magyarázatát, mely „meta-
forákban”, dinamikus orientációs formákban, analóg képekben gondolkodik, valamint
az errõl szóló kommunikációt.1 A bibliodráma esztétikuma mélységében különbözik a
szöveghez utólag hozzáfûzött illusztratív képektõl vagy a teológiai tartalmak mediális
„kihangosításától”.

Itt kreatív átültetésrõl, autentikus megformálásról van szó, mely egyidejûleg újjáal-
kotás és „mimetikus elõidézés” is – az eleven igazságkeresés szolgálatában.2

A valóság többdimenziós megtapasztalásába manapság szükségszerûen beletarto-
zik a képek, szimbólumok, metaforák elfogadása a megismerés elengedhetetlen eszkö-
zeiként.

Ennek az esztétikának lényeges kategóriája a különbségek fölismerése, a finom
megkülönböztetések iránti érzékenység, mely az önmegtapasztalás és a tolerancia alap-
vetõ föltétele.3

Az esztétikai „mélységi dimenzió”, mint a bibliai szövegek alakító és alkotó megkö-
zelítése, az én számomra a bibliodráma lényegi eleme. Az esztétika magában foglalja
a test kifejezõkészségét, a gesztusok, a színjáték, a színek, formák, hangok és a költé-
szet lehetõségeit. Ez az alkotó alakítás, mely formát ad benyomásainknak, élménye-

MIT ÉRTÜNK ESZTÉTIKAI DIMENZIÓN?

A bibliodráma esztétikai
dimenziója

1 Vö. Welsch, Aesthetische, 38. o. Wolfgang Welsch 1992-ben a nemzetközi esztétikakongresszuson
elhangzott elõadásában („Az esztétikum – korunk kulcsfogalma”) az itt leírt „episztemologikus esztéti-
zálást” a „modern kor örökségének” nevezte.

2 Vö. Gadamer, Wahrheit, 108–110. o.
3 Vö. Welsch, Aesthetische, 26. o.
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inknek, hangulatainknak, nem fogalmi nyelven beszél. Az emberi kommunikáció egé-
szen különleges, „mûvészi” kifejezésmódra talál benne.4

A finom árnyalatok és részletek – keletkezzenek akár tudatosan akár tudattalanul –
a kifejezés valódi hordozói.

A festés, „szobrászás”, zenélés-hangadás, testmozgás, pantomim, színjáték vagy költõi
szövegkészítés során a „voltaképpeni tartalmak” rejtve maradnak. Az alkotó alakítás a
pereméig vezet mindannak, ami még számunkra elérhetõ. A létrejövõ „mûvek” vagy
jelenetek azonban közvetlenül átélhetõvé válnak „mûvészek” és „szemlélõk”, vagyis já-
tékosok és nézõk számára egyaránt.

„A tárgyszerûtlen eltárgyiasítása” létünk eleven része, intim és értékes.5 Mint objek-
tum azonban reálissá válik, ahogy szembekerül velünk, s mint ilyennel, kommunikáci-
óba léphetünk vele. Ilyen beszélgetésekben az alkotó sokkal jobban föltárja magát, mint
amennyire az tudatossá válik a számára. A mûvészi folyamat alakítói és szemlélõi, il-
letve megvitatói mind részesei az „elõhozásnak”, „elõidézésnek”, mely a folyamat lé-
nyege. Ami ilyenkor történik, azt Max Bense „az elvárható innovatorikus meghaladá-
sának” nevezi.6

Az esztétikai dimenzió számomra egybecseng a bibliai szövegek szintén nehezen
megfogalmazható sajátságával: azzal, hogy képesek változást létrehozni. Az antik kul-
túra katarzisnak (megtisztulásnak) nevezte ezt a fajta változást. Olyasmi ez, ami meg-
érinti az embert, „olyan tapasztalat, mely megváltoztatja a tapasztalót”.7

A játék: megismerés

E fejezet címeként az „esztétikai dimenzió” helyett ugyanannyi joggal választhattam volna
a „játék” szót is.

A dráma, a színház, a színjáték, a testbeszéd mind játék, és játék minden kreatív,
alakító és alkotó tevékenység.

A világ megtapasztaló megragadásának legalapvetõbb és legátfogóbb formája a
játék.8

Ha errõl a szóról csak játszadozás, szórakozás, gyermetegség jut eszünkbe, s ha az
oktatásban háttérbe szorulnak az esztétikai nevelés tárgyai, mintha bizony csak a „meg-
szépítés” volna a céljuk, akkor, sajnos, az oktatáspolitika katasztrofális kudarcával állunk
szemben. A játék és az alkotó alakítás lényegi része „a szubjektumképzésnek”, a „lét
kiteljesítésének”9 A játék nem más, mint megismerés a megjelenítés által, méghozzá
„olyan megjelenítés által, mely napvilágra hozza azt, ami egyébként észrevétlen ma-
rad”.10 A játszó ember fölismeréseket él meg. „Az újrafölismerés öröme abban áll, hogy

4 Adorno esztétikaelméletének értelmében.
5 Vö. Adorno, Theorie, 170. o.
6 Idézi, Nibbrig Aesthetik, 21. o.
7 Gadamer, Wahrheit, 98. o.
8 A „játék fogalmáról” l. Gadamer, Wahrheit, 97–127. o, valamint Rahner: Mensch.
9 Vö. Regine Mattheis, Aesthetische Bildung und Selbstwerdung, In: Grubauer, Subjektivität, 213. o.

10 Nibbrig, Aesthetik, 11. o.
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többet ismerünk meg arról, amit már eddig is ismertünk”, mivel az utánzás, a megmu-
tatás „nem csupán leképezõ megismétlés”, hanem „elõidézés”.11 Bibliodráma-játék köz-
ben a bibliai, hagyományozott szöveg drámai dimenziói elevenednek meg. A dráma
elválaszthatatlan része a bibliai szövegnek, lényegéhez tartozik.

A bibliodráma-játék a bibliai szöveg megjelenítése, jelenbe hozása az egyéni meg-
formálás útján, mely egyaránt jellemzi a szöveget és az „olvasót” a maga egyéni, auten-
tikus (bár a pillanat által is befolyásolt) formájában. A játék és az alkotó megformálás
egyaránt segít abban, hogy hagyjuk magunkat bevonni a drámai események és találko-
zások forgatagába, és abban, hogy mindezek a tapasztalatokat közölhetõvé tegyük
önmagunk és a többiek számára. Ez a kommunikáció nem a fogalmi „analízist” tûzi ki
célul, hanem a saját, minél személyesebb megérintõdést, találkozást a szöveggel, s éppen
ezért mindig több lesz elméleti megismerésnél.

A játék, az alakítás tehát véleményünk szerint a bibliodráma legsajátabb mûködési
formája. Éppen ezért tartom annyira fontosnak, hogy az esztétikát önmagában is ko-
molyan vegyük, s az esztétikai médiumokat ne fokozzuk le eszközzé, mivel értelmük,
céljuk önmagukban van.

A megformálás által teremtett távolság

Gyakran hallani olyan elõítéletet, hogy az esztétikus megformálás alapvetõen másod-
rangú a fogalmi reflexióhoz képest, s ezért nem is jöhet szóba, mint komoly bibliaértel-
mezési módszer. Ezt az elõítéletet saját tapasztalataimmal és Klaus Berger szavaival
szeretném cáfolni, melyek újra és újra beigazolódtak számomra a bibliodráma gyakor-
latában. Az esztétikai megformálás „distanciát teremt a mindennapi összefonódottsá-
goktól”. „Ebben a távolságtartásban megsejthetõ, sõt elõlegezhetõ a szabad tér lehetõ-
sége.” „Az a szabad tér, melyet a képek kínálnak a fantáziának… nem egyszerûen a
valóság megkettõzése, hanem az életben való eligazodás számos lehetõségét összpon-
tosítja, és olyan dolgokat érint, melyek egyébként homályban maradnának.”12 A játék,
festés, formázás gyakran azt jelenti, hogy „alakot adunk a még föl nem ismertnek”,
melyet éppen e folyamat által ismerünk meg, anélkül, hogy a reflexió kényszerében
„agyonbeszélnénk”. Az esztétika távolságtartása tehát „lemondás a teljes aktualizálás-
ról”.13

1 1 Vö. Gadamer, Wahrheit, 109. o.
1 2 Berger, Hermeneutik, 291. o.
1 3 Uo.
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A bibliai szövegek esztétikai-drámai dimenziója

Rudolf Pfister szerint drámai eseményrõl akkor beszélhetünk, ha „valami valamibõl
valami által valami mássá válik”.14 A bibliai szöveg az a hely, amelyen ez a drámai
esemény lejátszódik, vagyis a bibliai dráma „tere”, a bibliodráma „játéktere”:

A dramatikus esemény helyszínét a következõ dolgok határozzák meg:
– „Szcenárium”
– A szereplõk „konfigurációja”
– A térben való konstelláció mint a kapcsolatok kifejezõdése, és
– ez utóbbinak változásai a térben
Én, mint bibliodramatista, „jeleneteket” látok a Biblia szövegeiben, vagyis közvet-

len vagy elbeszélt élményeket. Céljuk, hogy az olvasó vagy hallgató újra átélje, megta-
pasztalja, átvegye és továbbadja õket. A Bibliának ez a „drámai” jellege, „mimetikus”
alapszerkezete mintegy kihívja a mi „mimetikus válaszunkat”.15

Ilyen mimetikus viselkedés istentiszteletet ünnepelni a kifejezetten e célra szánt épü-
letben, és ilyen a bibliaolvasásra orientált csoportos megjelenítés is. A két jelenség ere-
dete ugyanaz. Az áttekinthetõ csoportban játszott bibliodráma a bibliai szöveg drama-
tikus szerkezetébõl indul ki. A „bibliodráma” szó második tagja az élet drámájára utal,
mely a Bibliában benne foglaltatik. Személyes drámáink – melyekre a „pszichodráma”
kifejezés utal, s amelyek természetesen a bibliodráma során is tudatosulhatnak – a
bibliodrámában egy-egy szöveg drámájával kerülnek kapcsolatba. A bibliodrámának
voltaképpen nem a személyes drámák a tárgyai. A személyes drámák párhuzamokra,
megfelelésekre találnak a bibliai drámákban, ily módon mintegy értelmezve õket.
Ugyanígy áll a dolog a „világtörténelmi” drámákkal is.

A BIBLIAI SZÖVEG MINT A BIBLIODRÁMA „TERE”

Belépés a térbe

Belépni egy térbe nem mindig egyszerû. Út kell, mely oda vezet, hozzáférhetés. A teret
a belépéssel, érzékeléssel, benne való mozgással vesszük tudomásul, azáltal, amit ben-
ne találunk, s azáltal, ahogy átadjuk magunkat a jobbra, balra, föl és le irányuló moz-
gásnak. Aki valamely bonyolultabb szöveget szeretne jobban megérteni, az szóról szó-
ra, lépésrõl lépésre követi, kutatja a szavak és mondatok szerkezetét. A „szövegtér”
bibliodramatikus fogalmával az „utánajárás” metaforáját vesszük alapul, föltárva a
szóban rejlõ értelmet, mely analóg utánzásra, követésre utal. Ezzel azt szeretnénk hang-
súlyozni, hogy a szöveg több, mint személytelen tényállásokról adott digitális informá-
ció. Egy-egy bibliai textus szövegtere rengeteg szcenáriumot és konstellációt rejt magá-
ban. A szereplõk drámai változások közepette mozognak – ezekben a változásokban

1 4 A „cselekmény” hármas szerkezetérõl l. Pfister, Drama, 269–273. o.
1 5 Vö. Adorno, Theorie, 190. o.
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rejlik a jó hír, az üzenet, a „titok”: számomra lenyûgözõ volt a fölfedezés, hogy a szi-
noptikus szövegek mennyire különböznek egymástól színpadkép, konfigurációk, dina-
mika és mozgásirányok dolgában. Még újszövetségi levelekrõl is kiderülhet váratlanul,
hogy Isten és ember közötti mozgalmas drámát rejtenek magukban. Ma már bizonyos
vagyok abban, hogy minden üzenetet közvetítõ bibliai szövegben föl lehet ismerni a
terében lejátszódó drámát.

Határai minden térnek vannak. A határok fölismerése része a térérzékelésnek.
„A játékteret, melyben a játék lejátszódik, úgyszólván belülrõl méri ki maga a játék”.16

A térnek azonban van egy negyedik, idõbeli dimenziója is. Bizonyos szövegek megha-
tározott térre és idõtartamra szorítkoznak. Mások viszont szétfeszítik a tér és idõ kép-
zeteit, és a „mennyekig” tágulnak, „mélységek” nyílnak meg bennük, vagy belévesznek
a „végtelenbe”. A transzcendencia határát súrolják. A játék, a megformálás „kinyilat-
koztatja” a határokat. A tér egyszersmind a szöveg lezártságát, „egész-voltát” is jelenti.
Magában foglalja egy bibliai történet egészét, a nyilvánvalót és a rejtettet egyaránt. Ilyen
módon tudom értelmezni azt az állítást, mely szerint a bibliai szöveg részében (perikópa)
is benne foglaltatik az egész.

Belépéskor, a tér „lelépésekor” – még ha mintegy álomban táncoljuk is végig az egész
teret – elõször is mindig az egyedivel találkozunk. Fölismerjük a már ismertet. Egy
személyt csakis mint egyedit nézhetünk meg magunknak – arról nem is beszélve, hogy
csak mint egyedit ölelhetjük át. Az egyedit megérintve azonban az egésszel kerülünk
kapcsolatba, és elkezdhetjük tágítani érzékelésünk, megtapasztalásunk, találkozása-
ink határát. Szinte észrevétlenül belevonódunk a térben való mozgásba, egyenesen bele
a drámába.

Elõször is mindenki talál magának egy elsõdleges helyet a szövegtérben. Van, aki
sokáig meg is marad ott, mások viszont – különbözõ távolságtartással – belevetik
magukat a kalandba, a szcenárium különbözõ alkotóelemeivel, a szöveg szereplõivel,
a dráma új, váratlan elemeivel való találkozásba.

Aki belép, az sok mindent hoz magával. Lehet, hogy a „koffer” egyelõre zárva ma-
rad, de az is lehet, hogy tartalma azonnal beáramlik a játékba. Legelõször is azonban
ki kell próbálni a teret magát, mozogni, játszani benne – kedvvel, fantáziával, kíván-
csian. A bibliai szöveg eleven tere olyannyira sajátos, hogy lehetõségeit soha nem lehet
teljesen kimeríteni.

Az alakításnak tehát „teljes komolysággal” kell zajlania. Minél inkább kapcsolatba
hozzák a résztvevõk önmagukat és „hozott” történeteiket, figuráikat a szövegtérben
történõ folyamatokkal, annál több, annál gazdagabb lesz az alakítás, az aktualizálás.

Nem létezik olyan bibliai történet, mely ne keltene közvetlen vagy közvetett asszo-
ciációkat a személyes élettörténetbõl. Olyan sincsen, amely ne volna nyitott még az
értelmezések ezredéves története után is.

1 6 Gadamer, Wahrheit, 102. o.
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A VEZETŐ TEAM, A SZÖVEG, AZ ESZTÉTIKAI ESZKÖZÖK
ÉS A CSOPORT

Kiindulópont: a szöveg tudomásulvétele

A bibliodráma folyamata a vezetõ team bibliodrámájával kezdõdik.
Ha elsõ ízben lépek be egy szöveg terébe, általában átugrom a „történelmi árkot”, és
keresek magamnak valami közvetlen kapcsolódási pontot a szöveggel. Hagyom ma-
gam bevonni a benne lakozó dráma mozgásába.

Számomra minden szövegnek „dallama” van, meghatározott, egyéni dallama, mely
magával ragad. A szövegtér foglyul ejt. Fájdalmat érzek, dühöt, álmélkodást, kíváncsi-
ságot, végtére pedig nagy kedvet, hogy belévessem magam. De mielõtt még másokat is
magammal hívnék ebbe a térbe, elõbb el kell szabadulnom belõle. És a vezetõ team-
mel való elõkészítõ munka során ezt az egészet újra föl kell építenem.

A fölkészülés asszociatív módon kezdõdik, ötletbörzével. Összehordjuk a szöveggel
való tapasztalatainkat. Igyekszünk minél elfogulatlanabbul a végére járni, milyen is a
szöveg nyelvi és képi világa. Megosztjuk elõzetes teológiai ismereteinket. Legfontosabb
azonban, hogy nyitottak maradjunk minden meglepetésre, melyet a szöveg szereplõivel
vagy szerzõjével, szerzõivel való találkozás tartogathat. Megpróbáljuk megsejteni, mi
vár ránk és a csoportra.

A szöveg és a belőle adódó médiumok

Ez a nyitottság, a szöveg iránti fokozott figyelem a szinoptikus szövegek összehasonlí-
tásával fejlõdött ki. Mielõtt kiválasztanánk egy szöveg valamelyik szinoptikus változa-
tát, a különbségek minden árnyalatát kikutatjuk. Egyszer régen arra biztatott valaki,
ne „zavartassam magam” az ellentmondásoktól, az a fontos, ami a szövegekben azo-
nos: a „közös tanúság”. Azóta megszerettem az ellentmondásokat.

A bibliodrámában fontosak a finom különbségtételek. Õk teszik a szöveg igazi
minõségét, õk hordozzák a voltaképpeni tartalmat, „üzenetet”: Hasonlítsuk csak össze
a négy híradást arról, hogyan „kente meg Jézust drága olajjal egy asszony” (Mt 26, Mk
14, Lk 7, Jn 12) – a különbségek óriásiak! Nem mindegy, hogy Jézus egy bélpoklos
házánál vendégeskedik, farizeusoknál vagy pedig a „jámbor testvérek” házában – a
helyzet határozza meg a cselekmény értelmét. És hogy Mária-e az, aki ilyen pazarlóan
bánik a drága olajjal vagy egy „bûnös asszony”, hogy Jézus lábát vagy fejét keni-e meg,
ez mind lényeges az üzenet szempontjából.

Szerintem a különbségekben a Biblia világismerete tükrözõdik, amely sosem kény-
szerít „csõlátásra”, fekete-fehér kategóriákra. Egyenesen lehetetlenné teszi a jó és a rossz,
a hit és a hitetlenség naiv kétfelé osztását. A Biblia differenciáltsága összecseng az eszté-
tikai észleléssel, mely a körvonalakból kiveszi az egész alakot, a térérzékelés segítsé-
gével tárja föl egy konstelláció lényegét, s a metaforából kihallja a jelentést. A megis-
merés útja a differenciálás.
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A feladatokat, játékötleteket, fölhasználandó anyagokat a lehetõ legközvetlenebb
úton a szövegbõl kell levezetni. A bibliai szöveg magától is sok javaslatot kínál. A ben-
ne található szavak fogalomköreibõl rengeteg asszociáció, megtapasztalási és meg-
formálási gyakorlat fejleszthetõ ki. Az igék test- és mozgásgyakorlatokat ihletnek. Ha
például a szöveg központi fogalma, problémája a „hallás, meghallás”, akkor emberi
hanggal, hangszerekkel és egyéb hangzóeszközökkel játszhatunk.

Nagyon sok szöveg épül képekre, metaforákra. Ilyenkor adja magát a színekre,
formákra épülõ alkotó alakítás. Némelyik szöveg a térben terjeszkedik: valóságos tér-
képe van fontos helyekbõl (topoi). Ez a térkép rímelhet a résztvevõk életének tájaira,
térképeire. Ilyenkor az alkalmazott módszerek az idõ és az út fogalmára épülhetnek.

Ha a szöveg a szereplõi közt játszódó drámaként áll elõttünk, ha azonnal meglát-
juk benne a szcenáriumot, a konfigurációt, a kapcsolatok szövevényét és ennek válto-
zásait, akkor szcénikus játékokat fogunk javasolni.

Ha a szövegben nagy jelentõségük van a finom árnyalatoknak, akkor korántsem
mindegy, hogy pontosan milyen eszközöket és anyagokat bocsátunk a csoport rendel-
kezésére. Nem mindegy, hogy finomabb vagy durvább állagú agyagot adunk formá-
záshoz, hogy milyen színskálát kínálunk föl, milyen hangzóeszközöket készítünk elõ s
milyen mûfajokat ajánlunk a szcénikus megformáláshoz (élõkép, pantomim, tánc,
párbeszéd stb.).

A csoportfolyamat mint tájékozódási pont

A folyamat során a következõkre törekszünk: lehetõvé tenni a résztvevõk önálló köze-
ledését a szöveghez, minél kevesebbet zavarni és a folyamatot magát mozgásban tarta-
ni. A legfontosabb, hogy sok idõt hagyjunk nekik – de ez nem „lyukat”, „üres” idõt je-
lent, hanem tudatos lelassítást.

Minden reggel testgyakorlattal kezdjük a napot: a térben és a szövegtérben történõ
mozgással.

A folyamat minden szakaszában kritikus önvizsgálatot tartunk, hogy elõírásaink és
javaslataink nem strukturálják-e túlságosan, nem torzítják-e el a szöveg megközelíté-
sét. Rákérdezünk, hogy a módszertani szempontból meggyõzõnek tûnõ „játékok” nem
inkább egy másik szöveghez illenének-e. Tapasztalataink szerint a szöveg szereplõi,
alakjai igencsak vehemensen részt vesznek a játékban, méghozzá a saját dinamikájuk
szerint. Ehhez jönnek még hozzá a csoporttagok egymás közti találkozásai, összeütkö-
zései. A játék és a tapasztalat szintjei sokrétûen metszik és átjárják egymást.

A játékok egy ideig még több irányban futhatnak, ám a szöveg drámájának mégis-
csak megvan a maga határozott iránya – valahonnan elindul, valamilyen úton, vala-
mely cél felé tart – s ez egy idõ után mindenkit magával ragad.

A bibliodráma-kurzus tervszerû fölépítésében fokozatosan egyre több egyházi, tár-
sadalmi – vagy egyéb módon individuum fölötti – elemet kell behozni a játék terébe.

A bibliodráma végére a résztvevõknek vissza kell érkezniük a „kijárathoz”, vagyis a
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szövegtér „pereméhez”: Ennek a lépésnek megvalósítása a tudatos „aktualizálás”, a szöveg
újjáalkotása a jelen kontextusában.

Ilyenkor a résztvevõk kiscsoportokba tömörülve esztétikai eszközökkel, szcénikus
jelenetté, rituálévá, „hangszõnyeggé” formálják a szövegtérben szerzett tapasztalatai-
kat, élményeiket.

A közös élmény lezárása, a szövegtõl való búcsúzkodás többnyire a szövegbõl leve-
zetett rituálé – teológiai szóval „liturgia” – formájában történik. A záró „úti áldás”
nyitottságot fejez ki, helyt ad mindannak, ami még a résztvevõkben forr.
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A szövegtér, a vezetõ team, a csoport, a módszerek, eszközök, eljárások és a csoportfo-
lyamatok összehangolása rendkívül bonyolult feladat. Ennek megvilágítására konkrét
példákat fogok bemutatni egy újtestamentumi szöveghez készült bibliodrámából. A szöveg
– a „sorvadt kezû ember meggyógyítása” szombat napján, (Mk 3,1–6) – igen sokrétû.
Részint az egyéni élet szintjén szólít meg – megváltás a személyes nyomorúságból, be-
zártságból – , részint pedig – társadalmi szinten – egy vallási tilalom provokatív meg-
szegésérõl tudósít.

A SZÖVEG BIBLIODRAMATIKUS MEGKÖZELÍTÉSE

Fogadás és bevezetés a szövegtérbe

A bibliodráma-szeminárium a résztvevõk számára többek között „elszakadás az ott-
hontól” és „megszabadulás a hétköznapokból”. Nekünk, vezetõknek pedig az a felada-
tunk, hogy „fogadjuk” õket a bibliodráma felé vezetõ útjukon, és minél hamarabb, le-
hetõleg már az üdvözlõ, bemutatkozó körben, de legkésõbb az elsõ mozgásos gyakor-
latoknál létrehozzuk a szövegünk speciális témáival való kapcsolatot.

BEMELEGÍTÉS A SZIMBÓLUMOK SEGÍTSÉGÉVEL
Azon a bibliodrámás héten, mikor a sorvadt kezû ember gyógyításával foglalkoz-
tunk, a bemutatkozó kör elõtt kiküldtük a résztvevõket az erdõbe, hogy ki-ki járjon
egyet egyedül, és hozzon magával valami kiszáradt, halott dolgot és valami frisset,
elevent. Ezeket a tárgyakat aztán a saját életük valamely élményének szimbóluma-
ként kellett meghatározniuk és megnevezniük.

A páros beszélgetések során elmagyarázzák egymásnak szimbólumaik jelenté-
sét. Mindenki maga határozza meg, mennyit óhajt önmagáról elmondani. A biblio-
dráma résztvevõi mindig maguk döntik el, milyen mértékig akarnak egy-egy játék-
ba belemenni, s így ki-ki a maga tempója, ritmusa szerint mélyül el a folyamatban.

Esztétikai eszközök
a bibliodrámában
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A következõ körben az a feladat, hogy ki-ki mutassa be a partnerét a csoportnak
egy, legföljebb két, a beszélgetésbõl vett mondattal.

Ez a „bemelegítõ” játék magában foglalja a „fogadás” és a „bemutatkozás” ele-
meit, egyszersmind egy csapásra bevonja a résztvevõket a bibliai történet összefüggé-
seibe.

A szövegbõl vett alapszó-pár – „kiszáradt-eleven” – egyrészt valami általánosat
hordoz magában, az emberi lét egy õsjelenségét, másrészt viszont egyértelmûen egy
bizonyos bibliai történetre vonatkozik. A résztvevõk késõbb összekapcsolhatják a
bibliai szöveggel mindazokat a vonatkozásokat, melyeket most e szavak a saját éle-
tükbõl fölidéztek.

Az asszociációkról való beszélgetés során az egyházi területeken dolgozók, min-
denekelõtt a lelkészek számára döbbenetesen kitágulhatnak egy-egy szöveg értel-
mezési keretei. A diákokra, fiatalokra igen bénító hatással lehet az „orvosi csoda”
elméleti, kritikai elemzése, el is torzíthatja a szöveghez való elfogulatlan közele-
dést, ám a „bemelegítõ kör” hatástalanítja ezt a mozzanatot.

Hogy vezetnek el a szavak fogalmi mezői
a saját élettörténet témáihoz?

A „négysarkos szójáték” segítségével összekapcsolhatjuk egy-egy szöveg szavainak fo-
galmi mezõit a résztvevõk életének fontos témáival.

Miután már a vezetõ team alkothatott magának valamilyen képet a csoportról, s
elvégezte a maga bibliodramatikus munkáját a szövegen, keressük ki a szöveg legfon-
tosabb szavait, s keressünk hozzájuk rokonértelmû szavakat, kiegészítõ fogalmakat vagy
ellentéteket.

Ugyanabból a szövegbõl különbözõ csoportok esetén különbözõ szavak, illetve fo-
galmi mezõk tûnhetnek fontosnak.

NÉGYSARKOS SZÓJÁTÉK KÉT KÜLÖNBÖZŐ CSOPORT SZÁMÁRA A SORVADT
KEZŰ MEGGYÓGYÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRTÉNETHEZ (Mk 3)
Szóláncok egy nõi találkozó csoportjának

kiszáradt – béna – bezárult – nyomorék
felold – ellazít – megszabadít – kibont
elzárkózik – megtagad – megnyílik – részt vesz
megszabadítás – bátorítás – gyógyítás – megbocsátás
együtt örvendezés – szkepszis – szenzációhajhászás – megérintõdés
ökölbe szorít – védekezik – ujjal mutat – üt
védelmez – kezet nyújt – simogat – segít
jel – provokáció – párbeszéd – csoda
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Szóláncok fiatalokkal foglalkozó lelkészek számára
Egyszer a volt NDK-ban (egy évvel a faldöntés elõtt) egy odavalósi lelkésszel együtt
tartottam bibliodráma-szemináriumot fiatalokkal foglalkozó lelkészek és lelkész-
nõk számára. A négysarkos játékhoz a következõ szóláncokat állítottuk össze:

nyílt agresszió – elfojtott düh – görcsösség – a tulajdonhoz való ragaszkodás
bénító félelem – bénító hatalom – pszichés bénultság – bénító betegség
elszáradt – megkövült – zárt – lélekben „elfordult”
teljesen elzárkózott – védtelenül nyitott – résnyire nyitott – fölváltva nyíló-csukódó
akció – düh – beletörõdés – gyász
tudatosan megválasztott pillanatban – a megfelelõ idõben – nem a megfelelõ

idõpontban – spontán
a nyilvánosság elõtt – baráti körben – privát – egyházi körben
a többséget követve – a törvény betûjét követve – a hagyományt követve – Isten-

nek engedelmeskedve

Reflexió
A szóláncok „fókusza” a két esetben más és más. Mégsem lehetne õket tetszés sze-
rint más szövegre alkalmazni.

A nõk csoportjában mindazon dolgoknak az egyéni, érzéki, lelki összefüggéseire
összpontosítottunk, amit az ember a kezével tehet, megtapasztalhat. A team olyan
bemelegítõ játékot dolgozott ki számukra, amely idõsebb és fiatalabb nõket egy-
aránt megérint.

Az NDK-s lelkészek csoportjában Jézus és a farizeusok nyilvános vitájára koncent-
ráltunk, mivel oly szembeszökõen fontos személyes problémájuk volt a politikai hely-
zethez való viszonyulás.

Megjegyzés a fókusszal kapcsolatban
A négysarkos szójáték elõkészítése a teamen belül is bibliodramatikus folyamat, mely-
ben egyéni asszociációk, teológiai ismeretek és a csoportról alkotott föltételezések
játszanak szerepet.

A csoport jellegzetességeit figyelembe véve, alapos megfontolás után hat-nyolc szó-
láncot állítunk össze négy-négy (kisebb csoport esetén akár három-három) szóból.

Ha nem ismerjük eléggé a résztvevõket, vagy ha nem tudjuk kellõ biztonsággal
megítélni õket, akkor egyszerûen válasszuk ki a szöveg legfontosabb szavait, és so-
roljuk föl a belõlük „maguktól” adódó szóláncokat. Ily módon nyitottak maradunk
a legkülönfélébb egyéni megközelítésekre is (ilyenkor általában hatnál több szó-
láncra lesz szükség).

Az, hogy a team már ebben a szakaszban kínáljon-e határozott fókuszt a szavak
megválogatásával, véleményem szerint leginkább az idõtényezõtõl függ. Ha rövid
idõ, mondjuk csak egy hétvége áll rendelkezésünkre, akkor okosabb kiválasztani a
szöveg egy szempontját, és erre összpontosítani az egyes feladatokat. Ha hosszabb
idõnk van a játékra, akkor szélesebb lehet a szójáték spektruma is, hogy a csoport
minél több témát hozhasson be.
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A játék menete
– A résztvevõk a terem közepére mennek.
 Kitesszük az elsõ szólánc tagjait a terem négy sarkába, s fölkérjük a csoportot,
hogy ki-ki ahhoz a szóhoz álljon oda, amely spontán helyeslést vagy elutasítást
vált ki belõle. Mi jut eszembe errõl a szóról? Milyen élményemre emlékeztet?

– Beszélgetések a négy sarokban: miért éppen ehhez a szóhoz álltam?
 Nem a fogalmakról kell ilyenkor vitatkozni, hanem arról beszélni, milyen ér-

zések vagy emlékek merülnek föl bennünk a szóval kapcsolatban.
– Végül a csoport visszatér a terem közepére, kitesszük a következõ négy szót, és

új kör indul.
– Az elsõ alkalommal kb. öt perc múltán vetünk véget a beszélgetésnek, aztán

fokozatosan mintegy 15-20 percre emeljük a beszélgetési idõt.

Reflexió
Ha a csoportnak még idegen a helyzet, eleinte nem mélyül el a beszélgetés, inkább
csak „próbálkozásokra” számíthatunk. Fokozatosan alakul ki az a légkör, melyben
a résztvevõk szabadon beszámolnak érzelmeikrõl, élményeikrõl.

A beszélgetések intenzitását a „zajszinten” mérhetjük le. Ha beáll a csönd, min-
denképpen ideje kitenni a következõ szóláncot.

A vége felé a résztvevõk általában már annyira belemelegednek a beszélgetésbe,
úgy ráhangolódnak a szavakra és egymásra, hogy nyugodtan hagyhatjuk, hadd be-
széljék ki magukat – amíg az elõre megadott idõhatár engedi.

A bemelegítõ játék célja, hogy a résztvevõk beszélgetést kezdjenek a szöveg teré-
ben, s hogy emlékek, élmények, fantáziák és belsõ képek ébredjenek bennük, me-
lyeket aztán kapcsolatba hozhatnak a szöveggel.

Hogyan folytathatjuk ezután a munkát?

SZÓKATALÓGUS
A következõ szakaszban elmélyíthetjük a szóláncokkal szerzett tapasztalatot. Még
egyszer kirakjuk az összes szót, és a résztvevõk kiírják maguknak a „saját” szavai-
kat (vagyis ki-ki az összes szó egynegyedét). Az, hogy miért éppen ezeket választot-
ta az ember, egyelõre puszta véletlennek tûnik, de valójában a legritkább esetben az.

Ha mindenkinek megvan a maga szókatalógusa, akkor többféle módon is foly-
tathatjuk a munkát: egyedül, párban, hármas-négyes kiscsoportokban vagy a teljes
csoportban.
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Az egyéni folytatás lehetőségei

AZ „ÉN” SZAVAIM
Ki-ki sorba rendezi a szavait, és megkérdezi magát:
Az életemben hol fordulnak elõ ezek a szavak?
Milyen jelentésük volt az életem különbözõ állomásain?
Jellemzõ rám ez a szósor?
Van-e itt kakukktojás (vagyis olyan szó, amit nem érzek a többi közé illõnek)?
Csoportosíthatók-e két szemben álló csoportba (például pozitív és negatív tapaszta-
latok)? Vagy esetleg személyiségem, helyzetem két különbözõ részét képviselik (pola-
ritás)?

MUNKA A SZÖVEGGEL
Ki-ki a szövegen kezd el dolgozni a személyes szókatalógus segítségével. Például a
lap szélére írják a szavaikat, s összekötik a szöveg megfelelõ szavaival/szakaszai-
val, esetleg egyforma színnel jelölik meg az összetartozó részeket, illetve a színeket
érzelmi reakcióik jelzésére is használhatják.

KOLLÁZS
A résztvevõk összefüggésbe hozzák szavaikat egy korábban készített képpel, papír-
szeletkékre írva és behelyezve, beragasztva õket a képbe.

KÖLTÉSZET
A bibliai szöveg újraírása, elbeszélés, vers, zsoltár írása a játékban kiválasztott sza-
vak segítségével.

A páros vagy csoportos munka további lehetőségei

PÁROS BESZÉLGETÉS
Ha a négysarkos játékot ismerkedõ, bemutatkozó körnek szántuk, s ez volt az elsõ
találkozás a szöveggel, akkor a résztvevõk kettesben kikérdezik egymást a válasz-
tott szavakról.

Utána mindenki bemutathatja a csoportnak beszélgetõpartnerét a nevével és a
beszélgetést összefoglaló mondattal.

SZÓ ÉS GESZTUS
Mindenki sorba rendezi a saját szavait, a szerint, melyik most számára a legfonto-
sabb, vagy hogy melyik áll számára jelentõségben az elsõ helyen, vagy melyik bosz-
szantja, ijeszti vagy örvendezteti meg a legjobban.

Ezután a résztvevõk párokba rendezõdnek és kiötlik, hogyan mutathatnák be „non-
verbálisan” a maguk két legfontosabb szavát (mindegyikhez egy-egy mozdulatot kell
találni). Ebbõl akár minijelenet is kerekedhet, amennyiben a gesztus egy másik sze-
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mélyt is föltételez. Azután bemutatják a gesztusokat a többieknek, akik utánozni
próbálják, majd visszajelzést adnak, hogy ez milyen érzéseket és gondolatokat vál-
tott ki belõlük. Végül a gesztus „gazdája” elmagyarázza, mit is akart kifejezni.

Reflexió: metaforák
A négysarkos játék folytatásának mindegyik változata arról tanúskodik, hogy ez a
játék továbbvezet. Lépésrõl lépésre közelebb viszi a résztvevõket a bibliai szöveg-
hez, föltárva a vele való kapcsolódási pontjaikat.

Az efféle játékokat nem szabad puszta „szójátéknak” tekinteni. A szokott kegyes
képes beszédben a kellõen át nem gondolt nyelvhasználat gyakran üres metaforává
teszi a vallási élményt kifejezõ szóképeket. Pedig „igen sokféle tapasztalatot hozhat
közös nevezõre egy ügyes metafora”.17

A metaforák, az átvitt értelemben használt szavak megõrzik magukban a térben
játszódó cselekvés jellegét. Vegyük például az „átültetés” szót, amely mai nyelvhasz-
nálatunkban az egyik nyelvrõl a másikra történõ fordítást (is) jelenti. Még mindig
õrzi magában a határ, választóvonal, a meg nem értés mély szakadéka fölött való
átvivés jelentésárnyalatát. Az „átvitt” értelem is arról szól, hogy egy tartalmat, je-
lentést viszünk át egyik fogalomról a másikra. Ricoeur szerint ez minden metaforá-
ra igaz. Elevenek, költõiek, „színpadiasak”, a szó szoros értelmében. Arra ösztönzik
szellemünket, hogy az eredeti cselekvést még a legabsztraktabb vonatkozásban is
megismételjük.

„A metaforák továbbfejlesztése, kibõvítése szinonimák képzésével történik.”18 Ily
módon keletkezik a bibliai szöveg egy-egy szavából a négysarkos játékban használt
szólánc.

MÉG EGY JÁTÉK A SZAVAKKAL – A „VIAGESE”
(Inga Holst módszere, Dánia)
Ez is egy módja annak, hogy utat keressünk a szöveg vidékein, „térképén”, s ezen az
úton megtaláljuk a magunk fontos állomásait.

– A szöveg legfontosabb szavait (pl. az igéket, fõneveket vagy más elv szerinti
szócsoportokat) kiírjuk jókora lapokra.

– A lapokat mintegy útjelzõkként kirakjuk a terem padlóján, aszerint, ahogy a
szavak a szövegben következnek.

– A szöveget lassan fölolvassuk, s a csoport közben továbblépdel egyik laptól a
másikig.

– Ezután mindenki visszafelé is megteszi ugyanezt az utat, az elsõ versig, s ma-
gában visszaemlékszik a szövegre és a hozzá fûzõdõ asszociációkra.

– Végül ki-ki ahhoz a laphoz tér vissza, amelyen az õt legjobban megérintõ vagy
provokáló szó áll. Beszélgetés indul az egy lapnál álló résztvevõk között.

1 7 Berger, Hermeneutik, 345. o., valamint Ricoeur, Metapher, 268. o., az eleven és holt metaforákról.
1 8 Berger, Hermeneutik, 352. o.
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A bemelegítésnek ez a módja azonnal kapcsolatba hozza a csoportot a szöveggel.
A munkát például így folytathatjuk: képeket festethetünk a szavakhoz és asszoci-

ációkhoz, majd a „képregényt” kirakjuk a szavak mellé, s az így keletkezõ feszült-
ségbõl bontjuk ki a további lépéseket…

A GESZTUS SZEREPE A BIBLIODRÁMÁBAN

Nonverbális kifejezés – a szavak gesztusra „fordítása”

Mirõl is van itt szó? Ha egy szót „cselekvõen végrehajtunk” és a kommunikációban
variáljuk, akkor megtapasztalhatjuk a hozzá kötõdõ élmény- és tapasztalatmezõt. Ez a
„mimetikus folyamat” közvetlenül kötõdik saját – esetleg rég elfelejtett – élményeink-
hez, melyeket a választott szó hív újra elõ bennünk. Ez az emlékezés annyira egyedi,
hogy ugyanahhoz a szóhoz két ember a legritkább esetben talál ki azonos vagy akár-
csak hasonló gesztust. A szót „az érzéki-esztétikai megtapasztalás tárja föl”.19 A gesztus
útján történõ kifejezés, de még maga az egyedi gesztus is a jelentésekbe való mélyebb
behatolás lehetõsége. Az ezzel kapcsolatos játékok és föladatok a szó jelentésének föl-
tárására és elmélyítésére törekednek.

Játékok a gesztussal és módozataik

Szöveg: „A sorvadt kezû meggyógyítása” (Mk 3)

SZIMBOLIKUS CSELEKVÉS – A BIBLIAI SZÖVEG „MOZGÁSOS ÁTÉLÉSE”
Ennél a történetnél kézenfekvõ, hogy egyetlen gesztuselemmel játsszunk végig: a kéz-,
illetve karmozgással.

A játék menete: a mindennapos reggeli testgyakorlat most kézmozgásokkal fog-
lalkozik. Témái a szöveg imaginatív megközelítését szolgálják.

– Gyakorlatok a kéz általános szenzibilizálására.
– Gyakorlatok az ököl összezárására, majd görcsös összeszorítására.
– Végül annak megtapasztalása, milyen nehéz kinyitni és ellazítani öklünket, ha

már régóta összeszorítva tartottuk.
– Imaginációs gyakorlat: mi mindent lehet – vagy nem lehet – ökölbe szorított,

illetve nyitott kézzel tenni.
– Párgyakorlatok: hogyan, mi által történik meg a kéz szétnyitása? Mi történik,

ha nem nyílik szét az ököl? Mit mond a nyitott tenyér?

1 9 Grönzinger, Theologie, 102. o.
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A SZÖVEG „VÉGIGMOZGÁSA”
Ezután a bemelegítés után lassan fölolvassuk a szöveget, a résztvevõk pedig egy
kézzel végigmozogják mindazokat a gesztusokat, amelyek eszükbe jutnak a szö-
vegrõl és szereplõirõl.

Reflexió
Nem az a cél, hogy a résztvevõk egy-egy szereplõre összpontosítsanak a történet-
ben, mintegy beleélve magukat a helyzetébe. Nem egy bizonyos szereplõ érzelmi
mozgásait, változásait kell most átélni, hanem mindegyikét. Hamar kiderül, mi-
lyen zárt, merev vagy nyílt, eleven gesztusokra van szükség ahhoz, hogy a szöveg-
ben leírt cselekedeteket és interakciókat visszaadjuk. Miközben kezünkkel végigmo-
zogjuk a cselekményt, teljesen átadjuk magunkat a sodrásának, és így ki-ki átélheti
a szöveg voltaképpeni történetét, mely az egyén gyógyulását egy társadalmi, vallási
vitával köti össze.

Ez pedig egybecseng a szöveg szerzõjének szándékával, aki a beteg kéz elszá-
radt, béna voltát a farizeusok szívére vonatkoztatta. Ezek csak hallgatni tudtak,
mikor nekik szegezte a kérdést, hogy szabad-e hát szombaton életet menteni, vagy
kioltani.

Ugyanúgy, ahogy a vak meggyógyításánál (Jn 9), ahol valójában a jelenlevõk (a
tanítványokat is beleértve) különféle vakságairól van szó, a Mk 3 is sokféle kiszá-
radtságról, bénultságról ad hírt, melyek gyógyításra várnak.

Miközben a résztvevõk komolyan összpontosítva végigjátsszák az „ujjal mutoga-
tás”, az „elrejtõzés”, a „rámutatás”, az „elutasítás”, a „fenyegetés”, a „kérdezés”, az
„ökölbe szorítás”, a „nagynehezen szétnyitom a kezem”, a „megkeményítem maga-
mat”, a „tenyerem mögött sugdolózom”, a „szomorkodás”, az „integetés”, az „ítél-
kezés” gesztusait, mindvégig a szövegtérben tevékenykednek, a szövegtérben élnek
és tapasztalják meg a szöveg drámáját, s nemcsak a sorvadt kezû ember alakjához
kerülnek lélekben közel, de a farizeusokéhoz, a bámészkodókéhoz, a tanítványoké-
hoz és Jézuséhoz is.

Egyidejûleg – többnyire tudattalanul – már saját életükbõl is kapcsolnak élmé-
nyeket, tapasztalatokat a szöveghez.

SZIMBOLIKUS INTERAKCIÓ A SZÖVEGTÉRBEN:
AZ „ÉN” KÉT GESZTUSOM ÉS SZAVAM
Miután „végigmozogtuk” a szöveget, arra kérjük a résztvevõket, hogy ki-ki válassza
ki a számára legfontosabb két szót (jó, ha igéket talál), és a következõ módon vizs-
gálja meg a gesztust, amelyet spontán módon hozzájuk társított:

– Elõször is „energetizáljuk” a gesztust – lekicsinyítjük, fölnagyítjuk, karikíroz-
zuk, eltúlozzuk, majd kivetítjük a térbe… végül ki-ki találja meg a számára
legmegfelelõbb formát, ahogy a gesztust bemutathatja a csoportnak, a hozzá
tartozó jelentéssel (szóval) együtt.

– A bemutatott gesztust az egész csoport elvégzi utána. Ezután kérdések és vissza-
jelzések következhetnek.
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Reflexió
Megdöbbentõ, milyen különbözõ gesztusokat találnak a résztvevõk ugyanarra a szóra.
Nyilvánvalóvá válik, hogy teljesen különbözõ módon élik át ugyanazt a szöveget.
Kinek-kinek másutt van a személyes kapcsolódási, megközelítési pontja, legyen az
akár pozitív viszonyulás akár elutasítás. A „szimbolikus interakció” mindenkinek
fölkínálja a lehetõséget, hogy személyes élményeinek segítségével lépjen be a szö-
vegtérbe. Ilyen módon, ha beszélgetés indul meg a partnerrel vagy az egész csoport-
tal, már nem „a szövegrõl” beszélgetünk, hanem „a szövegtérben”.

Elsõre talán idegennek tûnik az ötlet, hogy egy szöveget gesztusos interakcióval
próbáljunk megközelíteni, ám azon a tapasztalaton nyugszik, hogy minden kom-
munikáció rendkívül összetett jelenség. A valóságban minden verbális üzenethez vég-
telenül sok paralingvisztikus – vagyis akusztikus, gesztusos és térbeli – üzenet is társul,
és általában éppen ezek az üzenetek a meghatározók.20 A szóhoz kapcsolódó gesz-
tus éppen ezért magában foglalja az egyes személy számára oly igen fontos – bár
egészében nem tudatos – üzenetek teljes komplexitását.

Az egyéni gesztusok tehát belsõ történésekhez kapcsolódnak, és a „játék” során
ezek a belsõ jelenetek lépnek az elõtérbe, pontosabban belépnek a szociális, sze-
mélyközi térbe, és szcénikus folyamattá fejlõdnek. A látszólag formális feladat a
szöveggel való közvetlen találkozássá válik.

Nem lehetséges, de nem is fontos, hogy tudatosan verbalizáljunk mindent, ami ilyen-
kor „a játékban van”.

SZIMBOLIKUS JELENET: NÉGY EGYMÁSRA HANGOLT GESZTUS
– A résztvevõk párokba rendezõdve nonverbális jelenetet alkotnak a két-két „sa-

ját” gesztusból.
– A négy mozdulatot oly módon kell összekapcsolni, hogy valami folyamat ala-

kuljon ki belõle.
– A párok addig kísérleteznek a gesztusok elrendezésével, míg sikerül megegyez-

niük egy bizonyos sorrendben, amelynek mindkettejük számára értelme van.
– Végül elõadják a jelenetet a csoportnak.
A következõ lépés a nézõk visszajelzése. Elõször az a kérdés: mit láttam?, mit

éreztem? Csak ezután jöhet, hogy: mit jelent számomra ez a jelenet? Végül pedig a
két játékos elmagyarázza a jelenetet.

Reflexió
A bibliai szöveggel való jelenlévõ, bár egyelõre rejtett kapcsolat olykor tiltakozást
vált ki. „Miért nem mondták meg, hogy a szöveghez kell jelenetet csinálni?” De ép-
penséggel nem ez a cél! Éppen a saját jelenet és a bibliai szöveg között keletkezõ
feszültség teszi izgalmassá ezt a megközelítési módot.

Tapasztalataink szerint sok résztvevõvel megesik, hogy az egész bibliodráma-sze-
minárium alatt azokkal az elsõ kérdéseivel foglalkozik, amelyeket nem tudatosan,
elméleti szinten tett föl, hanem a gesztusjáték során, mintegy véletlenül akadt rájuk.

2 0 Vö. Watzlawick, Kommunikation, 50. o. kk
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Összefoglalás
A nonverbális játékok és a beszélgetések után fontos a számvetés és összefoglalás.
Az átélt szakaszoknak szervesen be kell épülniük a folyamatba.

– Azt szoktuk javasolni, hogy a résztvevõk vezessenek „naplót” a bibliodráma
folyamán, melybe bejegyezhetik gondolattársításaikat, érzelmi benyomásaikat,
gondolataikat, álmaikat. Erre külön idõt hagyunk.

– De ajánlhatunk ilyenkor egyéni munkát is: a résztvevõk megkapják a szöveget egy
akkora lapon, ahol körben a margón bõven van hely a bejegyzések számára.

A FORMÁK ÉS SZÍNEK ALKOTÓ HASZNÁLATA
A BIBLIODRÁMÁBAN

A saját kezűleg alkotott képek jelentősége

A gesztusoktól és jelenetektõl eltérõen a képeknek (illetve szobroknak) saját külön idõ-
dimenziójuk van. Egyrészt, amint kész van a kép, kilép az idõ folyamatából, változat-
lanná lesz, míg a zenét, a színjátékot minden ismétlés megváltoztatja. A kép gyakorla-
tilag idõn kívüli. Másrészt viszont a kép csak a szemlélés által válik igazán önmagává.
Ez az állandó alkotás-alkotódás folyamata, melyben nincs egy pillanatnyi szünet sem.
A kép tehát megtartja a múltbeli idõmozzanatot, de ugyanúgy magában foglalja a jö-
võbelit is.

Éppen ez alkotja a kép, avagy szobor lényegét: annak egyidejûsége, amit az alkotó
belevitt – ezáltal magából kihozott –, és amit a szemlélõ fölismer benne, avagy belelát.

A bibliodráma esztétikai eszközei erre a jelenségre épülnek. Elõbb jön az alkotás,
vagyis a „magamból kihelyezés” mozzanata, azután pedig a szemlélés, vagyis a „be-
vitel”.

Az eszközök megválasztása

Van két sokatmondó köznyelvi kifejezés: a képzelet és a formaérzék.
Arra utalnak, hogy fantáziáink, vágyaink többnyire képszerûek, és a múltbeli jelenetek
fölidézése is kép-jelleggel történik, mint ahogy az álmok is jobbára mozgókép-, film-
jellegûek. Az életesemények földolgozása tehát képi szinten játszódik le.21

A formák viszont inkább a (tudatelõttes) érzelmekhez kapcsolódnak. A formázás
nem annyira a belsõ képekbõl táplálkozik, sokkal inkább közvetlen impulzusokból,
melyeket a tapintás közvetít.

Ha a vezetõnek szín és forma médiuma között kell választania, ezt a kérdést tegye
föl magának: Inkább a belsõ képekhez, képzeletbeli jelenetekhez való hozzáférést sze-

2 1 L. Riedel, Farben, valamint Riedel, Formen
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retném megkönnyíteni, vagy inkább az élettörténet és a téma közötti kapcsolatot akar-
nám erõsíteni a tudatelõttes érzelmek segítségével? A döntés a folyamattól függ.

Az alább következõ példák nem egymásra épülnek, hanem egyedi ötletekként értel-
mezendõk a bibliodráma-folyamat különbözõ szakaszai számára.

A formázás jellemzői

A formázáshoz legalkalmasabb az agyag, mivel jól alakítható és kiszárítva kellõen
formatartó is.

Az agyag engedelmeskedik a kéz nyomásának. Fölveszi mindazokat a benyomáso-
kat, melyeket a kéz az érzelmekbõl közvetít. A már kialakult forma is könnyen átala-
kítható, átgyúrható, elnyomható olyan irányba, amerre az érzelmek a kezet vezetik. A
résztvevõk magukba feledkezve formázhatnak, utóbb pedig értelmezik a spontán mó-
don kialakult végeredményt.

Az agyagformázás olyankor ajánlatos, mikor a szöveg elmélyült, magányos mun-
kát kíván.

A gestalt-terápiában (alaklélektani indíttatású terápiában) vagy az agyaggal való
munkában jártas vezetõk felelõsségteljesen irányíthatják a mélyebb önmegtapasztalás
és a bibliai szövegek összekapcsolását.

Ha az agyagot puszta eszközzé fokozzuk le, vagy egyszerûen illusztratív szerepet
szánunk neki, akkor a benne mint médiumban rejlõ lehetõségek oroszlánrészét elpaza-
roljuk.

Példák az agyagozásra

AGYAGFORMÁZÁS MINT „ÁHÍTAT”
(Egy fölöttébb „izgalmas” karácsony elõtti bibliodráma-szeminárium végén)
Szöveg: A tanítványok vitája a rangkérdésrõl (Mk 9,33–37).
A folyamat eme szakaszában egy paradox intervencióra összpontosítunk: „Jézus egy
gyereket állít középre”.

A résztvevõk ezt a bibliai szakaszt enyhén szólva túlzásnak érzik. Nagyon fájdal-
mas gyerekkori emlékek merülnek föl. Egyesek már ott tartanak, hogy ki akarnak
szállni a játékból. A vezetõ team erre paradox javaslatot tesz: „Alkossatok egy szim-
bólumot a következõ témára: Isten elfogadja a gyermek-énemet. Én elfogadom a
gyermek-Istent (advent van!). Ez az útmutatás irritáló. Mégis próbáljátok meg gon-
dolkodás, fontolgatás nélkül úgy követni, mintha áhítat volna, amelyet kézzel visz-
tek véghez. Úgy formáljátok az agyagot, mintha kérdeznétek, faggatnátok, imád-
koznátok, panaszkodnátok vagy köszönetet mondanátok!”

A résztvevõk némi elmélkedés után nagy érzelmi ráfordítással nekilátnak a mun-
kának, és rendkívül kifejezõ mûveket alkotnak.

Végül ünnepélyes rituálé keretében adjuk meg a tiszteletet a mûveknek.
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Reflexió
Gadamer beszél „a lélek szimbolizáló tevékenységérõl”.22

Végül minden egyes résztvevõ hazavitte az alkotását.

TÁJFORMÁZÁS AGYAGBÓL
A samáriai asszony történetérõl (Jn 4) szól a bibliodráma, s a végén ki-ki megal-
kotja a maga „életének mezejét”.

Téma: a szöveg „helyei” (topoi) életünk tájában elhelyezve.
Feladat: kertészetbõl szerzett keltetõ tepsikben agyagból olyan tájat alkotunk,

melyen a következõ helyek láthatók: az én Templom-hegyem, az én Garizim-hegyem,
az én élõvíz-forrásom, aztán utak, kerülõutak, szakadékok, lépcsõk, határok, ka-
puk, barikádok…

Hol van virágzó, érlelõdõ élet, hol van elhalás? (Esetleg egyéb anyagokat, növé-
nyeket is be lehet építeni.)

Az élettörténeti elemek földolgozása értõ vezetést kíván.
Beszélgetés a teljes csoporttal a Jn 4,37-rõl:
„Más a vetõ és más az arató.”

AGYAGOZÁS MINT KILENC LÉPÉSBŐL FÖLÉPÜLŐ FOLYAMAT
Téma: hit és hitetlenség az életemben
Anyag: négy kolonc agyag és egy nagy deszka mindenkinek

1. lépés
Egy agyagkoloncból formáljuk meg az „õsbizalom” szimbólumát

– Bevezetés: légzésgyakorlat meditatív témamegjelöléssel.
– Csukott szemmel megformálni az õsbizalmam, vitalitásom, életkedvem szim-

bólumát (néhány perc alatt).
– A kész szimbólumot megszemlélem, kézbe veszem és körbehordozom a terem-

ben, elkapom valaki pillantását, odamegyek hozzá, megmutatom neki a mû-
vet a következõ szavakkal: Nézd, … lett belõle (spontán módon megnevezem
a mûvet), aztán visszatérek a helyemre, s visszateszem a szimbólumot.

2. lépés
Kétségeim stb. szimbóluma

– Rövid útmutatás: a második agyagkoloncból nyitott szemmel megformálom
kétségeim, haragom, ellenállásom vagy bánatom szimbólumát – az agyagot
lehet földhöz vágni, ütni, hasogatni és egyéb módon „brutalizálni”.

– A kész szimbólumot megint megmutatom valakinek, aki spontán módon, nem
találgatva rámondja: „Ó, hát ez egy …!”

2 2 Vö. Gadamer, Wahrheit, 76. o.

ESZTÉTIKAI ESZKÖZÖK



42

3. lépés
A csoport párokba rendezõdik
Téma: Mi táplálta, illetve csökkentette életemben a bizalmat, illetve a bizalmatlan-
ságot?

– A két ember vállvetve ül, de ellenkezõ irányba néznek.
– A elmeséli, ami eszébe jut a témáról, illetve amennyit ebbõl el óhajt mondani.

B vázlatosan jegyzetel.
– B mesél, A jegyzetel (mintegy 2´20 perc).

4. lépés
A harmadik és negyedik agyagkolonc megformálása

– B igen lassan fölidézi jegyzeteibõl, amit A-tól hallott, ezenközben A beledolgozza
a harmadik darab agyagba õsbizalma „nyomait”, a negyedikbe pedig mindazo-
kat a „nyomokat”, amelyeket a kétség, harag, ellenállás és bánat hagyott maga
után. Aztán B dolgozik az agyaggal, miközben A ismétli, amit tõle hallott (mint-
egy 2´45 perc).

5. lépés
A négy alakzat kombinálása két összetett mûvé
Magányos munka következik: mindenki egy objektummá kapcsolja össze a bizalom
szimbólumát a bizalom „nyomait” viselõ agyagkolonccal, illetve a bizalmatlanság
szimbólumát a bizalmatlanság nyomait hordozóval.

– Fölkészülés: a test tudatosítása, légzõgyakorlat és tartalmi impulzus.
– A két összetartozó formát megpróbáljuk egymáshoz illeszteni: mozgatjuk, to-

logatjuk, forgatjuk õket, és a következõkre összpontosítunk:
 Mi illik össze? Mi nem? Mely részlet takar el egy másikat? Melyik hatol át
vagy látszik át a másikon? Hogy viszonyulnak egymáshoz a formák?

– Összeillesztve a formákat, két új mû alakul ki: a bizalomé és a bizalmatlanságé.
Megdöbbentõ tapasztalat: a formális egybeesések, megfelelések és ellentétek mély

tartalmakat hordoznak magukban, amelyek eme munka során tudatosulhatnak.

6. lépés
Magányos párbeszéd

– Magányos munka. Ki-ki szembeállítja egymással két mûvét, elõször az egyik
mögé áll, és az õ nevében beszél, mint „én”. Aztán a másik alkotás mögé áll,
s az õ nevében is egyes szám elsõ személyben válaszol. Tetszés szerint hosszabb
„párbeszéd” is kialakulhat a mûvek között, többszöri helycserével.

– A legtöbb résztvevõnek ilyenkor kedve támad még egy kicsit alakítani a mûve-
in, hogy jellegzetesebb profilt nyerjenek.

ESZTÉTIKA



43

7. lépés
Beszélgetés négyes csoportokban

– Négy résztvevõ nyolc mûve áll körben és „beszélgetnek” egymással – természe-
tesen a résztvevõk adnak hangot a mûveknek. Így elkerüljük a bizalomról és
bizalmatlanságról szóló vitákat.

 A beszélgetés formája és a kiscsoport bensõséges légköre támogatást ad az erõs
érzelmi hullámzásoknak is. A vezetõk megfigyelnek, de nem fülelnek.

8. lépés
Egyéni munka: megformázom a hitemet
Téma: a kételynek és bizalmatlanságnak is megvan a helye a hitünkben.
Feladat: a két mûbõl egyet formálok: a hit jelképét.
Mely részlet takar el egy másikat? Melyik hatol át vagy látszik át a másikon? Mi az,
amit eltávolíthatok? Mi alakul át? Mi van születõben? (4-50 perc)

9. lépés
A „hit-szobrok” bemutatása és méltatása

– Rendet teszünk a teremben.
– Szobrainknak címet adunk – lehet mondat vagy bibliai vers is –, és kiállítjuk

õket.
– A csoport körbejár, és figyelmesen megszemlél minden mûvet.
– Elbúcsúzunk.

Reflexió
Ebben a példában pszichodrámához hasonló elemeket is megfigyelhetünk, bár prota-
gonista és terapeuta nincs benne. A résztvevõk fölszabadító élménynek tartották, hogy
személyes vallomásaikat a kiscsoport „védett” légkörében mondhatták el.

A színekkel való alkotómunka

Hol tanultam
Katya Delakovától és Moshe Budmortól (USA) tanultam meg a festés és a képekkel való
továbbdolgozás egy különleges módszerét, amelyet most röviden ismertetnék:

Intenzív, egy témára összpontosított test- és hanggyakorlatokkal melegítettünk be,
aztán meghallgattunk egy elénekelt ószövetségi szöveget. Ezután arra buzdítottak ben-
nünket, hogy engedjünk magunkban belsõ képeket fölmerülni, majd próbáljuk õket
megfesteni. Az így készült képek meghökkentõen erõs és éles üzeneteket sugároztak
magukból. Hármas csoportokat alkottunk ezután, és – továbbra is nonverbálisan, csak
a gesztusok, a tánc és a hang kifejezõ erejével – „elbeszélgettünk” képeinkrõl, és igye-
keztünk õket nonverbális jelenetekben újrafogalmazni. Végül elõadtuk a teljes csoport-
nak a jeleneteket, és csak ez után beszéltük meg, mi mindent láttunk, milyen érzelme-
ket váltottak ki belõlünk a látottak, és milyen jelentések állnak mögöttük. A kiscsoport
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beszámolhatott a közös munkáról, arról, hogyan jött létre a jelenet, s megvizsgáltuk
annak a szöveghez fûzõdõ kapcsolatát is. Számomra döbbenetesen izgalmas, ösztönzõ
élmény volt ez a személyes elemekkel operáló, esztétikai-alkotó folyamat, s nagy segít-
séget és érzelmi tehermentesítést is jelentett.23

A színeket és formákat fölhasználó alkotó alakítás voltaképpen fordítás egy olyan
nyelvre, amely kifejezi a szóval kifejezhetetlent.

A festékek, kréták, színek tudatos megválasztása
Ha festeni szeretnénk, érdemes igen alaposan megfontolni az anyagok és eszközök –
festékek, ecsetek, papír, vászon stb. – megválasztását.

Roppant különbséget jelent ugyanis, hogy érdes vagy sima, nagy vagy kicsi felületre
festünk, hogy valóban festünk-e, vagy inkább rajzolunk, hogy ceruzát, szenet, filctol-
lat, krétát vagy ecsetet használunk. Az sem mindegy, hogy az ecsettel vastagon, pasztó-
zusan visszük föl a festéket, vagy nedvesen, akvarelltechnikával. És nem csak a végered-
ményben rejlik a különbség; a különbözõ anyagok különbözõ stimulációkat adnak.

Legfontosabbak a tiszta alapszínek, amelyekbõl bármilyen más színt is kikeverhe-
tünk. Fehér és fekete festékre is okvetlen szükség van. Sokan szeretik a Dispersions-
abtönfarben nevû festékcsomagot, mivel olcsó és praktikus, csakhogy sajnos nincsenek
benne tiszta alapszínek. Egyfajta kéket, téglavöröset és narancssárgát ugyan találunk
benne, de ez mind kevert szín.

Hogyan vezetjük be a festõgyakorlatot és milyen javaslatokat, ötleteket adunk hoz-
zá, az nagyban függ attól, hogy hol tartunk épp a bibliodráma-folyamatban. Kisebb
szabású, „rajzos” munkamozzanatok inkább a folyamat elején alkalmasak, a belsõ je-
lenetekkel kapcsolatban álló, nagyobb képek inkább késõbb. A komplex képformák –
kollázsok, rétegezett képek – a folyamat végén vannak igazán helyükön, mint tudato-
san megalkotott összefoglaló eredmény, aktualizálás, illetve a szövegbõl levont szemé-
lyes üzenet megfogalmazása.

Engedjük „szóhoz jutni” a belső képeket
A kreatív folyamat elõföltétele a „légkör”, a belsõ ráhangolódás és a külsõ adottságok.
Kezdjük azon, hogy az eszközök, anyagok elõ vannak készítve, kéznél vannak és hasz-
nálatukat elmagyaráztuk a csoportnak. Minden egyes résztvevõ számára biztosítanunk
kell a lehetõséget, hogy nyugodtan megbirkózhasson az anyaggal szemben érzett gát-
lásaival – adjunk idõt a megközelítésre, próbálkozásra.

Ki-ki nyugodtan rendezhesse be a maga „munkahelyét”: fontos a kellõ tér, megvilá-
gítás, alátét stb…

Ahhoz, hogy a belsõ képek szabadon szárnyalhassanak, szükséges az összpontosító,
kreativitásra buzdító bevezetés is – meditáció, csöndgyakorlat, fantáziautazás, testér-
zékelési gyakorlatok, a tematikus ráhangolás stb.

Az ilyen bevezetés megszabadít „a fogalmi gondolkodás bénító cenzúrájától” (Rico,
Schreiben), s megnyitja az elmét az ötletek áramlása elõtt. Kevés szó is elég ahhoz,

2 3 L. Delakova, Beweglichkeit, valamint Delakova, Gliederspiele
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hogy megoldjuk az emberben gyermekkora óta szunnyadó képi gondolkodás zárjait.
Legfontosabb azonban, hogy ezek a szavak maguk ne „produkáljanak” képeket!

Elõre meg kell egyezni abban, hogy tartani fogjuk a szilenciumot – a belsõ képek
csak így jöhetnek létre, s léphetnek be az alkotás folyamatába. Ehhez a vezetõk is tart-
sák magukat! Ez annyit jelent, hogy a feladathoz szükséges útmutatások és magyaráza-
tok elõre elhangozzanak, ugyanígy a vele kapcsolatos kérdések és válaszok is. A halk
zene gyakran segíthet abban, hogy ki-ki megtalálja a maga belsõ csöndjét. Ám ez nem
minden zenére s nem minden résztvevõre igaz. Sok minden lehetséges, de semmi sem
tetszõleges.

Alkotó megformálás színekkel a „bemelegítő” szakaszban –
példák

KÉZFEJ-KÉPEK (HEINRICH FALLNER ÖTLETE)
A „sorvadt kezû meggyógyításáról” szóló bibliodráma kezdõdhet már a bemutatko-
zó kör elõtt a következõ feladattal:

– A résztvevõk mindkét kezüket körberajzolják, és a körvonalat kivágják.
– A két kézfej-képet ellentétes témák alapján telerajzolják-festik: „jó” és „rossz”
cselekedet, jó és rossz élmények, melyeket a kezünkkel tapasztaltunk meg, va-
lóságos és elképzelt cselekedetek, látható és rejtett dolgok.

KÉZ-ÁRNYKÉPEK (AZ ELŐZŐ ÖTLET VÁLTOZATA)
– Különbözõ kéztartásokat próbálgatunk.
– Kettõt kiválasztunk közülük.
– A két kiválasztott kéztartást árnyképként papírra vetjük, lerajzoljuk, majd ki-
festjük.

– Páros beszélgetés következik, melynek végén ki-ki címet ad a képének.
A címadás nem elemzõ, hanem poétikus folyamat. A nyelv eszközével kutatunk

egy metaforikus kifejezés után, melyet elevennek, többjelentésûnek és mégis a kép-
hez illõnek érzünk.

A cím jelentheti a szöveg tematikájába való elsõ belebocsátkozást. A páros be-
szélgetésekbõl pedig kialakíthatjuk a bemutatkozó kört.

PLAKETTFESTÉS
Kis korongok mindkét oldalát kifestjük. A korong formája arra buzdít, hogy egy je-
let, szimbólumot középre helyezzünk. Erre a munkára olyan eszközök a leginkább
alkalmasak, amelyekkel lineárisan dolgozhatunk, éles körvonalakkal, erõs színek-
kel (filctoll, kréta). Témának megint adhatunk a szövegbõl vett ellentétpárokat.

ESZTÉTIKAI ESZKÖZÖK



46

SZÍNEKKEL TÖRTÉNŐ MEGFORMÁLÁS
MINT A BIBLIAI SZÖVEG MEGKÖZELÍTÉSÉNEK
EGY LEHETSÉGES ESZKÖZE

Az ilyen megközelítés bevezetésénél nagyon fontos, hogy a lehetõ legnagyobb teret nyis-
suk az egész bibliai szöveggel való belsõ találkozásnak.

A szöveg alakjainak alapvetõ konstellációját valahogy be kell mutatni, anélkül azon-
ban, hogy szó szerint elmondanánk magát a szöveget – erre a legalkalmasabb az elbe-
szélõ forma.

Például elmondhatjuk a történetet minden díszítés, járulékos elem nélkül. Avagy:
egy mellékes figura, esetleg tárgy élménybeszámolójaként adjuk elõ. De adhatunk
szociálhistorikus elemekkel dúsított keretmagyarázatot is a történethez (parafrázis).24

Példák a gyakorlati útmutatásokra:
– Hagyjátok az élményeket a kezeteken át a papírra folyni!
– Kövessétek a fölmerülõ belsõ képeket!
– Engedjétek, hogy a belsõ mozgások színes nyomokat hagyjanak a papíron…
Utána részletekbe menõ kiscsoportos földolgozás következzék.

Javaslatok
Nagyobb képek készítésére leginkább a puha olajpasztellkréta vagy a tubusos festék
alkalmas.

Ajánlatosnak tartjuk a kevés szín használatát, árnyalatokkal, színtörésekkel – így
jól kifejezhetõ bizonyos alaphangulat, esetleg éles színkontraszttal szembesítve (a tar-
kaság nem garantál minõséget!).

Reflexió
Az ábrázolt, esetleg szimbolizált „jelenetek” az alkotó viszonyulását fejezik ki a törté-
nethez, éppen ezért közvetlenül nem értelmezhetõk. Mivel azonban már formai kifeje-
zést nyertek, megszemlélhetõk és kapcsolatba hozhatók a bibliai történettel.

A teremben látható képek beépülnek és integrálódnak a folyamatba.

A bibliai szöveggel való konfrontáció
színek és kreatív alkotás segítségével – példák

Ha már hosszabb ideje dolgozunk egy csoporttal, akik már többféle megközelítést,
találkozást, testgyakorlatot stb. éltek meg a szövegtérben – akkor lassan ideje, hogy az
egyes résztvevõ is megtalálhassa azt, ami személyesen érinti õt.

2 4 Vö. a parafrázis leírásával a „Költészet” fejezetben.
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„IRKAFIRKA” (CHRISTOPH RIEMER ÖTLETE ALAPJÁN)
Bemelegítõ gyakorlat: kilazítjuk a kezünket, és gyorsan a levegõbe írunk, kis cetlik-
re firkálunk.

Aztán minden résztvevõ kap egy nagy lapot.
Igen lassan fölolvassuk a szöveget, közben a résztvevõk puha ceruzával (grafit-

tal, krétával) maguk elé rajzolgatnak, firkálnak, ahogy az ember gondolattalanul
firkálgat például telefonbeszélgetés közben.

Aztán ki-ki kiválaszt a maga lapjáról egy motívumot, ami föltûnik, ami „vonzza
a szemét”, és kinagyítva lerajzolja egy üres lapra.

Kiscsoportos beszélgetés során tisztázzák, mikor, a szöveg melyik pontján raj-
zolta le kezük ezt a „föltûnõ” jelet, milyen szimbólum ez, mi lehet a tartalma, jelen-
tése, és esetleg miért éppen ezt emelték ki?

„SATÍROZÁS” (WOLFGANG WESENBERG ÖTLETE ALAPJÁN)
Téma: hogy néz ki az én számomra annak az embernek a fekhelye, aki 38 éven át
feküdt bénán a gyógyító forrás mellett? (Jn 5,1–9)

1. lépés
Kipróbáljuk a satírozást. A puha papírt különbözõ felületekre fektetve igen puha kré-
tával vagy szénnel átsatírozzuk a felületeket, próbálgatva, milyen struktúra milyen
lenyomatot ad ki.

2. lépés
Megalkotjuk a „gyékényt”: egy nagy lap teljes felületét különbözõ lenyomatokkal
töltjük ki, melyeket a különbözõ falfelületekrõl, textilekrõl, padlókról stb. „vettünk
le”, úgy, hogy végül egyfajta szövet- vagy szövedékszerûség alakuljon ki.

3. lépés
A szövedékben fölismerjük életünk nyomait, lenyomatait.
Minden résztvevõ a maga „gyékényét” szemléli (csöndben!).
Mi „ugrik ki” a mintázatból hirtelen, mi szembeszökõ?
Ezeket a formákat, vonalakat más színnel (olajpasztellkréta) kiemeljük, megerõsít-
jük, megformáljuk.

4. lépés
Hármas kiscsoportokban dolgozunk tovább a „gyékényekkel” (l. „Hogyan dolgoz-
zunk tovább képeinken nonverbális visszacsatolás formájában?”).

5. lépés
A végeredménynek címet adunk, a képekbõl vernisszázst rendezünk, melyet hang-
improvizációval kísér a csoport.
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„ALAK-HÁTTÉR”-KÉP (HEINRICH FALLNER ÖTLETE NYOMÁN)
Miután már néhány munkafázison túl vagyunk a szöveggel, az a kérdés, hogy „szá-
momra most mi áll elõtérben?”.

1. lépés
Egy, legföljebb két akvarellszínnel hátteret festünk – olyat, amilyen pillanatnyi han-
gulatunkhoz illik.

2. lépés
Miközben a kép szárad: „Nézzétek meg alaposan a képet, aztán csukjátok be a sze-
meteket, és képzeletben léptessetek elõ a háttérbõl egy alakot. Semmit ne tegyetek,
csak hagyjátok fölmerülni és elõlépni.”

3. lépés
„Válasszatok ki egy színt (olajpasztellkréta) az alak (figura, szimbólum, forma) szá-
mára, és jól megválasztott helyre rajzoljátok be a képbe.”

4. lépés
Kiscsoportos munka a képek kiértékelésére.

Komplex alkotások a bibliodráma-folyamat végén

Miután különbözõ munkafázisokat éltünk át egy izgalmas szövegen dolgozva, elõfor-
dulhat, hogy a résztvevõk úgyszólván „rágörcsölnek” egy dologra. Ilyenkor egy össze-
tett esztétikai megközelítés segítségével újrafogalmazhatják a szöveghez való viszonyu-
lásukat. (Gyakori jelenség, hogy a csoport a szövegtéren kívül esõ fogalmi vita terüle-
tére „menekül”.)

SZÖVEGKOLLÁZS A MAGNIFICATHOZ (Lk 1,46–55)
Kellékek: Nagy kartonlapok, tollak, festékek, ollók, ragasztó és egy új, erõsen föl-
nagyított betûs szöveglap.

Útmutatás a szövegkollázs megalkotásához
1. lépés
„Vágjátok ki azokat a szavakat, mondatrészeket, amelyek pillanatnyilag fontosak
számotokra!”

2. lépés
„Fessetek, vágjatok, hajtogassatok, ragasszatok – állítsatok elõ egy olyan képet, for-
mát, mely a térbe türemkedik, s kifejezi számotokra a Magnificat dinamikáját!”
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3. lépés
„Ragasszátok be a képbe, formába a kivágott szövegrészeket!”
A következõ kérdéseket ki-ki magának válaszolja meg a kollázs megformálásával:

– Hol van számomra a középpont?
– Mely szavak állnak egymással szemben, ellentétben?
– Mi az, ami a fején áll, vagy mást fejre állít?
– Mi az, ami kimaradt, kint rekedt?
– Mi kerül világos területre, mi kerül sötétbe?
– Mi az a képen, ami mozgásba visz, magával ragad?

„RÉTEGKÉP” A SZEMÉLYES ISTENKÉPRŐL (2Móz 3)
Téma: a vallási szocializáció változásai.
A folyamat során lépésrõl lépésre közelítettük meg a vallási szocializáció egymást
követõ mozzanatait. Minden lépést ugyanazon a képen való új és új változtatással,
alakítással zártunk le.

A „rétegkép” lépésenként alakul ki, írással, rajzolással, festéssel – áttetszõ vagy
takaró színekkel, kivágásokkal, beragasztásokkal, ráfestéssel, leragasztással, kika-
parással, szakítással, fölvágással, kiemeléssel, hajtogatással...

A szöveg – Mózes és az égõ csipkebokor (2Móz 3) – élet- és hittörténetének for-
dulópontján állítja elénk a fõszereplõt, Mózest. Jó lehetõséget kínál saját istenké-
pünk fejlõdési fokozatainak földolgozásához.

– Õsbizalom
– Istenképek a kora gyermekkorból
– Imádság és a Jóistenrõl szóló történetek
– A vallásos nevelés formáló hatása
– Leválás a gyerekkori hitrõl
– A tanulóévek során és a hivatásban bekövetkezõ zavaró, irritáló hatások
– Élettörténeti behatások
– A társadalom formáló hatása
Saját istenképünknek ezeket a fokozatait – illetve rétegeit – egymás után képze-

letben megformáljuk, földolgozzuk és egymásra rétegezve – egymást eltakarva vagy
láttatva – meg is alkotjuk.

A folyamat a Mózes-szöveg és annak aktualizálása között pulzál.
Összpontosítás a végsõ szakaszban: Egy kis papírba „ablakot” vágunk, s ezen át

nézve kiválasztjuk a mû egy darabkáját. Kérdés: sokrétû istenképemnek melyik ré-
szét vállalom itt és most nyilvánosan?
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Hogyan dolgozzunk tovább képeinken nonverbális
visszacsatolás formájában?

A munkát kiscsoportokban (3-4 személy) folytathatjuk – a képek, objektumok adják
hozzá az alapot, a kiindulópontot. A formák, színek esztétikai nyelvét a „többértelmû
nyitottság” jellemzi. Ez teszi lehetõvé, hogy alkotó módon közelítsük meg magunk és
mások mûveit.

KOMMUNIKÁCIÓ HÁROM LÉPÉSBEN
Minden kiscsoportnak saját helyiségre és elegendõ idõre van szüksége.
Bevezetés
Egy másik, nem a csoportban készült képen, objektumon bemutatom, hogyan le-
het egyes formák, vonalak megérintésével, utánarajzolásával akusztikus, gesztu-
sos és szcénikus kifejezési formákhoz eljutni, vagyis másokat bevonni egy mûbe.
Célunk az, hogy egy-egy mû fölött nonverbális kommunikáció, analóg visszacsa-
tolás alakuljon ki.

1. lépés
A résztvevõk sorra a terem közepére helyezik mûvüket, a többiek „visszajátsszák”,
amit látnak, „tükrözik” a képet, objektumot.

Itt többféle módszer is alkalmazható: a képre reagálhatnak a többiek hangok-
kal, zörejekkel, ritmusokkal, ahogy épp a képbõl áradó impulzusok ihletik õket.

Vagy pedig: Hangokból, gesztusokból és szcénikus mozgásból álló kombináci-
óval is reagálhatnak, közben tudomásul véve a többiek reakcióját is, és alkalmaz-
kodva hozzá.

Ezután az alkotó visszajelzéseire kerül sor. A következõ kérdésekre válaszol:
„Mi zajlott benned, míg a reakciónkat figyelted?”
„Milyen érzelmeket vettél magadban tudomásul?”
„Mit akartál ábrázolni?”
„Mi az, amit nem is akartál belevinni, de mégis belekerült?”
„Mi az a képedben, amire a mi reakciónk hívta föl a figyelmedet?”

Reflexió
A kiscsoport védett légkörében nagyon személyes témák is elõkerülhetnek. Ezek kap-
csolatban állnak a bibliai szöveggel, de nem muszáj a plénum elõtt is beszélni róluk.

Abban az esetben, ha a személyes, nagyon fájdalmas emlékek olyannyira elra-
gadnak valakit, hogy az már válsággal fenyeget, a vezetõ teamnek mindig készen
kell állni a támogató beavatkozásra.

A bibliodráma-vezetõnek azonban, a mi fölfogásunk szerint, arra is képesnek
kell lennie, hogy ne akarjon minden személyes vallomást meghallani. Bízom ben-
ne, hogy a személyes élmények a kiscsoport felnõtt, érett résztvevõire is nyugodtan
rábízhatók. Az alkotó megformálás formába önti az érzelmeket, az ember ezáltal
mintegy megragadja õket, és megfelelõ módon artikulálja azokat a nem-racionális
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tapasztalatokat, amelyekre mindeddig nem talált kifejezést. Magam is megtapasz-
taltam, hogy egy kép segítségével milyen gyümölcsözõ kapcsolatot tudtam fölvenni
egy évtizedeken át elfojtott, traumatikus háborús élménnyel. Az „esztétikai törés”
„meglazítja” a valósággal való kapcsolatot. „Az ábrázolás az adott valóság tagadó
fölfüggesztése, amennyiben a valósághoz való hozzáférés új lehetõségét nyitja meg
elõttünk.”25 A képben egymásba szövõdik a bibliai szöveg és a saját élettörténet. A
megformálás által fölvesszük a kapcsolatot az elfeledett, elfojtott, tudatelõttes tar-
talmakkal. Újra lehetõvé válik az esetleg még földolgozatlan élmények megközelí-
tése. Általában ki-ki eldönti a maga számára – tudatosan vagy tudattalanul –, hogy
mennyire akarja ezeket a tartalmakat megközelíteni, s mennyit akar belõlük meg-
osztani a kiscsoporttal.

2. lépés
A kiscsoport tudatosan megformál valamilyen nonverbális „mondanivalót” a kép-
hez, objektumhoz, hangok, gesztusok vagy jelenet formájában, s ezt viszi vissza a
plénumba. Az elsõ lépés spontán, intuitív játékával ellentétben a kiscsoport tagjai
most közösen találják meg a formát, amellyel be akarják majd a mûvet mutatni.
(Az ilyen „céltudatos megformálás” segít kilépni a kiscsoport intim légkörébõl, s
visszavezet a plénumhoz illõ nagyobb távolságtartáshoz.)

A második lépés során a kiscsoport olyan közös alkotást hoz létre, amellyel az
egyéni képeket a teljes csoport elé vihetik. Ez az alkotás lehet például egy „hang-
kép” arra a témára, amely mindnyájuk képében közös volt, vagy pedig kiemelnek
egyet a képek közül – mint legfontosabbat vagy a legkevésbé „privát” jellegût – és
pantomimjelenet alakjában dolgozzák föl.

3. lépés
A közös alkotás bemutatása a teljes csoportban, aztán megbeszélés.

A plénum előtti bemutatás mint „vernisszázs”,
kiállításmegnyitó – példák

A vernisszázs nem más, mint egy mûvészeti kiállítás ünnepélyes megnyitója. Beszéd,
irodalmi felolvasás, zene, mûvészi jelenetek segítségével fejezik ki ilyenkor a kiállított
mûvek jelentõségét, az irántuk tanúsított tiszteletet. A bibliodrámában is ilyen értelem-
ben alkalmazzuk ezt a fogalmat. A képek kiállítása nemcsak arról szól, hogy kirakjuk
õket, hadd nézzék. Kiegészítõ mûvészi eszközök segítségével emeljük a fényüket, s tá-
mogatjuk a nem nyelvi jellegû üzenetek megértését.

De nemcsak ennyirõl van szó. Nagyon fontos az alkotások komolyan vétele, meg-
tisztelése, megbecsülése is. Ezt azzal fejezzük ki, hogy kellõ idõt és teret biztosítunk
hozzá.

2 5 Vö. Schulz, Metaphysik, 395. és 407. o.
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VERNISSZÁZS MINT „NYITOTT HELYZET” A FOLYAMAT ELEJÉN
A képek megalkotása, a kiscsoportos munka és a bemutatás is szolgálhatja a szö-
veg megközelítését, mi több, a vele való konfrontációt. A teljes csoport az üres te-
remben gyûlik össze, aztán a kiscsoportok sorra bemutatják a maguk képeit/objek-
tumait a megfelelõ hang-kép, pantomim vagy élõszobor stb. kíséretében. Így épül
föl fokozatosan a kiállítás. A csoportok központi kérdései „láthatóvá” válnak. Utá-
na beszélgetéssel mélyülhetünk el még jobban a kérdésekben.

VERNISSZÁZS MINT A FOLYAMAT ÜNNEPÉLYES BEFEJEZÉSE
Egy az „istenképpel” foglalkozó bibliodrámás hét végén, amelynek során lépésrõl
lépésre készültek el a teljes képek, a vezetõ team hangsúlyozott keretet adott a mû-
vek kiállításának. A résztvevõk gondosan kiválasztott helyen, megvilágítással akasz-
tották föl a képeiket, s a kiscsoportok bemutatói közt Kurt Marti Glossolalie címû
mûvébõl olvastunk föl részleteket. A résztvevõk liturgikus zenét is produkáltak „köz-
játékként”.

EMBERI ÉS ZENEI HANG A BIBLIODRÁMÁBAN

Az ember legközvetlenebb érzelmi kifejezõeszköze a kiáltás, jajongás, rémült vagy fáj-
dalmas sikoltás, örömujjongás, sóhajtozás, türelmetlen topogás, toporzékolás, sirán-
kozás, az öröm ritmusai… Eme hangok és zörejek igen ékesszóló és közvetlen nyelvet
beszélnek. Mindezek összessége pedig a testtapasztalat és -érzékelés körébe tartozik. A
reggeli test- és mozgásgyakorlatokban gyakran építünk az ilyen tapasztalatokra. Ré-
szévé válhatnak a szcenikus vagy nonverbális megformálásoknak is.

A bibliodrámában helyénvaló lehet a zenei és emberi hang szokatlan, ám tudatos
alkalmazása is.

Az intuitív zenei közlések segítségével a résztvevõk kapcsolatot vehetnek föl, kom-
munikációba léphetnek egymással. Ilyen módon hamar „fölhangozhat” a témával, szö-
veggel való elsõ találkozás autentikus kifejezõdése.

A szeminárium során a közelítés lassan zenei formát is fölvehet, egészen a nonverbális
értelmezésig vagy a zenei üzenet, mondanivaló megfogalmazásáig.

Tágabb értelemben a zene annyit jelent, hogy hangok következnek egymás után,
kombinálódnak. A zene alapelemei: a hangok egymás után következése, a köztük lévõ
szünet, a hangok hosszúsága, összecsengésük és ritmusuk. Az ez iránti érzék minden
emberben megvan, ugyanúgy, mint a formaérzék és a képi fantázia. Ahol rejtve van ez
az érzék, ott is napvilágra hozható.

Aki maga is örömét leli a hangzásban, a ritmusban, s némi biztonsággal tud bánni
a saját hangjával, az könnyen megnyerheti csoportját a zene médiumával való kísérle-
tezésre. Manapság a legtöbb ember kizárólag fogyasztóként viszonyul a zenéhez, eset-
leg még „károsodott” is az iskolai oktatás folyamán. A gátlásokat azonban legyõzhet-
jük játékos ötletek, megdöbbentõen egyszerû és „vicces” gyakorlatok segítségével. Ezt
Moshe Budmortól tanultam.
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Amióta mást is elismerünk zenének, mint az „európai alapritmust” és az oktáv hang-
közeit, meg a hozzá tartozó megszokott dúr és moll hangnemeket, azóta sokkal könnyebb
dolgunk van a „harmóniátlan” hangzásokkal, „kibillentett” ritmusokkal és az eddig
zörejnek tartott hanghatásokkal is.

Nem fontos az elméleti tudás, pl. a kottaismeret, egyedül az alapelemekkel való
játékos kísérletezésre van szükség.

Ami a színekkel, formákkal való munkában a kép, szobor megalkotásának folya-
mata, az a zene esetében az improvizálás, ismétlés, véglegesítés és gyakorlás idõbeli
folyamata. Mindabból, amit a résztvevõk spontán bevisznek a rögtönzésbe, egy valami
kiemelõdik, s mintegy „játékszabályt” alkotó mozzanattá válik. A spontán módon lét-
rejövõ ritmusokból, szünetekbõl, hangsorokból ismételhetõ elemek fejlõdnek ki, s ezekbõl
épül föl a csoport közös zenei alkotása.

A hang tünékeny, könnyû megzavarni, ezért a zenei munkához szigorú rendet kell
megállapítani. Legfontosabb a figyelem. Minden résztvevõnek joga és kötelessége kife-
jezni magát és másokra odafigyelni.

Példák különféle zenei elemek alkalmazására
a bibliodrámában

LEHETSÉGES FÖLÁLLÁSOK
– Valaki egyedül elõad egy motívumot.
– Egy résztvevõ elõjátszik a csoportnak egy alapmotívumot, azt a csoport átve-

szi, a résztvevõ pedig improvizál rá.
– Egy résztvevõ két vagy több alcsoportnak ad egy-egy motívumot, és vezényli

õket, meghatározva a hangerõt, tempót, a zenélés kezdetét és végét. Így a cso-
port segítségével hozza létre rögtönzött kompozícióját.

– Két résztvevõ „duettet” improvizál, miközben a csoport alapmotívumot játszik.
Efféle bemelegítõ gyakorlatokkal tesszük lehetõvé a csoport differenciált zenei

összjátékát a szöveg témáira.

HANGOK ÉS HANGSZEREK
A bibliodrámában minden hangszernek tekinthetõ, amivel hangot lehet adni. Az orffi
hangszerek mellett ott van még a harmadik világ üzleteinek kínálata is. Különbség
tétetik a ritmushangszerek, a hangzóeszközök (pl. gong) és az olyan hangszerek
között, amelyekkel melodikus hangsorokat lehet létrehozni. A „rendes” hangszere-
ket – pl. hegedû, fuvola – szokásos vagy akár szokatlan módon is használhatjuk.

A hangszeres összjáték elõkészítése
– A hangszereket kirakjuk. Mindenki végigpróbálhat többet is, majd kiválaszt egyet.
– Mindenki igyekszik kitapasztalni választott hangszere természetét és egy motí-

vumot találni rajta (egyidejûleg az egész csoport).
– Csönd… aztán egyvalaki elkezdi a maga motívumát, majd egy másik résztvevõ felel
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rá a magáéval, így megkezdõdik a kommunikáció. Ha belép a harmadik vagy ne-
gyedik motívum, az elsõ elhallgat, és így folytatják, míg mindenki sorra nem kerül.

A játék többféle módon is folytatódhat
– Több hangszer megegyezik egy ritmusban, mások pedig szólórögtönzésekkel

kapcsolódnak be.
– A zenei kommunikáció „vitává” alakul, és hatalmas lármává eszkalálódik.

JÁTÉKOK AZ EMBERI HANGGAL
A nem konvencionális hangszerek lehetõségei aránylag korlátozottak, az emberi
hangnak viszont döbbenetesen sokrétû lehetõségei vannak az érzelmek kifejezésére.

Bemelegítõ gyakorlatok a hanggal történõ kifejezéshez
Céljuk a lazítás, hangterjedelmünk kitapasztalása, testünk rezonanciájának tanul-
mányozása. Elsõsorban azonban arra valók, hogy kedvet és bátorságot adjanak a
saját hangunk használatához. „Indirekt” módon fogunk hozzá a gyakorláshoz:

– „Vicces” gyakorlatok, pl. bugyborékolás, ugatás.
– A legmagasabb és legmélyebb hang keresése.
– „Glissando”: hangunkkal folyamatosan siklunk a lehetõ legmagasabb hangtól
a lehetõ legmélyebbig, majd vissza, föl és le.

– A fejünkön egyensúlyozunk valami tárgyat, amíg egy hangot ki tudunk tartani.
– Hangokkal kísért mozgás a teremben és találkozások – játékos formák.

BEMUTATKOZÓ KÖR A SZEMINÁRIUM ELEJÉN
– A résztvevõk megismerkednek a hangszerekkel, majd ki-ki hangok segítségé-
vel mutatkozik be.

– Vagy: Páros beszélgetés után ki-ki zenével mutatja be a párját.
– Vagy: Játék a hangokkal – utána bemutatkozásként keresztnevünket énekeljük
gesztussal kísérve.

– Vagy: Énekelve mondjuk a nevünket, úgy, hogy a dallam kifejezze pillanatnyi
hangulatunkat. Hogy hangzik a nevem ma? A csoport ismétli.

TALÁLKOZÁS A SZÖVEGGEL
– Mikor elõször hallgatja meg a csoport a szöveget, spontán hangadással reagál
a hallottakra.

– Másodszori meghallgatás után felülvizsgáljuk a saját zenei reakcióinkat, ezál-
tal tudatosítván magunkban az érzelmeket.

– Ebbõl csoportos beszélgetés következik: Mit hallottam? Kibõl mit váltott ki a
szöveg?

A CSOPORT HANG-KÉPE
A beszélgetésbõl a csoport kibontja a maga hang-képét, melyet plénum elõtt elõ is
ad, s amelyben az elsõ, érzelmi találkozás nyer zenei értelmezést.

ESZTÉTIKA



55

AKTUALIZÁLÁS ZENEI ESZKÖZÖKKEL
A spontán zenei reakciókból, rögtönzésekbõl tudatos kompozíciókat lehet kifejleszteni:
hangmotettákat, szómotettákat, énekbeszédet, balladákat, kabarédalokat, zenei alá-
festést a szöveghez, képekrõl, objektumokról szóló hang-képeket, zenés jeleneteket…
A zenei formák és az esetleg hozzájuk tartozó szavak célja, hogy „érthetõ”, vagyis
érzelmileg átélhetõ reakciót adjanak a szövegre. Ez azt jelenti, hogy szükség lesz
tervezésre, próbákra, a forma rögzítésére, „partitúra” készítésére (zörejpartitúra is
elképzelhetõ, saját találmányú jelrendszerrel).

„HANGSZŐNYEG”-ÉNEKLÉS AZ ÉLMÉNYEK „ÖSSZEFOGLALÁSÁRA”
A cluster, avagy „hangszõnyeg” úgy jön létre, hogy az egész csoport szorosan körbe-
áll, úgy, hogy összeérjenek, s alig észrevehetõ „hullámzásba” kezd, miközben min-
den résztvevõ keres magának egy hangot, melyet olyan hosszan kitart – akkor is, ha
a hangok összessége disszonáns –, ameddig csak bírja. Levegõvétel után folytathat-
ja ugyanazzal a hanggal, de másikkal is.

Az a legfontosabb, hogy ki-ki tartson ki a maga hangja mellett, s ne engedje,
hogy az olcsó harmónia csábítása eltérítse tõle.

A hangszõnyeg lassan változtatja hangszínét, harmonikusabbá vagy diszharmo-
nikusabbá válik, duzzad vagy apad.

A hangszõnyeg fölött egy szóló hang szavakat, szöveget recitálhat, érzelmeket
fejezhet ki. Addig tartsuk fönn a hangszõnyeget, míg vannak „jelentkezõk” a szólóra.

A hangszõnyegéneklés rituális cselekmény: közösséget fejez ki. Szigorúan kötött
formája támogat, megköt és erõsít.

Az akusztikus esztétika terén is világossá vált számomra, mennyivel tovább ér a
játéktér, mint a módszertan határai. Megindító élmény, ahogy a hangszõnyeg betöl-
ti a termet, ahogy aláterül a szólista örömöt, haragot, reményt hordozó hangjának,
s ahogy megdöbbentõen hiteles „jelenetek” bontakoznak ki belõle.

A bibliai szöveg drámájához fûzõdõ kapcsolat nyilvánvalóan meggátolja a kli-
sék beszivárgását.

Aki kívülrõl figyel, kívül marad a szövegtéren, az többnyire nem is igen értheti,
mirõl van szó – az élmény csakis a résztvevõké.

KÖLTÉSZET A BIBLIODRÁMÁBAN

A „költõi nyelv” is a nem-fogalmi esztétikai eszközök (mint a gesztus, szín, forma és
hang) közé tartozik. Azért csak most kerítek sort a tárgyalására, mert bár közel áll a
kognitív-nyelvi kifejezéshez, s ezért kézenfekvõ eszköznek tûnik a szövegek föltárásá-
hoz, a bibliodrámában mégis alá van rendelve az alkotó-alakítás egyéb módszereinek.

A költészet arra kínál lehetõséget, hogy érzelmi, képszerû, metaforikus, allegori-
kus, szimbolikus módon fejezhessük ki magunkat a szavak segítségével. Különösen a
bibliodráma-folyamat késõbbi szakaszaiban alkalmas eszköz. A nyelvi megformálás
lehetõségei olyannyira széles körûek, hogy e helyütt elég lehet egy-két utalás is.
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„Egy szó – egy mondat”
Ha egy intenzív, élményekben gazdag munkaszakaszt kell a plénum elõtt egy szóval
vagy mondattal lezárni, összefoglalni, az már magában intuitív sûrítést, vagyis költé-
szetet jelent. Legjobb, ha a bensõnkbõl spontán fölfakadó szót mondjuk ki.

Példák a parafrázisra

A parafrázis a legkülönbözõbb kontextusok közvetítésére szolgáló elbeszélõ vagy pár-
beszédes forma. Jól alkalmazható a bibliodráma-folyamat elején, ha egy szöveg bizo-
nyos jelentéseit a különbözõ kontextusok segítségével szeretnénk föltárni. A parafrázis
nyílt, drámai forma; fiktív személyek szemszögébõl beszélve, játékosan költõi módon
kerüli el a rögzült teológiai tartalmakat, és élményszerû találkozást tesz lehetõvé a szöveg
összefüggéseivel.

A szöveg parafrazálásának különbözõ funkciói lehetnek a bibliodrámában, a tex-
tus jellegzetességeitõl, a résztvevõk elõzetes értelmezéseitõl és a csoportfolyamatoktól
függõen. A parafrázis alkalmazása különbözõ szinteken is elképzelhetõ. Lássunk rá
néhány példát.

H. H. Brandhorst tanulmányában bemutatja a parafrázis jelentõségét a történelmi-
társadalmi összefüggések és a Biblián kívüli történelmi hagyomány szempontjából. A
példa, melyet fölhoz, egy vitát állít elébünk a farizeusok, zelóták és a Heródes-párt között
az adógaras kérdésérõl (Mt 22,15–22).

A parafrázis íródhat például egy „peremfigura” nézõpontjából is; ilyenkor szemé-
lyes beszámoló formájában mutatja be a szövegben történtek hatásait. Beszélhet példá-
ul „Bartimeus barátnõje” arról, hogyan hatott a vak ember meggyógyítása kettejük
kapcsolatára (Mk 10,46–52).

De fölfedheti a szereplõk kapcsolatainak dinamikáját egy-egy beszélõ tárgy beszá-
molója is. Például, Ábrahám, Sára és Hágár cipõje az éj leple alatt beszélni kezd, s
elpletykálgatnak tulajdonosaik viselt dolgairól (1Móz 16).

Szolgálhat a parafrázis arra is, hogy a résztvevõk a szöveget elhelyezhessék a Bib-
lia tágabb összefüggésrendszerében – például narratív-drámai módon elmesélhetjük nekik
Mózes élettörténetét (2Móz 1 és 2) a 2Mózes 3. fejezetének jobb megértéséhez.

A parafrázis értelmezheti a szereplõk közt fölmerült, de a szövegben közvetlenül
meg nem nevezett problémákat is: pl. fiktív levél a korinthusi gyülekezettõl Pál apos-
tolnak (a második korinthusi levélhez).

PARAFRÁZIS MINT ELLENSZÖVEG: A CSERBENHAGYOTT (HEINRICH FALLNER)
Az alapszöveg Jézus példabeszéde, az irgalmas samaritánus volt (Lk 10,25–37). A
parafrázis meglepõen új oldalról mutatja be ezt a közismert történetet.

Már el is felejtettem ezt a dolgot.
De aztán valahol a fülembe jutott a történet.
Az a bizonyos Jézus mesélgette.
Nekem is eszembe juttatta, hogy is volt. Merthogy igaz a történet, velem esett meg.
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Akkoriban a barátommal jártam az országot, együtt utaztunk akkor is, mikor ez
történt. Ránk támadtak, és csúnyán elbántak velünk. Elvesztettem az eszméletemet.
Ködösen, homályosan láttam, hogy egy ember jön szamárháton. Kiáltani próbáltam,
de nagyon gyönge volt a hangom. Eltakartak a bokrok, meg egy törmelékhalom. Az
az ember észrevette a barátomat, de engem nem. Fölvette õt a szamarára. Engem
ott hagytak. Késõbb aztán valahogy összeszedtem magam. A térdemet azóta sem tu-
dom hajlítani. A barátomat nem láttam többé.

Engem cserbenhagytak akkor.
Már el is feledkeztem az egészrõl, mikor a fülembe jutott ez a történet.

LEVELEZÉS
A levél a fiktív írásos kommunikáció legegyszerûbb formája. Segítségével informá-
ciókat közölhetünk, kérdéseket tehetünk föl, válaszokat adhatunk. A levél írójaként
vagy címzettjeként egyaránt szóba jöhet minden bibliai szerzõ, szereplõ, létezõ vagy
képzelt mellékszereplõk, de a Biblia mai olvasója is.

Példa: a Filemonhoz szóló levél.
Onézimosz, a rabszolga írhat útjáról Pálnak, Filemon válaszolhat Pálnak, én ma-

gam is írhatok Pálnak vagy esetleg Pál nevében egy mai Filemonnak, egy mai Oné-
zimoszról és így tovább.

A bibliodráma poétikus elemei – példák

Költõi alkotást a bibliodráma-folyamat végén adhatunk föl az egyes résztvevõknek vagy
kiscsoportoknak – funkciója itt sûrítõ-összefoglaló, tisztázó, értelmezõ. Éppen ezért
különösen jól alkalmazható az „aktualizációban” vagy a lezáró liturgiában. A nyelvi
megformálást itt bátran összeköthetjük egyéb mûvészi kifejezõ formákkal:

Szcénikus szövegek – párbeszédek, szó-motetták, dalok, kabaréjelenetek.
Meditatív szövegek – átköltések, tematikus elmélkedések, zenével alátámasztott

meditációk a hét során készült képhez/objektumhoz stb.
Zsoltárok – a bibliodráma szövegébõl levezetett panasz, vád, kérés, köszönet, di-

csõítés, magasztalás stb., a szöveg szereplõinek szájába adva vagy pedig a magunk
nevében.

Fölolvasóest – Ennek keretében az egész csoport minden poétikus jellegû aktua-
lizációja elõadható: bibliai szövegek átköltése, elbeszélések, mesék (mint egy-egy fon-
tos nézõpont szimbolikus megformálása), képregények, sztorik, versek, szójátékok, a
szöveg szereplõinek fiktív beszélgetései, beszédek, anti-szövegek (mindeme szövegeket
kedélyes környezetben, pl. kandallónál olvassuk föl, majd sokszorosítjuk, hogy min-
denki kapjon belõle).

Vizuális költészet – Hasonló módon vihetjük be a bibliodrámába a „vizuális költé-
szet”26, magyarán képvers mûfaját is (melyet a zsidóság is ismert és gyakorolt, már csak
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a képtilalom okán is). Betûket, szavakat, mondatokat vetünk papírra olyan módon, hogy
„kép” alakuljon ki belõlük. Differenciált, új mondanivalót fejezhetünk ki így, anélkül
hogy akár egy szót is hozzátoldanánk a szöveghez. Ez a föladat egyéni munkához való.

„Faliújság” – Némely bibliai tartalmakra való reakciók itt csapódhatnak le a cso-
portfolyamat során jelszavak, szlogenek, hirdetések formájában.

Példáink némelyikét régóta ismeri a vallásoktatás irodalma. A bibliodrámában a
folyamatot szolgálják, céljuk a szubjektív meggyõzõdés megerõsítése és az aktualizáció.

A BIBLIODRÁMA SZCÉNIKUS DIMENZIÓJA

A bibliodráma szcénikus dimenziója a bibliai szövegek szcénikus dimenziójából követ-
kezik. Az itt leírt példák mindegyikére igaz, hogy a módszert a szövegbõl kell levezet-
ni. A „szcenáriumok”, szimulációs játékok, szerepjátékok, aktualizálások, szimbolikus
jelenetek mind eszközök arra, hogy a cselekmény térbeliségének és idõbeli lefolyásá-
nak, állandó változásának egész összetettségét, magyarán a bibliai szöveg drámáját
érzékelhessük.

A „történés színpada” a bibliai szövegben

A bibliában elbeszélt jelenetek vallásos tapasztalatok „esztétikai” átültetései. A cselek-
mény helyszíne, avagy ha tetszik, „színpada” igen gyakran speciális kapcsolatban áll a
mondanivalóval.

Egyébként is vannak a Bibliában teológiai jelentõségû helyszínek. Egy helynév, a hely
megválasztása gyakran a nép történetébõl vett idézetként hat, emlékeztetõként vala-
mely Isten-élményre (pl. Jákob kútja a samaritánus asszony történetében, Jn 4).

Drámapedagógusi mûködésem során megtanultam, hogy a szövegekben meglássam
a drámai szerkezetet, a színre vivés lehetõségeit. Gyakran az az érzésem, hogy a Biblia
elbeszélõi Jézus jelentõsebb akcióit (példacselekedetek, gyógyítások, csodák) magabiztos
dramaturgiai érzékkel hatásos színpadi „föllépéssé” szervezik.

Ha például összehasonlítjuk Jézus megkenetésének négyféle történetét, azonnal vi-
lágossá válik, mennyire megváltozhat ugyanaz a hagyomány különbözõ szerkezetû
tudósításokban. A cselekvés jelentõségét ugyanis nagyban befolyásolja a hely, a környe-
zet, a helyzet és a mellékszereplõk.

Ez a jelenség ismerõs a mindennapi életbõl is. Cselekedeteink, szavaink hatását csök-
kentheti, sõt teljesen meg is hiúsíthatja a rosszul megválasztott hely vagy idõ.

Ha például a farizeusokkal való vitának (gyógyítás szombatnapon, Mk 3) ideje a
szombat és helyszíne a zsinagóga, akkor óhatatlanul szemünkbe ötlik, mekkora jelen-
tõséggel bír a hely, a helyszín, avagy a cselekmény színpada: A farizeusok számára a
zsinagóga az a hely, ahol hirdethetik hivatalos tanaikat. Talán éppen kapóra is jön nekik,
hogy Jézus a zsinagóga nyilvánossága elõtt kénytelen színt vallani, miközben a zárt tér
lehetetlenné teszi a kitérést a konfrontáció elõl.
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Jézus ugyanúgy meggyógyíthatta volna a beteget „privát” helyzetben is – föltehetõ-
leg meg is könnyítette volna ezzel a dolgát.

De nem így tesz, hanem fölszólítja: „Állj elõ, a középre!”. A sorvadt kezû embernek,
mint alamizsnát kunyeráló koldusnak, eddig csak a társadalom peremén kínálkozott
hely. Most új távlat nyílik meg elõtte. A szemlélõk, legalábbis a farizeusok számára ez
már magában éppen eléggé megbotránkoztató. Jézus a középpontba állítja a fogya-
tékost.

Az „áthelyezés” olyan helyzetet teremt, amely az esemény minden résztvevõje szá-
mára súlyos következményekkel jár.

Mivel a helymeghatározásoknak nemcsak itt, de az egész Bibliában igen sokrétû
jelentésük van, a bibliodráma közvetlenül a tér és idõ dimenzióiból fejlesztette ki né-
melyik módszerét.

A külső táj és a belső táj megfelel egymásnak

Az ember elidegeníthetetlen jellemzõje, hogy intenzív élményeire térbeli elrendezések-
hez kötve emlékszik. Fontos élményeink – még a leghétköznapibb jellegûek is – az is-
mételt fölidézések során óhatatlanul „legendajelleget” öltenek. Az elbeszélõ képzeleté-
ben egyre inkább megfelel egymásnak a „belsõ” és a „külsõ” táj. A „konkrét” tereptár-
gyak egyre kevésbé fontosak. A környezet és a helyzet azon vonatkozásai, amelyek
megfelelnek a tapasztalat lényegének, megerõsödnek, s bevonódnak az elbeszélésbe,
mintegy támogatandó a tapasztalat átadására irányuló erõfeszítést. A külsõ és belsõ táj
hasonló megfelelését-megfeleltetését figyelhetjük meg a bibliai történetekben is.

A bibliodrámában a szcénikus játék módszereihez a szövegbõl nyerhetjük az alap-
vetõ adatokat: a hely- és idõmegjelölésekbõl, illetve a térbeli viszonylatokból.

A „térbeli konstelláció” jelentősége a bibliodramatikus
játékban

Van a drámapedagógiának egy jó módszere arra, hogy tisztázza egy jelenet dinamiká-
ját. A szereplõk elrendezését székekbõl rakjuk ki a színpadon, és miközben a jelenet
alakulásáról, a benne található párbeszédekrõl beszélgetünk, ennek megfelelõen ra-
kosgatjuk át a székeket.

A cselekményt, melyet a párbeszédekbõl álló szöveg rejt magában, a következõ
mozzanatok „hordozzák”: a távolságok változásai, az egymáshoz fordulás, illetve egy-
mástól elfordulás, a mozgások iránya és sebessége. Ha a Mk 3-ra alkalmazzuk a mód-
szert, hamar világossá válik, hogy a konstellációkat Jézus cselekedetei határozzák meg.
Belép, megpillantja az embereket, a farizeusokat, a rokkantakat, odafordul valakihez,
szól valakihez, körülnéz… A bibliodramatikus játék során Jézus minden egyes cseleke-
dete megváltoztatja minden egyes résztvevõ helyzetét.
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A szcénikus játékban aztán nagyon fontos kérdés lehet, hol is van az a bizonyos
„közép” – a farizeusok és a nép között? A tömeg kellõs közepén? Jézus és a farizeusok
között? (l. a fabábokról szóló részt)

A bibliodramatikus szcenárium (színpadkép)

A színpadkép nem más, mint a rendelkezésre álló tér berendezése, mely a szövegbõl
vezethetõ le, amennyiben a helymegjelölések szociális vagy tisztán geográfiai szempont-
ból lényegesek a cselekmény és a körülmények meghatározásához. A tényleges beren-
dezés lehet takarékos (ha csak székek, egyéb bútordarabok, eszközök, esetleg cédulák
segítségével utalunk a fontosabb helyekre), de pazarlóan részletezett, látványos is. A
szcenárium fiktív tér, mely attól válik élõvé, a résztvevõk képzeletében megjelenik mind-
az, amire voltaképpen csak utalás történik – ha lelki szemükkel látják pl. a falakat
(példánkban a zsinagóga falait), a kiemelkedõ helyszínt (ahol a farizeusok gyülekez-
nek), a bejáratot, és világosan el tudják különíteni a belsõ és a külsõ teret.

Ha olyan utasításokat, útmutatásokat adunk, melyek lehetõvé teszik az érezhetõ,
életszerû „helyzet” kialakítását a térben, azzal nagyban elõsegítjük a résztvevõk saját,
spontán játéktevékenységét.

A kész színpadkép már nemigen kíván további útmutatásokat. A belépõ elõször is
„önmagát” fogja játszani, ismételni fogja azokat az élményeket önnön élettörténetébõl,
amelyeket a „térbeli elrendezés” tudatosan vagy tudattalanul fölidéz benne. Ez okozza
az ilyen jelenetek erõs érzelmi töltetét, sûrûségét és drámai erejét.

Hogy ki mire és hogyan reagál, az már a résztvevõktõl függ: attól, hogy melyikük
milyen tudatos és tudattalan tartalmakat hoz be a játékba, hogyan alakul a csoport
interakciós dinamikája, és hogyan következnek egymásból az akciók. Ha ugyanazt a
jelenetet többször is eljátsszuk ugyanabban a színpadképben, de változó szereposztás-
sal, akkor a bibliai szöveg különbözõ aspektusai emelõdnek ki. A térben és a játékban
konkrétan érezhetõvé válnak a különbözõ értelmezések következményei. A térbeli el-
rendezés impulzusokat ad a cselekvésre, a cselekvések láncolata viszont megváltoztat-
ja az elrendezést. A játék nemritkán messze túlmegy az eredeti bibliai történet keretein.

Szcenáriumok a folyamat különböző szakaszaiban – példák

Jelenetek és antijelenetek a szöveggel való első találkozáskor
A szcénikus játék arra ösztönzi a résztvevõket, hogy átadják magukat a színpadtérbõl
és a társak felõl jövõ impulzusoknak. Váratlanul olyan történésekkel telik meg a te-
rem, amilyet az óvatos bibliaolvasó még csak elképzelni sem igen mer, nem hogy elter-
vezni. Némelyik szöveg „antijeleneteket” provokál. Ilyet is szabad csinálni, fontos to-
vábbvivõ szerepe van, hiszen kapcsolatban áll a szöveg mondanivalójával, és különös-
képpen szüksége van a szöveg „evangéliumára”. A szcenárium fiktív tere azonban
távolságot is teremt, hisz mindenki pontosan tudja, hogy a teremben például nincsen
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igazi tó. Mégis lehetõvé teszi az azonosulást, és így az érzelmi, cselekvésre ösztönzõ
impulzusok sokkalta erõsebbek lesznek, mint a szöveg puszta elolvasása, meghallga-
tása során. Órákon át is lenyûgözhetik a csoportot a szcenáriumban megtapasztalható
élmények. A vezetõ teamnek kell a befejezés megfelelõ percét megéreznie, s aztán a
résztvevõket „kivezetni” és „kivetkõztetni” a jelenet terébõl.

BESZÁLLÁS A SZÖVEGTÉRBE SZCENÁRIUM ÉS KELLÉKEK SEGÍTSÉGÉVEL
A szcénikus térben a berendezésen és a konstelláción kívül igen fontos szerepet játsz-
hatnak a kellékek is.

Például, ha témánk a vihar lecsöndesítése (Mt 8,23–27), látványos szcenáriu-
mot építhetünk föl mozgatható leplekkel, zörejekkel, melyek a nyugodt felszínt,
majd a háborgó tengert idézik. A résztvevõket így élménygazdag játékba vonhat-
juk be, melyben szerepet kaphat az úszás, a hajózás, de akár a fuldoklás és meg-
mentés élethelyzete is.

Ilyenkor számíthatunk erõsen archetipikus megtapasztalásokra is, amilyen pél-
dául a mélybe merülés, a víz alatti élet (ez jelentheti a halálközeli élmény révületét
is). A fölidézett emlékek és archetipikus képek fontos lelki élményeket érintenek –
éppenséggel ezekrõl, ezekhez szól a szöveg (szorongás, halálfélelem, megmenekü-
lés, fölfoghatatlan jelenségek…).

A „SZOCIÁLIS HELYEKBŐL” ÉPÍTKEZŐ SZCENÁRIUM
„Szimulációs játékot” készítünk elõ a csodálatos halfogás történetéhez (Lk 5,1–11).
Nagy leplekkel, takarókkal óriási felületû „Genezáreti tavat” jelzünk. Egyik szélén
stég van, oda vannak a „csónakok” kikötve, mellette a helység, ahol a halászcsalá-
dok laknak.

A résztvevõk már napok óta dolgoznak a szöveggel. A részletes szcenárium ezút-
tal arra szolgál, hogy a szakma- és családbeli identitás „tájában” a hitre való elhí-
vással konfrontálódjanak.

A kellékekben, részletekben gazdag szcenárium újfajta feladatot inspirál: a kész
„színpadon” lehetõleg minél kevesebb beszéddel játsszuk el a bibliai jelenetet.

Azzal kezdõdik a játék, hogy ki-ki szerepet választ magának, színpadra lép, és
ott elhelyezkedik az általa választott pozícióban, általa meghatározott távolságra
a többiektõl. A jelenet fejlõdése során a belsõ folyamatok a játéktérben változásokat
okoznak, s így új és új „színpadkép” alakul ki.

Néhány példa eme képekre a szimulációs játékból:
– Jézus a keskeny parton tolongó tömeg közt.
– Jézus egyedül a tükrözõ vízfelületen.
– Péter halásztársai között, amint az egész falu füle hallatára kétségbe vonják

szakmabeli képességeit.
– A csónak a déli hõségben a mozdulatlan tó közepén.
– Hirtelen vihar, hullámok (ezeket is résztvevõk alakítják, belemarkolva, bele-

csapódva a csónakba).
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– Rengeteg hal a hálóban – majdhogynem fölborítják a csónakot – teljes erõbe-
dobással – végül a partról a társak közbelépnek.

– A halászok utolsó csöpp erejük megfeszítésével érnek vissza a partra.
Az elevenen átélt cselekmény fölkavar, egzisztenciálisan érint, és a következõ kér-

déseket veti föl:
– Mi következik a rémület után?
– Mit jelentenek Jézus szavai most?
– Mit váltanak ki mindezen élmények után?
Ezt a szimulációs játékot három szereposztással is eljátsszuk. Háromszor eleve-

nedik meg a jelenet, és mindháromszor egészen másmilyen. A különbségek érzéke-
lése igen fontos a szöveg megértéséhez.

SZCENÁRIUM MINT A „TOPOSZOK” SZIMBOLIKUS TÉRKÉPE
A szövegbe való bevezetéshez jó.
Némelyik szövegben rengeteg „helyet” találunk – a strukturalizmus ezeket nevezi
toposzoknak. Lehetnek valóságos, földrajzi helyek vagy a lélek helyei, idõpontok a
cselekményben, életszakaszok, a hit fejlõdésének stációi stb. Találhatunk utakat, ke-
rülõutakat, határokat, áttöréseket, középpontot és perifériát. A szöveg tájai kapcso-
latba kerülnek életünk panorámájával.

Szöveg: A tanítványok rangvitája (Mk 9,33–37)
Toposzok: a szövegben található viszonyszavak, mint helyek.
Elrendezés: székek, rajtuk föliratok.
– Az elsõ helye: az elsõ szék egy hosszú sorban.
– Az utolsó helye: a terem sarkában, székekbõl álló válaszfal mögött.
– A szolga helye: mellette asztal, rajta szerszámok.
– A legmagasabb helye: székek „díszsorfala” végén, látványos virágdísz közepette.
– A gyerek helye: takarókból kialakított kis fészek, székek barátságos védelmében.
A csoport elõször is körbejárja a termet, minden helyet szemügyre vesz. Aztán ki-

ki visszatérhet arra a helyre, amely valami módon megszólította, és elhelyezkedik
benne, „berendezi magának”, egyedül vagy társakkal. Idõvel játékok bontakoznak
ki, elsõsorban a helyváltoztatások hatására. Az ember tudomásul veszi a fölidézõdõ
érzelmeket, emlékeket, és „a helyérõl” vesz részt a játékban.

Zárókör: Hová jutottam el önmagammal és a szöveggel?
Folytatás „antijelenettel”: A színpadkép az éj leple alatt átalakult, méghozzá kri-

tikus szemlélettel. A gyerek helye most a tévé elõtt van, az utolsó helye pedig egy
hajléktalanok által használt kartondoboz, mellette egy pár ócska cipõ… stb.

INSTALLÁCIÓ MINT ÖTLET AZ AKTUALIZÁLÁSHOZ
Szöveg: A vak Bartimeus meggyógyítása (Mk 10,46–52)
Elõzmények: az elõzõ föladat az volt, hogy a résztvevõk fessenek meg egy belsõ je-
lenetet, és egyikük ezen a képen „ketrec” alakjában jelképezte a vakságot.
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Csoportos beszélgetés
– Jézus kérdése – „mit akarsz, hogy cselekedjem veled?” – a képet készítõ höl-

gyön kívül másokból is félelmet és ellenállást váltott ki.
– Egybehangzó vallomás: Az ember nem bír és nem is akar „odanézni” – nem,

ha személyes kapcsolatokról van szó, és még kevésbé, ha a világhelyzetrõl van
szó.

– A „ketrec” átvitt értelmet kap: azt az állapotot jelképezi, amikor az ember nem
képes vagy nem hajlandó valamit tudatosítani magában.

A ketrec-szimbólum indítja el a további folyamatot: az aktualizálás során, mi-
kor a kiscsoport a közös eredményt mutatja be a plénum elõtt, ezek a résztvevõk
rudakból ketrecet építettek, és fölszólították a többieket, hogy szabad játék kereté-
ben asszociatívan reagáljanak rá.

A csoport egész este játszott ebben a szcenáriumban. A vakság megélése éppen
úgy váltakozott (benn a ketrecben, illetve odakint), mint a ketrechez kötõdõ többi
tartalom:

– A ketrec védettséget jelent. Odakint olyan események kavarognak, amelyeket
veszélyes lehet látni.

– Riasztó lehet, ha agresszívan követelik, hogy hagyjam el a ketrecet, nyissam ki
végre a szemem.

– Álnok, alattomos javaslatok is elhangzanak.
– Megjelenik a „csábítás” – a ketrec rácsaihoz simul.
– Tükrök jelennek meg, gúnyolódás, kioktató jótanácsok, hízelgõ könyörgések

hangzanak el.
– Szó kerül politikai kérdésekrõl, párkapcsolatokról is.
– Különösen elevenen emlékszem arra a pillanatra, mikor egy béna ember kérte

a ketrecbe zárkózó vakot, hogy jöjjön ki, támogassa el a céljáig.
A fiktív ketrec végsõ soron a következõ kérdéseket állítja elénk:

– Mi az, amit nem akarok látni?
– Mi az, amit nem tudok meglátni?
– Szeretnék-e látni?
– Hogyan kell reagálnia annak, aki lát?
Minden kérdést Jézus kérdésének fényében szemlélünk: Mit akarsz, hogy csele-

kedjem veled?
Ismerünk olyan játékokat, melyek a „vakság” megtapasztalásáról szólnak (vala-

kit bekötött szemmel vezetni) – a „ketrecjáték” ehhez képest esztétikai eszközökkel
szimbolikus szintre emelte a témát. Itt mindnyájan megélhették a vakság sokféle
dimenzióját, és fölsejlett a szöveg mélységdimenziója is az egyes személyekkel való
aktuális kapcsolatban.

ESZTÉTIKAI ESZKÖZÖK



64

A szereplők konfigurációja a bibliai szövegben

Az a közös a Bibliában és egyéb „nagy szövegekben”, hogy az ilyen szöveget hallva,
olvasva közvetlenül azonosulunk vele. Életünk alapvetõ tapasztalatairól szólnak, szü-
letésrõl, halálról, szerelemrõl, elválásról, jóról és rosszról, sorsról és bûnrõl. Ezek a
témák olyan szereplõk sorsában válnak világossá, akik egymás között, kapcsolataik-
ban többnyire fájdalmas változásokat tapasztalnak meg.

A szövegek szûkszavú, képekben gondolkodó, nem pszichologizáló elbeszélésmód-
jának hatására emlékezetünkben „tér-képek” jelennek meg, amelyekben a szereplõk
egymáshoz viszonyított helyzete hirtelen, lényeges változásokon megy át.

A szövegek azáltal válnak elevenné, hogy a hallgató, olvasó lelki szeme elõtt „kap-
csolat-jelenetekké” változnak.

Térbeli viselkedésünk mint „információhordozó”
Az amerikai E. T. Hallra hivatkoznék, aki új tudományágat alapított, az úgynevezett
proxémikát, mely az ember térhez való viszonyulását kutatja. Ez a problematika rend-
kívül fontos a színházi munkában.27

Hall megállapította, hogy a másik személytõl való elviselhetõnek, megfelelõnek érzett
távolság szigorú rendszer szerint alakul. A következõ skálát állította föl:

– Intim távolság (szerelmespár, anya és kisgyermeke).
– Személyes távolság (család, közeli barátok).
– Társasági távolság (munkatársak, társasági csoportosulások).
– Nyilvános távolság (utca, nyilvános terek, színház).
Mind a négy fokozatnak megvan a maga kódja a nyelv, a testbeszéd és az egyéb

paralingvisztikus kommunikációk szintjén. Ezek a kódok személyek, családok, tájak és
népek szerint merõben különbözõek.

Különbözõ kultúrák találkozásakor a félreértések tekintélyes része abból adódik,
hogy a személyek tévesen ítélik meg egymás térbeli viselkedését, mivel eltérõ kódokat
használnak. Ennek az az oka, hogy az emberi kommunikációban a viselkedés mint
információhordozó meghatározó a szóbeli közlésekhez képest, legalábbis a kapcsola-
tok szintjén.

A bibliai szövegek gyakran nyomatékosan jelzik a távolság változásait, az oda- vagy
elfordulást, a közeledést, a távolodást, a térben – intim, személyes, társasági és nyilvá-
nos távolságban – történõ mozgásokat.

2 7 L. Hall, Raum
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A változó konfigurációk nyomon követése

A bibliodrámában erre kiválóan alkalmazhatók az egyszerû kis fabábok.

ISTEN NÉPE FABÁBOKBÓL
Mintegy húsz évvel ezelõtt, a villigsti hitoktató-továbbképzõn használtam elõször
esztergált kis fabábokat, melyek „Isten népét” jelképezték. Flanellkollázsokkal dol-
goztam addig, de szerettem volna kilépni a kétdimenziós határok közül. Azóta ezek
a jellegzetes, festett vagy matricázott kis figurák végképp bevonultak a hitoktatás-
ba, s országszerte csak „hittanos bábukként” emlegetik õket.

Tekebábu formájú, esztergált fabábokról van szó. Méretük, formájuk, festésük
oly módon eltérõ, hogy rang-, nem- és korkülönbségeket lehessen velük érzékeltet-
ni. Különleges jellemzõk arra is utalnak, hogy a figurácska egyedi darab-e vagy va-
lamelyik csoporthoz tartozik.

HOGYAN RAKJUNK KI EGY BIBLIAI JELENETET
Elõször is megismertetjük a résztvevõkkel azt az alapvetõ tényt, hogy az egymástól
való távolság milyen üzeneteket közvetíthet a kapcsolatok szintjén (módszernek a
test- és mozgástapasztalati gyakorlatokat javaslom).

A szöveget jelenetekre osztjuk. „Snitt” ott legyen, ahol a szereplõk egymáshoz vi-
szonyított elhelyezkedése számottevõen változik.

A jeleneteket sorra vesszük; mindegyiknél kirakjuk a bábukkal a teljes „helyzetké-
pet”, s alaposan megvitatjuk minden egyes bibliai szereplõ szempontjából a térben
való elhelyezkedésének, viselkedésének jelentõségét.

Minden jelenetrõl készítsünk gyors vázlatot, hogy késõbb is megismételhessük
az elrendezést. Ha ezt a föladatot párhuzamosan végezzük kisebb csoportokban,
akkor össze is hasonlíthatjuk a különbözõ csoportok eredményeit.

Reflexió
A különbözõ csoportok egyazon jelenethez készült helyzetképei döbbenetesen eltérõek.
Egy-egy szöveg helymeghatározásai összekapcsolódnak a saját, emlékeinkben élõ
tér- és helyzetképekkel; a nõi és férficsoportok számára például egészen más szem-
pontok emelkedhetnek ki a szövegbõl.

Újfent hangsúlyt kap tehát, hogy a teológiai értelmezésnek is rugalmasnak kell
lennie, de semmiképpen sem tetszõlegesnek. Ez különösen akkor válik világossá,
ha a szinoptikus evangéliumok szövegeit rakjuk ki párhuzamosan. A helymeghatáro-
zások összehasonlítása közben igencsak szembetûnõek lesznek a teológiai vonatko-
zások.

EGY TÖRTÉNET KIRAKÁSA HÁROM PÁRHUZAMOS CSOPORTBAN
Szöveg: A sorvadt kezû meggyógyítása (Mk 3)
A helyzetképeket rögtön a gyógyítás utáni pillanatban hasonlítjuk össze (öt jelenet
közül az utolsó elõtti)

ESZTÉTIKAI ESZKÖZÖK



66 ESZTÉTIKA

A sorvadt kezű meggyógyítása (helyzetkép bábukkal)

Jézus szemben áll a farizeusokkal.
A meggyógyított ember a nép között áll.
Az emberek aránylag közel állnak hozzá, de nem
egészen egyfelé fordulnak.
Eme kiscsoport számára a legfontosabb Jézus vitá-
ja volt a farizeusokkal a szombat-törvény betartá-
sáról. Kérdésük az volt, hogy Jézus nemcsak szem-
léltetõ tárgynak használta-e a sorvadt kezû embert.

Jézus közel áll a sorvadt kezûhöz, és egészen feléje
fordul.
A férfiak és a fiúk meglehetõsen messzirõl veszik
õket körül.
Az asszonyok és lányok „kívül” állnak. A farizeusok
lánca zárja a Jézus körüli kört.
Ez a kiscsoport elsõsorban magával a gyógyítással
foglalkozott. Úgy gondolták, a farizeusokkal való be-
szélgetés annak volt a következménye, hogy az em-
berek a zsinagógában „elszigetelték” Jézust és a meg-
gyógyított embert – talán azért, mert éppen szom-
bat volt.

A farizeusok szoros frontot alkotnak.
A meggyógyított ember a többiektõl elszigetelten áll
középen.
A Jézus-figura fölborult, és a csoport aztán úgy is
hagyta, mert úgy érezték, ez a póz kifejezi Jézus bá-
natát, amelyet a jelenlévõk okoztak neki. A nép kissé
távolabb áll, csoportocskákba összeverõdve, mint-
ha tanácskoznának, sugdolóznának, vitáznának
vagy fölháborodva tárgyalnák az eseményeket.
A kiscsoport központi témája Jézus magánya volt,
hisz nem értették meg õt, és nem sokkal ez után az
esemény után keresztre is feszítették. A farizeusok
ekkor már eltökélték magukban, hogy végeznek vele.

A helyzetkép

B helyzetkép

C helyzetkép
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A MUNKA FOLYTATÁSA: A C HELYZETKÉP ELJÁTSZÁSA „ÉLŐBEN”
Módszer: Augusto Boal „bábu-színháza”28

Az elõbb említett csoport résztvevõi lelki tanácsadói és ehhez hasonló munkakörök-
ben dolgozó lelkigondozók voltak. A szöveg alapján megvitatták saját helyzetüket
is – gyakran érzik magukat gyámoltalan segítõknek, tanácstalan tanácsadóknak,
állandó ellentétben az intézménnyel.

A Boal-féle bábu-színházban a csoport szabad szerepjátékot játszik egy témára,
egy állóképbõl kiindulva, egészen addig, míg el nem jutnak egy elõre meghatáro-
zott, másik állóképhez. Vagyis: minden résztvevõ egy pontosan meghatározott pozí-
cióból indul, és a játék során kell eltalálnia a megadott záró pozícióba.

A mi szerepjátékunk vége felé Jézus keményen megütközött a farizeusokkal, akik
végig kérlelhetetlenek maradtak, s végül a Jézust játszó szereplõ bánatában összeros-
kadt.

A nép félénken félrehúzódott, sejtve, hogy a gyógyításból – hisz szombat van, s
itt vannak a farizeusok – még nagy baj is lehet. A „sorvadt kezû embert” egy nõ
játszotta. Jézus legelõször a farizeusokkal szállt vitába, és mikor végül összeros-
kadt, a nõ önkéntelenül is kinyújtotta felé addig görcsösen összeszorított kezét, hogy
fölsegítse. A következõ pillanatban fölkiáltott: Jaj, hiszen meggyógyultam!

A Jézust játszó szereplõ elsõsorban a farizeusokkal szembeni tehetetlenségét érezte
át, és a gyógyítást – melyet tudatosan nem határozott el, de mégis megtörtént – úgy
élte meg, mint saját tapasztalatainak jelképét: a gyámoltalan segítõ esetét. „Össze-
omlásával” akaratlanul közvetítette a döntõ üzenetet: nyújtsd ki a kezed!

Az asszony elõbb is többször megpróbálta már szétnyitni görcsösen összeszorí-
tott öklét, de úgy érezte, Jézus „segítsége”, õszinte figyelme nélkül nem képes erre.
Míg Jézus a farizeusokkal vitázott, õ úgy érezte, hogy a peremre szorult. Jézus össze-
roppanása azonban elterelte a figyelmét önmagáról, és megadta a gyógyító ösz-
tönzést.

A tudatosan el nem tervezett „esemény” mélyértelmû teológiai fölismerést tett szem-
léletessé: Jézus még veresége, keresztje által is gyógyít.

A bibliai történet továbbjátszása

Egy bibliai történet aktualitása nemegyszer az által nyilvánul meg, ha azt javasoljuk a
csoportnak, hogy szerepjáték keretében vigye tovább az eseményeket. Rendezhetünk
spontán szimulációs játékot szerepkártyákkal vagy megrendezhetjük a Jézus által meg-
gyógyított személyek fiktív találkozóját tíz évvel a kereszthalál után – ez utóbbi esetben
minden résztvevõvel részletesen dolgoztassuk ki az általa játszott személy élettörténe-
tét. (Emlékszem pl. egy Zákeusra, akit a Jézussal való találkozás után elhagyott a fele-
sége, mivel mint „tisztességes” vámos, igen sok bevételtõl esett el.)

2 8 L. Boal, Theater
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SZEREPJÁTÉK: „KORABELI” BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS A BIBLIAI SZÖVEGBEN
TÖRTÉNTEK UTÁN
Szöveg: A sorvadt kezû meggyógyítása (Mk 3)
Elõkészítés

– Szereposztás: kell egy Jézus, egy sorvadt kezû, egy tanú, különbözõ teológiai
irányzatokat képviselõ farizeusok, egy legfõbb bíró, egy vádló, egy védõ.

– A szereplõk kaptak idõt, hogy felkészülhessenek – egyedül vagy „eszmetársaik-
kal” együtt – a tárgyalásra.

– Megkapták a farizeusok (ezen belül külön a fundamentalisták), a Heródes-
pártiak, a hívõk és a betegek helyzetének megértéséhez szükséges társadalom-
és vallástörténeti információkat is.

– Végül berendeztük a tárgyalás helyszínét.

A játék lefolyása
Szabályos bírósági per zajlott le. Elõször a vádló beszélt, majd kikérdezték a tanú-
kat, aztán a „vádlottat”, a meggyógyult sorvadt kezût, Jézust pedig keresztkérdé-
seknek vetették alá. Ezután beszélt a védõ, majd a bíróság visszavonult ítélethoza-
talra. Végül a bíró kihirdette az ítéletet, Jézus pedig nem élt az utolsó szó jogával.

Reflexió
Jézus összeütközése kora társadalmával döbbenetes aktualitást nyert a játékban. A
személyes vonatkozások a szereppel való azonosulás miatt automatikusan bevonód-
nak a játékba, de vallási és politikai kérdésföltevésekre irányulnak. A háttértudás és
a gyors, éles, intellektuális gondolkodás kényszere ezúttal csak megerõsítette a hi-
teles átélést és az érzelmi töltetet.

„Aktualizálás” a bibliodrámában

Az aktualizálás különféle hangsúlyokat kaphat a bibliodrámában. Az aktualizálás nem
más, mint a személyes érintettség kifejezésének megformálása, az itt és most kontextu-
sában, sõt esetleg akár egy „üzenet”, „mondanivaló” megfogalmazását is magában fog-
lalhatja. A bibliodráma folyamatába illeszkedõen így határoznám meg az aktualizá-
lást: megteremtjük a keretföltételeket ahhoz, hogy szövegértelmezõ tekintetünk a „ma”
felé fordulhasson.

Végezetül pedig aktualizálásnak nevezzük egy szöveg közönség elé szánt, elterve-
zett „színrevitelét”. A bibliodrámában ez a közönség nem más, mint a plénum, a teljes
csoport, mely átélheti a kiscsoportok közösen létrehozott „alkotásait”: az elõadást,
vernisszázst, koncertet, kabarét, a terem mûvészi átformálását, a rituálét vagy ünnepet.
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Példák az aktualizálásra

SZIMULÁCIÓS JÁTÉK A „KELLÉKES SZÍNHÁZBAN”
Spontán aktualizálás a bibliodráma-folyamat közepén
Szöveg: Az adógaras (Mk 12)
Elõzmények: a megelõzõ szakaszban az volt a föladat, hogy ki-ki válasszon ki egyet
a történetben szereplõ csoportosulások közül, amelyikkel azonosulna: nép, farizeu-
sok, zelóták, Jézus és a tanítványok.

Téma: létfontosságú szükségletek ütközése a törvény betûjével, a hatalom me-
revségével, az erõszakkal, a politikai viszálykodásokkal…

Kellékek: korona, cilinder, kalapok, tiara, barett, sisak, kepi; föliratos karsza-
lagok (diakónusszolgálat, rendõrség…); bankjegyek, részvények, számlakivonatok,
templomi és császári pénzérmék; kenyér, palackok, csomagok, gyertyák; ruhada-
rabok; könyvek, Biblia, oklevelek, igazolványok; szimbolikus jelek: piros szívek, ke-
resztek…

Szabályok: a jelenet manapság játszódik. Minden résztvevõ néhány kellék segít-
ségével lép be a játékba, határozza meg a szerepét.

A szereplõk hamar csoportokat alkotnak, s a rendelkezésre álló asztalok, szé-
kek, takarók segítségével „helyeket” építenek maguknak. Kisvártatva „falak” is meg-
jelennek: a konfrontáció jelei.

Aztán a csoportosulások kapcsolatfölvétellel kezdenek próbálkozni.
Mivel a kellékek nem egyenlõen vannak szétosztva, hamarosan követelések fo-

galmazódnak meg. Esetünkben a jelenet fõ témája a létfontosságú szükségletek üt-
közése a törvény betûjével, a hatalom merevségével, az erõszakkal.

Reflexió
Emlékszem, a piros szív-szimbólumok sokáig hevertek parlagon, míg végül a va-
gyontalanok fölfedezték õket. Sikertelenül próbálkoztak azonban azzal, hogy a szí-
veket csereértékként ajánlják föl: „Szeretetet és hûséget kínálunk egy munkahely-
ért.” Viszont megvásárolni sem lehetett a szíveket a „pénzért szexet” jelszóval. Egy
szegényekbõl álló kolóniának rengeteg szíve volt, de hát „szerelembõl nem lehet meg-
élni”. Erõszakos fölkelés is volt a pénz és a hatalom ellen. Azok a játékosok, akik „a
szegénység és a hatalom közt álló” személyeket testesítették meg, diakónusi, egyhá-
zi és szociálpolitikai akciókkal próbálkoztak. Elkerülhetetlenül konfrontálódtak
azonban az elfogultság kérdésével, és identitásválságba kerültek.

A játék lerántotta a leplet egy közkeletû tévedésrõl, mely szerint Jézus szava –
„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené” – egyszerû hasz-
nálati utasításként értelmezhetõ. Elfogadhatóbb az az értelmezés, mely szerint „Ne
adjátok a császárnak azt, ami az Istené”, de ez sem ment föl a szituatív felelõsség
alól, és senkit nem véd meg a „kereszttõl”.

A szöveg szereplõivé való „átváltozás” és a spontán játék folyamata óhatatlanul
konfrontálta a játékosokat a társadalmi-politikai realitással. Jézushoz hasonlóan
kétszínû kommunikációval és politikai csapdákkal találták szemközt magukat.
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A játék kétszeres részesedést jelent: egyrészt a játszás, a „tegyünk úgy, mintha”
örömét, mulatságát, másrészt pedig azt, mikor tetten ér bennünket a játék. „Játsza-
ni csak komoly eshetõségekkel lehet.” „Minden játszás játszottság.”29

AKTUALIZÁLÁS MINT A MAI HÉTKÖZNAPOKRÓL SZÓLÓ SZEREPJÁTÉK
A kiscsoportban kidolgozott közös alapgondolathoz (scopus) az életbõl vett jelene-
teket kell keresni, s a plénum elé állítani.

Útmutatás a kiscsoportoknak
– Állítsák össze a szereplõk listáját.
– Fogalmazzanak minden szereplõ számára rövid, ám pontos életrajzot.
– Beszéljék meg a szöveg által fölvetett problémákat, esetleg az elképzelhetõ meg-

oldásokat is (a szöveg alkalmazása a mai életviszonyokra).
– A játék konkrét részletei csak az elõadás során bontakoznak ki – nemritkán

magukat a játékosokat is meghökkentve.
– Utána megbeszélés: rávezetés a pontos észlelésre, a nézõk érzéseinek visszajel-

zése, és csak aztán kezdjük elemezni, hogyan értelmezõdött a szöveg a játékban.

AKTUALIZÁLÁS MINT TUDATOSAN KIDOLGOZOTT JELENET A BÚCSÚESTÉN
A kiscsoport föladata

– A szöveg egy szabadon választott vonatkozását, összefüggését ültessék át egy
ma játszódó jelenetbe.

– Nem szerepjátékról van szó, hanem „színházi” eszközök tudatos használatáról.
– Válasszák meg az elõadás megfelelõ mûfaját (párbeszéd, pantomim, tánc, ál-

arcos játék stb.).
– Tervezzék el, formálják meg, próbálják el az elõadást, kellõ idõt és gondot

szánva rá (itt segíthet a fölismerés, hogy az eszközök korlátozása elõsegíti a
mondanivaló világosabb megjelenítését).

– Adják elõ jelenetüket a többieknek.

ÁLARCOS JÁTÉK EGY KÉP ALAPJÁN – ELŐADÁS A BÚCSÚESTÉN
Szöveg: A vak Bartimeus meggyógyítása (Mk 10,46–52)
Elõzmény: az egyik résztvevõ egy olyan képet festett, melyen maszkszerû arcok vol-
tak, a szemük helyén különbözõ szimbólumokkal. Ezek a résztvevõ életében fonto-
sabb szerepet játszó vakság-fajtákat jelképezték. Az egyik, aránylag normális arc
homlokára, a szemei fölé még két jókora „fõszemet” festett (õ maga nevezte így).

Elhangzott egy parafrázis is a szöveghez, mely egy mellékszereplõt vezetett be: a
vak ember kedvesét, aki szintén jelen volt a gyógyításnál.

Javaslat az egyik kiscsoport számára:
– A parafrázis alapján alkossanak eljátszható elbeszélést a következõ témára: a

vakság különbözõ fajtái.

2 9 Gadamer, Wahrheit, 101. o.
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– Állítsák össze a szereplõk listáját.
– Kartonból készítsenek álarcokat az említett kép alapján.
– Alakítsák ki a jeleneteket.
– Fogalmazzák meg az elbeszélés fölolvasandó szövegét.

Az eredmény (a kész szöveg):
Bartimeus vak fekete egy fehér országban. A fehérek alamizsnát vetnek neki, mivel
így könnyíthetnek vallásos lelkiismeretükön. Az ország fehér királyának van egy lá-
nya, aki azonban nem egészen fehér, hanem „szürke”. Apja parancsára fátylat kell
hordania. Ezenfölül még egy pár „fõszemet” is rákényszerít az apja, amelyekkel a
lány kénytelen úgy látni, ahogy õ (ezt a motívumot a képbõl vették).

Saját szemével csak éjszaka lát jól.
A királylány és a vak ember között szerelem szövõdik. Éjjelente a híd alatt ta-

lálkoznak.
Egy szép napon nagy hírû gyógyító érkezik az országba. Bartimeus titkos kíván-

sága váratlanul teljesül: visszanyeri látását. Elõször a természet szépségét látja meg,
aztán az emberek igazságtalanságát.

Kérdezõsködni kezd. Csakhogy a fehérek országában nemkívánatos személy egy
fekete, aki ráadásul még lát és kérdez is. Üldözni kezdik, meg is verik.

Menekülés közben egy folyóhoz ér, s a víztükörben megpillantva magát rájön,
hogy nem olyan, mint a többiek. Jézushoz indul, megkérdezni, hogy tûrnie kell-e az
igazságtalanságot, ha látva látja.

Az elfátyolozott királylány dermedten figyeli kedvese változását, és egyelõre nem
fedi föl kilétét. De rádöbben, hogy apjának szemléletmódja igazságtalan. Letépi hom-
lokáról a „fõszemeket”, és ledobja fátylát. Ott áll szürkén, gyakorlatlan saját szemé-
vel – „fekete napnak” néz elébe. Õ is meg akarja keresni a Jézushoz vezetõ utat.

Reflexió
A játékba két motívum is bekerült a kiscsoport megelõzõ munkájából: egy szemé-
lyes probléma, a domináns apa, aki rákényszeríti lányára a maga látásmódját, és a
politikai vakság, a rasszizmus témája.

Az elbeszélést igen gondosan fogalmazták meg, és sötétben olvasták föl. A meg-
felelõ pillanatokban fényszórók gyúltak föl, és megvilágították az új és új élõképbe
rendezõdött álarcos játékosokat.

Bibliodráma mint előkészület a nyilvánosság számára
szánt előadáshoz

Eredményorientált bibliodráma-munka
Külön terület az olyan bibliodramatikus megformálás, amely a folyamatból kiemelhe-
tõ, gyülekezet vagy közönség elõtt bemutatható „terméket” hoz létre. Más, újfajta esz-
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közök, más hitelesség és meggyõzõ erõ válik szükségessé az elõadás konkrét helyzeté-
ben. A bibliodráma-színház nem egyszerûen bibliai tárgyú színjáték, mint pl. a betle-
hemesek nagy része. A bibliodrámából kifejlesztett elõadás ennél jóval több.30

Bibliodráma a színjátszókörben
Egy dolog az, ha a bibliodráma-folyamat részeként szcénikus, aktualizáló elõadásra
kerül sor, és más, amikor olyan csoport dolgozik egy bibliai szöveggel, amely nemcsak
egy bibliodráma-szemináriumra jön össze, hanem azzal a speciális céllal, hogy a szöveg-
bõl alkotott játékot majd nyilvánosság elõtt is elõadja. Ez az utóbbi típusú színrevitel is
szorosan kötõdik a bibliodrámához, mivel a bibliai szöveg elõadására való fölkészülés
megköveteli a komoly elmélyülést. Semmi olyat nem lehet „kitalálni”, amit az ember
maga nem élt át valamilyen formában, vagy nem képes valóságosan, elevenen elképzelni.

Az ilyen eredményorientált bibliodráma-munkában elõtérbe kerül a leendõ közön-
ség érdeke, az, hogy a csoport milyen mondanivalót szeretne közvetíteni, és ehhez mi-
lyen eszközök volnának a legmegfelelõbbek.

Az ember csak akkor kényszerül valóban tisztázni magában azt a dolgot, amelyrõl
úgy hiszi, hogy ismeri, hogy megérintette õt, ha másoknak is el akarja mondani, meg
akarja mutatni. Egy elõadás esztétikai föltételei egyben föltételei a világos mondaniva-
lónak is. Éppen a nyilvánosság felé tett lépés az, ami a bibliodrámát újfent elmélyíti.
Ezen elmélyülés elemeit most csak utalásszerûen sorolnám föl:

– Továbbfejlesztjük a testgyakorlatokat, az alapvetõ gyakorlatokon, a testészlelésen
és mozgástapasztalatokon kezdve, a tartalmi és imaginatív gyakorlatokon át a
testtel és mozgással való kifejezés gyakorlásáig és a közös játékig.

– Hosszan improvizálunk, és a rögtönzéseket a lehetséges nézõközönség szempont-
jából beszéljük meg.

– Az elõzõleg festett képeket jelenetbe ültetjük át.
– Élettörténetet írunk a bibliai szövegek szereplõinek és új mellékszereplõket talá-

lunk ki.
– Alkalmazzuk Augusto Boal módszereit, amelyek állóképekbõl indulnak ki – szo-

borszínház, bábuszínház.31 Ezek emlékeztetnek a föntebb leírt fabábus játékra.
Mivel az ilyen típusú munka túlmegy a bibliodráma-alapképzés keretein, itt nem

ismertetem részletesen a drámapedagógiai módszereket, egy példát azonban megemlí-
tenék, mely a könyvünkben újra és újra visszatérõ gyógyítási történethez (Mk 3) kap-
csolódik.

3 0 A bibliai színházat ilyen értelemben bibliodrámának tekintik Rissenben és Frankfurtban. Vö. Bibel-
theater, Materialheft 43 der Beratungsstelle für Gestaltung von Gottesdiensten und anderen Gemein-
deveranstaltungen.

3 1 L. Boal, Theater
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ÁLARCOS JÁTÉK A „RÖGTÖNZÉSEK SZÍNHÁZÁBAN”  „A SORVADT KEZŰ
MEGGYÓGYÍTÁSÁRÓL”.
A „rögtönzések színháza” (Mitspiel-Theater) önmagában véve is bibliodramatikus
elemnek tekinthetõ, mivel a fõszereplõk mellett a nézõtérrõl önként jelentkezõk ala-
kítják a többi szerepet. Belépnek a mesélõ által „vezetett” játékba, a történetet részt-
vevõként élik meg, és játékukkal maguk is alakítják, s így izgalmas, eleven folya-
matban élik át a szöveget.

A spontán álarcos játék nem olyan nehéz, mint hinné az ember, mivel az álar-
cosok nem beszélnek, és lassú, jelzésszerû mozgással, akár csak egy oda- vagy el-
fordulással is igen látványos hatást érhetnek el. A Bethelben gyakran vesznek részt
a játékban fogyatékosok is.

Elõkészítõ munka a színjátszó körrel
– Középkori minták alapján elkészítettük az álarcokat, és színes pamutból egy-

szerû jelmezeket varrtunk.32

– Bibliodramatikus megközelítéssel, a föntebb leírt módszer szerint kidolgoztuk
a zenével kísért álarcos játékot és megírtuk a fölolvasandó elbeszélést. Az összes
mellékszerepet nézõkkel akartuk eljátszatni. Nagy vonalakban elterveztük a
játékot, és megépítettük a jelzésszerû díszleteket, világosan elkülönítve a törté-
netben elõforduló helyszíneket.

– Egy rögtönzéshez szokott zenekar eltervezte a kísérõ improvizációkat.

Elõadás egy tágas téren
– Középen építettük föl a zsinagógát, kapuval, elõtérrel és oltártérrel. Ki volt

jelölve a Heródes-pártiak helye. Jézusnak és tanítványainak kívülrõl kellett ér-
kezniük, a farizeusoknak szintúgy. A mesélõ mikrofonon át biztatta a nézõket,
hogy jelentkezzenek a kísérõszerepekre (nép, tanítványok, templomszolgák, kol-
dusok).

– A színjátszó csoport bemutatta a kulcsjeleneteket, és kipróbáltatta az önkénte-
sekkel az álarcviselést. Elmagyarázták mindenkinek a jelenetek tartalmi össze-
függéseit is.

– A mesélõ a fölolvasott szöveggel és a helyzetre való reagálásával mindenkit
játékra buzdított. Az elbeszélés leírta a szereplõk érzéseit, gondolatait is, úgy-
hogy az önkéntesek játéka is igen hatásos lett. A zene csak erõsítette a játékot.

Ez a fajta, térben kibontakozó játék, amelyben legelsõsorban a bibliai történet
változó konstellációi válnak nyilvánvalóvá, a nézõket is bevonja, bevezeti – ha tet-
szik, hát bibliodramatikus módon – a szövegtérbe.

A játék után beszélgetés következett az önkéntesekkel, akik az elõadás során egy-
fajta mini-bibliodrámát éltek meg.

3 2 L. Riemer, Maskenbau und Maskenspiel

ESZTÉTIKAI ESZKÖZÖK
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Ezzel a címmel a teljes bibliodrámát foglalom össze.
A bibliodráma tervezése és kivitelezése is a test- és mozgástapasztalatokból indul ki.
Minden föladat és javaslat közös lényege az, hogy a fölismeréseknek, tapasztalatok-
nak, hitnek és kételynek egyaránt egészleges (holisztikus) kifejezést adjunk – vagyis olyat,
amelyben a testiség is benne van. A bibliodráma résztvevõje testével, lelkével és szelle-
mével a szövegtérben mozog, megtestesíti a szöveg drámáját, alkotó alakításával jel-
képpé és költészetté lényegíti az átélt tartalmakat.

Éppen ezért jogosan mondhatjuk: mindeme történéseknek rituális jellege van. Nem-
csak megtörténnek, nemcsak beteljesednek, de hatnak és alakítanak is. Megbizonyoso-
dást nyerünk belõlük – vagy egészséges kételyt. A reflexió számára csak utólag válnak
elérhetõvé.

Ezek a történések a jelenbe hozzák, megjelenítik mindazt, ami távolinak, transz-
cendensnek tûnik.

A bibliodráma-folyamat liturgikus-rituális esemény, a szó legtágabb, teljes és spiri-
tuális értelmében. (A „rituális” szónak tehát ne szûkösebb értelmére gondoljunk, ne a
hétköznapi értelemben vett szertartásokra, amelyek akár a kényszeresség jellegét is
ölthetik – ez semmiképpen nem kívánatos a bibliodrámában.)

LITURGIKUS-RITUÁLIS FORMÁK A BIBLIODRÁMÁBAN

Az itt következõ fejezet a bibliodráma egyes liturgikus-rituális elemeit mutatja be. Akár
külön fejezetet is szentelhettünk volna ezeknek, pl. a „szcénikus dimenzióhoz” hasonló-
an. Csakhogy ezúttal nem valamely esztétikai médiumról van szó, amilyen a hang, a
szín, a színpadi jelenet, hanem olyan színre vitt cselekvésekrõl, amelyeket a csoportnak
szánunk, a csoporttal együtt hajtunk végre, és amelyek különbözõ esztétikai eszközö-
ket foglalnak magukba.

A bibliodrámát (a gondos elõkészületek és levezetés ellenére is) az eleven, spontán,
kreatív részvétel élteti. Ezzel ellentétesnek tûnhet a vezetõk által elõre eltervezett és
közösen „színre vitt” rituálé. Csakhogy, a színháztudományhoz hasonlóan, itt is különb-

Megtestesítés, megjelenítés,
sűrítés-átköltés, megbizonyosodás
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séget tehetünk a drámaszöveg, a színrevitel munkája és az elõadás folyamata között. A
színház voltaképpen csak az elõadáson, a közönség elõtt valósul meg, mivel a produk-
ció és a befogadás egybeesik. Ehhez hasonlíthatjuk a bibliodráma liturgikus-rituális
elemeit is, amelyeknek eljátszója és közönsége ugyanaz. Ezáltal lesz az egész hiteles,
ezáltal válnak a szavak éppen a kimondójuk számára hihetõvé. A hagyományos, meg-
szokott szavak és cselekedetek is új életre kelnek így.

Mindnyájan tudjuk, hogy korunkban milyen mély csömör és közöny kapcsolódik a
liturgia fogalmához. Ugyanakkor tanúi vagyunk annak a vágynak is, amely sok mai
ember – elsõsorban nõk – szívében újult erõvel támad föl a spiritualitás iránt. A biblio-
drámában azt tapasztalhattuk, hogy a csoportok hálásan elfogadják, sõt tovább is fej-
lesztik a fölkínált rituális formákat, amennyiben a következõ föltételek teljesülnek:

– A csoportban meghitt bizalom alakult ki a közös „munka” során.
– A vezetõi team bizalommal van a csoport iránt.
– A „liturgia” szorosan kapcsolódik a közös munka témáihoz.
– A javaslat nem erõszakos.
– A megfogalmazások nyitottak, megengedõk.

A tudatosan színre vitt rituálé – különösen a folyamat elején vagy zárásánál – teher-
mentesíti az egyes embert és megerõsíti a közösségben. A tehermentesítéshez fontos,
hogy az egész esemény „irányítva” legyen. Az ötletet vezessük be világosan, magyaráz-
zuk el, esetleg próbáljuk is el a rituális mozdulatokat, és a szertartás alatt is adjunk
érthetõ, de nem erõszakos utasításokat, nonverbális jeleket. Az ismeretlen rituálé ugyanis
szorongással terhel meg, a meg nem értett rituálé pedig kényszeredettséggel. A folya-
mat kezdetén nyitottsághoz segíthet és támogathat a bibliodráma-rituálé. A folyamat
végén összefoglalást, tehermentesítést, búcsút, köszönetet, megbizonyosodást és áldást
jelenthet, sõt, ha szorít az idõ, esetleg még az utolsó visszacsatolást is helyettesítheti.

Ha rituáléval akarjuk zárni a bibliodráma-folyamatot, akkor helyes már korábban
is – esetleg már a kezdet kezdetétõl – bevinni a folyamatba a rituális elemeket. Van-
nak, akik szabályos „kezdõrituálét” is kidolgoztak.

A rituálé ismétlések által alakul ki. Szavakból és „szimbolikus” mozdulatokból áll,
amelyeket egy adott összefüggésben meggyõzõnek érzünk.

Példák rituális bibliodráma-elemekre

A BIBLIODRÁMA-RITUÁLÉ
Ezt a rituálét eredetileg kísérletnek szántam egy olyan csoportban, amely bizonyta-
lan és szorongó volt az új módszerekkel szembeni elõítéletei miatt. A rituáléval sze-
rettem volna világossá tenni számukra, mirõl is van szó a bibliodrámában és mirõl
nem – magyarán lelki támasznak szántam.

RITUÁLIS FORMÁK
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1. lépés (kiinduló helyzet)
– A résztvevõk nagy körben állnak, kb. lépésnyi távolságra egymástól.
– Karunkat a mellünkön keresztezzük, és „befelé”, önmagunkba tekintünk.
Szöveg (nem rögzített)
Eljöttem ide, és magammal hoztam a létem titkát, melyet egyedül Isten ismer.
Sok minden van bennem, ami tudattalan, és sok minden, ami tudatos.
Mindennek egy része kapcsolatba fog kerülni a bibliai szöveggel és a többiekkel itt.
Egyedül rajtam áll, hogy ebbõl mennyit akarok közölni velük.
Létem titkát itt épségben megõrizhetem.

2. lépés
– Egyet lépünk a kör közepe felé.
– Fölemeljük a kezünket, és tenyerünket kifelé fordítva a szomszéd tenyeréhez érintjük.
Szöveg
A bibliodráma-folyamatban egy csoport résztvevõi találkoznak össze.
Megérintjük egymást, de minden kényszertõl mentesen. Senki sem fogja le, rán-
gatja vagy taszigálja a másikat.
Az érintés energiafolyamot indít meg. Ha zárjuk a kört, az energia áramolni kezd.
Ez a bizalom, az egymásra nyitottság köre. A tér, a közös játék tere, mely mind-

nyájunkat megvéd.

3. lépés
– Még egyet lépünk befelé, úgy, hogy most már szorosan egymás mellett állunk.
– Fölemelt kezünket magunk elõtt keresztezzük, úgy, hogy jobb tenyerünket a

bal oldali szomszédunk bal tenyerével érintjük össze, bal tenyerünket pedig a
jobboldali szomszéd jobb tenyerével.

– Mialatt a szöveget hallgatjuk, kezünkkel szelíd nyomást közvetítünk jobbra és balra.
Szöveg
A bibliodráma folyamatában lépésrõl lépésre közeledünk a középpont, a Biblia

szövege felé.
Minél közelebb érünk hozzá, annál érezhetõbbé válik érintettségünk, kapcsola-

tunk önmagunkkal, a többiekkel és a szöveggel.
Lehet, hogy túlságosan is belebonyolódunk.
Mozgalmasság vár ránk, magasfeszültség, intenzív élmények, de talán nyomasz-

tóak is.
Mulatság mindenképpen lesz a dologban.
Senki senkit nem tart vissza. Megvan a lehetõségünk, hogy újra eltávolodjunk.

4. lépés
– A láncot föloldjuk, egyet hátralépünk, és megint széttárva emeljük föl a kezün-

ket, lazán érintve két szomszédunk tenyerét.
Szöveg
A csoporttal való kapcsolat segít, mindaddig, amíg újra le nem válunk róla.
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5. lépés
– Még egyet hátralépünk, és mellünkön keresztezzük a karunkat.
Szöveg
Mindnyájan hazatérünk, visszük magunkkal lényünk titkát. Talán megérintettek,

talán valamelyest meg is változtattak a bibliai szöveggel átélt tapasztalataink.

Reflexió
Ezt a módszert egy amatõr színjátszó körtõl tanultam; õk az elõadás elõtt alkal-
mazták szöveg nélküli, néma rituáléként, hogy ráhangolják magukat a közös mun-
kára. Rég ismerték már ezt a szertartást, ezért nem volt szükségük szavakra.

Átvettem tõlük az ötletet: a mozzanatok és érintések sorrendjét, a közös légzést
és az impulzusok összehangolását.

Ahhoz nem fûlik a fogam, hogy bármilyen rögzített szöveget terjesszek. Aki sze-
retné átvenni a rituálé ötletét, az fogalmazzon hozzá saját szöveget. Fontos és
begyakorlandó viszont a sorrend. A ritmus könnyen kialakul a közös légzésbõl, és
ebbõl levezethetõ a lépések üteme is. Annyira rá lehet hangolódni a rituáléra, hogy
végül csukott szemmel is végig tudjuk csinálni.

LÉLEGZÉSRE ALAPOZOTT MEDITÁCIÓK
„Lélegzés-imával” elõször Heidemarie Langernél találkoztam. Langer mondta a szö-
veget, melyben „Ábrahám, Sára és Hágár áldásáért” fohászkodott (1Móz 16), a cso-
port pedig a légzés ritmusában követte szimbolikus mozdulatait.

Ebbõl már levezethettem magamnak a dolog alapját: a ki- és belégzés ritmusá-
hoz igazodva karunkkal és egész testünkkel mozdulva kitárjuk és becsukjuk magunkat
fölfelé, lefelé, befelé, kifelé, elõre és hátra.

LÉGZÉS-MEDITÁCIÓ
Textus: A sorvadt kezû meggyógyítása (Mk 3)
Mozgás Szöveg (nem rögzített)
Belégzés, karunkat fölfelé fordított Kitárom kezemet az ég, az Isten felé,
tenyérrel fölemeljük.

Levegõt benntartjuk, kezünket a mel- elfogadom, amit kapok,
lünkön keresztezzük, majd kilégzünk. és szabad vagyok egészen.

Karunkat kitárjuk elõrefelé, mintha Kitárom magamat a világ felé,
üdvözölnénk valakit. Belégzés. és elfogadom, amit találok benne,

Karunkat magunkhoz szorítjuk, kitartok,
mintha átölelnénk valakit.
Benntartjuk a levegõt.

A levegõt kifújjuk, s kezünket közben és újra fölszabadulok.
tenyérrel lefelé a föld felé nyomjuk.
Légzés szünetel… da capo…

RITUÁLIS FORMÁK
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Háromszor ismételjük el a meditációt, hogy a csoport igazán megismerhesse,
átérezhesse és megtapasztalhassa.

Én csak az elsõ alkalommal szoktam a szöveget elmondani, mikor bevezetem a
gyakorlatot. Aztán arra kérem a résztvevõket, hogy a második és harmadik alka-
lommal a saját légzési ritmusukban csinálják végig, és gondolják hozzá a maguk
szövegét.

LÉGZÉS-IMA
Téma: istenképek
A karmozdulatok és hajolgatás – fölfelé, lefelé, magunk felé, magunktól el, elõrefelé
és hátrafelé – maguktól adódnak a szövegbõl. A be- és kilégzés soronként történik.
Szöveg (variálható):

Odafönt keresünk –
És a mélybõl szólsz hozzánk.
Odabent kérdezünk –
Te kívülrõl felelsz.
Elölrõl várunk –
Erre hátba taszítasz.
Sarkon kell fordulnunk, (itt megfordulunk)
Hogy megtaláljunk.
A mélybe ásunk –
Akkor fölülrõl jön az áldásod.
Odakint keresünk –
És belülrõl felelsz.
Rettegünk, hogy szembejössz velünk –
Akkor átölelsz hátulról.
Szabad sarkon fordulnunk,
Hogy megtaláljunk. (itt visszafordulunk)

RITUÁLIS KÖRMENET A SZÖVEGEN ÁT
A meditációnak ezt a formáját Samuel Laeuchlinál láttam elõször, azóta sokszor
kipróbáltam és variáltam is.

Két idézet a témához: „A rítus hordoz minket” (S. Laeuchli)33 és „A szöveg a tera-
peuta” (H. Fallner).34

Bevezetés
A rituális menet a csoport vezetett, néma meditációja a szövegtérben, illetve a szö-
vegtéren át. Célja, hogy a résztvevõket a konfrontációból, vitából, érintettségbõl
kiemeljük és még egyszer visszavezessük a teljes szöveghez.

3 3 Ezt a mondatot nemegyszer hallottam S. Laeuchlitól. Hogy pontosan mit ért rajta, ehhez l. Laeuchli,
Spiel, 147. o.

3 4 Hasonlóképpen sokat hangoztatott és idézett mondás a szövegközpontúság és terápia viszonyáról a
bibliodrámában.
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Néma, elmélkedõ körséta, olyan, mint a szerzetesek sétája a kerengõn, nem mint
a rabok körbetrappolása a börtönudvaron. A vezetõk meditatív mondatok és kérdé-
sek segítségével végigvezetik a csoportot a szöveg toposzain (stációk, szereplõk, hely-
zetek), belsõ képeket és emlékeket idézve föl.

A szöveg szakaszait énekelt „refrén” választja el egymástól, hogy a résztvevõk
elbúcsúzhassanak belsõ képeiktõl, és megnyílhassanak az új képek számára. A ve-
zetett, irányított séta a meditáció egy formája, amely egyaránt megengedi a „belsõ
átélést”, illetve a szöveghez fûzõdõ személyes kapcsolat távolságtartóbb, énvédõ „tu-
domásulvételét”. A vezetés módja és szerkezete ebbõl adódik.

A „rituális menet” olyankor alkalmas módszer, amikor hasznosnak és lehetsé-
gesnek érezzük a szöveghez való záró, összefoglaló „visszatérést”. Olyan résztvevõkkel
lehet végrehajtani, akik föl vannak készítve – és hajlandók is – arra, hogy meditál-
va körbe sétáljanak (szövegtõl és intenzitástól függõen) mintegy 30-60 percen át (2-
4 kilométer). Természetesen szabad „kiállni” is, de ez esetleg zavarhatja a csoportot.

Föltételek
– Olyan terem, amelyben a „zarándokok” csoportja kényelmesen tud körbejárni,

anélkül, hogy kénytelenek volnának egymáshoz érni.
– Olyan terem, melynek akusztikája zavartalan szöveghallást tesz lehetõvé.
– Elõ kell készítenünk a csoportot az irányító szöveg szakaszait elválasztó „ref-

rén” közös éneklésére.35

A rituális menet
– A csoport kimért léptekkel elindul, és idõvel beletalál a menet közös, kényel-

mes tempójába.
– A meditáció irányítása (mely a szöveg toposzaira irányul) a szöveg „tájának”

imaginációjával kezdõdik. Ez teszi lehetõvé a szövegtérbe való belépést. Az irá-
nyító szöveg elsõ szakasza (és aztán a többi is) a zsoltárokból ismert „szela”
éneklésével zárul (ez a „refrén”). A meditáció irányítása a bibliai szövegre vo-
natkozzék, de a csoportfolyamatot se hagyja figyelmen kívül. Példának okáért
kezdhetjük ehhez hasonlóan: „Megérkezünk arra a helyre, ahol…”

– Az irányító szöveg képzettársításokat kelt a szóban forgó hellyel kapcsolat-
ban, és ez lehetõvé teszi a személyes kapcsolódást a bibliai szöveghez. Esetleg
mozdulatokat is ihlethet, a Mk 3 például kézmozdulatokat. Minden egyes sza-
kaszában elhangzanak olyan visszatérõ kérdések, melyek a személyes ima-
ginációt serkentik: „Mi jut errõl eszembe? Mi ismerõs ebbõl? – Mi és ki tart
velem ezen az úton? Mi vagy ki kísér jobbról? És balról? – Mit hagyok magam
mögött? Mit hagyhatok el? Mi az, ami velem jöhet?”

3 5 Javaslatom: énekelje a csoport a zsoltárokból ismert „szelát”. Az elsõ szótagot két negyed ütemre
énekeljük, a másodikat egy fél ütemre, így énekeljük háromszor egymás után, negyedszerre pedig az elsõ
szótag egy negyed ütemre jöjjön ki, a másodikat pedig nyújtsuk el (szé-é-la, szé-é-la, szé-é-la, szünet,
sze-lááá): Elõször énekelje elõ a vezetõ, aztán az egész csoport ismételje el háromszor, hogy jól begya-
korolják.

RITUÁLIS FORMÁK
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– Az utolsó szakasz után visszavezetjük a csoportot a jelen idõ és tartózkodási
hely valóságába.

– Az imagináció végeztével a menet lassan leáll.

Liturgikus színrevitel

A mai gyakorlati teológia számára nem idegen az istentiszteletnek olyan „viselkedéstu-
dományi” fölfogása, mely szerint az nem más, mint térben és idõben, helyekkel, utak-
kal, személyekkel dolgozó „színrevitel” (Inszenierung). Az egyházi nyelvhasználatban
ez a kifejezés még nem nyert polgárjogot, de a bibliodrámában szívesen hivatkozunk
rá, mivel a drámai megformálás nem más, mint színrevitel.

Élményszerű ismerkedés a szöveggel – Lk 24,13–35

(Dietrich Redecker)
Példámat egy olyan bibliodráma-szemináriumból hoztam, mely húsvét körül játszódott.
A szöveg meditatív, liturgikus megközelítését mutatom be rajta.

Egy továbbképzõ központ két szomszédos helyiségében két csoport dolgozott egy-
idejûleg ugyanazon a szövegen. A szerzõ ezt a lehetõséget próbálta kihasználni arra,
hogy a résztvevõkkel meditáció segítségével érzékeltesse a szöveg „térbeli jellegét”. A
meditatív sétát úrvacsorával egybekötött pihenõ szakította meg. Témája a tanítványok
útja volt Emmausba és vissza.

Elõkészítés
A szöveget A3-as lapokra nyomtatjuk. Mindkét teremben gyertyát, kenyeret, virágos
ágakat készítünk az asztalra, és egyelõre letakarjuk.

A liturgia menete
Meditáció, a másik terem fölkeresése, megpihenés, a kenyér megtörése, a szöveg kiosz-
tása, a „saját vers” kiválasztása, séta a kertben, páros munka, beszélgetés, plénum.

Kezdés
Mindenki csöndben ül vagy guggol szerte a teremben, a földön.

BESZÉLÕ „Minden út, amelyre ráléphetünk, reményeket és vágyakat tartogat. Ha Je-
ruzsálembe tartunk, akkor reménységgel járunk. Jeruzsálem az Isten kö-
zelségét jelképezi. Gyertek, induljunk Jeruzsálembe!”

Szünet
BESZÉLÕ „Mindnyájan fölkerekedtünk, engedtünk a csábításnak, elindultunk. Ki vagy

mi volt az, aki, ami erre az útra csábított?
Vajon együtt indultam valakivel? Vagy valaki után szaladtam? Vagy csak
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úgy lõdörögtem? Keresztül kellett vágnom magam? Meneteltem? Vagy csak
fölpillantottam, de aztán helyben maradtam? Esetleg egyszerûen csak men-
degélek?
Mik a reményeim?
A reményem, a vágyam vajon nyílt várakozás, vagy pedig megrögzött ra-
gaszkodás érdekeimhez?
Tekintetem a valóságra irányul-e vagy pedig eszméim szemüvegén át szem-
lélem a világot?
Eddig hogy voltam ezzel?
Aki így lát, az nem ismerheti föl Jézust.
Ha a saját eszméim, ötleteim után futok, az még mûködhet is, egészen
addig, míg szembe nem ütközöm valamivel, míg fájdalmasan nyilvánva-
lóvá nem válik számomra, hogy semmi sincs úgy, ahogy vártam.
Az elsõségre való igyekvés a kereszten a vereség tapasztalatává válik.
A gyõzelem reménye a kereszten a vereség tapasztalatává válik.
Az Isten iránt táplált elvárások, követelések is átfordulnak a kereszten:
kiviláglik annak szükségessége, hogy magunk cselekedjünk.
Mi marad hát?
Visszatérhetek oda, ahonnan jöttem, vissza egészen az anyaméhig;
magamba fordulhatok, míg már nem is látok mást, csak önmagam szû-
kösségét;
vagy fölkerekedhetek, hogy új életet keressek.”

Szünet
BESZÉLÕ „Mögöttem minden kihalt – merre növekszik új élet?”

Utasítás, más hangon:
„Aki szeretné, mondhatja velem.”

MINDNYÁJAN „Mögöttem minden kihalt – merre növekszik új élet?”
BESZÉLÕ „Kérlek, lassan keljetek föl, és figyeljetek arra, amit tapasztaltok.

Nézzetek lefelé, érzékeljétek, hogyan álltok.”
MINDNYÁJAN „Mögöttem minden kihalt – merre növekszik új élet?”
BESZÉLÕ „Elkezdhettek járkálni, de közben figyeljetek arra, mit érzékeltek, nézze-

tek még mindig lefelé, és próbáljátok meg érzékelni, mi van mögöttetek.”
MINDNYÁJAN „Mögöttem minden kihalt – merre növekszik új élet?”
BESZÉLÕ „Járkálás közben keressetek egy párt, de ne szemmel, csak érzékeléssel.

Menjetek tovább kettesben, figyeljetek, mit érzékeltek a párotok felõl, a
másik oldalról, és mit hátulról.”

MINDNYÁJAN „Mögöttem minden kihalt – merre növekszik új élet?”
BESZÉLÕ „Álljatok meg egy percre, és idézzétek föl, mit éltetek át!”

Szünet
MINDNYÁJAN „Mögöttem minden kihalt – merre növekszik új élet?”
BESZÉLÕ „Tegyétek kezeteket a párotok hátára, figyeljétek, mit éreztek, aztán in-

duljatok el megint, kezetekkel egymás hátán.”

RITUÁLIS FORMÁK
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MINDNYÁJAN „Mögöttem minden kihalt – merre növekszik új élet?”
BESZÉLÕ „Járkálhatok itt körbe-körbe, de tovább jutok, ha új tereket keresek ma-

gamnak, ha elindulok tovább.
Ha továbbmegyek, figyelmesen rá kell hangolódnom az átmenetekre.
Menjetek el az ajtóig, ott álljatok meg, és érzékeljétek az ajtót!”

MINDNYÁJAN „Mögöttem minden kihalt – merre növekszik új élet?”
BESZÉLÕ „Az úton, de leginkább az ismeretlen, új vidékeken és az átmeneteknél tá-

maszra, kíséretre lesz szükségem.”

Itt elénekeljük a már ismert kánont: „Maradj közöttünk, mert esteledik, már nyugvóra
hajlik a nap”.

Utasítás
„Lépjetek át az ajtón a másik terembe!”
(A csoport átmegy a másik terembe.
Itt idõközben egy segítõ levette a leplet az asztalról, s meggyújtotta a gyertyát, így a
terembe lépõk gyertyavilágnál pillanthatják meg a terített asztalt, s rajta a keresztfor-
mában elhelyezett kenyeret.)

MÁSIK HANG „Nézzétek, figyeljétek meg mindazt, ami ebben az új teremben fogad ben-
neteket, és telepedjetek le az asztalhoz!”

(A segítõk mindenkinek adnak egy-egy darab kenyeret, a következõ szavak kíséreté-
ben: „Végy életet ebben a kenyérben!” A kenyér elfogyasztása és némi elmélkedési idõ
után lassan és hangosan fölolvassuk a Lk 24,13–35-öt.)

BESZÉLÕ (kis csönd után így folytatja): „Milyen remények és vágyak élnek bennem
most?”

Utasítás
„Öt perc szünetet tartunk most, ki lehet menni a kertbe. Jó volna, ha egyelõre még nem
beszélgetnétek. A szünet után gyertek vissza!”
(A szünetben a segítõk mindkét teremben virágos vagy bimbós ággal és égõ gyertyával
díszítik az asztalokat.)

Utasítás a csoportoknak a szünet után:
„Olvassátok át még egyszer a szöveget. Van-e olyan hely, ami valami miatt megra-

gadja a szemedet? Olyan vers, ami különösen hozzád szól?
Mindenki írja ki magának ezt a verset vagy szakaszt, és hozzátok összefüggésbe a

szöveggel megélt élményeitekkel.
Ki-ki tanulja meg kívülrõl a maga versét, szövegrészletét.”
Magányos munka.
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BESZÉLÕ „A Jeruzsálembe vezetõ út kifelé visz.
Keljetek föl, menjetek ki az ajtón, és ki-ki találjon magának egy párt a
másik csoportból. Mutassátok meg a verseteket, s beszélgessetek róla, mit
mond nektek ez a vers.” (Fél óra idõt kapnak.)

A résztvevõk visszatérése után, újra abban a teremben, ahol az egészet elkezdtük.
Kérdés:

– „Mi változott meg számomra az út bejárása közben? Mi változott meg bennem
magamban és abban, ahogy a többieket észlelem?

– Gondolkodjatok el ezen, és tapasztalataitokból rajzoljátok rá a változás jelképét a
szöveglapotokra!”

– Megbeszélés hármas kiscsoportokban.
– „Jelképbemutatás” – a plénum elõtt ki-ki egy mondatot vagy szót mond a maga

jelképéhez.
– Végül pedig „hangszõnyeget” (cluster) éneklünk, amelybe bele lehet mondani, ki-

áltani, énekelni a jelképekhez talált szavakat, mondásokat.

Összefoglalás
A helyzethez alkalmazott meditációs szöveghez társítjuk az egyéni munkát, a kiscso-
portos beszélgetést, és a személyes érintettség tudatosítását. A résztvevõk végül össze-
foglalóan megfogalmazzák érintettségüket, amennyiben választ adnak a meditációs
szöveg refrénjében mindenki számára föladott kérdésre. A „hangszõnyeg” egybeköti a
személyes és a közösségi megtapasztalást.

Ebben az összefüggésben nyilvánvalóvá válik az asztal, a kenyér, a gyertya, a virág
és a szimbolikus mozdulatok jelentése. A „rendes” húsvéti istentisztelethez képest ez a
bibliodramatikus színrevitel a liturgia „újjáélesztését” jelenti.

Az „ünnep” a bibliodrámában

Ha idõnk engedi, és a résztvevõk szeretnék, a bibliodráma-szemináriumnak szép lezárása
lehet a szövegtérben lejátszódó „ünnep”: Pompás megkoronázása a közös munkának,
és nagyszerû megformálása az adott szövegszakasznak. Itt mindenféle-fajta kreatív
megformálás elképzelhetõ: „terített asztal ellenségeim szeme elõtt”, „lábmosás”, „for-
rásünnep” (Jn 4 vagy 1Móz 16). Az ilyen ünnepség az ünnepi istentisztelethez hasonlít-
ható. Ha a bibliodráma-szeminárium vége vasárnapra esik, akkor adja magát az isten-
tiszteleti forma – ezt akár a helyi gyülekezetnek is fölkínálhatjuk.

A nagyszabású esemény gondos elõkészítést kíván: csoportokra oszolva, munkameg-
osztással, a folyamatra irányultan tervezzük el a közösségi ünnepet a bibliai szövegbõl
levezetett tematika alapján. Minden elemét egyéni vagy csoportmunkával alkotjuk meg,
bizonyos dolgokat esetleg be is kell tanulni, gyakorolni.

A vezetõ team dolga a rendezés és szükség esetén a koordináció, de nyitottnak kell
maradniuk a meglepetések iránt is.
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Az ünnep megformálása: tér, költészet, jelképek,
színjáték, zene

1. A tér kialakítása/installáció
Ha bibliodramatikus ünnepre készülünk, a tér kialakítása is sokmindenben kötõdhet a
szöveghez: utakkal, helyszínekkel, elemekkel, tárgyakkal… Bevethetünk minden olyan
eszközt, mely a megtestesítést, megjelenítést, a sûrítést/átköltést és a megbizonyoso-
dást szolgálhatja: gondosan válasszuk ki az ünnep terét, tereit, esetleg elõre eltervezett
sorrendben a kinti és benti tereket, a megvilágítást és az árnyékot, a színeket, díszítést,
kellékeket, székeket és asztalokat, a szabad mozgásra hagyott, illetve a nézõk/hallga-
tók számára fönntartott tereket.

A rendelkezésre álló tér berendezése egyrészt legyen alkalmas az ünnepség megtar-
tására, másrészt ne zavarja a házban dolgozó többi csoport terveit.

2. A költõi szövegek megalkotása
Az elõzetes megbeszélésen meg kell egyezni a szövegek lényegi tartalmában és mûfajá-
ban: fölolvasás – recitálás – jelenet – a bibliai szöveghez kötõdõ egyéb szövegek: para-
frázis, meditáció – imák, közelebbrõl: panasz, hálaadás, könyörgés, dicsõítés – dal-
szövegek…

3. „Szimbolikus cselekvések”
Elsõ helyen áll maga az ünnepélyes keretek között folyó evés és ivás (válogatott finom-
ságok, gyertyafény, zene), melyet beszédek és fölolvasások kísérnek – vagyis „ünnep”.

A bibliodramatikus elõkészületekhez hozzátartozik az ehhez szükséges dolgok be-
szerzése, megvásárlása, elkészítése is.

Másodsorban: a szöveggel kapcsolatban álló, példázatjellegû cselekvések „színrevi-
tele” – mint pl. „lábmosás”, „megkenés” vagy egyéb, „kitalált” jelképes cselekedetek.

A liturgikus hagyományból merítve az egyszerû közös étkezést ünnepi lakomává,
agapévá, szentséggé lehet fokozni.

4. A „jelenetek”
Ha bibliodrámánk erõsen az esztétikai észlelésre irányul, kézenfekvõ, hogy a végén
aktualizálásként színjátékká, jelenetté formáljuk érintettségünket, illetve, ha a csoport-
folyamat úgy kívánja, készíthetünk ellenszöveget, kabaréjelenetet is.

A jelenet átveszi a prédikáció szerepét (és ez semmiképp nem a vezetõk prédiká-
ciója!).

5. „Zenei megformálás”
Ez a lehetõség a résztvevõk adottságaitól és lelkesedésétõl függ, valamint attól, hogy
milyen hangszerek állnak rendelkezésre, és a csoportot mennyire nyûgözi le a saját vagy
hagyományos zene útján történõ önkifejezés.



85

Megtestesítés, megjelenítés, sűrítés-átköltés, megbizonyosodás
Az emberi kultúra kezdetén képek és kultikus cselekedetek fejezték ki a világról, Isten-
rõl és a közösségrõl szerzett tapasztalatokat. Ezek a képek és cselekedetek voltak a
megjelenítés és a tapasztalatátadás eszközei, médiumai: „a megfoghatatlan a képben
vált megfoghatóvá, fölfoghatóvá”36 és a kultuszban újra átélhetõvé.

A cím négy fõ igéje mind olyan aspektusát tükrözi a cselekvésnek, mely hatásra, változ-
tatásra irányul, és amely erõsen „bejátszik” a bibliodrámában is. A megtestesítés, meg-
jelenítés, sûrítés és megbizonyosodás a bibliodráma fontos jellemzõjét írja körül: a
szcénikus dimenzió mélyebb jelentését.

A megtestesítés, megjelenítés, sûrítés és megbizonyosodás egyben az istentisztelet és
a szentségi ünnep eleven szíve is. Az egyes felekezetek teológiai értelmezései lehetnek
eltérõek, de mindegyiknek lényege az Isten megjelenítése a liturgikus cselekvésben. Mikor
az úrvacsoránál elhangzanak a szereztetési igék és kiosztják a kenyeret meg a bort,
akkor voltaképpen egy bibliai esemény „megjelenítése” zajlik. A „szimbolikus” cselek-
mény azonban több puszta megemlékezésnél, mivel eleven hatóereje van.

Az úrvacsora ünnepe tehát ilyen értelemben bibliodramatikus eseménynek tekinthe-
tõ. Ha bibliodrámát játszunk az úrvacsoráról szóló szöveghez, a csoportfolyamat eb-
ben a szövegtérben indul meg, és lezárása lehet az úrvacsora megünneplése (a megfe-
lelõ szereztetési igékkel és szertartással).
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A bibliodráma kiindulópontja a teljes ember a maga egzisztenciális helyzetében. Az ember
teremtmény, az Isten képe mása.

Csak látszólag lehet „földarabolni” testre, lélekre (pszichére) és szellemre.
Az ember közösségben él, szociális és társadalmi kontextusban. Csak látszólag le-

het „kiemelni” ezekbõl az összefüggésekbõl. Az ember azonos a saját történetével. A
férfi és a nõ egyedi, sajátosan jellemzõ életutat jár be. Története a testében és lelkében
van elraktározva, mintegy „fölhalmozva”: Az élet szociális és társadalmi kontextusai-
ban végbement személyes, egyedi fejlõdése és a pillanatnyi élethelyzetébe való illeszke-
dése igen konkrét módon fejezõdik ki beállítottságában, tartásában és találkozásaiban.
Személyes, egyedi fejlõdése az életében eddig elõfordult szociális és társadalmi kontex-
tusok során, valamint a pillanatnyi élethelyzetébe való illeszkedése mind igen konkrét
módon kifejezõdik beállítottságában, tartásában és (személyközi) találkozásaiban.
Ebben a kifejezõdésben világosan megmutatkozik, átélhetõvé és fölismerhetõvé válik
minden siker és sikertelenség, minden egyenesség és kacskaringósság.

Mindezt figyelembe véve a bibliodráma nem is lehet másmilyen, csakis egészleges,
folyamatszerû és interdiszciplináris. Kiinduló- és viszonyítási pontja az ember, Isten
teremtménye, a közösségben és élete történeti és pillanatnyi összefüggéseiben.

A Biblia a teremtésrõl és a teremtettségrõl szól, az útról, mely élet és az életrõl,
amely út. A Biblia emberi szavakkal, kifejezésekkel és leírásokkal szól arról, ami volt,
és ami vár ránk, amik vagyunk és amit magunktól elvárhatunk, ami megígértetett ne-
künk, és ami nem.

A Biblia tudósításai egzisztenciális helyzetekbõl szólnak és egzisztenciális helyze-
tekbe szólnak bele. Egzisztenciális szöveg tehát, harmóniájában és diszharmóniájában
egyaránt: az ember életterében megjelenõ spiritualitás.

A bibliodrámában a szöveg az a tér, felület, keret, amelyben az önmagunkkal és
másokkal való találkozásaink lezajlanak. Szöveg-tér nélkül nincsen bibliodráma.

A bibliodráma koncepciója

KONCEPCIÓ
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Az egészleges és folyamatszerû bibliodráma négy egymásra épülõ szinten valósul
meg:

1. A szövegtér: a bibliai nyelv mint mozgás, jelenet, üzenet és evangélium.
2. Az emberi találkozások: kontaktus, kommunikáció, kapcsolat és dinamika.
3. A bibliodráma útja: ráhangolódás, kísérletezés, reflexió, távlat.
4. A folyamat „térképe”: a szöveg és összefüggései, beállítottság és hit, tapasztalatok

Istenrõl és az emberekrõl, megtestesítés és mozgás, koncepció, módszerek és eszközök.

A SZÖVEG MINT TÉR, JELENET ÉS ÜZENET

A választott bibliai szöveg a mérték és vezérfonal a bibliodráma irányultsága, fókusza,
valamint a módszerek és eszközök kiválasztása számára. Sok minden lehetséges, de
semmi sem tetszõleges, véletlenszerû. A bibliodráma-vezetõ team számára nagy kihí-
vás, hogy sokszínû megközelítési lehetõségeket alakítson ki. A szöveg tematikus alap-
koncepciójából kiindulva kell a módszereket, eszközöket eltervezni és kivitelezni. A
szöveg igen sok és igen pontos „kapaszkodót” kínál az alapkoncepció és a módszertani
irány kiválasztásához.

FOLYAMAT

Az egészleges bibliodráma mint folyamat

BIBLIODRÁMA-FOLYAMAT

bibliai szöveg/bibliai összefüggések,
életrajzi összefüggések,
történelmi összefüggések,
társadalmi összefüggések,
teológiai összefüggések,
életirányítás, spiritualitás,
istenélmény, emberkép,
test- és mozgásélmények,
koncepciók, módszerek, eszközök

A SZÖVEGTÉR

 mozgások jelenet üzenet evangélium

AZ EMBERI TALÁLKOZÁS

kontaktus kommunikáció kapcsolat dinami-
ka

A BIBLIODRÁMA ÚTJA

belemerészkedés kísérletezés reflexió távlat

A FOLYAMAT TÉRKÉPE
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A kommunikáció nem más, mint mozgás

Egy követõkrõl és tanítványokról szóló szöveghez:
A tartáshoz kapcsolódó szavakkal, változatokkal dolgozunk: meg-tartani, tartózkod-
ni, tartalmazni stb…

A különbözõ írásmóddal is kihangsúlyozott különbségek megfigyelhetõk a szavak
testi, energetikai jellegû koncentrációjában, pl. megtartani, olyan értelemben, hogy
magunknál tartani, nem elengedni, illetve olyan értelemben, hogy megõrizni, mondjuk
a pusztulástól. Tartózkodni, mint visszahúzódni, nem részt venni valamiben, illetve tar-
tózkodni, mint jelen lenni valahol.

A biblia nyelve a test és a találkozások nyelve, erõsen test- és mozgástudatos. A
bibliodramatikus test- és mozgásgyakorlatokhoz minden bibliai szövegben megtalál-
hatjuk az alapvetõ tartásokat és célra irányuló mozgásokat. Ezt próbálom az itt kö-
vetkezõ példával megvilágítani, amennyiben meditatív-költõi reflexiókat adok egy szöveg
mozgás- és találkozássorozatához. Egy ilyen végigelmélkedésbõl igen jól le lehet vezet-
ni az adott csoport és csoportfolyamat számára a megfelelõ test- és mozgásgyakorlato-
kat és a belsõ megtapasztalás megfogalmazásait.

Poétikus meditáció: A szöveg mint mozgás

ALAPVETŐ MOZGÁSOK A SZÖVEGTÉRBEN AZ „IRGALMAS SAMARITÁNUS”
TÖRTÉNETÉBEN (Lk 10,25–37)
„Ekkor…”
– így kezdõdik a történet. (A német szövegben: „lásd” – a ford.)
Ebbõl veszem ki a szöveg alapállását és a belõle következõ mozgásokat.
Aki látni akar, annak ki kell nyitnia a szemét.

A szem kinyitására elõbb-utóbb a behunyása következik, mint autonóm, ösztö-
nös reakció.

Csak kinyitni, olyan nincs. Csak becsukni, az sem mûködik. Mindkettõ a meg-
merevedést, a halált jelentené önmagában. A szem nyitása és csukása egzisztenciá-
lis mozgás, magát az életet jelenti.

„…elõállt egy törvénytudó…”
Elõáll. Tesz róla, hogy meglássák. Lehet, hogy õ maga szûk látókörû, rögzült

gondolkodású ember. Most mégis a többiek figyelmének középpontjába kerül. Mit
akar láthatóvá tenni?

A hangját hallatja:
„…kérdezte…”
„Jézus” figyel és „kérdez”

Rövid, ám hangsúlyos beavatkozás:
„Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?”

Jézus tudomásul veszi az írástudót, odafigyel rá. Elfogadja õszinteségével, szûk-

KONCEPCIÓ
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látókörûségével és igazáról való megingathatatlan meggyõzõdésével együtt. Meg-
érti, mit akar. Érti, milyen fenyegetõnek érezhet minden változást, s hogy mennyi
biztonságot merít az érintetlenül konzervált dogmatikából, az õsöktõl hagyományo-
zott parancsolatokból és hitigazságokból.

Az pedig „válaszol”, idézi az Írást.

Jézus megerõsíti:
„Helyesen feleltél; tedd ezt, és élni fogsz.”

Blamálta ezzel az írástudót? Leleplezte gondolkodásának szûkösségét?
Vagy az élet és identitás iránti vágyát tárta föl…

és egyszersmind merevségét…
félelmét a megmozdulástól?

„Õ viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól:
De ki a felebarátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki…”

Jézus egy jelenetet tár föl elõtte, egy élethelyzetet. Az élet nem dogmatikus tér-
kép, nem szónoki vita – más és sokkal több is ennél.

Az itt következõ példabeszédben egy „leskelõ rés” tárul föl elõttünk, amely látha-
tóvá teszi a kérdés és a válasz analóg szintjét, ha a szöveg hallgatása közben a ben-
ne található igéket képzeletünkkel és lehetõleg mozgásosan is átéljük, végrehajtjuk.

„Egy ember…
ment…
le… …-bõl… …-ba…
és …eset…
kifosztották…
meg is verték…
elmentek…
ott hagyták félholtan”
„Történetesen egy pap ment azon az úton…”

Az egzisztenciális kihívást jelentõ mozgások mindig szituatívak, tervezhetetle-
nek, „történetesen” esnek meg.

„… meglátta…”… és nem vette tudomásul.
El van foglalva, lefoglalja a föladata, teendõje, célja, akármi is legyen az, tehát

nem nyitott, épp elég dolga van önmagával és a saját életével.
Jézus nem ítéli el, nem moralizál. Ilyen az élet. Van, hogy csukva vagyunk, nem

vagyunk képesek megnyílni a ránk váró találkozásokra. Ilyenkor nem tehetek mást,
továbbmegyek. Látok, de nem érinthet meg, amit látok, még kevésbé egy „néma si-
koly”. Védem magamat, a saját túlélésem érdekében. Lehet, hogy az én sebem is túl
súlyos, lehet, hogy magam is elvesztettem a talajt a lábam alól… És ez másokkal is
megtörténhet:

„Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre,
de amikor meglátta, elkerülte…”

Nem volt hozzá tere, ereje, hogy felebarátjává váljon.
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Jön másvalaki, egy samaritánus. Utazik, célja, oka van az útjának. Mindezen-
közben mégis nyitott arra, ami a saját cél- és életirányán kívül történik. Az üzenete-
ket, kiáltásokat (a némákat is) és a kérdéseket a saját élete összefüggésébõl hallja
meg. Az útszakasz az élet része, mégsem egyetlen célja, mértéke az egész életnek. A
samaritánus nyitott marad, nem zárja be a saját perspektívája, nem zárják körül a
gondjai sem, képes észlelni, tudomásul venni.

„… és meglátta, megszánta.”
Megérzi a „rezonanciát”, „együtt rezeg” a jelenettel, a szituatív találkozással…

lehet, hogy nem mindig képes erre, ma azonban… most (!) azonban jelen van a
helyzetben azon ember számára, aki ott hever.

„Odament, olajat és bort öntött sebeire,
és bekötötte azokat…”

Megnyílik, megérintõdik… belemegy a helyzetbe… közelebb megy, érintésközel-
be… olajat (a külsõ közelség és gondoskodás jelképe) és bort (a belsõ közelség, gon-
doskodás jelképe)… tölt a sebeibe… bekötözi a sebesültet.

Még többet is tesz, mint amennyit a helyzet okvetlenül megkövetel…
„… feltette õt a saját állatára…”

Ha hagyjuk magunkat megérinteni, megilletni, annak következményei vannak.
Komoly erõfeszítést, energiát igénylõ föladat egy élettelen testet az öszvérre emelni
– teljesen egyedül, segítség nélkül. Nagyon nehéz, de ott, abban a helyzetben mégis
lehetséges. Az egzisztenciális kapcsolat energiát, erõt is ad, nehogy idõnek elõtte
újból elzárkózzunk.

„… elvitte egy fogadóba, és ápolta”.
A samaritánus biztos helyre viszi a beteget, s még ott is marad vele egy darabig.

A megérintõdés és a biztonság helye csak megtapasztalható a kapcsolatban, de nem
közölhetõ.

A samaritánus tisztázza, mi a teendõ. Továbbra is úgy jár el, mint aki kötelessé-
gét teljesíti. Nem lép ki a felelõsségbõl, sem a sebesült helyzetében való osztozás-
ból. Mégis képes elengedni védencét, és továbbindulni a maga útján.

A történteket megtarthatja felelõsségteljes emlékezetében, nem kényszerül felej-
teni, sem elfojtani.

Hagyja magát megállítani, megáll, mégis megmarad a maga útján, a maga élet-
céljánál.

A nyitottság képessé tesz a helyzetekbõl adódó (szituatív) szükségszerûség észle-
lésére, tudomásulvételére, anélkül, hogy föladnánk saját irányunkat, identitásunkat.
A zártság leszûkíti észlelésünk körét, s elszigetelõdéshez, végsõ soron vészhelyzet-
hez vezet. A történet mindnyájunkat egzisztenciális kérdés elé állít: Ki vagyok én, és
mi az, ami megmarad? Ez volna, ami maradandó? Mi az élet célja, s mi az élet
értelme?

Itt véget is ér az „analóg perspektíva”. Újra a kiindulóponton vagyunk. A „leskelõ
rés” esélyt adott a fölszabadító látásra:
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„Mit gondolsz, e három közül
ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?
Õ így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá.”

Megváltozott perspektíva, megváltozott viszonyulás dereng itt föl.
A további élet során ez a nyitottság csak szituatív módon lesz megtapasztalható.

„Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj.”
Talán megéled te is, hogyan nyithatja meg az embert a látás a mások szükségére.
Annak élménye, hogy felebaráttá válhatok, életre szóló és életszerû. Nem tervez-

hetõ, nem tanulható, nem kikényszeríthetõ.

A test- és mozgásgyakorlatok kialakításához véleményünk szerint szükséges, hogy a vezetõ
team az egész szöveget végigmozogja és „a saját bõrén” megtapasztalja. A szöveg moz-
gásba hoz és ösztönzéseket ad. El is igazít bennünket, hacsak nem telepedünk rá és
nem bénítjuk meg a saját „elképzeléseinkkel”. Milyen ösztönzéseket ad az emberek és
csoportok beállítottságához, testtartásához, mozgásához, találkozásához, az Istennel
való kontaktushoz?

A mozgékony és mozgósító exegézis – melynek során újra meg újra mozgásba hoz a
szöveg, és újra meg újra végigmozogjuk – esélyt ad arra, hogy valóban megérintsen a
szöveg, s ne csak mi próbáljuk gyámoltalanul és sikertelenül „összetapogatni”.

A mozgás nem más, mint kommunikáció

Abból indulunk ki, hogy az élettapasztalatok mindenki testében bevésõdnek, nyomokat
hagynak maguk után, majd az aktuális élmények hatására a mozgásban testi kifejezõ-
dést keresnek. Az ember önnön tapasztalatainak megtestesítése. Belsõ beállítódásunk
hatására a testtartásunkkal fejezzük ki nyilvánvalóan ezt a tapasztalatot, s ezzel befo-
lyásoljuk az interakciós történéseket, a kontaktusélményeket is. Ami ki nem mondott és
fölfoghatatlan, az a testtartás és mozdulatok kifejezõ erejének aktiválásával észlelhetõ-
vé, átgondolhatóvá válik, sõt lefordítható lesz a fogalmi, reflektálható kommunikáció
nyelvére is.

A különbözõ rendszerek (családok, csoportok, intézmények) is megtestesítik ki nem
mondott témáikat, konfliktusaikat a testtartások, az interakciók módja, a hangulatok
és a kórképek segítségével. Ezt a megtestesítést a rendszeren belül is „megszólaltathat-
juk”, ha a tudatosítás folyamatát terápia, tanácsadás támogatja, s értelmezések segít-
ségével világosabbá teszi. A folyamatorientált bibliodráma a célirányos test- és moz-
gásgyakorlatok, a kreatív eszközök, gyakorlatok, kísérletek segítségével a diagnoszti-
kára, intervencióra és a célok fölülvizsgálatára irányíthatja egy egész csoport figyelmét.

A bibliodráma-vezetõknek meg kell érteniük, hogy vezetõi szerepükben részint meg-
figyelõk és diagnoszták, ugyanakkor viszont befolyásolják is a folyamatot, és így része-
sei a bibliodramatikus történésnek.

A folyamat során a vezetõ team nyíltan is beavatkozhat: szóvá tehetik a különbözõ
testtartásokat, megvizsgálhatják õket a hátterükben meghúzódó belsõ beállítottságok,
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kulcsélmények, alapvetõ gyerekkori tapasztalatok szempontjából. Rákérdezhetnek: Mi
akadt itt el és hogyan történt az elakadás? Milyen kihatással van ez most, és milyennel
a rendes hétköznapi élet során?

Belsõ beállítottságainkat élményeink alakítják: földolgozottak és föl nem dolgozot-
tak egyaránt. Ezek merülnek föl újra testtartásainkban s abban a módban, ahogy sze-
mélyközi kapcsolatainkat alakítjuk. Testtartásaink és a kapcsolatainkban tapasztalha-
tó kontaktusfolyamatok a belsõ beállítottságok mintázata szerint alakulnak. Abban a
módban, ahogy az emberek találkozásaik során viselkednek, testtartásukban, gesztu-
saikban, oda- és elfordulásaikban egymással való kapcsolatuk jellege fejezõdik ki. A
belsõ és külsõ mozgások egymástól függenek, igen szoros összefüggésben állnak. A belsõ
rezdülések kihatnak a tartásra, a másokkal való érintkezésre. A külsõ, megfigyelhetõ
mozgás is hatással lehet a belsõ beállítódásra, elõsegítheti változását. Mi a bibliodrá-
mának test- és mozgástapasztalatra irányuló válfaját ûzzük, eme fölismerések alapján.

Az érzékenyen vezetett test- és mozgásgyakorlatok mindenki számára lehetõvé te-
szik a saját állásponttal való közvetlen kapcsolat megteremtését.

Az álló- és mozgóképek alkotása lehetõvé teszi a viszonyok és vonatkozások kons-
tellációjában bekövetkezõ változások (akár a csoporton, akár egy belsõ jeleneten be-
lül) és dinamikájuk földolgozását. Ennek lényeges föltétele a mozgások aktiválása/
energetizálása.

A test- és mozgástapasztalatnak két fontos aspektusa van a bibliodrámában: a bel-
sõ, kapcsolati jellegû mozgások tudomásulvétele (külön az egyes résztvevõk és külön a
vezetõ team részérõl), és az ebbõl következõ aktiválás, a kifejezés kíméletes fölerõsíté-
se, világosabbá tétele.

Bibliai szövegek: a jelenetbe kódolt üzenet

A bibliai szöveg nemcsak digitális nyelvi közlés, hanem eleven jeleneteket ír le, melyek
ember és ember vagy ember és Isten között zajlanak. Egzisztenciális jeleneteket, ame-
lyekben a honnan és hová, a miért és minek kérdései merülnek föl, az „alámerülés” és
az „újra fölbukkanás” jeleneteit, mélységes erejû élet-mozzanatokat. Tele vannak mai
életünkre utaló analógiákkal, amelyeket meg kell ragadnunk, ha azt akarjuk, hogy a
szöveg megérintsen és mozgósítson.

Ha belebocsátkozunk a szövegbe és a benne foglaltatott jelenetbe, azzal egyszers-
mind saját életünkbe bocsátkozunk bele. A szöveg jelenetében üzenetek rejlenek, me-
lyeknek tisztasága, következetessége olykor egyenesen rémítõ, máskor pedig meghök-
kentõ erõvel követelnek toleranciát, szélesebb látókört, emberséget. Üzenetek, melyek
az embert társadalmi felelõsségében szólítják meg, s üzenetek, melyek az egyes sze-
mély becsületességére, õszinteségére, tisztességére hivatkoznak. A bibliai szöveg üze-
nete, eszenciája gyakran az egyes ember legszemélyesebb helyzetéhez talál, máskor
viszont csoportosulások, intézmények szociális helyzetéhez. Az üzenet gyakran a cse-
lekmény helyeiben (topoi), fogalmaiban, szereplõiben és markáns személyiségeiben, a
párbeszédek módjában és stílusában vagy a szcénikus mozgásban rejtõzködik.
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A szöveg elõször metakommunikatív dimenziójában mutatkozik meg (kijelentések
a kapcsolatokról: Isten–ember, ember–Isten, ember–ember). A bibliodramatikus folya-
mat során a személyes érintettség és a megfelelések hatására ez élménnyé válik, s a
saját életvalóság keretében is láthatóvá és hallhatóvá teszi az üzeneteket.

Az üzenetek hatása a bibliodrámában gyakran rendkívül erõs.
A megérintõdés nemegyszer fájdalmas. A ki nem mondott búcsúkat végre ki kell

mondani. Igazságtalanságok elevenednek föl. Önnön szûkösségünk nyilvánvalóvá lesz.
Gyakran viszont fölszabadító az érintés. Gátlások oldódnak föl, konfliktusok elevened-
nek meg, s válnak elfogadhatóvá. Mindennek megvan az ára. Milyen valutával fizetek?
Az elvesztett kapcsolat helyreállása fölszabadító. Az energia többé nem pazarlódik
védekezésre, távoltartásra. Szemügyre vehetem magamat, sebeimet, emberi arculato-
mat. Isten teremtményeként újra elindulhatok utamon, s belebocsátkozhatom a mások-
kal való kapcsolatokba, illetve megküzdhetek a meglévõ kapcsolataimban. Megeleve-
nedem magam is, amennyiben új szándékot fogalmazok meg élethelyzetem következõ
lépéséhez. Nem más ez, mint „életre való szabadság” a felelõsség jegyében, vagyis megélt
evangélium.

Ha engedem magam a szövegtõl megérinteni, ha megnyílok az üzenetre, az a szük-
séges eligazodás kezdete lehet. Az evangélium itt a közös, személyes és mélyebb kap-
csolatban, tapasztalatcserében válik megfoghatóvá.

A szöveg a terapeuta. Ha belépünk a szövegtérbe, találkozunk egymással és viszo-
nyulunk egymáshoz, az lehetõvé teszi a megelevenedést, a gyógyulást és az érést. A
folyamatorientált bibliodráma során a szöveg kifejlik elõttünk, kibontakoztatva üzene-
tét, a mai életvalósághoz szóló evangéliumát.

A bibliodráma tervezésének és megvalósításának alapvetõ mértéke a szöveg a maga
összefüggéseivel.

AZ EMBERI TALÁLKOZÁS

Azok a személyek, akik bibliodrámára adják fejüket, mind a maguk pillanatnyi élet-
helyzetébõl jönnek, s hozzák magukkal a történetüket. A bibliodráma a teljes embert
elfogadja, lelki, szellemi, testi létezésével, személyes, szakmai és társadalmi megha-
tározottságaival együtt. A szövegtérben helye van minden egzisztenciális, emberi szitu-
ációnak, amelyben kérdezünk, hiszünk, kételkedünk, avagy remélünk.

A bibliodrámában részt vevõk csoportja ideiglenesen „közösséget, gyülekezetet” al-
kot. A legkülönbözõbb származású emberek jönnek itt össze, különbözõ adottságok-
kal, reményekkel, vágyakkal és távlatokkal, hogy találkozzanak, és lassan-lassan kap-
csolatba kerüljenek egymással. Kezdõdik a folyamat.

A csoport személyes (személyközi) dinamikája és kapcsolatdinamikája szempontjá-
ból nagyon fontos, hogy munkakapcsolatok alakuljanak ki, melyekbõl idõvel erõs háló
jön létre. A bibliodráma nem „szociálromantika”. A szöveg a maga útján jut el az egye-
sekhez és a csoporthoz. Különbözõ, de okvetlenül nagyon mély szinteken gyakorol ha-
tást. Az eddigi beállítottságok, viselkedésminták, viszonyulások, kapcsolati kísérletek
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és látószögek most elmozdulnak. A szöveg, jeleneteivel és üzeneteivel visszhangot vált
ki a csoportból a kapcsolatok és interakciók terén. Az elbizonytalanodás, védekezés,
szorongás és az erõs érzelmekkel való szembesülés mind része a bibliodráma kibonta-
kozásának.

A belsõ vagy egymás közti konfliktusok nemegyszer válságos helyzetet idéznek elõ.
„Válság nélkül nincs kibontakozás.” A bibliodráma eredményei lehetnek: önmagunk
elfogadása, álláspontunk világos tudatosítása, a határok iránti érzék fejlõdése, szilárd-
ság és érettség a hétköznapi életben.

A szöveg, a csoport és a vezetõ team képezi a „munkateret”, amelyben a mozgásba
hozott tartalmak megkaphatják a nélkülözhetetlen tartást.

A bibliodráma munkakapcsolatainak kibontakozásához szükséges, hogy a találko-
zási élményekhez megfelelõ adagolásban a vita- és konfliktuskészség gyakorlásának
lehetõsége is hozzákapcsolódjék. Az ember kapcsolataiban, vonatkozásaiban élõ lény.
Ezt a jelenséget három interakciós fokra és minõségre osztjuk be. Minden „fokozatnak”
megvannak a maga lehetõségei és határai.1

1. fokozat: Kontaktus
A kontaktus olyan találkozás, mely nem jelent, nem igényel idõbeli folytonosságot. A
kontaktus itt és most történik. Ez a különbözõ emberi tartások és beállítottságok elsõ
összetalálkozása. Ahhoz, hogy hosszabb és intenzívebb élményfolyamatba bocsátkoz-
hassunk, fontos a kontaktus pontos és alapos földolgozása,

2. fokozat: Találkozás
A találkozás ismétlõdõ kontaktus, egyre növekvõ információ- és tapasztalatcserével. A
felek megtapasztalják a különbözõ beállítottságokat, tartásokat, földolgozási módo-
kat és szemléleteket. Egyre több a közös élmény. A találkozások idõvel elérnek arra a
pontra, ahol tisztán érezhetõk a további elhatárolódások, illetve belebocsátkozások.
Ez az érzékelés a csoport munkaszerzõdésének elõzménye.

3. fokozat: Kapcsolat
A kapcsolat nem egyéb, mint folyamatos találkozás, azzal a (kimondott vagy kimon-
datlan) szerzõdéssel a háttérben, hogy egymást a jelenleg érvényes határainkkal együtt
elfogadjuk és tiszteljük, illetve egymásra hangolódunk, hogy tágíthassuk határainkat.
Az együtt megélt folyamatban a közös élmények és az intenzív tapasztalatcsere hatásá-
ra bizalom és elkötelezettség fejlõdik ki.

Lényeges pont, hogy a vezetõ team igen pontosan érezze és szemlélje a kapcsolódá-
sok fokozatait. Ez szükséges a bibliodráma „munkaterének” kialakításához. Az élmé-
nyeket aktiváló módszerek gyakorta „megszólaltatják” azt, ami eddig nem volt kimond-
ható. A test- és mozgásészlelési gyakorlatokban a résztvevõk „testközelbe” kerülnek

1 Az itt használt fogalmak jobb megértéséhez l. még: Fallner, Kommunikation, 151–176. o.; vö. Rahm,
Einführung, 167. o.
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egymáshoz, s a határok megtapasztalása a mozgásban igen érzékeny, intenzív kontak-
tust jelent. Sok minden kerül most védtelen, kiszolgáltatott helyzetbe, s ezért szükség
van a biztonság légkörére. Éppen a nyitottság miatt kell szigorúan védeni az egyes ember
intim szféráját.

Sok minden azonban makacsul „zárva” marad. Nem is szabad „feltörni”. A védeke-
zésnek és ellenállásnak mindenki életében fontos szerepe és saját története van.

A munkakapcsolat során kialakuló bizalom, bizalmi kapcsolatok segítségével az
ember új kapcsolatot teremthet önmagával és másokkal. Kockázat nélkül nincs fejlõ-
dés, és a kockázat csak úgy kerülhetõ el, ha nem vállaljuk a belebocsátkozást és a bi-
zalmat.

A bibliodrámában a szerzõdés olyan munkakultúrát hoz létre, amely alkalmat ad a
szöveg- és csoporttérben adódó konfliktusokkal való kísérletezésre, s egyúttal minden-
kinek megengedi, hogy maga határozza meg haladása tempóját.

A BIBLIODRÁMA ÚTJA

A bibliodráma útja folyamatszakaszok formájában mutatható be. Az út már akkor
megkezdõdik, mikor a vezetõ team elõször összetalálkozik a szöveggel (attól függetle-
nül, hogy egy intézmény, a résztvevõk vagy maga a team választotta a szöveget, illetve
a témát). Ezután kezdõdik a tervezés és azon fölszerelések beszerzése, amelyekre szük-
ség lehet a csoporttal együtt megtett út során. Ez az elsõ szakasz addig tart, míg össze
nem gyûlik a csoport. Eddigi tapasztalataink szerint a bibliodráma útja minden eset-
ben elkülöníthetõ szakaszokra tagolódik (emelkedõkre, völgyekre, pihenõkre, csúcsokra,
kilátóhelyekre és célegyenesre), melyeknek mindegyikére rá kell hangolódnunk. Az elsõ
szakasz a résztvevõk kontaktuskeresésének idõszaka, melynek során igyekeznek ráhan-
golódni egymásra és a szövegtérre.

A következõ szakaszt a szövegtérben zajló együttes tevékenykedés és kísérletezés
fémjelzi. A további folyamat szempontjából fontos, hogy ismerõssé, meghitté váljon az
út ebben a „szöveg-tájban”, a vezetõ team módszerei és a test- és mozgásgyakorlatok.
Ehhez szükséges az ismétlés, gyakorlás, tudatosítás, lassítás, valamint a túlterhelés el-
kerülése.

Ebben a szakaszban a vezetõ team még igen erõsen strukturálja és vezeti a tevé-
kenykedést, kísérletezést és reflexiót. A belebocsátkozás, a szövegtérben végzett munka
és a csoport kapcsolatdinamikájának bizonyos lehetõségeit és határait a résztvevõknek
maguknak kell fölismerni, meghatározni, alakítani. Tilos manipulálni, kényszeríteni,
csábítani, csakis meghívni, fölkérni, lehetõséget nyújtani szabad.

A bibliodráma abból indul ki, hogy minden személyiség magával hozza az eddigi
életútján kialakult alapvetõ beállítottságát, tartását. Ez pedig tiszteletet érdemel, hi-
szen kiindulópontjául szolgál minden mozgásnak és változásnak. A szövegtérben, a
bibliodráma-csoporton belül történõ találkozások hatására kölcsönös rezonanciák ke-
letkeznek, amelyek a tartás megváltozásában (konkrétan testi értelemben is) mutat-
koznak meg.
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A bibliodrámában a szöveg, a csoport, az emlékek és a kapcsolatok sokféle hatása
találkozik össze. Ezek mind visszhangot váltanak ki az emberbõl, s a különbözõ vissz-
hangok keveredhetnek is egymással. Gyakran találunk még megközelítetlen vagy elfe-
lejtett érzelmekre, új elképzelésekre, képekre, élményekre és szemléletmódokra. Megfi-
gyeléseim szerint a rezonanciák kavargásában lassan mozgékony egyensúly, homeo-
sztázis alakul ki. A folyamat a különbözõ irányokba áramló energiák egyensúlyában
megy végbe. Védõ, megtartó szerepe is van: a folyamat mintegy a társ, a partner szere-
pébe lép.

Rengeteg kérdés merül itt föl:
– Mi kerül elõtérbe?
– Milyen háttérre vonatkozik ez?
– Mi az, ami állandó mozgásban van bennem, s nem enged döntésre jutnom?
– Hol van bennem görcs, blokád, amely „nyeli” az energiát?
– Mi vagy ki az, ami veszteglésre vagy nyughatatlan mozgásra kényszerít? Milyen

irányba, milyen távlattal?
– A folyamat során a kérdések mind tudatosabbá válnak, s szembesítenek saját élet-

helyzetünkkel.
– Mi az álláspontom, ki áll velem szemben?
– Milyen zavarok kívánnak tisztázást?
– Milyen konfliktusok igényelnek megelevenítést és megoldást?

A rezonanciák összefüggése2

Szövegtér

Kapcsolatdinamika

Viszonyulás

Kontaktus

Találkozás

Kapcsolat

A személyiség a maga eddigi
történetével

A személyiség a maga eddigi
történetével

SZÖVEGTÉR

Evangélium

KONCEPCIÓ
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– Milyen hiányosságok várnak kitöltésre, pótlásra?
– Milyen túltápláltság kíván „fogyasztást”?
– Milyen traumák igényelnek gyógyulást, leválást és beépülést?
– Milyen üzenetet nem kaptam még soha?
– Milyen evangélium kísérhetne el ezután?
Ilyen és hasonló mozgások keresik kifejezésüket a szöveggel összefüggésben az

intrapszichés tartományban és a csoport interakcióiban. Az egyedi testi-mozgásos –
analóg – kifejezés gyakran jelzi, milyen mondandó kíván a felszínre törni.

Életút – az élet összefüggései
Az elsõ, érzékeny útszakasz a megfelelõ átmenetekkel a közös munka második szaka-
szába vezet át. A közös alkotó-megformáló folyamat arra irányul, hogy segítsük egy-
mást a konfrontációban õszinte visszajelzésekkel, kölcsönös kíméletességgel, elfoga-
dással és támogatással.

A szöveg vezet bennünket, fényt vet az összefüggésekre, kihív, fejleszt, megörvendez-
tet, vigasztal és megtart.

Ez a következõ útszakasz a stabilizálás jegyében zajlik – mely messze túlmutat a
bibliodráma-szeminárium keretein.

– Mely üzenetek váltak jelentõssé és fontossá az egyes résztvevõk számára?
– Mely evangélium ad erõt, energiát és irányt, eleveníti meg hétköznapi és életre

szóló kilátásainkat? Milyen szándékok fogalmazódnak meg?
– Hogyan változtak, illetve szilárdultak meg álláspontjaink?
– Melyik életszakaszt kellene – bibliodrámán kívül – újra vagy másképp végigjárni?
„Az út maga a cél” minden résztvevõ számára. A cél nem a vezetõ team elõre kigon-

dolt célja. A bibliodráma útja messze túlvezet a szeminárium lezárásán. A team elbú-
csúztatja a csoportot. A csoport bibliodramatikus folyamatát egy rituálé zárja le: bú-
csúünnepélyt tartunk, amelynek során a csoport bemutatja a bibliai szövegre készült
aktualizációt. Az aktualizálás egyben az elsõ lépés vissza, a hétköznapok világába. Az
„ünnep” könnyedséget jelent, a közös „mélyebb” tapasztalatok ellensúlyozásaképp. A
csoport elbúcsúzik, a szöveg azonban elkíséri õket.

A BIBLIODRAMATIKUS FOLYAMAT TARTALMAI
ÉS ÚTSZERKEZETI ELEMEI
A lépcsõzetes fölépítésû bibliodráma-képzés egy tartalmi vezérfonal mentén megy vég-
be. A bibliodrámában azonban elsõsorban nem a tartalmak és az elõre meghatározott
célok a fontosak, hanem a csoportban megélt folyamat jelenti az utat, melynek során a
bibliai szöveg tartalmai útitársnak és célnak egyaránt tekinthetõk. A célok és a folya-
mat kölcsönhatásban állnak. A tempót a személyes átélés, a szövegtérben szerzett ta-
pasztalatok és a csoport kapcsolati dinamikája határozza meg:
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– Találkozás egy bibliai szöveggel, összefüggéseivel, helyszínével, üzeneteivel és
evangéliumával.

– Teológiai, történelmi és társadalmi összefüggések, irányok.
– Spirituális élmények a maguk egzisztenciális beágyazottságában és a találkozá-

sokban.
– Istenélmények, istenkép, emberkép.
– Élmények, az észlelés kitágulása – önmagunkkal és a bibliodráma-csoport ideig-

lenes gyülekezetével kapcsolatban.
– Megnyílás, ráhangolódás életünk fontos témáira, helyzeteire és távlataira a test-

és mozgásgyakorlatok, valamint a kreatív módszerek segítségével.
– Spontán önkifejezés a kreatív módszerek segítségével.
– Esztétikai megformálás mint kijelentés, a „mondanivaló” kifejezése.
– A bibliodráma-folyamatban szerzett tapasztalatok, módszerek és koncepcionális

szempontok figyelembevétele a bibliodráma elemeinek saját munkánkban törté-
nõ alkalmazásához.

Az egyes útszakaszokra kínált módszerek és tapasztalatok konkrét elrendezését a
vezetõ team határozza meg a bibliodramatikus folyamat során. Ami a folyamatban
„kihangosodik” és jelentõséget nyer, annak érvénye mindig túlterjed a szakasz lezárá-
sán. A bibliodramatikus élmények hatása mély és hosszú távú. Minden résztvevõ egye-
dül maga tudja, mi mindent ért el.

A bibliodráma nem bibliaismeret- vagy teológiatanítás. A tapasztalat mégis azt
mutatja, hogy a lépcsõzetes bibliodráma-képzés az új módszerek mellett általában a
bibliaismeret és a teológia terén is átfogó, megalapozott nyereséget hoz. A bibliodráma-
vezetõi minõsítõ tanfolyamra továbblépõ résztvevõk itt elmélyíthetik és finomíthatják
az alapképzésen szerzett tapasztalataikat a saját koncepcionális szempontjaik és veze-
tõi alkalmasságuk kialakítására.

Errõl még bõvebben is írunk a 6. fejezetben (A lépcsõzetes fölépítésû bibliodráma-
képzés).
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A szöveg, a résztvevõk csoportja és a vezetõ team munkához lát. Belebocsátkoznak a
közös folyamatba. A team már a folyamat kezdete óta kapcsolatban van a szöveggel,
engedi hatni magára, letapogatja és kikérdezi. Ebbõl az elõzetes tapasztalatból jön létre
az ideiglenes koncepció a képzésbe illeszkedõ bibliodrámás hét számára. A tartalmi és
módszertani megformálás mértéke a szöveg. A team azonban tisztában van vele, hogy
tervük csak elõzetes vázlat.

A team kezdetben erõsen strukturálja a cselekvéseket, ráhangolódásokat és találko-
zásokat, s több irányítást ad, mint a folyamat késõbbi szakaszaiban. Az alkotó megfor-
málás a csoportot lépésrõl lépésre vezeti az önálló tevékenység és reflexió felé. A vezetõ
team egyre inkább mint „kísérõ team” mûködik, de mindvégig felelõs marad a folya-
matért és a résztvevõk támogatásáért, legyen szó akár vezetett, akár önálló munkáról.

A bibliodráma folyamata szakaszokra osztható. Ezek a szakaszok nem határolód-
nak el egymástól szigorúan, hanem egymásba folynak, itt-ott átfedik egymást. A folya-
mat mindig más súlypontra tereli a figyelmet. A súlypontok minden szakaszban jól
fölismerhetõk, leírhatók s a folyamatdinamika szempontjából diagnosztizálhatók. En-
nek megfelelõen kell tervezni és elõkészíteni a megközelítés módszereit, illetve az egyes
munkaszakaszokat. A tervezés és elõkészítés azonban még nem maga a folyamat. Csak
mikor a terv szembesül a tényleges folyamattal, lehet az elképzelt gyakorlatokat és
módszereket kiigazítani, változtatni és megvalósítani. A folyamat a vezetõk „partnere”.

Tanfolyamaink résztvevõi általában jól motiváltak, szívesen belemennek a bibliai
szövegekhez kapcsolódó élménygazdag folyamatba. De még az õ esetükben sem auto-
matikusan azonos a készséges hajlandóság és az aktív részvétel. Utólag nem könnyû
megmondani, pontosan hogy is történt az életút és a szöveg elsõ érintkezése. A megkö-
zelítés gyakran egy belsõ elmozdulás eredménye, esetleg egy szövegszakasszal való
szembesülésé vagy a test- és mozgásgyakorlatok során megtapasztalt kontaktusé. Nem-
egyszer éppen a hétköznapoktól, munkától, gyülekezettõl vagy a megszokott emberek
csoportjától való eltávolodás teszi lehetõvé ezt a mozzanatot. Van, hogy egy szó, egy
fogalom ragadja meg az embert, s olyan csapásra irányítja, amely végigvezet az egész
bibliodráma-folyamaton, sõt talán még azon túl is. A bibliodrámás hét végére az élmé-
nyek bõsége szorosan összekötõdik a kapcsolattal, amely másokkal és önmagunkkal

A bibliodramatikus folyamat
és szakaszai

Megközelítések, módszerek és szakaszok
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teremtõdött. Mind világosabb az érintkezés a szövegtér, saját identitásunk és az életút
között. A föl-fedezés munkája le-leplezésnek vagy föl-tárulkozásnak bizonyul.

Ahhoz, hogy a bibliodráma valóban megtörténjen, bátorság kell: bátorság a szö-
vegtérrel és a csoport más tagjaival való találkozásokra, önmagunk következetes észle-
lésére, önmagunk iránti õszinteségre, állásfoglalásra, a távlatok kibontakoztatására,
beállítottságunk fölülvizsgálására, a különbözõ tartásokkal való kísérletezésre és nem
utolsósorban döntésre. A bibliodráma egyszerre kockázat és nyereség.

Vannak az életben, s így a bibliodráma-folyamatban is, olyan pillanatok, melyeket
váratlan éles világosság és tudatosság jellemez. Ha azonban visszatekintve kielemez-
zük a dolgot, gyakran kiderül, hogy a „bevillanás” nem csak úgy a derült égbõl csapott
le, hanem út vezetett hozzá.

ELSŐ SZAKASZ: BELEBOCSÁTKOZÁS ÉS RÁHANGOLÓDÁS

Megérkezés – kezdés – ráhangolódás –
érzékennyé válás – aktivizálódás

A bibliodráma a megérkezéssel kezdõdik. A résztvevõk az erõs motiváltság mellett a
hétköznapok „rezgéseit” is magukkal hozzák. Egyesek még egyáltalán „nem érkeztek
meg”, mások kimerültek a „taposómalomtól”, megint mások túltelítettek, feszültek,
idegesek. Világosan látható és érezhetõ a hétköznapi történések hatása; tetten érhetõ
mind verbálisan, mind pedig a testtartás-mozgásos viselkedés nyelvén. A testtartások
nyilvánvalóan azokat a feszültségeket mutatják, melyeknek szorításából az egyes részt-
vevõ ide érkezett. A megérkezés és a kezdés közötti szakadékot sokkal egyszerûbb áthi-
dalni egy áttekinthetõ méretû csoport esetén. A résztvevõket egyszerûen beléptetjük a
folyamatba, azonmód, ahogy éppen vannak, ha mégannyira terhelik is õket a maguk-
kal hozott benyomások. Ki-ki a maga egyedi, megszokott hétköznapjainak terhével,
esetleg egy „furdaló” kérdéssel kopogtat a bibliodráma-folyamat ajtaján. Ám „kopog-
tat” a szöveg is. Kapcsolatba lép az egyes életekkel, élettörténetekkel.

Elkezdeni annyit tesz, mint engedni, hogy lelkünk hazaérkezzék testünkbe. Minden-
ki a lehetõ legellazultabban ül. Akinek úgy kényelmes, lehunyja a szemét, vagy keres
egy fix pontot a szobában, a tájban, amelyen tekintete megpihenhet. Gondolatban, ér-
zésben ki-ki visszatér arra a helyre – helyzetbe, jelenetbe –, ahonnan elindult ide, erre
a szemináriumra.

Ha képzeletben újrajárjuk utunkat, az segíthet meglátni, mi az, ami még fogva tart,
amitõl nem tudunk elszabadulni, ami lassítja vagy gyorsítja tempónkat, ami elõl me-
nekülünk. Az elsõ körben a team belátása szerint enged teret a hosszabb-rövidebb „ki-
beszélésre”, mikor mindenki elmondhatja, mit hozott magával, mi támogatja, mi húz-
za vissza, mitõl kimerült, milyen feszültség terheli, milyen örömöt, szenvedést hordoz,
mit vár, mitõl óvakodik, mi érdekli, mi motiválja.

Ez a kör, melyben „megismételjük megérkezésünket”, tetszés szerint variálható. Fi-
gyelni kell, „mi van a levegõben”, s hogy milyen impulzusokat kínál a szöveg már eb-
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ben a korai szakaszban a továbblépéshez, a megmozduláshoz, s ennek megfelelõen
tágíthatjuk ezt az elsõ kört az önkifejezés különbözõ módszereivel.

Például:
Utunkat rajzoljuk, fessük le egy nagy ív papírra.
Utunkról mutassunk be egy jelképes „szuvenírt” – például agyagból megmintázva,

vagy testtartással kifejezve.
Mondjunk egy-két meghatározó szót, fogalmat – aki akarja, el is magyarázhatja.
A szavak vagy szimbólumok összessége érdekes, sokrétû „szövetet” ad ki – ezzel lép

be a csoport a szövegtérbe.
Igen fontos a ráhangolódás a szöveggel való elsõ találkozásra.
A szövegtérbe való belépéshez ügyes átmenetet képezhet egy „négysarkos szójáték”.3

Ebben a játékban a szövegbõl vett szavak, szinonimáik és „ellenszavaik” szerepelnek –
vagyis egymásra vonatkozó, hétköznapi kifejezések. Ezek a fogalmak mozgásba hoz-
zák a szöveget, az élethelyzetet, az élet értelmét és irányait. A feszültség mezejét a játék
mindegyik „menetében” a mindenkori álláspontok és a különbözõ kihívások jelölik ki.
Ezek vezetnek el szép lassan, kíméletesen, mégis nyilvánvalóan a szöveggel való szem-
benézésig.

PÉLDA AZ ELSŐ GYAKORLATRA: FONAL MINT AZ ÉLETÚT SZIMBÓLUMA AZ
„EMMAUSI TANÍTVÁNYOK” SZÖVEGHEZ (Lk 24,13–35)
A gyakorlat vezetésének szövege
„Egy puha pamutfonallal fogjuk kezdeni… próbáljunk meg itt és most egészen ella-
zulni, elnyugodni. Ez több annál, mint hogy egy darabig nem beszélünk.

Lélegezzünk nyugodtan… Tudatosítsuk magunkban: egy pamutfonalat tartok a ke-
zemben… ne engedjük elkalandozni a figyelmünket, maradjunk önmagunknál… Most
tegyük magunk elé a fonalat az asztalra, s próbáljuk meg behunyni a szemünket. De
nem baj az sem, ha nem megy… kezünk vegye föl a kapcsolatot a fonallal, tapogas-
suk meg… érezzük az érintkezést kezünk és a fonal között… Mi áramlik a kezünkbe?
Mi áramlik át kezünkön a fonalba? … engedjük szabadjára a késztetéseinket… fi-
gyeljünk befelé… az impulzusokat fejezzük ki a fonal segítségével… van idõnk, van
lehetõségünk… egy forma keletkezik, egy jelkép, egy kifejezés… most egészen jelen
vagyunk… egy belülrõl jövõ mozgás, egy hangulat vagy gondolat most a fonalban
fejezõdik ki mint jelkép vagy forma… Lassan szakadjunk el a fonaltól – a fonal itt
fekszik elõttünk. Milyen lehet most a formája? Aki lehunyt szemmel dolgozott, az most
nyissa ki egész lassan, nagyon óvatosan a szemét… Vegyük szemügyre a fonalunkat.
Mit fejez ki ez a forma itt és most? Engedjük szabadjára asszociációinkat, a kapcsoló-
dó gondolatokat: mi köze hozzám ennek a fonalból alakult formának, mit fejez ki
közérzetembõl, abból, ami mozgat, ami foglalkoztat, vagy ami nem kéne, hogy fog-
lalkoztasson?… Nézzük meg a szomszéd fonalát is… Rövid megbeszélés következik:
A múlt, jelen és jövõ milyen nyomai leltek kifejezõdést itt és most ebben a fonalban?
Mit fejeztem ki vele? Mit láttam, hallottam és tapasztaltam a szomszédnál?”4

3 L. 1. fejezet: Hogy vezetnek el a szavak fogalmi mezõi a saját élettörténet témáihoz, 31. o.
4 Vö. Richter/Fallner, Medien, 14. o.
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Ráhangolódás: az első érintkezés önmagunkkal
és a szöveggel; aktiválódás

A belebocsátkozás és ráhangolódás szakaszában azt szeretnénk elérni, hogy mindenki
figyelme fölébredjen, ki-ki kapcsolatba kerüljön önmagával, hangolódjék rá a csoport-
ban történõ találkozásokra, s nyíljon meg a szöveggel való érintkezésre. Ilyen „finom”
ráhangolódás akkor lehetséges, ha elég idõ, tér és mozgás áll rendelkezésre a megér-
kezéshez és jelenléthez. A megnyílás és éberré válás kíméletes, tudatos folyamatához
támogató gyakorlatokra, instrukciókra lesz szükség. Ebben a szakaszban a lassítás és
megállítás az alapvetõ módszertani jelszó. A lassítás segít állást foglalni és tágítani
észlelésünk körét. Ezek a tapasztalatok megelevenítenek, kiemelnek a mindennapok
merevségébõl vagy nyugtalanságából. Test- és mozgásgyakorlatokkal szoktunk kezde-
ni. Ez többnyire idegen, meghökkentõ élményt jelent a bevezetõ tanfolyamok résztvevõ-
inek. Számunkra viszont éppen a test- és mozgástapasztalat a módszertan legfontosabb
része, ez a „szívünk csücske”.

Gyakorlatainkat az általunk ismert relaxációs és aktiváló technikákból állítjuk össze
– csakis olyanokból, amelyeket a vezetõ team a „maga bõrén” kipróbált. A tanult tech-
nikák nagy részén sokat változtattunk az idõk folyamán, átalakultak, tovább fejlõdtek
a bibliodramatikus munkában. Sok szöveget „átmozogtunk” már, sok szöveg munkált
már bennünk, és sokat sikerült a mozgás révén jobban megértenünk.

Ha a szövegösszefüggés például a hallás, látás, nem-hallás, nem-látás fogalmait
mozgósítja, akkor a konkrét test- és mozgásgyakorlatokat is ezekbõl a mozzanatokból
kell kialakítani. A szöveg a maga útját járja, megérint bennünket, és ez az érintkezés
folytatódik a tanfolyam egész hete során.

Az egész test- és mozgásgyakorlatos munkát a választott szöveg irányítja. Minden
szöveghez többféle megközelítés kínálkozik. Bizonyos test- és mozgásgyakorlat-típu-
sok sokféle szöveghez is jók. Nem egy mozgásformának önmagában is nagy értéke van:
bemelegít, kapcsolatba hoz, energiát áramoltat és elvezet határainkhoz. A módszerek,
eszközök kiválasztása azonban nem teljesen tetszõleges. Éppen abban áll a bibliodráma
„mûvészete”, hogy ebbõl a nem-tetszõleges szabadságból alakítsuk ki a folyamathoz
illõ megközelítést.

Három példa a bibliodramatikus módszerek
szövegorientáltságára

MÓDSZERTANI LÉPÉSEK A TANFOLYAM ELEJÉN
Az „adógaras” történetével (Mk 12,13–17) foglalkozó bibliodrámás héten a belebo-
csátkozás és ráhangolódás idõszakában a következõ módszert választottuk az akti-
válásra: egy-egy „pénzérmét” adunk a résztvevõknek azzal, hogy tervezzék és raj-
zolják meg mindkét felét.
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1. lépés: a következõ kettõs kérdések végiggondolása
– Kié vagyok? Kicsoda/micsoda birtokol engem?
– Ki az enyém? Mit/kit birtokolok én?
– Mi formál, alakít mostanában? Kit/mit formálok én? (Az itt szereplõ prägen

szó németül egyaránt jelent pénzverést és formálást, alakítást is – a ford.)

2. lépés
A kérdések ébresztette gondolatok, érzelmek lejegyzése (cetlire vagy a naplóba).

3. lépés
Színes tollakkal, krétákkal szimbólumokat rajzolunk egy tenyérnyi fakorong mind-
két felére.

4. lépés
Páros vagy hármas beszélgetés arról, kiben mit mozgattak meg a kérdések, s mi
fejezõdött ki mindebbõl a „pénzérme” két oldalán.

Útmutatás:
Elõször vegyük szemügyre beszélgetõtársunk érméjét, és fogalmazzuk meg ma-

gunkban: mit látunk. (Fontos, hogy valóban arra figyeljünk, mit látunk, s ne igye-
kezzünk elhamarkodottan értelmezni!) Az érme alkotójának igen érdekes lehet a
különbség a között, ahogy önmagát kifejezni próbálta, s ahogy ezt mások látják,
amit belelátnak, amit meglátnak belõle. A megbeszéléshez idõ kell. Ezzel a gyakor-
lattal a szövegnek egy igen lényeges eleme beszivárog a folyamatba, még mielõtt
maga a szöveg elhangzana.

A nagycsoportos megbeszélést aztán a helyzetnek megfelelõen lehet alakítani.
Lehet, hogy mindenki egy-egy gesztussal, „szoborral” mutatja be érméje két oldalát,
vagy egy-egy rövid mondatot fogalmaz meg róluk, esetleg az elhangzott fogalmak,
mondatok mind fölkerülnek egy nagy faliújságra, s közös csoportszöveget alkotnak,
amelyre aztán a folyamat késõbbi szakaszaiban még visszatérhetünk.5 A szakaszt
„hangszõnyeggel” (cluster) zárjuk le, amelybe minden résztvevõ még egyszer behoz-
hatja a számára fontos fogalmakat.6

EGÉSZ NAPOS AGYAGOZÁS EGY BIBLIAI SZÖVEG BEVEZETÉSÉHEZ
18 lépéses bibliodramatikus folyamat a „Mózes és az égõ csipkebokor” történetével
foglalkozó bibliodráma-szeminárium egy napján (2Móz 3).

A tanfolyam eme szakaszának témája: személyes istenképek.
A nap témája: Egy helyben topogás, a fölszabadulás vágya, félelem a változástól.
Anyag: tégla formájú nyers agyag.
A rávezetés mozgásos testélmény segítségével történik: állok – járok – nem indu-

lok el – föltartóztatnak – valami az utamban van – le vagyok blokkolva – valami
fékez – tipródom – egy helyben topogok – hívnak, de nem megyek – hívnak és én

5 Az elsõ fejezet „Költészet” szakaszában le van írva egy „faliújság” elkészítése; 58. o.
6 Vö. 1. fejezet, Emberi és zenei hang a bibliodrámában; 55. o.
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közeledem – küldenek és megyek – küldenek, de bizalmatlan vagyok – határaim-
hoz érkezem.

A megformálás folyamata:

1. lépés
Mindenki elcsöndesedik.

2. lépés
Mindenki kap egy tízkilós agyagkoloncot, és ismerkedni kezd az anyaggal: kézzel
megtapogatja, érzékeli, megtapasztalja, szétszedi és újra egyesíti a masszát, föld-
höz vágja, megnézi, milyen alak jött ki, majd megint egy gombóccá formálja stb.

(Némelyeknek már ismerõs ez az anyag, és különbözõ – kellemes vagy kellemet-
len – emlékeket idéz. Másoknak elõször van dolguk agyaggal.) Az anyaggal való
ismerkedés szakaszában az (egyelõre még) képlékeny anyaghoz személyes emlékek,
érzelmek és elképzelések társulnak. A folyamatban világosan látható, mennyire ma-
gukba szállnak a résztvevõk, miközben az agyagot tapogatják.

3. lépés
Most lábbal vesszük föl a kapcsolatot az agyaggal. Útmutatás: vegyük le a zoknin-
kat, és lassan, óvatosan, ki-ki a maga tempójában lépjen rá az agyagra – milyen
érzés, nedves, meleg, hûvös stb. –, majd spontán módon vagy feszültségekkel küzd-
ve jó ideig tapossuk a „téglát”.

A vezetõ team megjegyzései:
Témánk a fölszabadulás vágya és a változástól való félelem. Az egyiptomi hely-

zet feszültsége, a fáraó zsarnoksága, s egyszersmind az ígéret a jövõ horizontján! Az
egy helyben való tipródás metaforája annak a helyzetnek, mikor rettegünk az útra
keléstõl, attól, hogy felelõsséget vállaljunk magunkért, hogy valóban társsá lépjünk
elõ, s ez a félelem igáz le, tart rabszolgaságban. A rabszolgaság az „egy helyben
való mozgás” folyamata. Rabszolgaság az, ha hozzászokunk, hogy ne bízzunk töb-
bé sem magunkban, sem másban. Amink most van, az bizonyos, ami a jövõben vár,
azt nem ismerjük.

Igen sok család és szociális rendszer olyannyira magáévá teszi a szkepszist, hogy
az mintegy irányelvükké válva megakadályozza a fejlõdést és stagnáláshoz vezet.
Vajon mikor válik a stagnálásból, a helyzetbe való belenyugvásból dermedt merev-
ség, mikor hal el végleg a fejlõdésbe vetett hit? Mikor kezdünk kételkedni abban,
hogy van jövõnk, hogy visszanyerhetjük az életbe vetett bizalmat a Teremtõ vezetése
által, akinek egyediségünket köszönhetjük?

4. lépés
Ebben a szakaszban érzelmeket, gondolatokat, fantáziákat és asszociációkat hívunk
életre, amelyek az agyaghoz, önmagunkhoz és saját életutunkhoz kötõdnek (a bel-
sõ összpontosítás, koncentráció szakasza). A résztvevõk fekszenek vagy ülnek, sze-
müket esetleg lehunyják. Az életbõl jövõ képek egyre erõsebben, világosabban kör-

SZAKASZOK



108

vonalazódnak. Az agyag a közvetlen közelükben hever, úgy, hogy lehunyt szemmel
is kényelmesen elérjék. A tudatos légzés kapcsolatot teremt a kül- és belvilág kö-
zött. A kapcsolatok, összefüggések megelevenednek, mozgásba jönnek. A múlt és a
jövõ összetalálkozik. A vezetõ teamnek résen kell lennie, nagyon figyelniük kell
minden egyes résztvevõre. További impulzusokat adnak a következõ kérdések:

Kiben bízom? Kik az „anyáim”, kik az „apáim”? Vegyük szemügyre, milyen volt:
gyerekkorom Istene, fiatalkorom Istene, felnõtt korom Istene… Milyen az istenké-
pem most? Milyenné lett? Mi az, ami megmaradt? Mi lesz még ebbõl? Atya-isten –
fivér-isten – anya-isten – nõvér-isten: látható – láthatatlan, fölfogható – fölfogha-
tatlan… az én számomra.

A résztvevõk önmagukkal vannak kapcsolatban, mégis nyitottan a szöveg szá-
mára, amely rég jelen van a térben, holott még nem olvastuk föl.

5. lépés
A résztvevõk – ha csak lehet, csukott szemmel – megfogják az agyagtéglájukat. Kis
csönd után fölolvassuk a szöveget.

6. lépés
Még egyszer fölolvassa a szöveget egy másik hang.

7. lépés
Ekkor a kezek elkezdik az agyagba közvetíteni az elsõ benyomásokat. Kifejezést nyer-
nek a belsõ képek, a saját élmények a szöveggel kapcsolatban.

8. lépés
A vezetõ team némi idõ múltán fölkészíti a csoportot a küszöbönálló szünetre.

Kérdések: Mi jutott most kifejezésre? Vajon hogy nézhet ki? Mi nyert alakot? Las-
san készülj föl rá, hogy kinyitod a szemed, és meglátod, mi jött létre. (Egyesek már
korábban is kinyithatták a szemüket, vagy elõbb befejezték az alakító folyamatot.)

Az elsõ találkozás és a megformálás kellõ idõt, teret és szabadságot igényel.

9. lépés
Fölszólítjuk a résztvevõket, hogy figyeljenek befelé, milyen hangulatban vannak, hogy
érzik magukat. Mindenki mond errõl egy-két szót. Ezek a személyes közlések erõsí-
tik a többiekhez fûzõdõ kapcsolatot. Nem tárgyaljuk meg, nem vitatkozunk róla.

10.  lépés
Ki-ki följegyzi a naplójába: milyen szavak, mondatok, események, fölvillanások, ho-
mályos pontok vagy kérdések váltak most számomra fontossá.

11. lépés
A résztvevõk nedves kendõvel letakarják alkotásaikat (ebédszünet következik). A te-
rem most szobrászmûteremhez hasonlít. A térben jelen vannak az életutak és a szöveg.
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12. lépés
Az ebédszünet után a résztvevõk újra fölveszik a kapcsolatot a szobrukkal. Mi feje-
zõdött ki a gyermek-, ifjú- és felnõttkorból, valamint a szövegbõl?

Az agyag kissé megkeményedett idõközben, de víz segítségével, szerszámokkal
vagy akár kézzel is lehet még rajta alakítani, „elmélyíteni” vagy kidolgozni egyes
vonásokat.

13. lépés
Rövid visszajelzõ kör (hogy vagyok most?), mint átvezetés a következõ munkafá-
zishoz.

14. lépés
A résztvevõk fogják szobrukat és eszközeiket (deszka, mûanyag vagy papír alátét,
vizes ruha, víz, festék, ecset stb.), és ki-ki keres magának egy magányos munkahe-
lyet – jó idõ esetén odakint, erdõben, mezõn, a verandán, esetleg egy másik szobá-
ban, a folyosó egy csöndes sarkában, a pincében, padláson…

Az útmutatás a következõ: mélyítsük el emlékeinket és belsõ képeinket – a köze-
li és a távoli Isten – anya-isten, apa-isten, fivér-isten, nõvér-isten – gyermekkori,
ifjúkori és felnõttkori anya(atya)isten-képünk – Isten az én számomra itt és most,
valamint a jövõben – a szöveghez kapcsolódó mozzanatok (emlékeinkbõl). Dolgoz-
zuk bele a szoborba emlékeinket, képeinket – egyedül önmagunk számára!

A háromórás munkafázis alatt a vezetõ team elérhetõ közelségben marad. Idõn-
ként végigjárják a munkahelyeket, anélkül, hogy zavarnának, de úgy, hogy szükség
esetén meg lehessen õket szólítani.

15. lépés
A csoport hármas kiscsoportokra oszolva megbeszéli a munka során megélt élmé-
nyeit.

16. lépés
Az esti munkafázis föladata: a szobrok „megszövegezése”. Ki-ki megalkot egy ki-
sebb szöveget a saját alkotásával való kapcsolatból – a szöveg négysorostól fél ol-
dalig vagy egy rövid levélig terjedhet.

17. lépés
Akinek kedve van, az a plénum elõtt is elõadhatja szövegét vagy egy részletet be-
lõle.

18. lépés
Közös „hangszõnyeggel” zárjuk a napot, melybe bekerülhet minden olyan szó, foga-
lom, ami a résztvevõknek fontos volt aznap.
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EMLÉKPANORÁMA A TALÁLKOZÁSOK TÉMÁJÁRA
Bibliodráma Péter elhivatásához (Lk 5,1–11)
Téma: Biztonságérzet az életben
A rávezetõ test- és mozgásgyakorlatok az egyensúly, biztonságérzet, bizonytalanság
témáját járják körül, s máris „bemozdítják” a szövegtérben történõ tényleges és szim-
bolikus mozgásokat. E példánk azt mutatja, ahogy a ráhangolódás apró lépésekkel
elvezet a lényeges mozzanatok kiemeléséhez, kihangsúlyozásához.

1. lépés
Mindenki maga elé vesz egy összehajtogatott takarót, s lábával érzékeli, milyen kü-
lönbség van a szilárd, kemény padló és a puha takaró között.

2. lépés (hármas kiscsoportokban)
A takarót többszörösen összehajtjuk, s ki-ki kipróbálhatja csukott szemmel, milyen
érzés elhagyni a szilárd talajt, s átlépni a takaró egyenetlen, ingatag talajára. A másik
két résztvevõ figyel, s szükség esetén támogatóan közbelép. Elõzõleg leszögezzük,
hogy a próbálkozó résztvevõ bármikor kinyithatja a szemét, ha túlságosan elfogja a
bizonytalanság érzése. (A tapasztalatot ismételhetjük is.)

3. lépés
Beszélgetés a kiscsoportban: Mivel kerültem kapcsolatba? Mit éltem át? Vannak-e
ehhez az élményhez kapcsolódó emlékeim?

4. lépés
Ötös vagy hatos csoportban végzendõ gyakorlat: „Hogyan veszítjük el a talajt a lá-
bunk alól?”. (Ezt a kísérletet igen alaposan, világosan kell fölvezetni, nehogy „elsi-
etett”, elõkészítetlen akciókra kerüljön sor.)

Az egyik résztvevõ a hosszában összehajtott takaróra áll. Kétfelõl és mögötte „se-
gítõk” sorakoznak föl. Egy másik résztvevõ két kézre fogja a takaró végét. Ha min-
denki a helyén van, kezdõdhet az akció: a takarót lassan húzni kezdik, és a próbára
tett résztvevõ „elveszti lába alól a talajt”. A segítõk erõsen figyelnek, és ha a delik-
vens valóban talajt veszít, azonnal „támogató kontaktusba” mennek. (Ez az élmény-
kísérlet tapasztalt vezetõket kíván!)

5. lépés
A fönti gyakorlatot ismételjük, variáljuk: lassabban, csukott szemmel, esetleg gyor-
sabban, nyitott – vagy kívánság esetén csukott – szemmel.

6. lépés
Megbeszélés a csoportban: Melyik helyzetben hogy éreztem magam? Mi érintett meg?
Milyen emlékek merültek föl bennem?
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7. lépés
Végezetül az egész csoport összeül, és minden résztvevõ egy mondattal számol be
arról, mi volt fontos, mi vált világossá számára ebben a test- és mozgástapasztalat-
ban.

Reflexió
Az emlékek, mozgásos tapasztalatok és a változások, amelyek életünk során fölhal-
mozódtak, mintegy „rétegekben” rakódnak le testünkben, és ilyen módon emléke-
zetbe hívhatók. A test- és mozgástapasztalat is az emlékek, életjelenetek „visszanye-
résének” egy módja. Az itt következõ panoráma-gyakorlathoz igen fontos megköze-
lítés a testi emlékezet.

8. lépés
Egy képzeletbeli utazás
A szünet után minden résztvevõ két takarót vesz magához (ráfeküdni és betakaróz-
ni), valamint egy igen nagy ív papírt és különbözõ színû zsírkrétákat. Így fölszerel-
kezve ki-ki keres magának egy helyet a teremben. A team fölkéri a résztvevõket,
hogy feküdjenek le kényelmesen, ellazultan, takarózzanak be, ha fáznak, s készül-
jenek föl egy „utazásra az emlékezetükben”.

Adunk egy kis szünetet az elhelyezkedéshez, majd megkezdõdik az út az emléke-
zet tájain, mondjuk a következõ szöveggel: „Érezzük magunk alatt a padlót… fi-
gyeljünk a ki- és belégzésre… Vegyük tudomásul, mi az, ami most még lefoglal, s
megakadályozza, hogy az életünkre összpontosítsunk… Minden egyes kilégzéssel
kimegy belõlünk egy kis feszültség… Lassan-lassan az egész feszültségtõl megsza-
badulunk… Figyelmünket most fordítsuk a szívverésünkre, a ritmusra, amely szüle-
tésünktõl fogva szüntelenül tart… Érezzük testünk melegét! … Nyugalom száll le
ránk… a testünk elnehezül… Készüljünk föl a nagy útra, amely az életünkbe, a múltba
visz… Érezzük a meleget, amely testünk és a talaj érintkezésébõl fakad… Itt vagyunk,
a bibliodrámás csoportban… az én hangomat halljátok.

– Figyelmünket most fordítsuk lassan a közelmúltra, s gondoljuk át, milyen ta-
lálkozásokban volt részünk egy héttel ezelõtt. Emlékszünk még? Engedjük, hogy
ezek a találkozások megelevenedjenek bennünk!… Mi is történt valójában? Mit
éreztünk? Miben maradtunk?

– Menjünk tovább… mi volt egy hónappal ezelõtt? Milyen jelenet elevenedik meg?
Kivel találkoztam? Ki találkozott össze velem? Ki hívott? Kit hívtam én?

– Most próbáljunk egy évvel ezelõtti helyzetekre összpontosítani! Milyen találko-
zásokra emlékezünk? Milyen üzeneteket hallottunk? Hát mi milyen üzeneteket
sugároztunk ki?

– Menjünk még messzebb a múltba. Milyen találkozásokra emlékszünk?
– Menjünk még tovább, kora ifjúkorunkba. Milyen találkozásaink/kapcsolata-

ink voltak ekkor, amelyek most megelevenednek? Kiben bíztunk? Kiben nem?
Kire hagyatkoztunk rá? Ki hagyatkozott ránk?… Ki nyújtott biztonságot nekünk?
Ki bizonytalanított el?… Kit követtünk? Ki/Mi követett vagy üldözött minket?
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– Menjünk még tovább, iskoláskorunkba…
– Még tovább, gyerekkorunkba…
– Menjünk olyan messzire vissza a kisgyerekkorba, amennyire csak az emléke-

zetünk elér…
– Idõzzünk el itt, nézzünk a dolgok mélyére: milyen érzelmek, emlékek, üzene-

tek, kihívások és megszorítások merülnek föl? Érzünk-e támogatást? És cser-
benhagyást?

szünet
– Készüljünk föl a visszaútra, a jelenbe!

szünet
– Nézzük még egyszer végig mindazokat a találkozásokat és kapcsolatokat, ame-

lyek most fölidézõdtek bennünk. Vegyük õket tudomásul, fogadjuk el õket, vi-
gyük õket magunkkal!

– Csináljunk „belsõ fotókat” kisgyerekkorunkról – gyerekkorunkról – iskolásko-
runkról – ifjúkorunkról. Csináljunk „belsõ fotókat” családunkról, barátaink-
ról, kollégáinkról, szomszédainkról – öt évvel ezelõtt – egy évvel ezelõtt – egy
hónappal ezelõtt – egy héttel ezelõtt – tegnap!

szünet
– Most másik irányba lépjük át egy pillanatra a jelen határát. A jövõbe tekin-

tünk. Milyen találkozásokat remélünk? Mire várunk? Mi hiányzik?
szünet

– Itt vagyunk jelen, és itt és most sok mindent átéltünk – emlékezetben.
– Talán leragadtunk valahol útközben, és ott idõztünk?
– Szakadjunk el a teljesség igényétõl, nem kell tökéletes „beszámolót” produkál-

nunk. Hagyjuk kicsengeni magunkban az átélteket, engedjük, hogy az élmé-
nyek a kezünkbe áramoljanak!

szünet
– Itt vagyunk a csoportban, a bibliodráma-szemináriumon. Az én hangomat hall-

játok. Érezzük a meleget, ahogy testünk a talajjal érintkezik! Esetleg idõköz-
ben hûvösebb vagy melegebb lett? Esetleg fázni kezdtünk?

– Hangoljuk rá magunkat a jelenre és a jelenlétre itt és most.
– Lassan nyissuk ki szemünket, érezzük át a bennünk lakozó könnyûséget és ne-

hézséget, érezzük át a nyugalmat és azt is, ami nyugtalanít. Vegyük tudomásul
szívünk fáradhatatlan dobogását, mely a jövõ felé irányul. – Érezzük a feszült-
séget és az ellazulást!

– Mi az, ami most feltöltõdött bennünk energiával?
– Vegyük tudomásul ki- és belégzésünket, összpontosítsunk tudatosan arra, ami

most a kezünkbe áramlik! – Mindjárt ki is fejezhetjük mindezt – színekkel a
papír síkján – ki-ki a maga tempójában.

– Mozduljunk meg, nyújtózkodjunk kedvünkre! És most engedjük, hogy a kezünk
kifejezze mindazt, ami fölelevenedett bennünk!
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9. lépés
A megformálás szakasza
A festéshez, rajzoláshoz elegendõ idõre van szükség. Ki-ki a maga módján él vele.
Vannak, akik azonnal nekilátnak a firkálásnak, festésnek, ábrázolásnak, mások-
nak viszont több idõbe telik, míg papírra vetik az elsõ vonalat, színfoltot.

Az emlékpanoráma lassan formát és színt ölt. A benyomások kifejezést nyernek,
láthatóvá válnak.

A vezetõ teamnek ügyelnie kell arra, hogy valóban mindenki megérkezett-e a
megformálás szakaszába.

Ha valaki leblokkolt, egy rövid párbeszéd is segíthet.
A kifejezés folyamata teret nyer. Az élet találkozásai, kapcsolatai a szöveg evan-

géliumának horizontján elevenednek meg, holott maga a szöveg ez idõ szerint kife-
jezetten még nem is jelent meg.

10. lépés
A megformálás elsõ szakasza visszajelzõ körrel végzõdik: pillanatnyilag hogy ér-
zem magam? Milyen hangulatban vagyok? Milyen érzés került elõtérbe bennem?
Mit szeretnénk most (egyszerûen) elmondani?

A vezetõ team ügyel a résztvevõk „megindultságára”. Van, akinek még támoga-
tásra van szüksége – legyen az szóbeli osztozás, együtt hallgatás vagy akár csak
puszta kapcsolat.

szünet – általában ebédszünet

11. lépés
A csoport a teremben találkozik, s ki-ki újra fölveszi a kapcsolatot alkotásával. Le-
hetõséget adunk, hogy szükség esetén még hozzátehessenek, kiigazíthassanak vagy
kihangsúlyozhassanak valamit.

12. lépés
Mindenki megpróbál valamilyen címet (mondatot, fogalmat, szót) adni panorámá-
jának. A címet rá is írják a képre vagy hátoldalára – tetszés szerinti módon és mé-
retben.

13. lépés
Mindenki körbejár a teremben, és illõ figyelemmel szemügyre veszi a többiek képe-
it. Vajon van-e bennük olyasmi, amiben magamra ismerek? Hasonlóságok? Valami
ismeretlen? Mi az, ami „megszólít”? Mi az, ami megriaszt?

14. lépés
Kiscsoportos (4-5 fõs) beszélgetés. Minden panorámára elegendõ idõ jut, hogy kellõ
figyelmet szentelhessenek neki, megszemléljék és reagáljanak rá.

A panorámákkal való munkát egyelõre lezárjuk: a kiscsoportban arról beszélge-

SZAKASZOK



114

tünk, kinek milyen bibliai szöveg (történet, zsoltár, vers, részlet, szereplõ vagy sze-
rep) jut eszébe a maga panorámájáról.

A kiscsoportos munka ideje alatt a vezetõ team elérhetõ közelségben marad. Meg-
eshet, hogy szükség lesz valamelyikükre egy múltbeli találkozás földolgozásakor,
mivel a kiscsoport résztvevõi túlságosan is bevonódtak a kérdéses helyzetbe. A veze-
tõk azonnal magára hagyják a kiscsoportot, amint az újra képes az önálló munkára.

15. lépés
Plénum. Mindenki mond pár szót magáról és a mai munkájáról, valamint (ha ked-
ve van) megnevezi azt a bibliai szöveget, ami a saját panorámájáról eszébe jutott.

16. lépés
A vezetett munkát gyakran „csöndes körrel” zárjuk: a résztvevõk és vezetõk körben
állnak, testkontaktust tartva, a vállak összeérnek. Lassan behunyjuk a szemünket,
érezzük a kapcsolatot, a belõle adódó rezgéseket, és így, a körben hagyjuk, hogy
„lecsengjen” a nap, míg mindnyájan vissza nem érkezünk önmagunkhoz és a talaj-
jal való kapcsolathoz (az álláspont fontossága!). Végül a kör lassan föloldódik.

Ezek után idõt kell hagyni a személyes szükségletek számára (napló- vagy jegy-
zõkönyvírás, csönd és magány) illetve a beszélgetéshez, együttléthez.

Az első szakasz három fő szempontja

Néhány általános megjegyzéssel zárnám a belebocsátkozás és ráhangolódás szakaszá-
ról szóló fejtegetést.

Koncepciónk szerint ebben a fázisban ha nem is kizárólagos, de különös fontossá-
got tulajdonítunk három szempontnak:

Az emberi találkozásoknak mint a mozgás és mozgékonyság megjelenéseinek (belsõ
beállítottság, energiaháztartás, látható testtartás, a kontaktusok és kapcsolatok alaku-
lásának dinamikus mintája).

A kifejezésre való ösztönzésnek (rendszeresen fölépített, saját élményt, csoportos
kapcsolatdinamikát és szövegösszefüggéseket átfogó és elmélyítõ kifejezés).

A szövegtérben végbemenõ mozgásoknak (megközelítések, beállítottságok, tartások,
kapcsolatok, szándékok, a „színpadkép”, a fejlõdés, a dinamika, a hangulat, a megha-
tározások, határok, szakadékok, lehetõségek, az igenlés, támogatás és azonosulás
megnyilvánulásai).

Mindennek fényében nyilvánvaló, hogy nagy hangsúlyt helyezünk a test- és moz-
gástapasztalatra. A belebocsátkozás, ráhangolódás érdekében olyan folyamatot fejlesz-
tünk ki, amely lehetõvé teszi az egyes résztvevõk számára, hogy kialakítsák a maguk
külön mozgási mértékrendszerét. Ez a folyamat egyben az az alapszerkezet is, amelyre
a bibliodráma során az egész test- és mozgástapasztalat fölépül. Minden nap vagy minden
munkafázis ezzel a folyamattal kezdõdik, miközben a hangsúly a második, harmadik
lépésre helyezõdik át.

FOLYAMAT



115

Alaplépések, alapmozdulatok
Kapcsolatom saját magammal: testi, lelki, tudatos kapcsolat a fejem búbjától a talpamig
– a fekvéstõl a fölkelésig –, álláspontom, egyensúlyom, nyújtózási lehetõségeim stb.

Variációk az alapmozdulatokra
Kontaktus, találkozás, kapcsolat, közelítés a csoport terében, közelítés a szövegtérben,
kapcsolatok a mindennapos mozgások és a szöveg mozgásai között: párgyakorlatok –
hármas gyakorlatok – testtapasztalattal összefüggõ gyakorlatok.

A szövegtérben végbemenő mozgások – hangsúly, összpontosítás
A központi szcénikus mozgás a szövegtérben, testben, mozgásban végbemenõ „szöveg-
magyarázat”, tapasztalatok itt, most, ma a szöveg jeleneteinek mozgásaiban, üzene-
tek, következtetések, evangélium, a szöveg „átmozgása”7, kéz-tapasztalatok, kéz-cse-
lekvések.

A belebocsátkozás és ráhangolódás szakaszában igen fontos, hogy a mozgásos föl-
adatok ne jelentsenek túl magas „küszöböt”. Általuk lehetõvé tesszük a megérkezést, az
itt-létet, az adott térben-létet, az együttlétet, a szövegtérben való járkálást, valamint
hogy a résztvevõknek legyen szemük önmagukra, érzékelésükkel és válaszkészségük-
kel is forduljanak maguk felé.

A vezetõk kompetenciája abban mutatkozik meg, hogy egyrészt ismerik a belsõ/
lelki és a külsõ/interakciós szcénikus mozgások kapcsolatát (szimbolikáját), másrészt
pedig kifejlesztettek magukban egy bizonyos érzékenységet az önmagában vett moz-
gás-történésre (mozgásfolyamatra, összefüggésekre, hatásokra). A vezetõk számára is
melegen ajánlhatjuk a jól bevált megközelítést: legjobb mindent a saját bõrünkön meg-
ismerni. Megélni fontosabb, mint tanulmányozni!

MÁSODIK SZAKASZ: MEGÉRINTŐDÉS, KONFRONTÁCIÓ

A szöveg és az élet-szöveg – pszichoszociális hatások

A szöveg és összefüggései
Célunk a kétszeres megérintõdés – egyrészt a személyes „élet-kontextussal”, másrészt
pedig egy konkrét, történeti szöveg tartalmaival. Sorrendet ez a kettõs cél nem követel.
Bizonyos esetekben igen hamar megjelenik a teljes szöveg, más megközelítésekben csak
részleteiben, „parafrázisként”, sõt esetleg eleinte egyáltalán nem. Ez utóbbi esetben a
szöveg csak egy késõbbi szakaszban lép színre, lassanként bontakozik ki a „szövegtér-
bõl”, szöveg-, kulturális és történelmi összefüggéseiben. Ha a kiválasztott szöveg nem
hangzik el teljes egészében mindjárt a bibliodráma-szeminárium elején, annak az a
legfõbb célja, hogy elõször tudatosan tisztázzuk saját élethelyzetünket, életutunkat és
mindennapjaink összefüggéseit. Így ez a kontextus nem állja majd utunkat az „idegen
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szöveg” kihívásainak, üzeneteinek, evangéliumának megközelítésében, hanem inten-
zív és lényegi kérdés formájában fog hozzá kapcsolódni.

Az analóg emlékezetre irányuló módszerek lehetõséget adnak a résztvevõnek, hogy
ne folyamodjék túl hamar vagy kizárólagosan az eddig megszokott (digitális-verbális)
belebocsátkozó és elhárító stratégiáihoz (legalábbis ne kényszerüljön erre), hanem
helyette a szövegtér újfajta, „holisztikus” irányú, „elmélyítõ” megtapasztalásával pró-
bálkozhasson.

Az álláspont megtalálása és az út nem azt jelenti, hogy érveket halmozunk, érvrend-
szert építünk föl – sokkal több ennél. A bibliodráma-vezetõk folyamat-diagnosztikus
figyelme az egyes résztvevõk belebocsátkozásának dinamikájára irányul:

Milyen szinten tartja a résztvevõ a kapcsolatait? A belebocsátkozásnak milyen mély-
ségéig merészkedett el, és hogyan boldogul ezzel az állapottal? Hogyan vonódnak be,
érintõdnek meg az egyes résztvevõk? A vezetõ team részérõl milyen fajta odafigyelés,
kapcsolat vagy támogatás kívánatos, szükséges?

A kérdések tekintetében a következõre figyelünk: milyen témák elevenednek meg,
kapnak vagy kívánnak tápanyagot?

Érintkezés a szöveggel és ennek pszichoszociális hatása
Létfontosságú, hogy a szöveg és a csoport résztvevõi között érintkezés jöjjön létre. A
megérintettség alapvetõ, mélyre ható kérdéseket szül az egyes résztvevõkben.

– Ki vagyok én? Elfogadnak? Van távlata az életemnek? Miben bízom? Ki számára
vagyok értékes?

– Ilyen és hasonló, személyes identitást érintõ kérdések elevenednek meg. Az identi-
tás kérdésének és a hovatartozás vágyának személyes története van, tele örömteli
és gyötrelmes érzelmekkel. Az Itt és Most konkrét megtapasztalásának fontos ré-
sze a személy társas helyzete és ennek fölismerése a szöveg összefüggésében.

– A szöveg a csoportban élõ viszonyulásokat, kapcsolatokat is mozgósítja.
– Hogyan viszonyulunk egymáshoz? Ki fogad el engem? Ki utasít el? Mi a helyi ér-

tékem? Milyen szerepre, pozícióra vágyom? Mi az a pozíció, amit a csoport enge-
délyez számomra?

A kérdések, melyek ilyenkor fölmerülnek, gyakorta a korai kapcsolatok tapasztalatai-
ban gyökereznek. A múltbeli lerakódások közül emelkednek föl az aktuális interakció
szintjére. Fordítva pedig: az Itt és Most történõ kommunikáció fájdalmas, behegedt vagy
nyugalomban lévõ területeket érinthet. Megérintõdhet a harmónia iránti vágy, a kap-
csolatokban fölhalmozódó düh, szorongás, esetleg az elfojtott elhatárolódási, leválási
vágyak. A csoport közegében jelentkeznek, kifejezést keresnek a személyiség túltelített
vagy elhanyagolt területei. Az újra és újra visszatérõ megküzdési mintákat is kiválthat-
ják bizonyos jelenetek.

Idézet egy írásos visszajelzésbõl: „Ez a hét részben idegesítõ is volt számomra. Az
utolsó napon döbbentem rá igazán, hogy megint a jól ismert szórakozottságommal,
szelességemmel találtam szemközt magamat. A test- és mozgásgyakorlatok jelentették
számomra a kapaszkodót (illetve a »fúrószigetet« az óceánban).”
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Ha egy szöveg mélyebben érinti a személyiséget, akkor nem számíthatunk gyors be-
látásra, a konfliktusos terület azonnali fölismerésére. Az érintettség sokkal inkább hárítás,
blokkolás formájában fejezõdik ki, esetleg a csoport tagjaitól, illetve az egész munká-
tól való elzárkózásban. (A személyes konfliktuskerülés így válik a csoport konfliktusá-
vá, mûködési problémájává.) Az ilyen konfliktuskerülés következtében föllépõ csoport-
konfliktus biztos jele annak, hogy a szöveg, illetve annak üzenete a mélyrétegekben hat.
Ilyenkor regressziós folyamat veszi kezdetét, tudattalan és szándéktalan érintkezés a
régmúlt kapcsolat-jelenetekkel. Ez a csoport kapcsolati terében is tükrözõdik.

A hosszabbra tervezett bibliodramatikus folyamatban ezért nem kívánatos az azon-
nali (hamis) harmóniára való törekvés. Sokkal inkább arra van szükség, hogy a tanu-
lás, megtapasztalás folyamatában az egyes résztvevõk ne veszítsék el a kapcsolatot
hárító, védekezõ tartásaikkal, stratégiáikkal. Az ilyen „tartások” adják meg ugyanis a
kulcsot saját problémáinkhoz. A bibliodramatikus munkában ez annyit jelent, hogy ne
ütközzünk meg túlságosan a mûködési konfliktusokon, tekintsük õket inkább az emlí-
tett kulcshoz vezetõ útnak. Így a résztvevõ úgy merészkedhet be a konfliktussal terhes
területre, hogy kapcsolatban marad védekezõ tartásával (amely az õ számára saját erõbõl
elért támogatást, védelmet jelent!), és egyszersmind segítségre számíthat mind a cso-
port, mind pedig a szöveg üzenete részérõl. A szöveg a terapeuta funkcióját tölti be.
Szcénikus energiája megérintheti a mélyebben fekvõ sérüléseket, kétségbeesést, vágya-
kat és reményeket. A szöveg gyógyító erõvel is rendelkezik. Utakat, életesélyeket mu-
tathat. Vigasztal és arra ösztönöz, hogy az élet Itt-és-Mostjában dolgozzunk a perspek-
tíváinkon. A csoport a kapcsolatok terét adja az egyes résztvevõ számára. Ebben a kap-
csolati térben akár regresszív formában is megélhetõ a kontaktus. A magány nem szûnik
meg, de támogatásra talál a csoport emberi kapcsolataiban. A személyiségben végbe-
menõ hatások – pl. a kapcsolatokban kifejezõdõ hárítás – okvetlenül választ váltanak
ki a csoportból is. Egy-egy elintézetlen kérdés a csoportfolyamatban csak a világos vissza-
csatolás során emelkedik ki élesen, megfoghatóan, plasztikusan, ekkor nyer kivehetõ
profilt, s így válik lehetségessé a tudatos változtatásra és integrálásra törekvõ munka.

Az élmény és elmélyülés szintjei a bibliodrámában

A bibliodráma a mi fölfogásunk szerint nem foglal magában közvetlen terapeutikus
célkitûzéseket, mégsincs itt helye a legkisebb naivitásnak vagy felületességnek sem, ha
megfontoljuk, milyen mély személyes-egzisztenciális jelentõsége lehet a vezetõk játé-
kos, alkotó tevékenységre biztató beavatkozásainak is.8 A résztvevõk akcióiban, alko-
tásaiban és megnyilvánulásaiban „problémák” tükrözõdnek, amelyek különbözõ szin-
teken helyezkedhetnek el. Az itt következõ táblázatban öt egymásra épülõ probléma-
szintet mutatunk be, föltüntetve a vezetõ team lehetséges diagnózisait, javaslatait és
beavatkozásait. A bibliodramatikus folyamatban általában az elsõ három szinten pró-
bálunk lehetõségeket kínálni, vagyis amennyiben a probléma az irritáló „téma”, a fel-

8 Vö. 1. fejezet: Szcenárium Péter halfogásához; 61k.
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tûnõ „zavar” avagy a „konfliktus” formájában mutatkozik. Amennyiben azonban a prob-
léma eléri a „deficit” vagy éppen a „trauma” fokát, akkor többnyire kívül esik a biblio-
dramatikus csoportfolyamat lehetõségein. Az áttekintésben mégis helye van ezeknek a
szinteknek is.

FOLYAMAT: DIAGNÓZIS – INDIKÁCIÓ – BEAVATKOZÁS/ESZKÖZÖK

PROBLÉMÁK INTERVENCIÓ
Témák megbeszélni/értelmezni

Ezek a problémák belül vannak a Idő – tér – világosság –
fölismerés – megnevezés – „megemésztés”
megértés körén.
Milyen témák adják magukat/
milyen témák ütik föl a fejüket?
Hol van szükség értelmezésre?

Zavarok tisztázni

A kapcsolati kommunikáció terén Analóg kommunikáció
adódnak elő. Munkakapcsolatok
Mit teszünk – és miért – Kommunikációs folyamatok
egymással? Kontaktusok

Konfliktusok föloldani

A megélés, megtapasztalás körébe esnek, Újra hozzáférni a kérdéses
az aktuális kommunikáció során és/vagy jelenethez – megeleveníteni –
a korábbi, föl nem dolgozott jelenetek megis- különbséget tenni a mostani és
métlődésében (a jelenet mozgásba jön). korábbi problémák között.
Mi hogyan hat bennem –
és közöttünk?

Deficitek „feltölteni”

A személyes és hivatásbeli fejlődés leválni
terére esnek. integrálni
Honnan származik a hiány? Az érzelmi nyomot, sebet

„begyógyítani”
Fölvenni a kapcsolatot a szükséglettel

– a csillapítatlan éhséggel –
a kielégítetlen igénnyel – „jóllakatni”
Mi marad nyitva?

Túltelítettség (analóg) „lefogyasztani”

Traumák gyógyítani –

Az (elsősorban egészen korai) elgyászolni – elszakadni tőle –
fejlődési szakaszok föl(-nem-)dolgo- integrálni – fölvenni a kapcsolatot
zásának területén jelentkeznek. a tehetetlenség, kiszolgáltatottság
Miért nem megy másképpen? föl nem dolgozott érzésével
Miért muszáj mindig így alakulnia?

(Kompetens „átutalás”! Ismétlésben újra átélni,
földolgozni.)

A megélés és elmélyülés öt szintje
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A bibliodramatikus folyamatban igen gyakran aktiválódnak ezek a mélyrétegek.
Kérdések merülnek föl: honnan, hová, miért? Kiszolgáltatottságunk a sors elõtt, amellyel
valahogyan meg kell birkóznunk. Ezen a szinten a gyötrõ kérdések gyakran igen föltû-
nõ (pszichogén, pszichoszomatikus) jelenségeket is generálnak. A vezetõségnek óvato-
san, figyelmesen kell eme problémákat megközelítenie, állandóan tartva a kontaktust
az érintett résztvevõvel.

Tapasztalataink szerint a szövegtérben megdöbbentõen sok probléma kerül „jó helyre”,
talál védettséget. Már a szövegtérben sok minden jut el a gyógyuláshoz, megoldáshoz,
beteljesedéshez és védettséghez. Olykor azonban olyan probléma merül föl, amely kom-
petens szakember segítségét kívánja, vagyis „átutalásra” van szükség (terápiába, orvo-
si, pszichológusi kezelésre). Az ilyen „átutalás”, mely érzékenységet, világosságot és
találékonyságot kíván a vezetõ team részérõl, nem tekinthetõ a bibliodramatikus fo-
lyamat fölfüggesztésének, ellenkezõleg, alkotó része annak. Ahhoz, hogy fölismerjük a
csoportban zajló bibliodráma és az egyéni terápia között húzódó határt, s ennek meg-
felelõen cselekedhessünk is, komoly elméleti és gyakorlati képzettség szükséges. Ez
magában foglalja a bibliodráma-vezetõ állandó továbbképzését, gyakorlását is. A kér-
déshez lásd még a bibliodráma-képzés fölépítésérõl szóló részt a hatodik fejezetben.

HARMADIK SZAKASZ:
AZONOSULÁS ÉS „ÖSSZEKÜLÖNBÖZÉS”

Helyem a szövegtérben – helyzetem az élettörténeti össze-
függésben – feszültségek és megoldások

Meghatározások
Ebben a szakaszban a helymeghatározásra esik a fõ hangsúly: meg kell találni saját
helyünket a szövegtérben és a bibliai jelenetben.

A szöveget különbözõ helyzetekbõl (egyénileg, párosan, hármas csoportokban) ol-
vassuk, vizsgáljuk, elemezzük.

– Kérdések bontakoznak ki, lassan megvilágosodnak bizonyos összefüggések.
– Hol van az én helyem a szövegben?
– Hol találkozom szembe önmagammal a szövegben?

A szöveg és a benne leírt (akkori) jelenet különbözõ módokon kel életre, ültetõdik át
egy jelen idejû jelenetbe.

– Hol az én helyem, utam, helyzetem a jelenetben?
– A résztvevõk megfigyelnek és reflektálnak:
– Milyen ösztönzés csalogatott be a jelenetbe?
– Milyen kellék segítségével szálltam be?
– Mit is csináltam a jelenetben? (Végigkövetni saját utunkat a jelenet terében!)
– Hogyan befolyásoltam a jelenet alakulását?
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– Változtattam-e a szerepemen?
– Mivel kerültem kapcsolatba?
– Mi fékezett le, akadályozott?
– Hol azonosultam a leginkább?/Mit hárítottam a legerõsebben?
– Milyen érzéseim támadtak a jelenet során?
– Milyen emlékeim merültek föl élettörténetembõl, családi történeteimbõl vagy a

hivatásom történetébõl?
– Mivel konfrontálódtam?
– Melyik szerepbe sikerült jól beleélnem magam, melyikbe nem?
– Mi az, ami a szövegben leírt jelenetbõl világosabbá vált a számomra?
– Az eljátszott jelenet a szövegnek milyen üzenetét közvetítette számomra?
– Pillanatnyilag a szövegnek melyik része izgat a legjobban?
– Mi a kérdésem most?

Feszültségek és megoldások
Tapasztalataink szerint ebben a szakaszban (de szükség esetén persze akár korábban
is) érdemes górcsõ alá venni a csoport kapcsolatainak dinamikáját. A csoportfolyamat
egy része bizonyosan fölismerhetõ már az eljátszott jelenetben is, körülbelül ilyenfor-
mán: Ki ragadja magához a cselekvést, kivel kapcsolatban, ki ellen és milyen céllal?
Másfelõl a szövegben foglalt jelenet is hatást gyakorol a csoport kapcsolati dinamiká-
jára. A legtöbb bibliai szöveg ösztönzi a pártok és frontok képzõdését a csoportban. Az
élettörténettel való összefüggések gyakran vezetnek konfrontációhoz az egyes résztve-
võ, a csoport és az üzenetet hordozó bibliai szöveg között. Ezeket a konfrontációkat
csak fölerõsíti a szöveg újra- és újraolvasása, illetve a jelenetben való elmélyedés a „já-
ték” során. A jelenet pozíciói, szerepei, helyzetei a „színjáték” segítségével válnak meg-
tapasztalhatóvá, átélhetõvé. Ez a folyamat messze túlmutat a racionális észlelés ha-
tárain.

A szöveg jelenetébe való belebocsátkozás tehát a csoportfolyamat és a jelenetek közötti
közvetlen megfelelésekhez vezet. Ez a jelenség teljesen „normális” a bibliodrámában. A
vezetõségnek azonban ügyelnie kell, hogy a csoportot egy bizonyos idõ múltán újra
kivezesse ebbõl az „összekeveredésbõl”. Visszajelzés következik a színjáték folyamatá-
ról a szövegtérben és a kapcsolati dinamika fejlõdésérõl a csoport közös terében. En-
nek eredménye a történések kibogozása, kisimítása, elbocsátás a „játéktérbõl”, vala-
mint az elsõ differenciáló próbálkozások a bibliodráma „élményterében”. Az élményre,
megtapasztalásra irányuló bibliodrámában a megértésnek igen lényeges tényezõje az a
fölismerés, hogy a szövegben leírt jelenet és a csoportfolyamat kölcsönösen befolyásol-
ja és tükrözi egymást. Ennek megfontolásában nagy segítségünkre lehetnek a követke-
zõ szempontok:

– Kihez csatlakoztam?
– Ki ellen játszottam?
– Milyen pozíciót foglaltam el?/melyik alcsoporthoz tartoztam?
– Benne voltam-e a jelenet történésében, vagy kívül maradtam? Miért?
– Fölé- vagy alárendelt helyzetem volt a jelenetben/a csoportban?
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– Kivel kerültem a leggyakrabban kapcsolatba?
– A jelenet/csoport melyik résztvevõjéhez milyen távolságtartással viszonyultam?
– Mi/ki motivált engem a jelenetben/a csoportban, és mi/ki akadályozott, blokkolt?
– Milyen konfliktusokba kerültem a jelenetben/a csoportban?
– Mi/ki jelentette a legnagyobb támogatást?

Módszertan és csoportdinamika
A szöveg intenciója alapvetõ fontosságú. Az aktiválás, ráhangolás módszerei erõsen
strukturálják a munka további lépéseit. A bibliodramatikus folyamatban annál nagyobb
hangsúlyt kap a csoportdinamika, minél kisebb súly esik a módszerekre. Márpedig minél
erõsebb a csoportdinamika, annál hevesebb lesz az egyes résztvevõ ellenállása, hárítá-
sa. Ha a szöveg hatása a mélyrétegek felé irányul, s a visszafogott módszertani megkö-
zelítés nagy teret enged a csoportdinamikának, sõt esetleg még erõsíti is a szöveg elmé-
lyítõ irányultságát, akkor ebben a szakaszban várhatólag igen erõs regresszió (a hozzá
tartozó jelenségekkel, tünetekkel együtt) mutatkozik a csoportfolyamatban.

NEGYEDIK SZAKASZ: DIFFERENCIÁLÁS, AKTUALIZÁLÁS

Megkülönböztetés és elhatárolódás

Beleérzés – kapcsolat – azonosulás – a szöveg jelenetének differenciálása
– a pszichoszociális helyzet differenciálása – elhatárolódások
A bibliai szöveg jelenetet ír le és üzeneteket foglal magában. Ahhoz, hogy a történelmi
jelenet és üzenete valóban megvilágosodhassék, a vezetõknek okvetlenül ismerniük kell
a kulturális, történeti és mindenekelõtt társadalomtörténeti hátteret. Másrészt viszont a
csoportnak teljesen „elfogulatlanul” kellene belebocsátkoznia a szöveg „szcénikus anya-
gába”.

A belebocsátkozás folyamata az alkalmazott módszerektõl függõen lehet gyorsabb
vagy lassabb, de mindenképpen legfõként a beleérzés útján megy végbe. Beleérzés az
érzelmi helyzetbe, a légkörbe, a szövegtérben zajló találkozásokba, kapcsolatokba. Így
fejlõdik ki a bibliai jelenethez fûzõdõ kapcsolat, amelyet a résztvevõk eddigi tapaszta-
latai (élettörténet, szocializáció, érzelmek, elõítéletek, beállítottság) színeznek. Saját
meghatározottságukból kiindulva fejlesztik ki az azonosulást az emberekkel, szerepek-
kel és mozgásfolyamatokkal a szöveg jelenetének szintjén. Ez az azonosulás fontos lé-
pés a szövegben leírtak megértéséhez. A történelmi távolság „rút árkát” (Lessing) azon-
ban nem hidaltuk át. Nem vagyunk képesek úgy érezni, ahogy a kétezer évvel ezelõtt
játszódott jelenet szereplõi. Az õ érzéseiket legföljebb csak sejthetjük (erre utal a „bele-
érzés” szó).9 Mai emberek lévén mai „érzelmi minták” alapján érzünk. És nem vehetjük
magunkra az akkori emberek azonosságtudatát sem, legföljebb megpróbálunk „bele-

9 Vö. 4. fejezet: Az exegetikus reflexió helye és föladata; 168kk.
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helyezkedni” (ezt jelenti az „azonosulás”). Csak mai személyiség- és cselekvésminták-
kal tudjuk magunkat meghatározni. A belebocsátkozás során mindig „magunkkal
visszük” önmagunkat, s megpróbáljuk elhelyezni a jelenetben.

Míg az egyes résztvevõk ezt véghezviszik, a jelenet is visszahat rájuk, személyes élet-
történetükre és jelenükre. A csoport jelenete és a szöveg jelenete között az egyéni azono-
sulásnak megfelelõ folyamat megy végbe. A csoport a maga valóságával, kapcsolata-
ival belebocsátkozik a szöveg jelenetébe. A szöveg és üzenetei viszont szintén kihatnak
a csoport érzelmi légkörére a szerepeken, helyzeteken, fölállásokon, konfliktusokon –
no meg a hárításokon át. A szöveg némelyik jelenete a csoport jeleneteit tükrözi. Ezek
magukra vonják az érdeklõdést. A szöveg más vonatkozásai esetleg figyelmen kívül
maradnak az adott csoport munkájában. Ezek a részek megmaradnak „történelmi”
szövegnek, mivel a csoportot jobban foglalkoztatja önnön dinamikája.

A belebocsátkozás és megérintõdés a szöveg és résztvevõk között igen sokrétû, összetett
jelenség. Ezért olyannyira fontos a bibliai és pszichoszociális jelenetek differenciálása
és egymástól való elhatárolása. A szöveg jelenetének differenciálásához lényeges, hogy
a résztvevõk a történelmi jelenet drámájának eleven, világos, élményszerû megvilágí-
tását kapják. Ez az a hely, ahol nagy segítséget jelenthet a teológiai ismeret: szöveg-
összefüggés, a szöveg történelmi, bibliai és Biblián kívüli összefüggései, a szöveg üzenete,
a jelenet drámaisága, az ember Isten- avagy Jézus-kapcsolatára vonatkozó kijelentések,
a szöveg jelenetében megmutatkozó evangélium, a mai emberhez szóló evangélium.

A csoport pszichoszociális helyzetének differenciálásához az a fontos, hogy a biblio-
dramatikus folyamat elég kapaszkodót és visszajelzési-elgondolkodási szakaszt kínál-
jon. A vezetõ team a következõ kérdéseket tegye föl magának:

– A szövegben milyen megelevenedések, regresszív hárítások, harmonikus egyetér-
tések sejthetõk, kiélhetõk, reflektálhatók?

– Hol találunk olyan jelenségeket, melyek az egyes résztvevõk sajátos traumáinak
földolgozásához, hibás földolgozásához vagy föl-nem-dolgozásához kapcsolhatók?
Ezeket valószínûleg más összefüggésben (terápiában) kéne földolgozni. (Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy a bibliodrámában bárkit is magára hagynánk!)

– Mely helyeken tükrözi egymást a szöveg jelenete és a csoportfolyamat? Hol kell
elválasztani egymástól az egyes jeleneteket, mert esetleg egy nem kifejezetten fon-
tos szövegösszefüggés került elõtérbe, vagy ellenkezõleg, éppen egy igen sürgetõ,
fontos, az adott csoport dinamikáját meghatározó szempontról van szó?

Aktualizálás
Elõkészület – a jelenet kibontakoztatása – bemutatás – kiértékelés

Ahhoz, hogy egy bibliai szöveget valóban aktualizálhassunk a bibliodramatikus folya-
matban, elengedhetetlen a differenciálás és elhatárolás. Személyes, szociális és társa-
dalmi szembesülésre, megvitatásra van itt szükség, kapcsolatban maradva a szöveggel
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és üzenetével, a cél pedig a kiscsoport közös döntése, hogy milyen megformálásban
viszik eredményüket „a többiek” (ez általában a bibliodráma-kurzus plénumát jelenti)
elé.

Rávezetés, ráhangolás test- és mozgásészlelési gyakorlatok segítségével

Egyéni munka
Ki-ki találjon egy saját, személyes témát az aktualizációhoz. Össze kell gyûjteni a fo-
lyamat minden látható eredményét, állomását: képeket, szobrokat, följegyzéseket, nap-
lójegyzeteket, fogalmakat, mondatokat a szövegbõl, emlékképeket a jelenetekbõl stb.,
és alaposan megszemlélni, elmélkedni fölöttük.

– Mi lép e pillanatban elõtérbe?
– Milyen téma ismerhetõ ölt fölismerhetõen alakot?
– A téma melyik területre tartozik: család, társadalom, egyház, hit, sors?
– Hogyan szerepel a téma a szövegben?
– A téma hogyan gyökeredzik – vagy vált gyökértelenné – a saját életemben?
– Milyen érzések, hangulatok, mozgások kapcsolhatók hozzá?
– Milyen ösztönzést sugall a mindennapi életem, hivatásom világa?
– Milyen üzenetet vélek a szövegben fölismerni?

Kiscsoportos munka
Elmélyítõ beszélgetés arról, mi jött mozgásba, mi merevedett meg, mi kötõdött és mi
oldódott bennünk. Milyen ösztönzés ihleti meg a kiscsoportot? Kipattan-e a szikra vagy
csak rágódunk, esetleg távol maradunk egymástól? Az aktualizálásra való fölszólítás
az elsõ lépés kifelé a szövegtérbõl, s ezért új kérdések elé állítja a kiscsoportot.

Javasoljuk, hogy a csoportok még egyszer, esetleg több ízben is olvassák, hallgas-
sák, mondják el a szöveget. A szöveg megvilágít és útba igazít. Õszinteséghez, világos-
sághoz segít. Helyezzünk súlyt a következõ kérdésekre: Az adott kiscsoport elõtt milyen
aktuális távlatok nyílnak meg a szöveg hatására? A hivatás, a munkahely konfliktusai,
esetleg az egyház vagy más egyéb intézmény problémái?

Saját töprengéseink és a kiscsoportban folytatott beszélgetések adják meg az alapot
az aktualizáció kifejlesztéséhez.

A jelenetek kialakítása gyakran további konfrontációkhoz vezet, de segíti az össz-
kép letisztulását is.

A határterület a növekedés területe is! Az engedmények, beismerések további fejlõ-
dés kiindulópontjai lehetnek. Nemegyszer épp az a terület kínál új fölfedezéseket, amely-
rõl azt hittük, hogy már rég magunk mögött hagytuk.

A bemutatott alkotás kibontakozhat akár egy egyedi történetbõl is, amely szemé-
lyes érintettséget hoz magával, s eddig elintézetlen tartalmak földolgozását teszi szük-
ségessé.

A kiscsoport megtart, kísér, támogat, hordoz. A szcénikus megjelenítés során egy
individuális tartalom emelõdik ki a személyiség mélyébõl a szemlélhetõ szférába. Ke-
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ményen meg kell dolgozni a gyásszal, a haraggal, míg el nem érjük ezt a világosságot,
de a munka során elkísér a kiscsoport és a szövegtér védelmezõ közegének biztonsága.
A szöveg üzenetei és a csoport eleven kapcsolatrendszere lehetõvé teszi ezt a támogató
mûködést anélkül, hogy szükségtelen „lelkigondozói-gondozotti” attitûdök lépnének föl.

Gyakran megesik, hogy a szöveg „ujjal mutat” épp arra a témára, amelyet kerülni,
hárítani szoktunk. Ha szociális, politikai problémákat ismer föl a csoport témaként,
akkor a játékkal való „szövegmagyarázat” kísérlete megosztottságot hozhat. Hogyan is
viszonyulunk gazdaghoz, szegényhez, férfihoz és nõhöz, tanult és tanulatlan emberhez,
ismerõshöz és idegenhez, „lenthez” és „fönthöz”, a munkanélkülihez és ahhoz, akit nem
lehet elbocsátani, a zavartalanhoz és a zavarthoz, a fogyatékoshoz és „normálishoz”,
az egészségeshez és beteghez, a fekete, sárga, vörös, barna vagy fehér bõrszínhez? A
szöveg üzenete a mai ember egzisztenciális történeteinek hátterébõl lép elõ.

Ha a kiscsoportban az aktuális témák „közös halmaza” nem elegendõ ahhoz, hogy
közös aktualizációt alkossanak belõle, akkor nem kerülhet színre aktualizáció. Lehe-
tõségként fölmerül azonban, hogy burkolt formában a csoport vitáját, nézeteltérését vigyék
színre, vagyis hogy önmagukat játsszák. Nemegyszer éppen ebben a megoldásban vi-
láglik ki az egzisztenciális üzenet, a szöveg kihívása.

Míg a kiscsoportok az aktualizáción dolgoznak, a vezetõ team háttérbe húzódik, de
elérhetõ marad, hogy tanácsot, támogatást nyújthasson, ha az interakciós folyamat
megkívánja, vagy kérdések merülnek föl az eszközök, anyagok tekintetében.

Ha egy kiscsoportban olyan konfliktus merül föl, mely a team tartósabb jelenlétét,
kíséretét igényli, akkor a konfliktuson való munka folyamata helyettesítheti is az
aktualizációs munka egy részét.

A jelenetekben a szövegtérben megélt megérintõdés kerül bemutatásra. Nem szín-
mûvészet ez, de nem is amatõr-színjátszás, hanem spirituális esemény. Szokott, min-
dennapi bénultságunk, blokádjaink, hibás megoldásaink most a fölismeréshez, válto-
záshoz vezetõ utakként állnak elébünk. Vajon megnyílnak-e, vagy zárva maradnak? „A
Szentlélek ott fúj, ahol akar.” Rendelkezésünkre áll a kreativitás, a képzelõerõ, mint a
törvényekbe, normákba merevedett lét ellenpólusa. A bibliodráma spiritualitása egzisz-
tenciális törékenységünkbõl, életbe-gyökerezettségünkbõl táplálkozik. Ez a spirituali-
tás a gyökerektõl való elszakadás megsejtése, elfogadása és fölismerése, és a szilárd
megalapozottság vágya, nem pedig a kiemeltség érzése.

Az aktualizáció bemutatása a nagycsoport előtt
A kiscsoportos munka eredménye gyakran konfliktusokat tükröz: láthatóvá válnak a
megfeneklések, ambivalenciák. Megelevenedik az elfogadás, elhatárolódás, távolság-
tartás és harc. A plénum elé szánt bemutatón dolgozva a kiscsoport nemegyszer döntõ
pontig viszi a kérdést: megjelenik a megoldás lehetõsége, vagy pedig elérnek a kiút-
talanság, a kétségbeesés, a harag holtpontjáig, ahonnan azonban talán mégis tovább
lehet lépni a bizalom és remény felé.

A bemutatott aktualizáció nem más, mint a kiscsoport és a szöveg találkozásából
leszûrt aktuális értelmezés. Az evangélium kézzelfoghatóvá válik személyes, szociális

FOLYAMAT



125

és társadalmi dimenziójában. A szöveg megmozgat, nyomra vezet, mai összefüggése-
ket kapcsol magához. A szövegtér fényében és árnyában megtartásra, reményre és bi-
zalomra találnak a mai problémák, kihívások, kérdések.

Visszacsatolás
A nézõk számára a következõ alapkérdések kínálkoznak a kiértékeléshez:

– Mit láttunk?
– Mit éreztünk?
– Hogyan értelmezzük mindezt?
A játszók kérdése:
– Mit játszottunk?
– Mit akartunk megmutatni?
Kérdés a teljes nagycsoport számára:
– Mi az, amit most ismerünk föl?
Ezek a kérdések mintegy fényszóróként világítják meg a látott, érzett és fölismert

dolgokat a résztvevõk személyes visszacsatolásában.
Sokrétû tartalmat mozgósítanak:
– Mit láttam?
– Mi volt az, ami különösen megszólított?
– Mi indított meg a szó minden értelmében?
– Mit társítunk gondolatban a látottakhoz?
– Mit ismertünk föl?
– Hogyan értelmezzük mindezt?
– Hogyan kapcsolódik énhozzám ez a bemutatás?
– Hogyan kapcsolódik a szöveghez?
– Számomra milyen üzenet rejlik benne?
– Milyen teológiai összefüggéseket ismerhetünk föl?
– Milyen személyes, szociális, társadalmi és egyházi összefüggések rajzolódnak ki?

Van, hogy nincsenek szavaink. Adjunk teret az érzésnek.
„Nem kommunikálni lehetetlen” – mondja Watzlawick.10

ÖTÖDIK SZAKASZ: ÖSSZEFOGLALÁS, RITUÁLÉ ÉS BÚCSÚ

A bibliodráma folyamata mélyen érinti az egész személyiséget. Különösen fontos ezért,
hogy a lezárása hangsúlyos, tudatos aktus legyen. Összefoglalás, leválás és búcsú az
élmény közösségétõl, az ideiglenes gyülekezettõl. Tudatosan oda kell fordulni a haza-
térés felé, új lépéseket kell tenni a munka és a hétköznapok világába.

Ha a bibliodráma péntek délig tart, akkor a búcsúzás már az aktualizációk csütör-

1 0 Vö. Watzlawick, Kommunikation

SZAKASZOK



126

tök esti bemutatójával megkezdõdik. Ezt követheti (egyszerû) közös étkezés ugyanab-
ban a teremben, mint a „megerõsítés és emésztés” aktusa. A bemutató és a befogadás
feszültsége oldódhat kibeszélésben, „lemozgásban”, kitáncolásban is. Egyeseknek ilyenkor
még egy kis magányra is szüksége van. Ha végül is a bibliodráma érzelmi íve lezáró-
dott a csoport számára, akkor az utolsó délelõttön még helyt kaphatnak a módszertani
és szervezési kérdések. A megbeszélés végeztével búcsúrituáléval vagy úti áldással zár-
juk az együttlétet. Mindezt részletesebben, példákkal szemléltetve is tárgyaljuk a „Meg-
testesítés, megjelenítés, sûrítés-átköltés és megbizonyosodás” címû fejezetben.11

EGY PÉLDA AZ ÖSSZEFOGLALÓ RITUÁLÉRA
Kérdések, melyek segítenek „biztonságba helyezni” a bibliodrámás hét személyes ta-
pasztalatait:

– Mi vált nyilvánvalóvá számomra a folyamat során?
– Mely üzenet ért el hozzám, melyet hárítottam el?
– Hogyan szól személyesen az én számomra a szöveg evangéliuma?
Arra kérjük a résztvevõket, összpontosítsanak személyes tapasztalatukra, talál-

ják meg a hozzá illõ, azt kifejezõ „tartásukat”, gesztusukat, kísérletezzenek vele kicsit,
s igyekezzenek (belülrõl) átérezni, ráérezni. Így lehet egy igen összetett megtapasz-
talási folyamatot a test felõl megjeleníteni, mintegy összefoglalni.

A megtalált tartásból egy „elsõ lépést” fogunk kibontani:
– Milyen elhatározások váltak most világossá bennem holnapra és további éle-

temre vonatkozólag?
– Szándékom hogyan fejezõdhet ki az elsõ lépésben?
– Hogyan fejezhetném ki egy „jövõbeli” testtartásban? Ezt a kérdést is testileg

valósítjuk meg, hogy belülrõl érezhetõvé váljék.
– Elsõ lépésem nagy-e vagy kicsi? Új lépés esetleg, amilyen eddig nem volt?
– Esetleg már ismert lépést, ismert mintát ismétlek? Ha igen, zsákutcába vezet-

e vagy segít, távlatok felé visz?
Ha megtaláltuk az „elsõ lépés” megfelelõ formáját, visszatérünk az elõzõleg föl-

vett testtartásba, mely az összefoglalást fejezte ki. A rituálé lelke ugyanis az ismét-
lés. Most összekötõ mozdulatot keresünk az összefoglalás tartása és az elsõ lépés
megtestesítése között. Egyik tartásból el kell jutnunk a másikba, megformálva köz-
ben az odavezetõ utat. Az elsõ lépés így rituális mozgássá válik, mely jelenvalóvá
teszi a kimozdulást a bibliodrámából a mindennapok világa felé. A szándék megfo-
galmazása magában foglalta az itt megélt tapasztalatokat, s az „elsõ lépés” meg-
formálásán át jelképesen beleáramlik a további életbe.

A testileg is megélt jelképek ily módon segítenek még egyszer, utoljára átérezni
a csoport közösségét, s az eloldódás, a búcsú megtalálását. A szoros körben egymás
felé fordulunk, majd lassan kiválunk belõle, ki-ki a maga útirányába fordul, de közben
érzi még hátában a csoport energiáját.

1 1 Vö. 1. fejezet: Megtestesítés, megjelenítés… 74kk.
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Személyes búcsúszavakat is fogalmazhatnak a résztvevõk egymásnak vagy ön-
maguknak: „Neked még azt szeretném elmondani, megköszönni…” Vagy pedig: „Szö-
vegünkbõl vagy egyéb bibliai szövegbõl melyik szót szeretném útravalóul adni a mel-
lettem álló társamnak?” Esetleg: „Mit hagyok itt? Mit viszek magammal?” – s a mon-
dottakat testtartással, gesztussal is kifejezhetjük, megerõsíthetjük.

A bibliodramatikus folyamatot az áldáskérés zárja le. Úti áldást kérünk mind-
nyájunkra abban a hitben és megtapasztalásban, hogy nem vagyunk egyedül az élet-
ben, s van, aki elfogad úgy, ahogy vagyunk.
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Miért is fontos a Biblia a bibliodrámában?
Nem volnának-e ugyanolyan alkalmasak e célra más minõségi szövegek? Mondjuk me-
sék, mítoszok, legendák, más vallások szövegei?

A „bibliodráma” fogalma, melyet elsõként valószínûleg a pszichodrámában hasz-
náltak, ma már nemcsak az Ó- és Újszövetség szövegeire vonatkoztatható, hanem – a
„bibliotéka” szóra gondolva – olyan módszert jelöl, amellyel bármilyen fajta irodalom
megközelíthetõ. Tim Schramm például 1992-ben didaktikus-módszertani beszámolót
adott ki az iskolai némettanítás számára a következõ címmel: „Bibliodrama-Deutsch”.1

A bibliodráma élménye – a szöveg és a saját élettörténet találkozása – nem korlátozó-
dik egyedül a Bibliára, más szövegekkel is megélhetõ.

Az Ó- és Újszövetség szövegeire épülõ bibliodráma viszont nem elképzelhetõ a ke-
resztyén egyházak közös bibliaolvasási hagyománya nélkül, s nem hagyhatja figyelmen
kívül eme szövegek hatástörténetét sem. A hatástörténetbe ugyanis beletartozik mind a
bibliai hagyományra épülõ keresztyén közösségek általános jellege, mind pedig azon
emberek teljes egzisztenciája, akik életüket tudatosan eme hagyományhoz kötik.

De mai emberek miért is kötnék bibliai szövegekhez saját élet- és észlelési tapaszta-
lataikat? Nem inkább azt kellene gondolnunk, hogy sok kortársunknál éppen a keresz-
tyénség hatástörténete és a magukat hívõnek tartó emberekkel való találkozások alakí-
tottak ki negatív elõítéleteket a bibliaolvasással szemben? Tapasztalataim szerint, még
ha az egyes embert odáig vitték is élete negatív tapasztalatai, hogy a maga számára
semmiféle valós jelentõségét nem látja már a Biblia hagyományozott szövegének, ak-
kor is új távlatokat nyithat meg elõtte egy csoport közös munkája egy adott szövegsza-
kasszal. Mégsem sietnék azonban „népmissziós lehetõségnek” nyilvánítani a bibliodráma
tapasztalatát. A bibliai szöveghez méltó munkamódszerek alkalmazása és a drámai
folyamatokba belemerészkedõ csoport kialakulása nagymértékû nyíltságot követel meg,
s nemcsak az új módszerek iránti nyíltságot, de nyíltságot az „élet nagy kérdései” iránt
is, melyek „a mi bõrünkre mennek”, s amelyek megvilágító, értelemadó erõvel hathat-
nak. Mikor bibliodrámát kínálunk, azt sugalljuk, hogy a bibliai üzenetnek a mai élet

A BIBLIA A BIBLIODRÁMÁBAN

1 Schramm, Drei Tage mit dem „Dicken Kind”
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számára is vannak érvényes kérdései és válaszai, amelyek megérthetõk, megtapasztal-
hatók és megtapasztalásra, megvizsgálásra érdemesek. Legjobb védelem a csalódások
ellen a megfelelõen nyitott, várakozó alapállás.

De miben is különbözik a bibliodráma a „rendes”, hagyományos, beszélgetõs bib-
liaórától?

A bibliaolvasás és a róla szóló csoportos beszélgetés a protestáns egyházakban már
a 17. században kezdett tért hódítani, mint a közösségi élet egy másik érvényes formá-
ja a teljes gyülekezetben megünnepelt istentisztelet mellett. Ez az új forma jelentõsen
gazdagította, élénkítette a vallási életet. Phillip Jacob Spencer egyházi megújulást hozó
„collegia pietatis”-aitól hosszú út vezetett az 1920-as évek ifjúsági „Bibelarbeit”-jáig,
illetve a mai ökumenikus bibliatanulmányozó csoportokig. Rengeteg tapasztalat gyûlt
föl mind a bibliai szövegekkel való bánás, mind pedig a csoportos beszélgetés vezeté-
sének módszertanában. Szakszerû megközelítés tehát, ha a „bibliai” jellegû bibliodrámát
eme hagyomány fényében szemléljük, különös súlyt helyezve a módszertani sajátossá-
gokra.2

A BIBLIODRÁMA KONSTITUTÍV ISMERTETŐJEGYEI

Nézetem szerint a következõk a bibliodráma konstitutív ismertetõjegyei:
– A testészlelés, test- és mozgástapasztalat bevonódik a szövegközpontú, Bibliára

irányuló csoportkommunikációba – méghozzá a fogalmi földolgozás elõfölté-
teleként.

– Az alkotó megformálás lényeges szerepet kap a szöveggel való munka eszközei
között.

– A csoport megtapasztalási, megismerési folyamatainak tudatos, módszeres lassí-
tása.

– Az egyes csoporttagok megtapasztalásai, fölismerései fontosabbak lehetnek, mint
az egyöntetû csoportvélemény kialakítása vagy a vezetõk meggyõzõdése.

Test- és mozgásészlelés a bibliodrámában

A keresztyén hagyományhoz, neveléshez hozzátartoznak bizonyos viselkedésmódok,
szerepek, amelyeket gyakorlunk és begyakoroltatunk: csöndes, közös ima, közös ének-
lés, figyelmes hallgatás, meditatív ülés, állás, térdelés, a szem lehunyása és kinyitása,
a fej meghajtása, a kéz összekulcsolása, az áldás, átölelés liturgikus gesztusai s a keleti
hagyományban még eleven testvéri csók. Vagyis a testtapasztalat sem számít szokat-
lannak, meghökkentõnek, amennyiben hagyományos és begyakorlott. Új és a hagyo-
mányoson túllépõ viszont az, ha a konkrét bibliai szövegbõl leszûrhetõ mozgásokat és

2 Az irodalomjegyzékben fölsorolom mindazt az irodalmat, amely világossá teszi a bibliodráma és a
hagyományos közös bibliaolvasás különbségeit.
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érintéseket konkrét cselekvésekként visszük véghez, hogy kapcsolatba kerüljünk mind-
azzal, ami bennük él. A testtudatossággal fémjelzett bibliodrámában ezeket az eleme-
ket ismerjük föl, éljük meg, tudatosítjuk, hozzuk játékba, ismerjük föl újra, variáljuk
spontánul vagy tervezetten, és szemléljük közösen.3

Kétségtelenül népszerû fogalom manapság a „testtudatosság”, de a bibliodrámába
való bevonását nem kizárólag a divathullám követeli, hanem igen világosan sugallja a
bibliai szövegek „drámai szerkezete” is. Ez azon alapszik, hogy az elbeszélt cselekmé-
nyek „üzeneteket” hordoznak, vagyis a bibliai szövegek szerzõi tudatosan számoltak a
hallgató, olvasó viszonyulásával. Hatást akarnak elérni a befogadónál: belátást, csele-
kedeteket, a viselkedés megváltoztatását. Tehát már a szerzõ és a hallgató/olvasó kap-
csolata is eleve drámai. Drámai ezenfölül a szövegek szándékolt hatása. Utánzásra,
részvételre szólítanak föl. S végül drámai maga a tartalom.

A testtudatosságra törekvõ test- és mozgásészlelési gyakorlat nem más, mint tuda-
tos légzés, mozgás, a mozgástér, határok, közelség és távolság, fönt és lent megtapasz-
talása.

A test- és mozgásgyakorlatok a bibliodramatikus csoportmunka elején lényegi ré-
szét képezik a szöveggel való foglalkozás elõkészítésének. Az ilyen értelemben vett test-
és mozgásgyakorlat a modern hivatásos színészek gyakorlataira hasonlít, amelyekkel
testüket készítik föl az adott szöveggel való munkára. Ez elengedhetetlen alkotórésze,
mondhatni elõföltétele a voltaképpeni próbának.

A test- és mozgásgyakorlatokba a mindenkori vezetõk tapasztalatainak megfelelõ-
en sokféle módszer és technika bekerülhet a terápia és a színházmûvészet készlettárá-
ból. Más kultúrák hagyományai is bejöhetnek a képbe és elismerésre, elfogadásra ta-
lálnak – ezt eddig gyakorta megakadályozta a vallásos, illetve pusztán emberi viselke-
dés mesterséges szétválasztása. A bibliodramatikus testgyakorlat célja a tudatosítás, nem
pedig a sportból ismert testedzés, kondíciójavítás. Sokkal több köze van a terápiás és
meditációs módszerekhez.4 Ezek a módszerek azonban nem közvetlen terápiás céllal
szerepelnek a bibliodrámában. Céljuk, hogy hozzásegítsenek az önmagunkkal való
tudatosabb kontaktushoz, s ahhoz, hogy jobban észleljük, érzékeljük magunkat kap-
csolatainkban. Támogatják a bibliodráma résztvevõit a szövegek egészleges megélésé-
ben, megtapasztalásában. A testészlelési tapasztalatok bibliodramatikus alkalmazásá-
nak legmélyebb oka az, hogy a „testiség észlelése” gondolkodás elõtti jelenség, s ezál-
tal õsibb minden észlelésnél és reflexiónál.5

3 Már megírtam ezt a szöveget, mikor megismertem Manfred Josuttis könyvét: Der Weg in das Leben.
Ez a mû az általam fölvetett összefüggések alapos leírását, történelmi és szisztematikus elemzését és
továbbgondolását nyújtja az új evangélikus teológia szempontjából. Mindenkinek melegen ajánlom,
bár nem tartozik szorosabban véve a bibliodráma irodalmához.

4 Többek között Moshe Budmorra és Katya Delakovára gondolok.
5 Vö. Klaus Berger, Hermeneutik, 293. o.
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Alkotó megformálás mint a szövegértelmezés módszere

Elsõre talán szokatlannak tûnik, hogy individuális, „mûvészi” megközelítéseknek – mint
a mozgás, festés, formázás, színjátszás, költészet – bármilyen jelentõséget tulajdonít-
sunk egy történelmi szöveg magyarázásában. A bibliodráma tapasztalatát azonban az
utóbbi évtizedekben a legkülönbözõbb területeken szerzett tudományos fölismerések
támasztják alá. A pszichológiára gondolok, a filozófiai ismeretelméletre, a természet-
tudományokra s nem utolsósorban a nyelvtudományra. Ezek a fölismerések nagy fon-
tossággal bírnak a hermeneutika, a szövegmagyarázat szempontjából is. Lényegi tö-
rekvésük, hogy újraértelmezzék a valóság fogalmi-racionális, illetve fogalmak elõtti,
képszerû megismerését. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a képszerû megragadás nemcsak
az egyedi ember és az emberiség idõrendben elsõ megismerési módja, de egyben elsõd-
leges is a környezetre, külvilágra irányuló minden egyéb megismerési formához képest.
Különösen meglepõ, hogy a természettudományok mennyire szembesülnek ezzel a fölis-
meréssel. Nem egy matematikai következtetés alakul ki képszerû benyomásokból (vagy
gondoljunk pl. a gének modelljére, melyet elõször álmában látott meg egy kutató). A
szociálpszichológia rég belátta, hogy a társas viszonyok sokrétû szerkezete jobban föl-
mérhetõ „analóg hálózati képek” formájában, mint egyvonalú, fogalmi megközelítés-
sel, mely oly igen jellemzõ és példaértékû volt a 19. század tudományában. A nyelvtu-
domány kimutatja, hogy a metaforák, jelképek, hasonlatok és képek nemcsak a fel-
sõbbrendû, fogalmi, tudományos nyelv alacsonyabb fokozataként értelmezhetõk, hanem
eleve adott emberi megismerési minták, és azok is maradnak. Õrzik az emberiség õs-
történeti tapasztalatainak mélységét, egyszersmind kihangsúlyozzák minden emberi meg-
tapasztalás behatárolt voltát. Ez a belátás már egyenesen a bibliai hermeneutikához
vezet: a metaforák, képek, jelképek és hasonlatok mélyebb megértéséhez, beleértve az
Ó- és Újszövetség „mitikus” elemeit is. Ennek a kutatásnak az 1950–70-es évek teológi-
ai diszkussziója vetette meg az alapját.6

Milyen értelemben teljesíti a bibliodráma mindeme alapvetéseket? Amennyiben az
egy adott szövegen dolgozó csoport elõtt kreatív, analóg, szimbolikus megközelítési
módokat nyit meg, lehetõvé téve minden résztvevõ számára, hogy személyes „utat” ta-
láljon a szöveg szavai által érintett jelentésmezõkhöz, képekhez és konkrét, de egyúttal
általános-emberi tapasztalatokhoz. Mindezenközben mindenki tudatában tartja, hogy
a Biblia legrégibb szövegeitõl mintegy háromezer, s a legújabbaktól is körülbelül ezer-
nyolcszáz év kulturális távolsága választ el.

Az „alkotó megformálás” során a résztvevõk elõször is „képet” alkotnak maguknak
egy szubjektív szempontból szemlélt egzisztenciális kérdésrõl – itt nem számít a törté-
nelmi távolság –, amely lehetõvé teszi az elsõ személyes lépéseket a szöveg felé. Saját
„életszövegünk” válik a megértés „kontextusává”.

6 Ezeket az összefüggéseket, amelyek oly alapvetõek a bibliai szövegek hermeneutikájában, Berger
elsõsorban a Hermeneutik und Aesthetik V. fejezet 20. és 21. paragrafusában, a 289. oldalon fejti ki a
teológiai-filozófiai rendszertan összefüggésében, tekintettel a gyakorlati következtetésekre is. Vö. még
Paul Ricoeur, Hermeneutika, valamint Eberhard Jüngel, Wahrheit, továbbá Hans Blumenberg, Arbeit.
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A bibliodrámában mindezenközben egyenlõ hangsúly kerül a kreatív alkotófolya-
matra s az azt kísérõ megtapasztalásokra, valamint magára az alkotás tárgyára, ter-
mékére. A saját alkotással való szembesülés, a beszélgetések a csoporton belül és külö-
nösképpen a személyes alkotások és nézõpontok különbözõsége nagyban tágítják az
egyes ember látókörét. Már ebben is megnyilvánul a csoport elõnye a magányos alko-
tómunkával szemben. A bevezetõ útmutatás, az adott téma megközelítése alkotásra
biztat, de nem sugall mûvészi igényeket, melyek megbéníthatnák az alkotó folyama-
tot. Elõször bibliodrámázó (általában idõsebb vagy intellektuálisan „agyonnevelt”) részt-
vevõk gyakran emelnek kifogásokat az alkotó jellegû föladatok ellen, arra hivatkozva,
hogy kisgyerekkoruk óta nincs semmi tehetségük az ilyesmihez. A nyilvánvaló cáfolat-
ra nem kell sokáig várni; legkésõbb akkor megmutatkozik, mikor a résztvevõt meg-
döbbenti a saját alkotása, vagy mikor ráébred, mennyire más dolog „ítélkezni valami
fölött”, illetve „elbeszélgetni róla”, ráadásul „a csoport kebelén belül”. Érdemes hát rá-
kapatni a kétségeskedõt is.

Különösen megvilágosító ereje lehet a vezetõ team által eltervezett elõkészítõ föl-
adatoknak, az anyag megválasztásának és a konkretizálásnak olyankor, ha a csoport
még nem ismeri a kiválasztott szöveget. Ám az alkotásba való belebocsátkozás még
akkor is meglepetéseket tartogat mindenkinek, ha a csoport maga választotta a szöve-
get. Az intuitív alkotómunkába való „átmenetet” részint az váltja ki, hogy munkába lép
a térbeli viszonyokkal foglalkozó agyfélteke, amelyet egyébként az átlagember kevés-
bé használ, másrészt pedig az, hogy spontán módon emlékek merülnek föl a saját élet-
történetbõl, és – többnyire tudattalanul – beleáramlanak az alkotó folyamatba.7 A kész
„objektum” ilyen módon „partnerré” és „kontextussá” válik. A kép és a tapasztalat egy-
aránt reflektálhatóvá és (fõként) közölhetõvé lesz.

A bibliodráma elején az alkotás föladatát játékosan közelítjük meg, de a szónak
nagyon is „komoly” értelmében – ez teszi lehetõvé, hogy a szöveg elemeivel való talál-
kozás személyes megközelítéssé váljon. A személyes megközelítésre pedig nagy szük-
ség van ahhoz, hogy az idegen, sõt nemegyszer idegenkedést keltõ szöveg megnyíljon
és szóljon hozzánk.

A bibliodráma esztétikai módszerének az a titka, hogy mélyen kötõdik a szöveghez,
anélkül azonban, hogy bármiféle értelmezést megelõlegezne. Az alkotás nem más, mint
a kérdések és üzenetek kreatív keresése. A konkrét szöveghez való erõs kötõdés viszont
kizárja a véletlenszerûen tetszõleges módszerválasztást. A filológiai, történelmi-kriti-
kai vagy teológiai képzettségû résztvevõk számára megdöbbentõ élményt jelent a szö-
veg „alkotó-megformáló” megközelítésében, hogy egyáltalán nem kell elhallgattatniuk
vagy félretenniük fogalmi, történelmi jellegû kérdéseiket. Ezek egyszerûen csak nem
merülnek föl rögtön, mivel elõször „példázatszerûen”, mintegy „egyidejûségben” talál-
kozik össze a szöveg szerzõje és olvasója, illetve a szöveg és a saját élettörténet. A sze-
mélyes alkotás analóg módon kapcsolja össze a szöveget az olvasói helyzettel. Számomra
ez igen hasonlít arra az esetre, mikor az ember egzisztenciálisan fontos helyzetben vagy

7 Vö. Betty Edwards, Zeichnen. Célja, hogy leküzdje az olvasóban a tökéletlen rajztudás miatti szoron-
gást, s fölhívja figyelmét a két agyfélteke mûködésének jelentõségére.
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társadalmilag, politikailag jelentõs összefüggésben olvassa a Bibliát. Gondolok itt pél-
dául azokra a szöveghez közvetlenül kötõdõ, eleven és elkötelezett bibliai beszélgeté-
sekre, melyeket Ernesto Cardenal jegyzett le a „Solentinamei parasztok” között.8

Másfelõl viszont ott van az a megdöbbentõ fölismerés, hogy a bibliodramatikus
folyamatban a nyelvészet vagy a történettudomány kategóriáit is segítségül lehet hívni
egy alkotó föladat megfogalmazásához, s hogy az alkotás eredményei mennyire meg-
világíthatják a szöveg összefüggéseit, s mennyire közel állnak nemegyszer a modern
szövegkritika fölfedezéseihez. Itt is kiviláglik a csoport nagy elõnye a magányos mun-
kával szemben. A bibliodráma folyamata a személyes belebocsátkozáson alapul, de
semmiképp sem zárja ki a kritikus reflexiót. Éppen csak nincs szükség rá elõföltételként
ahhoz, hogy megtegyük az elsõ lépéseket a szöveg felé. Ez rendkívül fontos teológiai
szempontból. A bibliodrámában ugyanis komolyan vehetjük a hagyományozott szöve-
get anélkül is, hogy szóról szóra igaznak tartanánk. A szöveg megközelítését nem za-
varja sem a jámbor hit, sem a fölvilágosult kétely. A kritikai reflexióra akkor kerülhet
sor a folyamatban, mikor az átéltekbõl „következtetéseket” vonunk le, s mikor a szö-
vegösszefüggés segítségével azon gondolkodunk, milyen jelentõsége van a történetiség-
nek a keresztyénség számára. Ezen a ponton is van lehetõség alkotásra. A csoport „új
föladatot” kaphat: a szöveg megértésébõl és meg-nem-értésébõl kiindulva találják meg
a történelmi szöveg mai aktualizálásának megfelelõ formáját.9

A megtapasztalás és megismerés folyamatainak lassítása

A bibliodráma harmadik fontos ismérve a megtapasztalás és megismerés folyamatai-
nak lassítása a csoportban. Az iskolai didaktikában a szükséges lassítási módszerek
mellett fontos szerepet játszanak az információföldolgozás és -memorizálás gyorsítá-
sának módszerei is. Példaként említeném csak a diagonális olvasást vagy a fogalmak
kategóriák szerinti beosztását. Az iskolai didaktika órarenddel dolgozik, elengedhetet-
len része az elõre megadott tanulási célok teljesítése és értékelése. A folyamat- és cso-
portközpontú didaktika számára viszont sokkalta fontosabb a lassítás, amelyet az esz-
tétikai eszközökkel való kommunikáció segítségével mélyítünk el és strukturálunk.

A bibliodrámában ezért nagyon fontos, hogy elszakadjunk az egyházi vagy oktatási
intézmények szokott idõfogalmaitól – az istentisztelet, bibliaóra, kisközösségi beszél-
getés vagy tanóra idõkereteitõl. A bibliodráma inkább hasonlítható egy közös fölada-
tot végzõ bizottság vagy egy mûhelymunka közösségéhez.

Ha kevesebb idõ áll csak rendelkezésre, alkalmazhatunk bibliodramatikus eleme-
ket is a teljes bibliodráma helyett. Ne becsüljük le ezt a lehetõséget! Ám ahhoz, hogy pl.

8 Cardenal, Evangelium
9 Berger, Hermeneutik: Ha a Biblia hagyományozott üzenetérõl van szó, akkor a relatív értetlenség is

igen fontos szereppel bírhat. Az érthetõség többé nem a hermeneutika egyetlen vezérfonala. A távolság
meghagyásával, a teljes aktualizálásról való lemondással megengedjük annak lehetõségét, hogy egy akár
csak félig megértett szöveg is kifejtheti hatását. (291. o.)
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egy iskolai órába ilyen elemeket építsünk be, elengedhetetlen a gazdag bibliodramati-
kus tapasztalat, mert különben a módszer üres sziporkává silányul. Mélységes félreér-
tés, hogy a bibliodráma alkalmas módszer volna egy „fáradt csoport fölfrissítésére”, a
motiváció pótlására, valahogy olyan módon, ahogy a képeket, filmeket, videókat szok-
ták az oktatásban bevetni. Aki valaha is részt vett „valódi” bibliodrámában, az tudja,
hogy egy csoport napokon át képes kifáradás és unalom nélkül egyetlen kis szövegsza-
kasszal foglalkozni, ha a résztvevõknek megvan a lehetõségük, hogy kedvükre kísérle-
tezhessenek a szöveghez illõ eszközökkel, váltogatva a magányos, a nagy- és kiscso-
portos munkát, megbeszélést. Már ennyibõl is világos, miért olyan fontos a bibliodráma-
mozgalomban a tanfolyamok és szemináriumok struktúrájának kérdése, s miért is alakult
ki a lépcsõzetes fölépítésû képzési forma.

A lassítás igen fontos módszere a – sokunknál már kisiskolás korunk óta – fölhal-
mozódott gátlások oldásának, hogy ki-ki szabadon adhasson formát és kifejezést érzé-
seinek, értékeinek, tapasztalatainak. A lassítás fölszabadít arra, hogy megosszuk egy-
mással, ami a szívünket nyomja – vagy nyomta valaha.

Az egyéni megközelítés elfogadása

Az egyes résztvevõ tapasztalatai és meglátásai fontosabbak lehetnek, mint az egyönte-
tû csoportvélemény kialakítása vagy a vezetõk meggyõzõdése. Ez a bibliodráma negye-
dik alapvetõ ismertetõjegye: az individuális megközelítés elfogadása.

A hagyományos egyházi bibliaórák, bibliaolvasások is helyt adtak a szabad gondo-
lattársításnak, tapasztalatcserének a szöveg megértését elmélyítendõ. A beszélgetések
célja mégiscsak az „épülés” volt, vagyis, hogy a csoportban alakuljon ki egy minél egy-
hangúbb normatív közös meggyõzõdés, mely összhangban van az egyház (szabadegy-
házi közösség) értelmezési hagyományával.

A modern világ azonban teljesen új követeléseket állít az egyes keresztyén és a ke-
resztyén közösségek elé. Az új kihívásokkal szemben már elégtelenek a hagyományos
viselkedésminták és normák. Aki nem akar hitével teljes mértékig a magánszférába
vonulni, az kénytelen keresztyénségét öntudatosan, saját felelõsségére újrafogalmazni.
Lehet bármilyen megrázó, bármilyen idõszerû kérdéseket feszegetõ a templomi prédi-
káció, hiába érinti meg hallgatóit, ha utána mégiscsak szétszélednek újra, és az egész
valódi következmény nélkül marad. A bibliodrámában úgy találkozunk a szöveggel,
hogy saját élettörténetünk is megérintõdik általa, s egyszersmind megoszthatjuk a cso-
porttal tapasztalatainkat, hitünket, kételyeinket, fölismeréseinket. A tapasztalatok eb-
ben a közegben közölhetõvé válnak, és elfogadásra találnak a csoportban. Ez az él-
mény gyakran még tapasztalt egyházi személyek, diakónusok számára is megdöbben-
tõ, fölszabadító, hiszen sokunkban él a személyes vagy közösségi parancs, amely csak
a csoport szája íze szerinti gondolatokat ismeri el.

Egyházi közösségeinkben korántsem magától értetõdõ a nyíltság. Emlékszem egy
evangélikus lelkészekbõl és lelkésznõkbõl álló csoportra, akik elhatározták, hogy sze-
mélyes istenképükrõl fognak beszélgetni. Tanúja voltam rémületüknek, mikor látniuk
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kellett, milyen ijesztõ mértékben eltérnek egymástól ezek a képek. Rádöbbentek, hogy
alig ismerik egymást. Mivel azonban valóban hiteles õszinteséggel bocsátkoztak bele a
beszélgetésbe, a kezdetben fenyegetõnek érzett különbségekben végül fölismerték a cso-
portjukat gazdagító sokszínûséget.

Ha a környezet vagy a saját neveltetés nem tûri a szubjektív, nem konform véleményt,
akkor az ember rákényszerül, hogy szigorú választóvonalat húzzon a vallási és civil
élete között, vagyis kettõs morálban él. Ez a jelenség, melyet némelyik szekta különö-
sen jól példáz, voltaképpen minden keresztyén közösségnek alapvetõ problémája. A
keresztyén viselkedésminták begyakorlása manapság a modern kor minden feszültsé-
gének kitett családban, iskolában, egyházban zajlik. Egyházunk, gyülekezeteink jól
tennék, ha helyt adnának az õseredeti bibliai fölismerésnek, mely szerint a szubjektív,
egyéni, esetleg nem-konform tapasztalatok legalább olyan fontosak a hit növekedésé-
ben, mint a hagyományba való betagozódás. Ez igaz a gyerekekre is, és különösen igaz
a fiatalokra.

SZÖVEGKÖZPONTÚSÁG ÉS SZÖVEGÉRTELMEZÉS

Az imént leírt négy ismertetõjegyet, melyeket alapvetõnek tartok, többféle módon is
magyarázzák, értékelik a bibliodráma-mozgalomban. Ezzel magyarázhatók az élesen
eltérõ bibliodramatikus tapasztalatok is (ha persze azt nem számítjuk, hogy a biblio-
drámával is lehet visszaélni, amennyiben felelõtlen, szûk látókörû vezetõk túl lelkesen
és kritikátlanul akarják más csoportokra és helyzetekre rátukmálni a saját pozitív él-
ményeiket).

Ha a bibliodráma-mozgalmat az egyházi tradíció szemszögébõl – bibliaórák, bib-
liatanulmányi hetek, hitoktatás – vizsgáljuk, a legkézenfekvõbb természetesen a bibli-
ai történetek színrevitele lesz. Az oktatásban, fiatalokkal mindig is alkalmazták ezt a
módszert, néhány évtizede pedig rendelkezésre áll a „bibliai szerepjáték” reflektált
módszere is. Erre a hagyományra mutat rá például az arnoldsheini konferencia teoló-
giai bizottságának tanulmánya.10 A speciálisan bibliodrámával foglalkozó irodalom-
ban sokkal tágabb teret kap a pszichodramatikus megközelítésmód. Ez már valóban
személyes találkozást jelent a szöveg üzenetével, amihez az egyszerû szerepjáték nem
volna elég. Önészleléshez segítenek, önnön mélyrétegeinkbe való betekintéshez, meg-
érintõdéshez és meglátásokhoz. Fontos szerephez jut itt a csoportfolyamat és a csopor-
tos élmény. A csodatételekrõl szóló történetek átélése például igen erõs fölismerésekhez
vezethet, ahogy arra Heidemarie Langer is utal, mikor egy bibliodramatikus folyamat-
ról számol be, amelyben a szöveg fölfedezése az egész csoport számára személyes „aha-

1 0 „A Biblia és a sokféle módszer, ahogyan olvashatjuk” – ez az alcíme annak a könyvnek, amelyben a
bibliodráma is szerepel, mint egy a Biblia megközelítésének összesen tizenegyféle módszerébõl. A fölso-
rolásban a bibliodráma a második helyen áll mint „bibliai szerepjáték” (elsõ helyen az Eugen Drewermann-
féle mélylélektani megközelítést említik, a harmadikon pedig a „fundamentalista” bibliaértelmezést). A
bibliodrámát és a kérdéshez idézett irodalmat (Barth/Schramm, Kiehn, Laeuchli) ez a mû elsõsorban
módszertani-pedagógiai szinten ítéli meg.
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élményt” jelentett. Valóban nem ritka tapasztalat ez a bibliodrámában.11 Az a teológiai
hozzáállás, amelyet ebben a könyvben képviselünk, több, mint a módszerek praktikus
tárháza. A szövegközpontú bibliodráma a hermeneutika alapvetõ szisztematikus-teo-
lógiai kérdéseivel szembesít: mit jelenthetnek történelmi szövegek a hit számára, ho-
gyan értsük a bibliai szerzõk és célközönségük, a szöveg és az olvasó a prédikátor és a
hallgatók „érintettségét”, mi a jelentõsége a bibliai szövegek hiteles értelmezésének és
közvetítésének. A bibliodramatikus szövegértelmezéshez nyitottnak kell lennünk a tör-
ténelmi szövegkritika felé is. A fölvilágosult kritika alapállását, a modern szekulari-
záltságot nem a bibliai hit ellenségének tartjuk, hanem a modern kor kihívásának, hogy
keresztyénként itt és most tudatossá, nagykorúvá váljunk.

A bibliodramatikus élmény további megtapasztalások kiindulópontja lehet. A meg-
érintõdés azonban maradhat következmények nélkül is, éppúgy, mint egy jó szentbe-
széd meghallgatása. A bibliodráma olyan tér kell legyen mind a résztvevõk, mind a
vezetõk számára, ahol kis közösségben tudatosan éljük meg és reflektáljuk mindazokat
a mozdulatokat, amelyek a bibliai szövegekben életformáló, fölszabadító erõvel rendel-
keznek.

A szöveg minden személyes befogadás és azonosulás mellett is megmarad „idegen
partnernek”. Ezt azonban nem kell negatívan érteni. Azt jelenti, hogy egy találkozással
még korántsem végeztünk vele, nyitott marad új találkozások, megújult megtapaszta-
lások felé, tartogat még lelki szókincs- és életgazdagító, láthatártágító lehetõségeket.
Ha ragaszkodunk a szóról szóra vett hagyományozott szöveghez, azt sem a fundamen-
talista egyértelmûség kedvéért tesszük, hanem a szituatív többértelmûség a célunk, mely
személyes, felelõs döntésre szólít föl mindnyájunkat.

Bármely bibliai szöveggel dolgozunk is, félreismerhetetlenül kiviláglik, hogy szub-
jektivitásunk és társaslény voltunk, személyes meggyõzõdésünk és társadalmi felelõssé-
günk kölcsönösen meghatározza és föltételezi egymást. Klaus Berger rámutat, hogy a
bibliai szövegek „képszerûsége” – s a hagyományozottság ebbõl levezetett esztétikai
értelmezése – a következõ belátást sugallja: „szociális csoportok közegében az esztéti-
ka szabadsága megakadályozhatja az ideologizálást és dogmatikus merevséget, mivel
idegen tõle az elvszerû egyvonalúság. Az evangélium ugyanis nem olyan egyértelmû,
mint a törvény.”12

Ulrich Bubenheimer utalt rá a „Bibliodráma – önmagunk megtapasztalása és bib-
liaértelmezés a játékban” kérdéshez szóló fejtegetésében, hogy a bibliodráma a szöveg-
értelmezéshez való hozzájárulásával a vallási közösségeket foglalkoztató legidõszerûbb
problémákat feszegeti. Bubenheimer szociálpszichológiai szempontból nagy „törést” lát
az „objektív teológiai elmélet” és a „szubjektív vallásos élet” között.13 Én a magam ré-
szérõl a következõt fûzném hozzá: az „objektívnak” nevezett elmélet nem más, mint az
intézményként fölfogott szociális csoport bebiztosítása tetszõleges szubjektív igények-
kel szemben. Ez még érthetõ is volna. Csakhogy ez az elmélet nem veszi kellõképpen

1 1 Langer, Wunder.
1 2 Berger, 292. o., utalással G. M. Martinra.
1 3 Bubenheimer, Bibliodrama.
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figyelembe a mai világban megélt egzisztenciális, személyes élettapasztalatokat s a
vallási kifejezés lehetõségeinek elégtelenségét, illetve hiányát, mely olyannyira jellemzi
a mai nemzedéket. Ebbõl legalábbis arra következtethetünk, hogy az egyház tanítása
és az élet között tátongó szakadékért nem egyedül az egyes ember felelõs, de éppannyi-
ra a tanítás és a hagyomány is. Ha megpróbáljuk komolyan venni a problémát, amit ez
a szakadék jelent, elsõ lépésnek megteszi a belátás, hogy a nyílt kommunikációra való
fölszabadulás igénye – ez a jellemzõen õsprotestáns eszme – még nem szolgáltat ki
bennünket kényre-kedvre a korszellem tetszõlegességének, hanem inkább kihívást s ezzel
új lehetõséget kínál a hit számára. Hans Zirker megfogalmazását említeném még: „Ma
a hit legelsõsorban beszélgetést és vitát kíván a hívõktõl – már ha egyáltalán hajlandó
még a nyelvi közlés eszközeihez folyamodni. Amit valaha a hit nevében kijelentettek,
sõt olykor még ki-kijelentenek manapság is, azt nem kell feltétel nélkül elfogadnunk,
de szükséges volna legalábbis alaposan meghánynunk-vetnünk együtt, már ha ragasz-
kodunk ahhoz, hogy továbbra is egyetértésre érdemesnek szánt kijelentéseket képvisel-
jünk.”14

„Érintettség” nélkül – alapuljon bár félreértésen – nem indulhat meg a szubjektív
megértés folyamata. A bibliodráma célja az, hogy az üzenet egy részecskéjének egyéni
átélésébõl a szöveghez mindvégig kötõdve valamelyes egyéni „hitbeli bizonyosságot”
érhessünk el.

Kell-e még mondanom, mennyi komoly teológiai érv szól az ellen, hogy a biblio-
drámában való részvétel elõfeltételeként bármi mást is elvárjunk a résztvevõtõl, mint a
szöveg iránti érdeklõdést, és az arra való készséget, hogy tudatosan, kritikusan szem-
besüljön önnön élettapasztalatával?

A SZÖVEG A BIBLIODRÁMÁBAN

Bibliodramatikus tapasztalatok
A bibliodrámára összegyûlt csoport munkája nem teológiai, történelmi vagy irodalmi
információkkal kezdõdik, hanem azzal, hogy egyszerûen „belépünk a szöveg terébe”. A
bibliodráma folyamata során aztán vagy lesz szükség információkra, vagy nem. Az
exegetikai irodalom ismerete hasznos lehet, ha történelmi, kritikai kérdések merülnek
föl, fõként pedig társadalompolitikai kérdések esetén, ha mély egzisztenciális érintett-
ség van a játékban, de ritka dolog, hogy valóban nélkülözhetetlennek bizonyuljon. Ezen
a ponton nincs is nagy eltérés a bibliodráma és a prédikáció elõkészítése között. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy a gondosan vezetett bibliodráma folyamatában a szöveg-
ben rejtõzõ releváns teológiai problémák okvetlenül napvilágra jönnek, méghozzá ha-
tározottan frappáns formában. És ez igaz az egészen speciális exegetikai és teológiai
kérdésekre is, amilyen például a források elkülönítése, az antik, korhoz kötött képze-

1 4 Zirker, Freiheit, 45. o. A duisburgi fõiskola „Játék-tér” címmel gyûjteményes kötetet készített docen-
seinek a „kreativitás” és „a szövegekkel való bánás” kérdéseit taglaló dolgozataiból (Hans-Günter
Heimbrock szerkesztésében). Ezek az írások a bibliodramatikus munka számára is fontosak lehetnek.
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tek problémája, a világkép(ek), a teodícea, a szentháromság kérdése vagy a keresztre-
feszítés és föltámadás dialektikája. Tapasztalataim szerint nem is létezik olyan kérdés-
terület, amelyet ne lehetne megeleveníteni és játékba hozni egy bibliai szöveggel fog-
lalkozó csoportban.15

A tisztességes, teológiailag is felelõsségteljes bibliodráma nem képzelhetõ el kriti-
kus-teológiai beállítottság és kompetencia nélkül. A bibliodráma elsõ és második lépé-
se az, hogy az alkotó megformálás közvetítésével a szöveget összekötjük életünk „szö-
vegével”. A folyamat harmadik lépése pedig az lesz (méghozzá ugyanolyan élményköz-
pontú lépés, mint az elsõ kettõ), hogy bevonjuk a térbe a bibliai összefüggéseket úgy,
ahogy a teológiai hagyomány számunkra közvetíti õket (párhuzamos bibliai helyek,
konkordancia, ÓSzöv, ÚjSzöv, szinopszis). Mindenekelõtt szükséges ez a nehéz szöveg-
szakaszoknál, illetve olyan esetben, mikor nyilvánvaló, hogy némelyik résztvevõnek
valóban nehézséget okoz a bibliai ismeret vagy a személyes élettapasztalat hiánya. Ha
a további folyamat során kiviláglik, hogy a szöveg egyértelmû ösztönzést jelent a sze-
mélyes behatároltság túllépésére társadalmi, politikai kérdések felé, akkor gyakran nem
is kielégítõek a bibliai összefüggések s a hagyományos értelmezés. Ha élményszerûen
bevonunk bizonyos Biblián kívüli (zsidó, görög-római, vallásos és profán) összefüggé-
seket, akkor a bibliodráma szövegértelmezésének ötödik kontextus-fokát érjük el. A
történelmi-kritikai megközelítések – s legelsõsorban a társadalomtörténeti és feminis-
ta értelmezések – éppúgy beáramlanak a szövegtérbe, mint a zsidó–keresztyén párbe-
széd elemei. Mindeme szempontok élményszerû bevonása lehetõvé teszi a csoport szá-
mára, hogy kritikus módon viszonyulhasson hozzájuk. És ebbõl következik a hatodik
lépés: a szövegtér a jelen társadalmi és politikai valóságával való „érintkezés” helyévé
válik. A bibliodráma ilyetén „összetett hermeneutikájának” nyilvánvaló végeredménye
– talán megdöbbentõ módon – az egyszerû szöveghez való visszafordulás lesz. Az „ige”
a maga sokrétû összefüggésrendszerében nem a verbális inspiráció maradi elvéhez való
(önmagában érthetõ) menekülést szolgálja, és nem is hitvallás-jellegû mintacselekvés-
re ösztönöz, hanem, ahogy Martin Niemöller megfogalmazta, arról az egyszerû kér-
désrõl szól, hogy „Mit szólna ehhez Jézus?”. Önmagunk megtapasztalása a bibliai
fölismerések fényében – ez az a lényeges lépés, amelyet meg kell tennünk a formálisan
elfogadott dogmatikus igazságtól annak tudatosításáig, hogy milyen köze van ezen
igazságnak saját életünkhöz. Az eddig irreleváns igazság így fölszabadul és részévé
válik életünk gyakorlatának, vagyis gyakorlati jámborsággá és társas szinten is meg-
élt hitté válik.

A bibliai történetek példázatokat mutatnak be. Mindig új és új változatban, változó
helyzetekben, változó történelmi keretek közt írják le és tanúsítják a keresztyén hit eg-
zisztenciális lépéseit. Ezért olyan sokrétû az Ó- és Újszövetség hagyományozott szöve-
ge. A szövegek széles választéka arra ösztönöz, hogy életünket újra és újra hozzá mér-

1 5 Ebben a kérdéskörben a következõ nevekre utalhatok: Wink, Bibelauslegung als Interaktion; Barth/
Schramm, Selbsterfahrung mit der Bibel, ein Schlüssel zum Lesen und Verstehen, avagy a gyakorlatköz-
pontú strukturális elemzésekre, mint Alex Stocké (Textentfaltungen). Stock a Lk 15 alapján mutat pél-
dákat olyan megközelítésekre, amelyek a bibliodráma gyakorlatához igen közel állnak.
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jük, s a fölismert igazságban bizakodva vállaljuk a hit kockázatát. A bibliodráma
módszertanilag szakszerûen vezetett csoportfolyamat, mely egy bibliai szöveg mozgá-
sába visz bele – vagy legalábbis így kellene lennie.

Drámai szerkezetek nyomai a bibliai szövegekben

Mi, teológusok a szövegeket központi fogalmaik szerint osztályozzuk: hit, remény, sze-
retet, parancsolatok, vétek, bûn, megbocsátás, egyház, felebaráti szeretet, irgalmas-
ság… A bibliodrámában viszont kézenfekvõbb, hogy elõször a szöveg igéit vegyük szem-
ügyre: menni, állni, közeledni, megfordulni, megnézni, hívni, könyörülni…, vagy pe-
dig, hogy akkurátusan a szöveg legelsõ szavaival kezdjük munkánkat. Ha így állunk
hozzá, akkor már kezdettõl fölfigyelhetünk a drámai szerkezetekre.

A „dráma” címszónál elõször persze nyilvánvalóan drámai jellegû szövegekre gondo-
lunk, emberek, kapcsolatok, sorsok történetére, csodákra. De van másfajta drámaiság
is, amelyet a hagyományozott szöveg formája hordoz, vagy amely a szinoptikus hagyo-
mányban nyilvánul meg. A szinoptikus jelenetek bibliodramatikus összehasonlításából
a kis konfirmandusok is világosan láthatják, hogy a négy evangélista különbözõ szán-
dékokkal örökítette meg a rábízottakat. A négyféle hagyomány egymásmellettisége nem
tárgyalható anélkül, hogy rákérdeznénk az egyes szerzõk külön és különleges üzeneté-
re, „helyzetére az életben”. Tekintetünk már nem arra irányul, ami azonos bennük, hanem,
ami különbözõ, és itt az apró különbségek kapnak nagy súlyt, az árnyalatnyi differen-
ciák – mind a szövegben, mind pedig a keresztyén életben. A bibliodrámában kézzel-
foghatóan megélhetjük a példázatok, példabeszédek, képek, metaforák és jelképek drá-
maiságát is. Itt minden metafora közvetlen alkalmat nyújt az utánzás (mimézis) általi
értelmezésre. Ugyanis minden metafora egy „õsszót” rejt, amely többnyire valamilyen
mozgásra utal. A képes beszéd kinyilatkoztat, mindazonáltal el is rejt hétköznapi gon-
dolkodásunk elõl egy egész sor jelentést. Ha az õsszót utánozzuk, eljátsszuk, átérezzük,
átéljük, akkor közelebb juthatunk értelméhez, jelentéseinek sokféleségéhez, mint ha csak
szóban, elméletileg gondoljuk végig egy-egy fogalom jelentésváltozatait. Ráadásul így
megvilágosodik a szóval való személyes kapcsolatunk is, amelyet pedig gyakorta elta-
karnak a túlzottan ismerõs, megszokott fogalmak.

A hit alapszavai: kinyilatkoztatás, megváltás, szabadítás, üdv, gyógyulás, bûn és
megbocsátás. Mind olyan folyamatokat jelöl, amelyek „valamitõl valami által valami
felé” vezetnek – hogy a „drámaiság” egy klasszikus meghatározását idézzem.16 Asszoci-
atív és alkotó-megformáló módszerek segítségével, vagyis élményszerûen tárjuk föl e
szavak jelentésrétegeit. Az eme folyamatból adódó „nyelvi” analóg kifejezés mint „köl-
tészet” maga is az interpretáció egy fajtája. A saját hitvallásunk megformálásához újra
föl kell fedeznünk ezt a fajta értelmezést. A Biblia költõi szövegei mintául szolgálhat-
nak a bibliodráma során keletkezõ alkotásokhoz. És ez fordítva is igaz: a bibliodráma
a maga alkotói lehetõségeivel új érzékenységet ébreszthet a Bibliai költõi szövegeinek

1 6 Vö. Pfister, Drama, 269–273.o.
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teológiai értelmezéséhez – a történelmi-kritikai értelmezés mellett. A költészet mindig
magasabb rendû, mint bármilyen fogalmi-racionális értelmezés.

A mondottakat a zsoltárok segítségével szeretném megvilágítani. Egy zsoltárszöveg
megértéséhez általában nem szükséges ismerni a történelmi szerzõt. Véleményem sze-
rint a „Dávid zsoltára” megjegyzés sem a szerzõre utal, hanem Izrael gyülekezetének
gondolkodásmódja szerint elhelyezi a szöveget Isten népének történetében. A biblio-
drámában ez azt jelenti, hogy egy zsoltárszöveget nyugodtan értelmezhetünk közvetle-
nül önmagunkra, mai helyzetünkre. A bibliodramatikus alkotási folyamat így már
önmagában is aktualizáció. Lenyûgözõ föladat, fõként ha Ernesto Cardenal zsoltáraira
gondolunk, melyek már bevonultak az irodalomba és sokak számára mintául is szol-
gálnak. Ezek a modern zsoltárok új politikai és társadalmi horizontokat is mutatnak.17

Ha egy zsoltárszöveget választunk a bibliodrámához, akkor célunk például az lehet,
hogy saját szavakat találjunk Isten megszólítására, amelyek saját korunkat, létünket
fejezik ki az õ színe elõtt, s együtt ünnepeljük hálaadásunkat, panaszainkat, kérésein-
ket, könyörgésünket. Ezzel nyilvánvalóvá lesz, hogy egy szövegen dolgozni nemcsak
annyit jelent, hogy beszélünk róla, s hogy nemcsak információkat, de nem is csak ér-
zelmeket akarunk ilyenkor közvetíteni. Ellenkezõleg, a közös munka a saját megszóla-
lás, ének, hitvallás és ima eszköze, nagy vakmerõség, de egyben egy új beszédkészség
elsajátítása is.

Bibliai szövegszakaszok

A bibliodrámához módszertanilag lehatárolható szövegrészt kell választanunk, figye-
lembe véve mind a csoport méretét és jellegét, mind pedig a rendelkezésre álló idõt. Ez
a követelmény meg is felel a bibliai szövegek szerkezetének. Az Ó- és Újtestamentum
szövegei eleve önálló szakaszokba vannak rendezve, amely fölosztás szoros kapcsolat-
ban áll a szövegek keletkezésével s azzal a szerzõi intencióval, mely szerint ezen írások
a „hit tanúbizonyságai”. Stílus, szövegformák és a hagyományozás története mind eb-
bõl a szándékból adódik. A szövegnek ehhez a jellegzetességéhez tartozik a teljes egé-
szét jellemzõ, aránylag zárt egységekre – szövegszakaszokra – osztódó szerkezet is. A
tartalmi egységet jelentõ szövegszakaszok ugyan egymáshoz kötõdnek, mégis mind ér-
telmezhetõ önmagában is, mivel mindegyikük, mint egy-egy mag, az egészet lényegé-
ben tartalmazza. Ilyen módon a prédikációhoz hasonlíthatók ezek a bibliai szövegsza-
kaszok, mivel annak is „a hit egészébõl” kell valamennyit közvetítenie a maga idõha-
tárai között. A hit lényege voltaképpen minden egyes szövegszakaszban benne foglaltatik.

Vagyis nyugodtan vehetjük önmagában bármelyik szövegszakaszt, amennyiben az
tartalmi, értelmi egységet képvisel. Szóról szóra, mondatról mondatra kifaggathatjuk
a szakasz értelmét – természetesen figyelembe véve a közvetlen bibliai szövegkörnyeze-
tet, a párhuzamos szövegeket és egyéb összefüggéseket is.

A bibliai szöveg, ha komolyan vesszük a maga szöveg voltában, még fordításban is

1 7 Cardenal, Psalmen.
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irodalmi minõséget hordoz, és megdöbbentõ nyelvi erõ árad belõle, amely a tapasztalt
bibliaolvasót – írástudót – is újra meg újra álmélkodásra készteti. Mindeddig nem ké-
szült lista a bibliodrámában legjobban kedvelt szövegszakaszokról. Amennyit errõl a
kérdésrõl eddig tudunk, még nem jogosít föl messzebb vivõ következtetésekre. Könnyen
lehet, hogy a vezetõk módszertani okokból részesítenek elõnyben bizonyos szövegsza-
kaszokat. Véleményem és tapasztalatom szerint azonban bibliodrámára alapvetõen
alkalmas minden olyan szövegszakasz, amely értelmezhetõ üzenetet tartalmaz. „Üze-
net” alatt itt azt értem, hogy a tartalmi egység „mondanivalója” relevánsan összefoglal-
ható. Mivel pedig ezt a mondanivalót a Biblia egészének lényegi üzenetével összhang-
ban kellene értelmezni, kritikai kérdésünk arra fog irányulni, hogy a szövegszakasz
„üzenetében” mennyire jut kifejezésre a kereszt és föltámadás fölszabadító evangéliu-
ma. A vezetõ teamnek szem elõtt kell tartania ezenközben a csoport iránti felelõsségét.

Teológiai értelemben az „evangélium” ellentéte a „törvény”. Ha a „törvény” nem volna
több, mint egy keresztyénien hangzó erkölcsi tanítás, amelyben nyoma sincsen sem a
világban való keresztyén élet ellentmondásosságának, sem pedig a hit fölszabadító je-
lentésének, akkor ez „kereszt és föltámadás nélküli” üzenet volna: föltámadás kereszt
nélkül vagy kereszt föltámadás nélkül. A Pál apostol, illetve Luther Márton értelmében
vett „törvénytõl” azonban meg kell különböztetnünk a keresztyén „törvényességet”, amely
a hitet bizonyos cselekvésekkel szeretné azonosítani, és keresztyén csoportnormákhoz
igazodik. A „törvény” üzenete – mely nem evangélium – alkalmas lehet arra, hogy az
egyes résztvevõk vagy az egész csoport látens depresszióit megerõsítse. Olyan érzéseket
ébreszthet, hogy az életben és hitben megtapasztalt frusztrációkat nem kiindulópont-
ként kell értelmezni, nem olyan helyként, ahonnan hitünk és cselekvésünk révén meg-
hallhatjuk a fölszabadító üzenetet. Az ilyen negatív érzések eltéríthetnek a bizakodó
cselekvéstõl, s a világ romlottsága fölötti kétségbeesett és reménytelen tépelõdésbe ta-
szíthatnak.

A bibliai szöveg üzenete mindig szoros kapcsolatban áll a szöveg drámai szerkeze-
tével. Az elbeszélés nem intés, az intés nem parancsolat, az érvelés nem ima. A biblio-
dráma segítségünkre van abban, hogy az egyes szövegszakaszokat a maguk egyedisé-
gében észleljük a megformálás által. Aki hitében félénk – bibliai szóval „gyönge” –, az
igyekezni fog, hogy lehetõleg ugyanazt hallja ki az összes bibliai szövegbõl, s mind
ösztönösen mind tudatosan védekezik az alternatív értelmezések ellen. A félénk hit
ugyanis kerüli a változást. Ez magabiztosságot ad neki, ugyanakkor viszont sterillé,
kommunikációra képtelenné teszi. A félénk hit valószínûleg sokkal gyakoribb, mint hinni
szeretnénk. De igaz az is: ha kapcsolatot teremtünk önnön félelmünkkel, az már a föl-
szabadulás kezdete.
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Szövegválasztás, a résztvevők irányítása, üzenet

A szöveg „üzenete”, „evangéliuma” korántsem független a bibliodráma résztvevõitõl.
Mi határozza meg a csoport viszonyulását a szöveghez és a bibliodrámát vezetõ szemé-
lyekhez? Mi határozza meg a vezetõ team viszonyát a szöveghez és a csoporthoz? Min-
den egyes szempont lényeges: a csoport, a vezetés, a kor, a nem, az összetétel, korábbi
bibliodramatikus tapasztalatok, a Bibliával és az egyházzal való kapcsolat, a csoport-
munka módszereinek ismerete stb. A vezetõ team újra és újra vizsgálja fölül saját viszo-
nyulását a választott szöveghez és annak mondanivalóihoz az adott csoport és a szö-
vegválasztás fényében. Itt kell megemlítenünk a team teológiai felelõsségét és kompe-
tenciáját is. Elõfordulhat ugyanis, hogy a csoport egyes tagjai nem értenek egyet a
szöveggel vagy annak mondanivalójával, s ilyenkor a vezetõség kísértésbe eshet, hogy
megpróbáljon a bibliodrámával a „szöveg ellen dolgozni”. Ekkor jön jól a teológiai
rálátás, mely a „szöveg ügyvédjének” szerepét töltheti be. A szöveg ellen dolgozni ugyan-
olyan reménytelen, mint a csoport beállítottsága ellen. A szöveg a bibliodrámában
könnyen elhordozza az ellentéteket, de nem viseli el a rejtett ideológiai elutasítást. Ha
szövegközpontúan dolgozunk, végül mindig a szöveg bizonyul erõsebbnek. A szöveg
mondanivalójának és szereposztásának tekintetében nem lehet akkora véleménykülönb-
ség a team tagjai között, hogy azzal gátolják a csoportot saját kérdéseik megfogalma-
zásában. A vezetõség inkább legyen a lehetõ legpártatlanabb „ügyvédje” a szövegnek
mind a csoporttal, mind pedig önmagával szemben. A bibliodramatikus csoportfolya-
matban úgy dolgozunk a szövegen, hogy értelmét (teológiai értelmét is) komolyan
vesszük. Ezért fontos, hogy a team az elõkészítés során egy „dialektikus elemzés” kere-
tében fogalmazza meg kritikus kérdéseit.

Bibliodráma-vezetõk csoportja a következõ megállapításokra jutott egy vezetõi tré-
ning során:

Egy szövegszakasz nem okvetlenül alkalmas bibliodrámára tetszõleges csoporttal,
vezetõséggel vagy módszerekkel.

A csoportösszetétel, a módszerválaszték és a vezetõ team összetétele sokféle lehet,
de nem teljesen tetszõleges.

A szövegválasztás szempontjai:
– Hogyan viszonyulok a szöveghez én mint vezetõ, hogyan mi mint vezetõ team? A

teamnek legyen világos rálátása a szöveg témáira. A szöveg legyen „pozitív érte-
lemben fontos” a team és a csoport számára. A vezetõség ne akarjon „a szöveg
ellen dolgozni”.

– Hogyan viszonyul a szöveg a csoporthoz? Összeillenek-e a csoport és a szöveg témái?
Hogyan viszonyul a szöveg a résztvevõk korához, neméhez, különleges élethelyze-
téhez (pl. fogyatékosság), az egyesek/a csoport/a gyülekezet hitbeli helyzetéhez?

– Hogyan viszonyul a szöveg a bibliodrámás csoport helyzetéhez? A társadalom
helyzetéhez? A politikai helyzethez? Az egyházi évhez? Az adott idõponthoz és a
korszellemhez?

– Mik a szöveg különös ismertetõjegyei? Milyen a hatástörténete? Milyen párhuza-
mos (pl. szinoptikus) szövegek vannak hozzá? Minél hosszabb a szövegszakasz,
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annál több és többféle témát kínál, s az idõigénye is ennek megfelelõen alakul.
Rövidebb szakasznál több lehetõség adódik „mélyre ásni”.

– Vannak csoportmunkára alkalmatlan szövegek is: megerõszakolás, gyilkosság,
haláltusák… Némelyik szöveg terápiás hozzáértést kíván.

– Mit tudunk a csoportról? Létszám, életkor, mennyire egységes? Milyen a csoport
összetétele, mi közük van egymáshoz? Vannak-e házaspárok benne, esetleg tiszta
férfi- vagy nõi csoport? Mennyire érdeklõdnek (föltehetõleg) a téma iránt? Mennyire
elkötelezettek a bibliodráma módszere iránt? Hogy kerülnek egyáltalán a biblio-
dráma közelébe? Kötelességbõl-e (konferencia, iskolai osztály) vagy személyes
érdeklõdésbõl? Vannak-e már tapasztalataik a módszerrel?

Azonban a túlzott aggályosság sem tesz jót; a legtöbb esetben tarthatjuk magunkat
a szövegválasztás jól bevált szempontjaihoz: a csoport maga választ szöveget, vagy eleve
megadott szöveggel dolgozunk, esetleg a „levegõben van” egy kérdés, amely automati-
kusan kijelöli a szöveget.

Véleményem szerint õrizkedni kell az efféle hozzáállástól: „Most ismertünk meg egy
új, nagyszerû módszert, nekünk nagyon tetszett, és most fogunk egy tetszõleges szöve-
get, és kipróbáljuk az elsõ elénk kerülõ csoporttal!” Hasonlóképpen kerülendõ: „Ismer-
jük a csoportunkat, és mint bibliodráma-vezetõk tudjuk, hogy milyen eredményre sze-
retnénk vele jutni!” Rendkívül veszélyes: „A vezetõ team pontosan tudja, milyen üzene-
tet hordoz a szöveg – vagy ami még rosszabb: milyet kell hordoznia –, éppen ezért
választottuk ezt a szöveget!” De miért is tanácsolom el a vezetõket attól, hogy gondo-
latban elõvételezzék az eredményt? Hiszen a „tanulás céljának” eltervezése a didaktika
lényegéhez tartozik! A válasz egyszerû. Ha a vezetõség tekintélye megzavarja az egyes
résztvevõt abban, hogy szabadon, saját belátása szerint keresse az õ személyes válasza-
it, az a csoportfolyamatot is nagyban akadályozza. Intelmem lényege tehát az, hogy a
bármilyen irányzatú (politikai, pietista, feminista…) és mégoly jószándékú elõzetes meg-
gyõzõdés éppen azt a lehetõséget veszi el, ami pedig a bibliodráma lényege: a bibliai
üzenettel való szabad és lehetõ legközvetlenebb találkozásét.

A bibliodráma elõkészítésekor vizsgáljuk meg tüzetesen a szöveg exegetikai szituá-
cióját, s tegyük föl a kritikus kérdést, hogyan viszonyulunk mi magunk, a vezetõ team
tagjai, a szöveghez, milyen személyes kapcsolatunk van vele, az üzenettel, a teamnek
és a csoportnak szóló evangéliummal. Ha a fölkészülés során nem találunk fölszabadí-
tó üzenetet, nem látjuk meg a szöveg „pozitív fontosságát” (amely lehet akár merõben
kritikus jellegû is), akkor aligha igazolható a bibliodráma, s ha ragaszkodunk hozzá,
nagy valószínûséggel csak azt érjük el, hogy az illetõ csoport elõtt igen rossz fényben
tüntetjük föl a módszert. A bibliodráma során átélt csalódás ugyanis sokkalta súlyo-
sabb, mint amilyet egy nem megfelelõ prédikáció okozhat, már csak a nagyobb idõ- és
energiaráfordítás és a csoportos élmény ereje miatt is. Szeretném figyelmeztetni a
bibliodráma-vezetõket: elemezzük, értelmezzük a bibliodrámában megélt „csalódása-
inkat”, hogy a jövõben minél inkább elejét vehessük az ilyen negatív élménynek.
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VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS ÉS KÍSÉRÉS A BIBLIODRÁMÁBAN

A vezetés a bibliodrámában nem más, mint két cél, két „szakma” között kialakuló fe-
szültség: egyfelõl egy csoportfolyamat hozzáértõ vezetésérõl van szó, másfelõl pedig
egy szövegrõl s a benne rejlõ üzenetrõl.

A kétféle cél a folyamat szakaszainak megfigyelése és a szöveg hozzáértõ, biblio-
dramatikus ismertetése révén valósul meg. A vezetés igen izgalmas föladat, mivel a kétféle
célt, a kétféle hozzáértést együtt, egymással kapcsolatban kell érvényre juttatni. Erõsen
kell ügyelni, nehogy valamelyik „önállósítsa magát” – a csoportfolyamatnak és bibliai
szövegnek egyaránt kell érvényesülnie. Ennek érdekében az állandó folyamatdiagnózis
eszközéhez folyamodunk, amely lehetõvé teszi, hogy helyesen reagálhassunk a biblio-
dramatikus folyamat alakulására.

Kézenfekvõ megoldás, hogy a vezetõ team a két fontos terület egy-egy hozzáértõ
képviselõjébõl álljon, akik közösen tervezik, készítik elõ és vezénylik le a bibliodra-
matikus folyamatot. Ha a bibliodrámát egyházi alkalmazású, de „kettõs képzettségû”
személyek vezetik, akkor is tanácsosabb, ha nem egyedül, hanem párban vagy csapat-
ban vállalják a föladatot. A csoportfolyamat végigkísérése így több vezetõre oszlik el.
Fõként akkor fontos ez, ha a csoport tíz-tizenkét fõs vagy még ennél is nagyobb.

Mivel a bibliodráma csoportfolyamat, a kétféle hozzáértés igénye lépésrõl lépésre
fölmerül. Ha alkalmazunk is bizonyos terápiás módszereket, a bibliodráma ettõl még
nem lesz terápia a szó szigorúan vett értelmében. Fontos, hogy a vezetõség ennek tuda-
tában legyen, mikor olyan módszereket vet be, amelyek a résztvevõk személyes élettör-
ténetét érintik. Ezek ugyanis pszichés terhelést jelentenek, s adott esetben krízist idéz-
hetnek elõ. Ha példának okáért a „vihar lecsöndesítését” játsszuk, nem tudhatjuk, nem
volt-e valamelyik résztvevõnek traumatikus viharélménye. A lehetõséggel mindenesetre
számolni kell. Az elõkészítés, a szövegválasztás és a módszerek kiválasztása során szem
elõtt kell tartani mindezt, mivel amint komolyan veszünk egy bibliai szöveget, az azonnal
mozgásba lendül és kibontakoztatja saját dinamikáját.

Milyen szerepet játszhat e folyamatban a teológiai hozzáértés?
A teológusnak van valamelyes elképzelése a szöveg evangéliumáról, s ily módon a

szövegközpontúság „ügyvédje” lehet, szem elõtt tartva a szöveg „életadó forrás” voltát.
Ügyelhet arra, hogy a személyes élettörténetet érintõ módszerek alkalmazásakor a bio-
gráfia ne önállósítsa magát annyira, hogy elhallgattassa a szöveg üzenetét. A fölmerü-
lõ kérdéseket és válaszokat elhelyezheti az egyházi és teológiai hagyomány összefüggé-
sében, mintegy megnyitva így a szöveg értelmezését eme területek felé. A szövegre és a
folyamatra irányuló hozzáértésnek egyenrangúnak kell lennie. Mindkettõnek határát a
bibliai szöveg jelöli ki, amennyiben a bibliodrámát meg akarjuk különböztetni a terá-
piás munkától. Mivel a bibliodráma résztvevõi fölvállalják a nyitott, szakaszaiban el-
lenõrizhetõ módszert, a vezetõ team folyamatdiagnózisa a következõ három oszlopon
nyugodhat: a csoport megfigyelhetõ viselkedésén, a vezetõség önkontrollján, illetve
azon, mennyire értenek egyet a résztvevõk a folyamat alakulásával. Ha csoportdina-
mikai jellegû válság lép föl, amely a vezetés iránti kritikában fejezõdik ki, ezt nem kell
a szövegközpontúságtól elhatárolva kezelni. A válság kezelhetõ a szövegtéren belül,
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mivel a vezetõk vagy az irányítás ellen irányuló kritika lehet a szöveg által keltett meg-
rendülés kifejezése is. A bibliai szöveghez való szoros kötõdés kizárja (különös tekintet-
tel a divatos „pszicho-túlkínálatra”) a manipulatív pszichés kondicionálás vagy vallá-
sos befolyásolás lehetõségét. Az az Isten, akirõl a Biblia tanúskodik, nem manipulálja
az embert. A bibliai szöveg legyen a „terapeuta”! Bizony, nehezünkre esik, hogy ezt meg-
engedjük, látva az ember gyámoltalanságát akár politikai, akár társadalmi, pedagógiai,
felnõttoktatási vagy terápiás szempontból. Pedig ezen múlik a keresztyén hit kérdése.

A BIBLIODRÁMA RENDSZERTANI ELHELYEZÉSE

A bibliodráma nem más, mint élményközpontú bibliaolvasás. A szöveg hatása egyfajta
körön végighaladva bontakozik ki.

Az elején az ige áll, amely megragadja az embert. A hallásból – spontán vagy ala-
posan meggondolt – cselekvés következik. Ez a cselekvés elõbb-utóbb olyan emberek
közösségébe vezet el, akiket hasonlóképpen megérintett az üzenet. Legkésõbb itt vilá-
gossá válnak a kor és a helyzet kihívásai – ezek mindenkit érintenek, aki valamennyire
is bízik az igében. Itt ér vissza a kör a Biblia igéjéhez, s egyben a kérdéshez: „Akkor én
most mit tegyek?” Luther Márton fogalmazta meg egyszer ezt a jelenséget egy latin nyelvû
elõadásában: „Elõrehaladni (a hitben) annyi, mint újra és újra elölrõl kezdeni. Aki vi-
szont mindig csak újrakezd, anélkül, hogy elõrehaladna, az visszafejlõdik.”18

Ez a drámai folyamat az eleven hit szüntelen mozgása, tanulási folyamat is, amely-
be az ember a helyzettõl függõen mindig másutt vonódik be. Az eleven hitnek éppúgy
részét alkotják a válságok, kételyek is, mint a szóbeli vagy tényleges cselekvés. A dialek-
tikus teológia – mely századunk protestantizmusának legfontosabb teológiai áramlata
– éppen ebben a „mozgásban” találta meg létalapját, s olyan írásértelmezést fejlesztett
ki belõle, amely teljes egészében a Biblia szaván alapul. A bibliodráma összefüggését
Paul Tillich szimbólumértelmezésével Jürgen Bobrowski fejtette ki „Bibliodramapraxis”
címû könyvében. Ez kézenfekvõ is mindazok után, amit a szimbólumokról elmondtam.
De hasonló összefüggéseket vélek fölfedezni Karl Barth, Rudolf Bultmann, Gerhard
Ebeling, Ernst Fuchs és Ernst Käsemann igeteológiájával is. Ha a szöveggel s egyben
önmagunkkal való találkozás során megélt tapasztalatokat olyan érzelmi jellegû kife-
jezéssel jelöljük, mint a „megérintõdés”, akkor ugyanarra a vidékre érkeztünk a lélek-
tan nyelve felõl, amelyet Barth a maga részérõl a „mozgás”, Bultmann pedig „a lét meg-
értése”, illetve a „döntés” szavakkal ír körül. Én azonban fontosnak tartom a bibliodráma
teológiájában, hogy a folyamatot elsõsorban ne pszichológiai szempontból akarjuk leírni.
Így elkerülhetjük, hogy a pszichés „megérintõdés, érintettség” fogalma (amelytõl nem
áll távol a bizonytalan érzelmi tartalom és az elmosódó célképzet) mintegy összeté-

1 8 „Proficere est nihil aliud nisi semper incipere, incipere sine proficere, sed ipsum est deficere.” (Luther
elõadása a Rómaiakhoz írt levélrõl, 1516). Fordításom sajnos sokkalta kevésbé plasztikus, mint a kívül-
rõl megtanult latin mondat. A latinban ugyanis elég két hasonló hangzású ige, hogy különbözõ képzõk
segítségével kifejezzék az elõrehaladás, kezdés és visszafejlõdés fogalmait. A hitbeli fejlõdésrõl l. még:
Martin, Vogel-frei.
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veszthetõvé váljék a hit körébe, illetve a hit útjára való lépéssel. A lelkesedés még nem
egyenlõ a lélekben való teljes jelenléttel. A megérintõdés még nem azonos a megválto-
zott viselkedéssel vagy a megújult életfölfogással. A szövegközpontú bibliodráma-mun-
ka azonban a hit körébõl indul el az elõkészületekkel, és a szöveg, illetve a módszerek
megválasztásánál sem hagyja figyelmen kívül a rendelkezésre álló teológiai irodalmat;
mindazonáltal szem elõtt tartja, hogy a közös munka alapjául szolgáló szöveg elsõ- és
legutolsósorban nem más, mint a szó szerinti bibliai szöveg, s ennek a terébe lép be
együtt a vezetõ team és a csoport.

A BIBLIODRÁMA AZ ÖKUMENÉ SZEMSZÖGÉBŐL

A bibliodráma szerintem nem utolsósorban a huszadik század biblikus mozgalmának
összefüggésében értelmezendõ. Az egységes keresztyénség ma felekezetektõl függetle-
nül áll az új hermeneutikus föladatok elõtt, amelyek kioldanak bennünket a keresztyén
Nyugat megszokott kulturális és nyelvi közegébõl. Ökumenikus visszatérés a keresz-
tyén egyházak közös alapjaihoz – ez a válasz arra a kihívásra, mely elé a szekularizált
társadalom, illetve a saját vagy más hagyományok tradicionalizmusa állítja a keresz-
tyénséget.

Az ökumené kibontakozásának hátterét a két pusztító világháború adta, amelyeket
keresztyén népek robbantottak ki, s melyeknek következményeivel azóta is nap mint
nap szembetaláljuk magunkat. Nem könnyû a keresztyénség helyzete. Hosszú, terhes
történelem nehezedik rá, és a világ minden szegletében érezni a hagyományától való
politikai és társadalmi elfordulást. Nincs olyan bibliodráma, amelyben ez ne volna
érezhetõ. A huszadik század ökumenikus megújulásának a „kihívás” (challenge) a kulcs-
szava. Benne foglaltatik a keresztyén ember önkéntes elkötelezõdése, hogy vállalja a
párbeszédet más meggyõzõdéseket valló emberekkel, s igyekezzék továbbadni saját
hitbeli tapasztalatait és meggyõzõdéseit. A „párbeszéd” az ökumené másik alapfogal-
ma. A keresztyén egyházban – az évszázadok óta szétvált felekezetek között – nem is
folyhat másféle beszéd, csak az egyenjogú felek párbeszéde, akik készek arra, hogy
különbözõségüket fönntartva hitük közös alapjait kutassák. Amint azonban az ökume-
nikus mozgalomban nyilvánvalóvá vált, ez az alap nem lehet más, csakis a Biblia, a
keresztyénség Szentírása, amely viszont másfelõl éppen a széthúzásnak is alapja, a szö-
vegek különféle értelmezése miatt. Számomra korántsem meglepõ, hogy a bibliodráma
ökumenikus mozgalommá vált, hogy éppúgy megtalálta helyét a római katolikus kö-
zösségekben, mint a protestáns egyházakban. A felekezeti elhatárolódás megköveteli,
hogy egy bizonyos írásértelmezés mellett kötelezzük el magunkat. Ebbõl az követke-
zik, hogy az értelmezések egyértelmûsége központi ökumenikus problémává vált. Marcel
Martin utalt rá a Hofgeismar Akademie egy teológiai ülésén, „Das Bibliodrama und
sein Text” címû írására hivatkozva, hogy „az egyértelmûség, többértelmûség, tetszõle-
gesség és érthetõség” megkülönböztetése központi kérdése a hermeneutikának.19

1 9 Martin, Arbeitsprojekt, 159. o., vö. uo. Bibliodrama, 151. o.
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Ha – Martinhoz hasonlóan – a hermeneutikai diszkusszióra támaszkodva a „bibliai
szövegek többértelmûségére” hivatkozunk a bibliodrámában, akkor azt sem felejthet-
jük el, hogy Martin szerint a „bibliodrámában nem kevesebb forog kockán, mint az
»üzenet érthetõsége«, az evangélium világossága és határozottsága! Leszögezem: a szö-
vegértelmezés itt tárgyalt fölfogásában az üzenet semmiképp sem sodródhat bele hol-
mi bizonytalanságba, amelyet – az információelmélet szótárához folyamodva – »fehér
zajnak« nevezhetnénk. Ebben a »fehér zajban« egyidejûleg volna jelen »minden frekven-
cia differenciálatlan összessége«, vagyis az értelmezés minden elképzelhetõ szintje.”20

A szükséges és kívánatos „érthetõséget, amelynek az objektívnak hitt »egyértelmûség«
helyére kell lépnie”, a következõképpen határozza meg Martin: ez „történelmi kategó-
ria”, amely hermeneutikus értelemben figyelembe veszi az olvasót, annak helyzetét és
egzisztenciális viszonyát a szöveghez. A „történelmi kategória” fogalmát én úgy értem,
hogy az ökumené jegyében azokra a nyelvi, etnikai, kulturális, nemzeti és társadalmi
különbségekre utal, amelyek akadályozzák a kölcsönös megértést, most azonban ép-
penséggel a megértés lehetõségeivé kell válniuk. A bibliai szövegrõl ezt mondja Mar-
tin: „A szöveg nem betonozott leszállópálya, sem pedig szûk csatorna, hanem nyílt, bár
határokkal rendelkezõ mezõ, amely ráadásul – mint az energiamezõ a fizikában –
meghatározott pályákba rendezõdik, amelyek által bizonyos mértékig strukturálja és
irányítja a recepció folyamatát. Ez a szövegmezõ a jelentések kozmosza; a véges ember
azonban, aki térben és idõben él, itt vagy ott helyezkedik el benne, illetve útban, moz-
gásban van Innen Oda. A szöveg olvasása tehát nem tetszõleges, mindenkori értelme
szüntelenül változik, mégis mindenkor kötelez.”21 A bibliodrámáról való hermeneutikus
gondolkodás a hermeneutikus pszichológia és filozófia általános diskurzusának terüle-
tére vezet. Nem utolsósorban egy olyan kérdésrõl van itt szó, amelyre a filozófia nem
tud válaszolni: Lehet-e egyáltalán kényszerítõ értelme egy történeti szövegnek? Ez a kérdés
teológiai válaszadást kíván, amely egyszersmind döntést is jelent.

A multikulturális valóság, a világvallások kibékíthetetlen alapelvei és a keresztyén
felekezetek értelmezési különbségei azt a meggyõzõdést sugallhatják, hogy intellektu-
álisan már csak a relativizmus, a tetszõlegesség, illetve a teljes szubjektivitás vállalha-
tó. Ha valóban ez volna a végsõ válasz, akkor az ökumenikus próbálkozások mind
megbuknának saját alapvetésükön, a Biblián. Ha azonban van mód rá, hogy a herme-
neutikus teológia keretében helyt adjunk valamely vállalható „többértelmûségnek”, il-
letve a különbözõ értelmezések lehetõségének, ám anélkül, hogy a tetszõlegességet ten-
nénk meg alapelvünkül, akkor az ökumenikus Biblia-olvasás valóban rendelkezhet azzal
a jelentõséggel, amelyet a bibliodrámában tulajdonítunk neki. Anton Houtepen holland
teológus nemrégiben szállt síkra az „ökumenikus hermeneutikát” megújító gondolat
nevében.22 Houtepen megállapítja, hogy sok olyan probléma, amely korábban elválasz-

2 0 Martin, Arbeitsprojekt, 160. o. Itt Martin Umberto Eco A nyitott mûalkotás címû könyvére, vala-
mint Yorick Spiegel Doppeldeutlich címû mûvére utal.

2 1 Martin, Arbeitsprojekt, 160. o.
22 Vö. Houtepen, Hermeneutik, 279. o. A mû alcíme: A koherencia kritériumainak keresése a keresz-

tyénségben.
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totta egymástól az egyházakat, mára úgyszólván elintézettnek tekinthetõ a kutatások
és a párbeszéd eredményeképpen. A gyakorlati életben azonban a régi gondolkodási
minták erõsebbnek bizonyulhatnak a bibliai fölismeréseknél. És a cselekvés ebbõl kö-
vetkezõ teljes bénultsága akaratlan is érvül szolgálhat a szekuláris relativizmus, a tet-
szõlegesség mellett. Houtepen a francia Paul Ricoeur hermeneutikus filozófiájára hi-
vatkozik, aki „az értelmezések sokfélesége” mellett egyidejûleg lehetõnek tartja az „ér-
telem kényszerítõ erejét” is. A keresztyén teológia középkori hagyományára hivatkozva
föltételezi a bibliai írások „többszörös értelmét”. Ez a megközelítés eleve megkívánja,
hogy a szövegnek a szavak összességén túli „jelentést” tulajdonítsunk, s hogy ezt a „je-
lentést” egy bizonyos „ügyre” vonatkoztassuk, amelyet például „Isten országának”, „üd-
vösségnek” vagy „békének” nevezhetnénk. A szövegmagyarázat során aztán minden „je-
lentéssel” bíró szövegszakasz a következõ négy szinten fog értelmet és kötelezõ erõt
nyerni:

– A történésekrõl való tudósítás szintjén.
– A hallás és hit közössége megalapozásának szintjén.
– A gyakorlatra való fölszólítás szintjén.
– S nem utolsósorban a remény meghirdetésének szintjén.
Az ilyetén „többszörös értelmezésbõl” az egzisztenciális érintettség és a (különbözõ

helyzetekben) különbözõ kényszerítõ erõ lehetõségei adódnak.
Ha a szöveg bibliodrámában megtapasztalható üzenetérõl vagy a bibliodráma gya-

korlati lehetõségeirõl szóló töprengésre adom a fejem – amint az föntebb megtörtént –,
meghökkentõ teológiai végkövetkeztetést vonhatok le. És ez a végkövetkeztetés nem
egyszerûen a bibliodrámából mint módszerbõl adódik. A pusztán módszertani megkö-
zelítések, amint azt az imént már leszögeztem, inkább lezárni hajlamosak a lehetõ-
ségeket, semmint megnyitni. A bibliai szöveg maga az, ami itt nyelvvé válik, s meg-
szólal.

Vagyis, megint csak a kezdeti kérdésnél kötöttünk ki:
Miért is fontos a Biblia a bibliodrámában?
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Ez a könyv másodszorra is lényegében változatlan formában jelenik meg. Mindazonál-
tal a „Bibliodráma – hermeneutika és teológia” címû fejezet végén szeretnék rámutat-
ni, hogy a teológia hermeneutikai kérdései a bibliodráma-mozgalom számára is érté-
kelhetõ szemléletváltozáson mentek át. A teológiai hermeneutikát mindeddig elsõsor-
ban a történetkritikai és konfesszionális kérdésföltevések határozták meg, de manapság
az „olvasáselméletben”, „olvasó-antropológiában” és „olvasói esztétikában” a Biblia ol-
vasójának személye kerül elõtérbe. A Szentírás olvasója „konstituáló tényezõként” sze-
repel ebben a szemléletmódban, a bibliai szöveg pedig önmagában való „autonóm alak-
ként és megformálásként”, amely a keresztyén hitvallás harmadik cikkelyének kereté-
ben új, „kritikus recepció” tárgyaként lesz érthetõvé és kommunikálhatóvá. A bibliodráma
számára ez azért fontos, mivel új, szövegközpontú fölfogást jelent ökumenikus össze-
függésben is. Két ajánlott olvasmány a témához:

U. H. J. Körtner: Der inspirierte Leser, Göttingen, 1994 („Az ihletett olvasó”)
Klaas Huizing, Ulrich H. J. Körtner, Peter Müller: Lesen und leben, Luther Verlag,

1997 („Olvasni és élni”)
Eberhard Warns

Utószó az 1999-es második
kiadáshoz
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Az itt következõ fejtegetések saját tapasztalataimon alapulnak, melyeket 1983 óta sze-
reztem e könyv többi szerzõjével, feleségemmel és más barátainkkal együtt bibliodra-
matikus folyamatok vezetésében. Törekvéseink mindig arra irányultak, hogy a biblio-
drámában újra egyesítsük azt a két nagy, központi jelentõségû vágyat, mely a társada-
lom és egyház valóságának fejlõdésében élesen elvált és egyre távolodott egymástól,
holott a Bibliában mindenütt szigorúan együtt jár: a személyes vigasz és a kollektív
igazságosság vágyát.

Itt van egyfelõl a személyes vigasz és segítség igénye a könyörtelen jóléti társada-
lomban, másfelõl pedig a vágy, hogy érvényesüljön szociális igazság mind a mi köre-
inkben, mind pedig Földünk szegénységgel és elnyomással sújtott vidékein. Mit és ho-
gyan kell a bibliodrámában végiggondolni, eltervezni és irányítani ahhoz, hogy ez a
két szükséglet gyümölcsözõ módon egyesülhessen?

A szolidaritás hiánya, az emberi jogok sérelmei, az éhség, az elnyomás és a termé-
szet pusztítása a szemünk láttára játszódik le, s részvétünket követeli. Mi köze lehet
ennek a tudásunknak és érintettségünknek a bibliaértelmezéshez, a hit kérdéseihez, a
lelkigondozáshoz és pszichoterápiához? Hogyan lehetne ezeket összehozni, együttmû-
ködésre bírni?

Hogyan egyeztethetnénk teológiai érzékenységünket, spiritualitásunkat a szegények
teológiájával és lelkiségével oly módon, hogy növekedjék bizalmunk a szegény Jézus
rabbi életigenlõ, praktikus bölcsességében, s csökkenjen alávetettségünk, meghódolá-
sunk az anyagi jólét bálványai elõtt?

Meggyõzõdésemet a hatvannyolcas lázadó nemzedék demokratikus eszméi, a har-
madik világban szerzett élmények, valamint az atomellenes és a békemozgalom for-
málták, s így a hetvenes évek végétõl vallási és politikai nézeteimmel sokkal inkább
éreztem otthon magam független csoportosulásokban, semmint helyi egyházi közössé-
gekben. Elégedetlen voltam ezzel a helyzettel, és a bibliodráma-kurzusok résztvevõje-
ként, majd vezetõjeként igen sok rokonlélekre is találtam: olyan keresztyén férfiakra és
nõkre, akik kritikusan állnak szemben a jelen társadalmával és egyházával. Harmin-
cas vagy idõsebb emberek voltak ezek, evangélikusok, katolikusok, szabadegyháziak,

IRÁNYZATOK

Dorothee Söllének ajánlom, hálásan
megemlékezve közös wartensee-i bibliodráma-élményünkrõl

Katya Delakova és Moshe Budmor vezetésével,
valamint Günter Schreinernek a régi valláskritikusi barátsággal.
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többségében nõk, jobbára egyházi vagy diakónusi hivatásban, sokuk hitoktató. Legfõbb
törekvésünk a bibliodrámában mindig is az volt, hogy autentikus és teherbíró kapcso-
latokat hozzunk létre hit és értelem, vallás és hétköznapi élet, önszeretet és teremtmé-
nyi felelõsség között.

Tapasztalataim szerint a bibliodráma lehetõséget ad arra, hogy spiritualitásunkat
a Biblia alapján megelevenítsük, teológiai eszméinket fölszabadítsuk a szenvedés, igaz-
ságtalanság, erõszak és természetpusztítás iránti apatikus közöny béklyójából, s hogy
fölfedezzük önnön cselekvõképességünket. Konstruktív eleme lehet tehát az igazságért,
békéért és a teremtett világ megõrzéséért küzdõ ökumenikus mozgalomnak.

A BIBLIODRÁMA-MOZGALOM KÉT FÕ IRÁNYZATA,
KÜLÖNBSÉGEIK ÉS CÉLJAIK

A bibliodráma nem létezik. Ez a szó nem védett márkanév, s nincs olyan koncepció,
amely kizárólagos igényt tarthatna az elnevezésre. A szót magát egy pszichoterápiás
szakkifejezés, a „pszichodráma” mintájára képezték, s manapság a bibliai szöveg több-
dimenziós, kreatív földolgozását jelenti. Sokféle, részben nagyon is különbözõ nézetet
és fölfogást takar a „bibliodráma” szó, melyeknek közös vonása a Biblia, a kreativitás
és a csoport. Széles a paletta, sok minden megtalálható rajta az evangéliumi „Jézus-
színháztól” a szakszerûen vezetett csoportos pszichoterápiáig. Senki nem jogosult a
minõségi ellenõr, ne adj Isten, a bíró szerepére. Inkább a páli gondolat érvényes itt,
mely szerint „mindent szabad nekem, de nem minden használ”. És a reménység, hogy a
résztvevõk majd csak megkülönböztetik a hozzáértést a dilettantizmustól s a szöveg
álvallásos kihasználását az exegetikailag tisztességes méltatástól.

Lényegében két fõ áramlatot különböztethetünk meg a bibliodráma-mozgalomban.
Egyfelõl ott vannak a különbözõ pszichoterápiás iskoláknak (mélylélektan, alaklélek-
tan, pszichodráma stb.) elkötelezett megközelítések, másfelõl pedig a testtudatosságot,
játék- és drámapedagógiát elõtérbe helyezõ irányzatok.

Az elsõ áramlat az önészlelés, önismeret szerepét hangsúlyozza, s terápiás célokat
tûz ki maga elé. Éppen ezért voltaképpen kizárólag felnõttekkel gyakorolható, s a cso-
portvezetõk részérõl szakszerû terápiás képzettséget kíván. Ez a terápiás jellegû biblio-
dráma-irányzat kevés jelentõséggel bír a hitoktatói, gyülekezeti gyakorlat számára. Annál
fontosabb lehet mindazoknak, akik az egyház vagy diakónia keretei között lelkigondozói,
szupervizori vagy terápiás csoportmunkát vezetnek.

Az önészlelés, önmegismerés a másik irányzatból sem hiányzik, itt azonban nem
óhajt olyan mélységbe hatolni, amelyek nélkülözhetetlenné tennék a terápiás szakkép-
zettséget. Ez az irányzat inkább a bibliai szöveggel való kreatív, játékos, esztétikai esz-
közöket bevetõ ismerkedésre teszi a hangsúlyt. Az így fölfogott bibliodráma elemeit
fiatalokkal, sõt, korlátozottabban még gyermekekkel is gyakorolhatjuk. Nem más ez,
mint írásértelmezés „testtel és lélekkel, szemmel, füllel és minden testrésszel, értelem-

SZÖVEGKÖZPONTÚSÁG ÉS TÁRSADALOM



157

mel és minden érzékkel” (Luther Márton).1 Résztvevõi pedig a „normálisan neurotikus”
keresztyének lehetnek, majdhogynem bármelyik korosztályból. Az ilyen bibliodráma
vezetése nem kíván képzett terapeutát, annál fontosabb viszont, hogy a vezetõk kiegé-
szítõ pszichoszociális, kreatív-esztétikai, animátori, drámapedagógiai továbbképzése-
ken vegyenek részt, s igen alapos csoportmunka-tapasztalattal is rendelkezzenek.

A két irányzatban közös, hogy a vezetõknek hitoktatói, diakónusi vagy teológiai
képzettségét föltételezik, valamint közös az a tapasztalat és reménység, hogy a bibliai
szövegek a mi korunk és társadalmunk számára is tartalmaznak szeretetteljes, gyógyí-
tó, kritikus és fölszabadító üzeneteket.

Az itt következõ fejtegetések elsõsorban (ha nem is kizárólag) a hitoktatói és gyüle-
kezeti irányultságú bibliodrámára vonatkoznak.

BIBLIODRÁMA: ELEVEN ÉS KREATÍV TALÁLKOZÁS AZ
EVANGÉLIUM SZERETETTELJES, GYÓGYÍTÓ DIMENZIÓJÁVAL

Az igehirdetés, bibliaóra hagyományos, többnyire egydimenziós, egyetlen látószöget
képviselõ formáival szemben a bibliodráma egészen újszerû élmény, olyannyira, hogy
sokak számára, akik csömörrel fordultak el a hagyományos formáktól, ez jelenti a bibliai
szövegekkel való foglalkozás egyetlen még elfogadható módját. A bibliodrámában Luther
Márton útmutatása szerint járunk el: a szöveget szóról szóra

– megtestesítjük a test- és mozgásészlelési gyakorlatokkal,
– végigelmélkedjük csöndben és magányban,
– láthatóvá és tapinthatóvá tesszük kreatív eszközök segítségével,
– megszólaltatjuk hangzásokkal, ritmusokkal, dallamokkal,
– megvitatjuk exegetikai és teológiai szempontból,
– végül pedig a színjáték segítségével a jelenbe képzeljük és színre visszük.
A bibliai szöveg nemcsak lehetõség és eszköz arra, hogy belemerüljünk saját élet-

történetünk drámájába, de állandó vonatkoztatási keret és értelmezési tér is marad.
A bibliodráma célja az eleven, önmegtapasztalásra épülõ, kreatív, módszereiben

sokszínû találkozás a résztvevõk „életszövege” és a bibliai szöveg evangéliuma között.
A bibliai szöveghez elválaszthatatlanul hozzátartozik keletkezésének és értelmezésének
története is. A résztvevõk fölfedezhetik, átérezhetik és megélhetik a szövegben a maguk
személyes élettörténetét alakító jelentésmozzanatokat, s eme vigasztaló, bátorító, ösz-
tönzõ, intõ vagy fölszabadító igéket a bibliodramatikus folyamat lezárása után is ma-
gukkal viszik életük hétköznapjaiba. A vezetõség felelõssége ilyenkor, hogy a találko-
zást, megérintõdést ne akarják tekintélyelvûen irányítani, hanem érzékenyen, kíméle-
tesen kezdeményezzék, kísérjék és támogassák. A hitoktatói és gyülekezeti irányultságú
bibliodrámában nem dominálhat a szakember; itt az összes résztvevõ alakítja a folya-
matot, mintegy az „egyetemes papság” szellemében. Ám ezúttal nem „hit által”, hanem

1 Luther magyarázatára támaszkodom, melyet az elsõ hitcikkelyhez ad a Kis Kátéban.
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az arra való készség alapján, hogy a csoporttal együtt olvassanak egy bibliai szöveget.
A bibliodrámás csoport Jézus ígéretének megfelelõen – „ahol ketten vagy hárman egy-
begyûlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük” (Mt 18,20) – ideiglenesen Jézus gyü-
lekezetévé válhat, melynek tagjai egymás javára gyümölcsöztetik különbözõ adomá-
nyaikat (Róm 12,4–6), és kölcsönösen szolgálják egymást (1Pt 4,10). A vezetõ team
(„pasztorális”) föladata és felelõssége tehát arról gondoskodni, hogy a gyakorta konf-
liktusokkal, agresszióval terhes légkörû csoportfolyamat mégse szakadjon el teljesen a
kölcsönös elfogadás, békülékenység, erõszakmentesség és szeretõ gondoskodás evan-
géliumi eszméitõl. Emellett fontos, hogy a folyamat során végig biztosítsák és hangsú-
lyozzák az egyes résztvevõ önrendelkezését, önmagáért vállalt felelõsségét is. Sosem
szabad fizikai vagy pszichés határátlépéseket provokálni! Minden résztvevõnek joga van
intim szférájának és testének sértetlenségéhez. Senkit sem szabad egyszerûen magára
hagyni, ha lelki sebei fájdalmasan fölfakadnak. A gyászolóknak a bibliodrámában to-
lakodás nélküli, de szeretõ és gondoskodó támogatás jár.

A bibliodráma tere legyen „biztonságos tér”, hajszától és stressztõl mentes, a megál-
lapodás és befelé fordulás helye2, ahol – a föntebb elsorolt értékek nevében – minden
szabad, ami csak fölszabadít és gyógyít, és ki szabad fejezni minden fájdalmat és szo-
rongattatást, ami csak ott lappang rejtetten a térben.

BIBLIODRÁMA – A SZABADÍTÓ ÉS GYÓGYÍTÓ ÉRINTÉS
MEGTAPASZTALÁSA A BIBLIAI SZÖVEGEKKEL TÖRTÉNÕ
SZEMÉLYES TALÁLKOZÁSBAN

Ha a bibliodrámában végtelen figyelemmel és exegetikai felelõsségünk tudatában dol-
gozunk olyan szövegekkel, amelyek a szenvedést okozó viselkedésminták vagy gyötrel-
mes életkörülmények alóli fölszabadulás, gyógyulás személyes élményeirõl számolnak
be (mint pl. 1Móz 32,23–33; Mk 2,13–17; Lk 15,11–32; Lk 19,1–10; Jn 8,1–11; 2Kor
12,7–10, és még sok zsoltár és újszövetségi gyógyítási történet), akkor fölszabadító,
gyógyító folyamatok indulhatnak meg, mint amilyen például az elnyomó normák és
eszmék alóli fölszabadulás, a veszteséggel, betegséggel, rokkantsággal való megbéké-
lés, a bûn és bûnhõdés fölismerése, elismerése.

Bár ezek a folyamatok klinikai szempontból még csak „elõterápiának” tekintendõk,
a lezajló érés, gyógyulás azért teljesen valódi, az evangéliumi igaz emberség értelmé-
ben. Ha nem hárítjuk, tagadjuk többé önnön gyöngeségünket, sebezhetõségünket, sze-
génységünket, bûnösségünket, korlátoltságunkat, betegségünket és halandóságunkat,
akkor mûködésbe léphet bennünk Isten szeretetének ereje (2Kor 12,9). A Biblia „jó híre”
nem ad végérvényes válaszokat utolsó elõtti és utolsó kérdéseinkre. A megfeszített Jé-

2 Vö. Langer, Bibliodrama, 70. o. és Martin, Modell, 63. o. Egyebek mellett Kiehn kötete tartalmaz
igen hasznos rövid beszámolókat a különbözõ bibliodráma-irányzatok gyakorlatából.
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zus „nem »azért jött«, hogy megválaszolja megoldatlan kérdéseinket” (Dietrich Bonhoef-
fer)3, például a teodícea kérdését, hogy honnan és miért a bûn, a szenvedés és a halál.
Ellenkezõleg, utolsó szavai a kereszten a legmélyebb kétségbeesés kérdéseként hangza-
nak (Mk 15,34). A Biblia evangéliuma, a „kánon a kánonban” (Ernst Käsemann), a
kincs, mely némelyik szövegbõl tisztán és könnyen kivehetõ, másutt viszont rejtve van,
esetleg némi „fával, szénával és szalmával keverve” (Luther M.)4, sok helyütt meg ép-
penséggel úgy kell „fáradságosan kirostálni egy nagy halom homok közül” – ez az evan-
gélium leginkább úgy fogható föl, mint „Isten szerelmi vallomása” a gyönge, szûkölkö-
dõ, sebezhetõ, bûnös, korlátolt és halandó emberi élet felé. Szerelmi vallomás, de egy-
ben elutasítás is, az emberi nagyzási téboly, „istenkomplexus” elutasítása, amely halandó
emberi teremtménynél többnek akarná tudni magát. Ez a téboly nyilvánul meg az örök
szépségre, fiatalságra, egészségre való mohó törekvésben is, amely elválaszthatatlan a
gyógyíthatatlan betegség, rokkantság és öregség neurotikus hárításától, s az ilyen em-
berek bûnös diszkriminálásától. Jézus azért élt és halt meg, hogy belõlünk, „büszke és
boldogtalan istenekbõl igazi ember váljék” (Luther M.).5 Igazi ember, aki igazi ember-
ségét a születés és halál között adatott idõben minden erõsségével és gyöngéjével együtt,
örömben és szenvedésben mint „rábízott kincset igyekszik tisztelni és szeretni” (Ulrich
Bach)6, s ezért képes szolidaritásra és rokonszenvre ember- és teremtménytársai iránt,
aki békét köt önmagával, s ezért képes békét szerezni embertársai között.

Tapasztalataim szerint a kiúttalanság, a motivációhiány, az elzárkózás, magány és
bátortalanság problémáival küzdõ emberek a bibliodrámában olyan intenzív és egzisz-
tenciális találkozást élhetnek meg az Evangéliummal, hogy visszanyerik tájékozódásu-
kat az életben („a vakok látnak”), kimozdulnak dermedtségükbõl („a bénák járnak”),
képesek lesznek odafigyelni másokra („a süketek hallanak”) és bátorságot, bizalmat
merítenek az újrakezdéshez („a holtak föltámadnak”).

Hasonlóan fontos az ilyen szembesülés az Evangéliummal azoknak is, akik akár
fõállásban, akár „társadalmi munkában” az egyház, a diakónia vagy az oktatás terén
tevékenykednek. Éppen az ilyen, szellemi irányadással, emberi kapcsolatokkal foglal-
kozó embereknek, parókiákon, diakóniában, hitoktatásban, gyülekezetben vagy fiata-
lokkal dolgozó segítõknek van különösképpen szükségük a lelkigondozásra, támoga-
tásra, hitbeli megerõsítésre – a bibliai szövegekkel és saját élettörténetükkel, hivatás-
beli helyzetükkel való eleven, kreatív, módszereiben alternatív szembesülésre.

BIBLIODRÁMA – KORUNK KRITIKUS SZEMBESÜLÉSE

3 Bonhoeffer, Widerstand, 341. o. (1944. 05. 29-én írt levél).
4 Ld. 1Kor 3,13
5 Luther, WA, V, 162. o., 21 – idézi: Moltman: Gott, 73. o.
6 Bach, Essen, 280. o.
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A BIBLIAI SZÖVEGEK TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI
DIMENZIÓJÁVAL
A Bibliában számtalan olyan szöveg van, ami általános emberi élethelyzetekrõl, sze-
mélyes szenvedésrõl, bûnrõl, örömrõl, reményrõl és vágyakról szól, s az ilyen szövege-
ket ma is közvetlenül átérzi és megérti a Föld bármelyik pontján, bármelyik palotában
vagy kunyhóban bárki, aki hasonlóan szenved, szeret és remél.

Van azonban igen sok olyan szöveg is, amelyekben az éhség, szegénység, elnyoma-
tás, üldöztetés, menekülés, számkivetettség gyötrelme szólal meg, s ettõl elválasztha-
tatlanul az igazság, béke és otthon iránti lángoló vágyakozás. Az ilyen szövegeket ma
leginkább azok érzik át közvetlenül, akik hasonló hányattatások közt élnek. Õhozzá-
juk egyenesen, szó szerint szól az Evangélium, nincs szükségük tudós értelmezésre,
ékesszóló prédikációra, sem a bibliodráma széles körû módszerválasztékára. Mi azon-
ban, akik (egyelõre) jóllakott, békés, kiváltságos társadalomban élünk, rászorulunk a
történelmi, társadalomtörténeti tudásra, aktuális politikai és gazdasági háttérismere-
tekre és a bibliodramatikus belebocsátkozás módszereire, ha valóban meg akarjuk ér-
teni ezeket a szövegeket.

A túlságba menõ önsajnálat gyakran szül tehetetlenséget és közönyt a mások szen-
vedése iránt. A bibliodráma egyik célja éppen az ilyen megrekedésbõl való kimozdítás,
fölszabadítás. A bibliodráma elõsegíti önnön lelki (és társadalmi) sebzettségünk átér-
zését, egyben segít leszokni arról, hogy szenvedésünket eltúlozva mindent elborítónak,
mintegy abszolútnak érezzük, s ily módon az valóságos kábítószerré váljon életünk-
ben. A bibliodráma hatására képesek leszünk mások szenvedését is észrevenni, elvisel-
ni, és ekkor szabadon dönthetünk a részvét és a részvétel lehetõségének kérdésében.

Ön-észlelés és Te-észlelés, belsõ és külsõ munkálkodás, felelõsségvállalás önmagun-
kért és világunkért – a kettõ mindig föltételezi, kiegészíti és meghatározza egymást.
Különbözõ nevei ezek egyetlen érme két oldalának: az igaz emberségnek. Értelmetlen
és veszélyes is elválasztani a személyes szenvedés elleni küzdelmet a közösség szenve-
dése ellen vívott harctól, a terápiát a politikai fölszabadítástól. Rangsort sem állítha-
tunk föl közöttük. Tovább kellene lépni az önszeretettõl a felebaráti szeretethez, a saját
szenvedésünk iránti érzékenységtõl a mások szenvedése iránti érzékenységhez, a lelki-
szellemi bensõségességtõl a tiltakozó és reformáló elkötelezettséghez, de ez az átmenet
nem jön létre önmagától, nem garantálja senki. A bibliodrámában világosan megmu-
tatkozik: kritikus, bátorító ösztönzésre van szükségünk ahhoz, hogy ne maradjunk ön-
magunkba merülve, hanem saját szomorúságunktól forduljunk „Isten szenvedéséhez a
világban” (D. Bonhoeffer)7, az „Isten szerinti szomorúsághoz” (2Kor 7,10).

Pál az Istent nem teljes transzcendenciában trónoló, részvétlen hatalomként mutat-
ja be. Isten a szeretet, gyöngédség, szenvedés és fájdalom szálaival kötõdik világához.
Mégsem szenved velünk „minden bajban, minden sértett hiúságban, minden fogfájás-
ban, minden frusztrációban, ami az élet során ér bennünket” (Dorothee Sölle).8 Pál
megkülönbözteti az „Isten szerinti szomorúságot” a „világ szerinti szomorúságtól”. Utóbbi

7 Bonhoeffer, Widerstand, 401. o. (1944. 07. 21-én írt levél).
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az olyan szenvedést jelenti, amely egyre csak maga körül forog, s amelybõl nehezebb
kitalálni, mint egy útvesztõbõl. Ilyenek a mai, anyagiakban gazdag, lelkiekben sze-
gény s egyre szolidaritáshiányosabb társadalmunkra oly igen jellemzõ szenvedélybe-
tegségek, beteges függõségek is. A terápiák csekély sikere, a drogos halálesetek növek-
võ száma szorongatóan idõszerû megvilágításba helyezi a páli igazságot: „a világ sze-
rinti szomorúság pedig halált szerez” (2Kor 7,10). Egészen más viszont az „Isten szerinti
szomorúság”. Ez lobban lángra az igazságtalanság, rombolás, zsarnokság elleni föl-
háborodásban. Ez vezet el Jézus követéséhez, az értelmes, produktív szenvedés segítsé-
gével: „Íme, ezen áldásos szomorúság által vezetett benneteket az Isten, és ti fölfogtá-
tok az értelmét! Micsoda buzgóságot ébresztett bennetek! Kiálltatok és védekeztetek.
Fölháborodtatok és megrémültetek, változásra vágytatok és ki is kényszerítettétek. Fe-
lelõsségre vontátok a bûnösöket. Megtettétek, amit tehettetek…” (2Kor 7,11, Jörg Zink
fordításában). Az ilyen szomorúság nem forog maga körül, nem kotlik a sérelmein.
Résztvevõ, elkötelezett, dühös és reménykedõ szomorúság ez. „Ilyen szomorúság él azok
szívében, akik küzdenek a teremtett világ kiirtása, a szegények kizsákmányolása ellen.
Martin Luther King és Dag Hammarskjöld szomorúsága ez, örökké éber elborzadás a
lelkiismeretlen rendszer brutalitása fölött” (D. Sölle).9 Az ilyen „Isten szerinti szomorú-
ság” nélkül a vigasztaló és gyógyító Evangéliumba vetett legáhítatosabb hit is csak
önámítás, nárcisztikus önzés marad.

A Biblia elsõsorban a szegény, elnyomott, üldözött emberek tapasztalatainak, vá-
gyainak, „Isten szerint való szomorúságának” s a nekik tett ígéreteknek dokumentuma.
Nem szabad magától értetõdõen, gondolkodás nélkül kisajátítanunk ezeket a szövege-
ket. Mai egyházi helyzetünk hatalmasan különbözik Jézus szegény, elnyomott hallga-
tóinak helyzetétõl, vagy Pál és az evangélisták gyülekezeteinek helyzetétõl, akiket a
zsinagóga közössége megvetett és gyûlölt, a római hatóságok pedig gyanakodva szem-
léltek, míg végül bizalmatlanságuk az államellenességgel gyanúsított keresztyének véres
üldözésébe nem torkollott. Nemcsak a kétezer év történelmi távolságának „rút árka” és
a természettudomány bámulatos elõrehaladása választ el bennünket az elsõ keresztyé-
nektõl. Hihetetlen az összes – társadalmi és anyagi – életkörülmény különbsége is: itt
a jogbiztonság, szabadság, demokrácia, a szociális állam, de másfelõl itt van a túlzás-
ba vitt anyagi gazdagság is, amely persze részben fáradhatatlan szorgalom és techni-
kai intelligencia eredménye, de sajnos túlnyomórészt a természet lelkiismeretlen kizsák-
mányolásán, szétrombolásán és az igazságtalan világpiaci rendszeren alapul. Mond-
hatjuk úgy, hogy a Föld napos oldalán élünk, de úgy is, hogy „rablóbanda módjára a
mások kárára élünk, a kevésbé iparosodott országok kárára, a következõ nemzedékek
kárára, egészében a teljes bioszféra kárára. Nem lehet jövõje annak a társadalomnak,
amely ily mértékig a jövõ kárára él.” (Dieter Nestle).10

Ha a bibliodrámás csoportot egy olyan szöveg érinti meg, amely szétfeszíti a sze-
mélyes vigasz-igények határait, akkor a csoportnak tudatosítania kell társadalmi létét

8 Sölle, Nachdenken, 91. o., a továbbiakhoz l. uo. 75–106. o.
9 Uo. 94. o.

1 0 Nestle, Ursprünge, 16. o., a továbbiakhoz l. uo. 211. o.
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a jelenlegi világban. Az, hogy a keresztyén Nyugat hagyományához és egy államilag
privilegizált egyházhoz tartozunk, még nem mentség arra, hogy hasznot húzunk a modern
kor igazságtalan gazdasági rendszerébõl. Világunk ocsmány állapotának tudatában vajon
hogy olvassuk a boldogmondásokat Máténál és Lukácsnál?

Máté változatában boldogok a lelki szegények, azok, akik sírnak, a szelídek, az igaz-
ságra éhezõk, az irgalmasok, a tiszta szívûek, a béketeremtõk és azok, akiket üldöznek,
szenvednek az igazságért. Lukácsnál boldogok a szegények, az éhezõk, a sírók, vala-
mint azok, akiket az emberek gyûlölnek, kiközösítenek, gyaláznak és mint gonoszt ki-
vetnek. Hacsak nem alkalmazzuk önkényesen magunkra a félig-meddig még ránk húz-
ható személyes vigasz-szavakat, akkor óhatatlanul fölmerül a kérdés, miért is nem Lukács
fenyegetõ szavai érvényesek ránk, amelyek szerint jaj a gazdagoknak, jóllakottaknak,
szórakozóknak és sikereseknek! A politikamentes, világtól elfordult, társadalomkriti-
kát elutasító bibliodráma nem volna több, mint a divatos individuálpszichológiai
egotripek egyike, a pszicho-kultusz álkeresztyén változata, egy módszer a sok közül,
amellyel az anyagi jólét társadalmának embere a spirituális ûrt próbálja betölteni. Más
szóval: „sanyarú vigasz és önfényezés a csíramentes keresztyén nirvánában”, amivel a
„taz” gyanúsította meg 1989. június 12-én a berlini egyházi konferencia bibliodramati-
kus akcióit.

Ez a probléma nem új a „keresztyén Nyugat” számára. Sören Kierkegaard (1813–
1855) már száznegyven évvel ezelõtt keserûen és szarkasztikusan fakadt ki a koppen-
hágai uralkodó osztály evangéliumértelmezésén: „a pompás dómban a szószékre lép a
nagyságos és nagytiszteletû legfõbb udvari lelkész úr, az elõkelõségek kivételezett ked-
vence, szóra nyitja a száját a kiválasztottak elõtt, megindítóan szónokol a maga vá-
lasztotta szövegrõl: »A világ nemteleneit és megvetetteit választotta ki magának az Is-
ten« – és senki nem nevet.”11

Ám hogyan fordul át a „világ szerint való szomorúság” az „Isten szerint való szomo-
rúságba” akkor, ha napjaink valósága kritikus módon összetalálkozik a bibliai szöve-
gek társadalmi és politikai dimenziójával? A jelenlegi társadalmi és egyházi légkörben
ez a folyamat nem mehet végbe magától értetõdõen, szervesen és természetesen, tekint-
ve nagyon is érthetõ vonakodásunkat attól, hogy állandóan éreznünk kelljen társadal-
mi körülményeink ellentmondásos voltát. Kell hozzá valami, ami hirtelen, váratlan
„belesodor Isten messiási szenvedésébe Jézus Krisztusban” (D. Bonhoeffer)12, kell vala-
mi közeli élmény, amely megrendít, „megtérít” és mintegy bele-evangelizál Isten fájdal-
mába – például találkozás a szélsõséges szegénységgel, a rasszista erõszakkal, vagy
egy rákos csernobili gyerekkel. Vagy pedig védett, lassú és intenzív tanulást lehetõvé
tevõ térre van szükségünk – amilyent például a bibliodráma kínál.

A bibliai szöveggel való személyes találkozás legalábbis elõkészítheti, fölkeltheti és
megerõsítheti a vágyat és a merszet arra, hogy a tehetetlen politikai rosszkedvbõl és a
csüggeteg spiritualitásból elinduljunk az „Isten szerint való szomorúság” gyakorlata felé.
A bibliodrámában nem elszigetelten ülök a szószékkel szemben, csalódott kisebbség-

1 1 Kierkegaard, Augenblick, 201. o., uo. 211. o.
1 2 Bonhoeffer, Widerstand, 395. o. (1944. 07. 18-án írt levél).
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ként egy látszólag elégedett gyülekezetben. Itt olyan emberek közösségében vagyok, akik
osztják vágyamat, hogy megtámadott hitünk bibliai gyökereit új, nem-konvencionális
módon jelenítsük és erõsítsük meg. Itt a hétköznapok hajszájától, a média zavaró hatásá-
tól szabadon, komolyan gondolkozhatom teológiai és politikai kérdéseken. A vezetõk
a kölcsönös elfogadásnak olyan légkörét teremtik meg és biztosítják, amelyben semmi-
lyen inkvizíciótól nem kell tartanunk, és szabadon kinyilváníthatjuk hitbeli kételyein-
ket, gyávaságunkat, a jövõtõl való félelmünket, mély elégedetlenségünket a megál-
lapodott, kiváltságokat élvezõ és teljesen megmerevedett egyházzal, valamint társadal-
mi, politikai bírálatunkat, amely túlmegy a napi események megtárgyalásán. Vigasztaló
élmény, hogy nem vagyok egyedül gyávaságommal, tétlenségemmel, félelmeimmel és
kételyeimmel. Még fontosabb azonban, hogy itt megtapasztalhatom a testem, érzelem-
világom és elmém aktiváló erejét, megélhetem az egész csoport erõsségeinek és tehet-
ségeinek kreatív, teremtõ erejû összjátékát. Csodaszép és boldogító tapasztalat ez, amely
a világ minden sötétségének és nyomorának ellenére újra ajándékként, kegyelemként
láttatja és szeretteti meg velem az életet.

Ilyen alapon a „szegények evangéliuma” nemcsak azt leplezi le, mennyire össze
vagyunk fonódva az igazságtalanság és erõszak rendszerével mindnyájan, de egyben a
szegények ajándéka is nekünk, gazdagoknak (vö. 2Kor 6,1–10; 8,9), meghívás és föl-
szabadítás arra, hogy részesedjünk Jézus Krisztus életében és igazságában. Megpróbál-
hatunk Jézushoz hasonlóvá válni, aki „ember volt másokért”. Dietrich Bonhoeffer ezt a
„másokért”-ot tette meg korunk számára a keresztyén élet és cselekvés programjává.
Elbúcsúzom tehát az „önmagáért való embertõl”, ettõl az ûzött, görcsös teremtmény-
tõl, aki kultúránk nárcizmusától hajtva szüntelenül azon igyekszik, hogy „csináljon
magából valamit”. Szenvedélyesen elkötelezem magamat, megismerési képességemet
és felelõsségérzetemet – „a föladatok, kérdések, sikerek, kudarcok, tapasztalat és ta-
nácstalanság teljességében” – az emberi és teremtményi élet mellett, bárhol és bármi-
kor bízatik is rám. „Akkor az ember mindenestül Isten karjaiba veti magát, akkor már
nem a maga szenvedését látja, hanem Isten szenvedését a világban, akkor Krisztussal
virraszt a Getsemáné kertjében, és én azt hiszem, hogy ez maga a hit”, a Jézus szerint
való hit – nem az „örökkévalóságba vezetõ kiskapu” –, és egyben a leghatásosabb terá-
piás eszköz életünk veszélyeztetett „egészségére”.13 Tapasztalatom szerint a bibliodráma
fölszabadíthat a közönybõl, cinizmusból és csüggedésbõl, és jó „gyakorlóterepe” lehet
egy nyugati fölszabadítási teológiának.

Megfogalmaznék még néhány meglátást, amelyeket kivételesen fontosnak tartok a
teológia és az egyház jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Az értelmes ám szkeptikus
szemlélõ merõ illúziónak tarthatja a béke és igazságosság bibliai látomását, és igen
naivnak ítélheti a „szegények evangéliumába” vetett reménységünket. Valóban, ha min-
den szépítés nélkül nézzük végig az egyház egész történetét, súlyos kétségeink merül-
hetnek föl Jézus és az evangélium sikere felõl. Ugyanilyen alapos kételyeket ébreszthet,
ha górcsõ alá vesszük a környezetpusztítás politikáját, amelyet – legkésõbb a Római

1 3 Bonhoeffer, Widerstand, 401. o. (1944. 07. 21-én írt levél), valamint 368. o. (1944. 06. 27-én írt
levél) és 24. o. (Nach zehn Jahren, Rechenschaft an der Wende zum Jahr 1943).
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Klub elsõ, 1972-es jelentése óta – félremagyarázhatatlanul legjobb tudásunk és lelkiis-
meretünk ellenében tartunk fönn. Könnyen juthatunk Dennis Meadowsszal, Herbert
Gruhllal és másokkal együtt arra a szomorú, ám józan következtetésre, hogy az embe-
riség már visszavonhatatlanul kivetette magát a huszadik emeletrõl. A vallási és nem-
zeti fanatizmus tébolyult barbárságához (lásd pl. a volt Jugoszláviát), az Afrikában
pusztító éhséghez, a dél-amerikai metropoliszok gyermekeinek nyomorúságához vegyük
még a környezeti, gazdasági, politikai és etnikai konfliktusokkal, katasztrófákkal fe-
nyegetõ tudományos elõrejelzéseket, vessük össze mindezt a békéért, kölcsönös megér-
tésért, igazságosságért és természetvédelemért küzdõ mozgalmak tehetetlenségével –
lesz-e vajon más választásunk, mint szelíden belesüllyedni a fölvilágosult, ám annál
sötétebb depresszióba, és megállapítani, hogy az élet jövõjéért vívott bármiféle küzde-
lem úgyszólván tökéletesen esélytelen. Csakhogy a hiábavalóság és a kudarc nem mentség
Jézus elõtt, amennyiben a teremtett élet iránti gondoskodásról és felelõsségrõl van szó.
A vallásnak ezt az igazságát Jézus népe megrendítõ példákkal igazolja. Két szerzõt idézek
ebben a kérdésben, akiknek „narratív argumentációja” igen közel áll a bibliodrámához.

Dieter Nestle a következõképpen fogalmaz: Még „a legkatasztrofálisabb helyzet” sem
ment föl bennünket a „ránk bízott élet tudomásulvétele és az érte való felelõsségválla-
lás alól. Semmi sem teheti értelmetlenné ezt a tudomásulvételt és felelõsségvállalást.
Olvastam egyszer egy regénytöredéket egy orosz szerzõtõl; a leírhatatlant próbálta sza-
vakba önteni: azt, ahogy a zsidók a gázkamrába, a halálba meneteltek. Egy gyermek-
telen zsidó asszony szerepel a történetben, akinek a férje orvos, és így egyelõre megme-
nekül a gázkamrától. Az asszony tehát egyedül, társa nélkül indul a halálba. És ezen
az úton egy gyermek kapaszkodik belé, aki elvesztette a szüleit. Így válik ez az asszony
anyává, a kisgyerek anyjává, kettejük életének utolsó perceiben. Így óvják egymást õk
ketten.” Az asszony a halállal farkasszemet nézve éli meg szeretetének beteljesülését.14

A másik sokatmondó történetet Dorothee Söllénél olvastam, ez Zuszja rabbiról szól.
Zuszja rabbi a mennyországba kerül. Minden parancsolatot betartott, neve be van írva
az élet könyvébe. Isten a városról kérdezi, ahol élt: „Nem ott volt az a rettenetes vérfür-
dõ?” „De igen, borzalmas volt!” „És tettél valamit ellene?” – kérdezi az Úr. Zuszja vissza-
kérdez: „Miért, használt volna az valamit?” „Nem tudom, de neked bizonyosan” – felel
az Úr.15

Ha tehát a nyomorúság, rászorultság tudomásulvételét és az érte való felelõsségvál-
lalást racionális valószínûségszámításoktól tesszük függõvé, azzal nemcsak a vallás
igazságának ártunk, de saját emberi méltóságunkat is megcsonkítjuk.

1 4 Nestle, Ursprünge, 19. o.
1 5 Sölle, Frage, 268. o.
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A BIBLIODRÁMA TEOLÓGIAI ÉS GYAKORLATI
KONZEKVENCIÁI

Németország két legnagyobb felekezetének fontosabb továbbképzési intézményei már
szinte mind fölvették kínálatukba a bibliodráma-szemináriumokat és -képzéseket. A
bibliodráma a gyülekezetekben is egyre nagyobb tért hódít. Az eddigi – túlnyomórészt
pozitív – eredmények és tapasztalatok azt sugallják, hogy a bibliodráma hasznos és
hathatós eszköze lehet a hit fejlesztésének, ösztönzésének, hogy erõt és reményt adhat a
„békéért, igazságért és a teremtett világ megõrzéséért” folytatott küzdelemben.

A bibliodráma teológiai jelentõsége abban rejlik, hogy segít megváltoztatni a meg-
szokott, ám egyre kétségesebbé váló teológiai paradigmákat, segít ráérezni a személyi-
séghez és élethez közelebb álló hitbeli tartalmakra és formákra. A bibliai szövegeket
személy- és testközeli, esztétikai-kreatív, s a kor társadalmi problémáitól is megérintett
módszerek segítségével közelíti meg egy szolidáris csoport közegében, s ez megindítja,
mozgásba hozza a hitet és kételkedést egyaránt. A mindeddig elfojtott kételyek közöl-
hetõvé, ezáltal megvitathatóvá, változtathatóvá válnak, a homályos sejtések körvona-
lazódni kezdenek, a csak „fejjel” elsajátítottak testet öltenek, az elvont formulák érzé-
kelhetõen konkréttá válnak, közelebb kerül, ami idegen volt, és a fölös ballaszt végre
kiröpül a fedélzetrõl – egyszóval elválik a búza a pelyvától.

Egy harmincegy éves fiatalasszony így fogalmazta meg tapasztalatait a lépcsõzetes
fölépítésû bibliodráma-képzés végeztével: „A hitem személyesebbé vált, vagyis most már
a magam útját járom, a saját megközelítésemet keresem és meg is találom, kevésbé
befolyásolnak a „hivatalos”, egyházi teológiai tanítások, és nem hagyom magam elbi-
zonytalanítani. A bibliodrámában megismertem a hit fölszabadító és gyógyító erejét. A
hit azt jelenti, hogy úton vagyunk, s nem merevedünk meg, nem kapaszkodunk görcsö-
sen, nem válunk mozdulatlanná. A bibliodráma nem ingatta meg a hitemet semmiben.
Sok mindent már azelõtt sem fogadtam el az egyház tanításából, de a bibliodrámában
megtaláltam a módját, hogy ezt magamnak és másoknak is be tudjam ismerni. Szeret-
nék megmaradni ezen az úton, a többiekkel együtt, hogy mindig megélhessem a hit
gyógyító, szabadító, megerõsítõ, elõrevivõ és cselekvésre buzdító hatalmát. A jövõben
is nyitott szeretnék maradni a kételyekre, õszintén szembenézni velük, és kihasználni a
bennük rejlõ lehetõséget.”

A bibliodráma-szemináriumokon, melyeknek vezetésében részt vettem, megkísérel-
tem kérdõívek és interjúk segítségével utánanyomozni, milyen hatással vannak a
bibliodramatikus folyamatok a hit és kételkedés alakulására. A következõ tendenciák
voltak a legkiemelkedõbbek:

A bibliodráma egyértelmûen támogatja az életigenlõ, rokonszenves, nem-szexista
istenkép keresését a Bibliában, egy olyan Istenét, aki felelõsségtudatot, igazságot, sze-
retetet vár el az embertõl, életörömöt, reményt és ellenálló erõt olt belé, s aki nem sem-
misíti meg az ember méltóságát és tartását. A „mindenható”, „mindenütt jelenlévõ”,
„mindentudó”, ám részvétlen Isten képe a háttérbe szorul.

A bibliodráma elõsegíti a bibliai bölcsesség fölismerését, amely szerint az Isten „azt
szeretné, hogy a kérdéseinkre talált válaszokban fogjuk föl õt”, s nem a tudásunk, lehe-
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tõségeink és életünk határain túl óhajt állni, mint „tökéletlen megismerõ képességünk
hézagpótlója”, hanem abban lépni elébünk, „amit fölismerünk”, tudunk és értünk; „az
élet kellõs közepén kellene Istent fölismernünk – az életben, és nemcsak a halálban,
egészségben és erõben, s nemcsak a szenvedésben” (D. Bonhoeffer).16 Háttérbe szorul a
közkeletû félreértés, amely az Istent a még megoldatlan természettudományos problé-
mákban, az emberi egzisztencia úgynevezett „utolsó kérdéseiben” (mint pl. a bûn, szen-
vedés és halál oka és értelme) óhajtaná keresni és megtalálni. Személyes értelmezé-
semmel zárnám a kérdést: Istent ne a kozmogónia rejtélyében kutassuk, hanem a po-
tenciálisan megoldható problémákban, mint az éhség és a különféle hiánybetegségek
(Luther jelszavára gondolok itt: Spekuláció helyett realizmust!), ne holmi csodálatos
spontán gyógyulások elemzésében keressük õt, hanem kórházi körülményeink és gépi-
es orvostudományunk humanizálásában, ne abban akarjuk megtalálni, ami lenyûgözõ
és félelmes, hanem abban, ami a döntésrõl és a felelõsségrõl szól. Más szóval, tudnunk
kell felelõsségteljesen együtt élni a megoldatlan kérdésekkel, s tenni azt, amit az em-
berség fényében helyesnek ismerünk el. Ez a bibliaolvasás mindenféle válfajára is igaz.
Azt hiszem, Mark Twainnél olvastam valamikor: „Az csöppet sem zavar, hogy sok min-
dent nem értek a Bibliában. Sokkal jobban nyugtalanít az, amit értek belõle!”

A bibliodráma támogatja a próbálkozást, hogy Jézus Krisztust újra „testbe vonjuk”
(Luther M.), a szegény zsidó Jézus testébe, aki testvére volt minden embernek, és test-
vére ma is mindazoknak, akiket megcsalnak s megrabolnak életüktõl. Jézust, aki „em-
ber volt másokért”, aki kész volt életével is megfizetni a szeretet árát, kész volt alávetni
magát a politikai pernek és kivégzésnek, s aki mindörökké él az igazság és a béke iránti
kiirthatatlan vágyban. Háttérbe szorulnak a gyõzedelmes istenség, a hõs, a király, a
bíró és a mennyei megváltó Krisztus képei.

A bibliodráma igazolja azt a teológiai belátást, amelyet elsõsorban Dietrich Bon-
hoeffertõl tanultam, mely szerint „Jézus az ember figyelmét egészen új módon, s az
Ószövetséghez képest még sokkalta nyomatékosabb formában irányítja a földi életre”.17

Ez egyfelõl azt jelenti, hogy szeressünk és élvezzünk ki minden egyes napot ebben a
földi életben, másfelõl pedig azt, hogy lépjünk túl a „rezignáción, a világtól való jám-
bor elforduláson” s ugyanúgy az „ostoba, gyáva optimizmuson”, lássuk tisztán a Föld
gyalázatos állapotát, a fenyegetõ katasztrófákat, és igyekezzünk reménységben, fele-
lõsségteljesen elkötelezni magunkat egy emberhez méltó jövõ mellett. Pontosan úgy, ahogy
Dietrich Bonhoeffer jelentette ki dacosan 1942 végén: „Lehet, hogy már holnap eljön az
Utolsó Ítélet, és akkor majd nyugodtan abbahagyhatjuk a jobb jövõért való fáradozást.
De egy perccel sem elõbb.”18

A bibliodráma támogatja a nem-bürokratikus, egyenlõségpárti, ökumenikus, lel-
kipásztori szempontból teherbíró, diakóniai, társadalmilag és politikailag elkötelezett
csoportkezdeményezéseket gyülekezeten belül és kívül. A nehézkes, bürokratikus, poli-

1 6 Bonhoeffer, Widerstand, 341. o. (1944. 05. 29-én írt levél).
1 7 Uo. 368. o. (1944. 06. 27-én írt levél).
1 8 Uo. 24. o. (Nach zehn Jahren).
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tikailag közömbös hivatalos egyház által be nem teljesített elvárások, s az emiatt érzett
csalódások háttérbe kerülnek.

A bibliodráma támogatja a kísérletezõ hajlamot a spiritualitás élet- és világigenlõ,
éber politikai lelkiismeretû és együttérzésre képes formáinak kialakítására, amelyek
képesek egyesíteni a racionalitást a testiséggel és az érzelemvilággal. Háttérbe lép a
hagyományos, élettelennek és formálisnak érzett liturgia.

A bibliodráma támogatja a hit és remény új, egyszerû, érthetõ és hétköznapi nyelvé-
nek kialakítását, s erõsíti a hagyományos egyházi retorika, az ájtatos „egyházi szak-
zsargon” (Martin Walser) bírálatát.

A bibliodráma megköveteli annak belátását, hogy tudással és tisztelettel fölfegyver-
kezve párbeszédet kell kezdenünk más vallásokkal, már csak saját hitünk érdekében is,
valamint hogy elõmozdítsuk a vallás- és világbéke ügyét. Háttérbe szorulnak a keresz-
tyén vallás egyediségérõl, felsõbbrendûségérõl és abszolút voltáról alkotott gõgös, in-
toleráns elképzelések.

A bibliodráma gyakorlati következményei a lépcsõzetes képzés szupervíziós egysé-
geiben és a szemináriumok utáni kollegiális megbeszéléseken válnak számomra vilá-
gossá. Ugyanis nem arról van szó, hogy egy-két tanfolyamot együtt végzünk, aztán pedig
ki-ki megy útjára, hanem továbbra is rendszeresen találkozunk, párbeszédeket, teoló-
giai, politikai vitákat folytatunk, személyes és szakmai tanácsadást, lelkigondozást,
vigaszt és bátorítást nyújtunk egymásnak, barátságokat kötünk. Ez erõt, lendületet ad,
és fölnyitja a szemünket a cselekvés lehetõségeire a magánélet, a szakma, a társada-
lom és politika terén egyaránt. Egy hitoktatók számára rendezett többhetes bibliodráma-
képzés során például a résztvevõk nagy többségénél figyelhettünk meg egyfajta fokoza-
tosan, ellenállhatatlanul bekövetkezõ „föltámadást” a szakmai (és részben magánéle-
ti) rutinból, fásultságból, csüggedtségbõl. Fölélesztették, megerõsítették egymásban a
foglalkozásuk, szakterületük fontosságába vetett hitet, megújult bennük az intellektuá-
lis érdeklõdés és a fantázia; az oktatást (nemcsak a hittan, de a német és a társadalom-
ismeret oktatását is) bibliodramatikus elemekkel tették elevenebbé, érdekesebbé. Az
ökológiai, társadalmi és politikai témák oktatásában nemcsak módszertanilag sokszí-
nûbben vethették be ezentúl a bibliai szövegeket, de tartalmilag is reflektáltabban,
mélyebb meggyõzõdéssel, és meggyõzõ erõvel, hathatósabban a kérdések tisztázásá-
ban és súlyozásában. Lelkesen vetették magukat a kollégákkal való intenzívebb szak-
mai együttmûködésbe, némelyikük még társadalomkritikai elkötelezettséget is vállalt,
kockáztatva ezzel az iskolai vezetõség és a felügyelõ intézmények esetleges helytele-
nítését.

Hasonló eredményekrõl számolhatok be azon résztvevõk esetében is, akik egyházi
vagy diakóniai állásokban dolgoznak. A gyülekezetekben végzett önkéntes munka is
intenzívebbé, kreatívabbá, teológiailag igényesebbé s a lelkész tekintélyétõl függetle-
nebbé válik a bibliodráma hatására. Csoda-e mindezek után, ha az egyházban, diakó-
niában, gyülekezetekben, iskolákban itt-ott olyan véleményeket hallani, hogy a bib-
liodráma-képzés akadékoskodóvá, túlzottan kritikussá teszi a munkatársakat? Nem egy
helyütt ezért vonakodnak is megadni a továbbképzéshez szükséges szabadidõt vagy
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anyagi támogatást. Ám az efféle, szorongásban gyökeredzõ elõítéletek és reakciók vég-
sõ soron kivételes esetek maradnak.

A bibliodráma gyakorlati következményei közt végül a résztvevõk életvitelében be-
következõ tudatos változtatásokat említeném. Például:

A bibliodráma sokakat indít arra, hogy a jövõben tudatosabban foglalkozzanak testük
mozgás- és lazításigényével. Ha a szeminárium nagyobb parkban vagy többé-kevésbé
érintetlen természeti környezetben elhelyezkedõ házban megy végbe, s magában foglal
természeti anyagokkal való kreatív foglalkozást is, akkor a résztvevõkben fölébredhet
a hétköznapokban is releváns érzékenység és figyelem a teremtett világ méltósága és
veszélyeztetettsége iránt. Ha a hosszabb tanfolyamok során teljes értékû vegetárius ét-
kezést – és megfelelõ táplálkozástudományi és etikai információkat is – biztosítanak,
az arra ösztönözheti a résztvevõket, hogy gondolják át étkezési szokásaikat.

Végezetül pedig a rendszeres, hosszan tartó meditációs és elmélkedési gyakorlatok
arra indíthatják õket, hogy hétköznapjaik hajszájába is iktassanak be hasonló „megál-
lókat”, „pihenõket”.

AZ EXEGETIKUS REFLEXIÓ HELYE ÉS FÖLADATA
A BIBLIODRÁMÁBAN

A bibliodramatikus munkát a folyamat minden szakaszában az adott bibliai szöveg
irányítja. A résztvevõket személyesen, „életszövegükkel”, aktuális érzéseikkel, gondola-
taikkal és érzelmeikkel együtt invitáljuk be a szövegtérbe. Szóról szóra haladva térké-
pezik föl a tér található kisebb és nagyobb távolságait, ráéreznek és ráismernek saját
megközelítési módjaikra, megérintõdnek a szöveg üzenetétõl, majd a folyamat végén a
számukra jelentõssé és elkötelezõvé vált fölismerésekkel lépnek ki a szövegtérbõl. A
bibliodráma összeköti a bibliai szöveget a személyes „életszöveggel”. Az „életszöveg”
nem más, mint a bibliai szöveg megértéséhez szükséges kontextus, amely nem kevésbé
fontos, mint a szöveg egyéb ó- és újszövetségi összefüggései.

A szövegszakaszt értelmi egységként fogadjuk el. Nem nyirbáljuk és kurtítjuk a
könnyebb érthetõség kedvéért; teológiai és drámai kiterjedését, mélységét meg kell õriz-
nie. Nem tekintjük „vallásos aperitívnek”, hanem minden résztvevõ gondosan õrzi ere-
detiségét, tekintélyét, s így ülteti át, fordítja le a maga életébe, mint vigaszt, kihívást,
bosszúságot vagy fölszabadulást. A játék, értelmezés és alkalmazás szabadsága nem
torkollik szubjektivizmusba, pszichologizálásba, hanem a bibliai szöveg tágas, többér-
telmû, de mégis körülhatárolható és elkötelezõ erejû jelentésterében marad.

A szövegközpontúság hermeneutikus alapelve azonban még egy további követelményt
is állít. Az olvasó személyes „életszövege” megadja a szükséges kontextust a bibliai szöveg
megértéséhez, de legalább ennyire szükséges a szöveg eredeti hallgatóságának politi-
kai és társadalmi kontextusa a mai olvasó számára, amennyiben nem pusztán szemé-
lyes vigaszra vágyik, hanem a keresztyén hit társadalmi és politikai szerepét firtatja. A
történetkritika elsõsorban Biblián kívüli források segítségével tárja föl a tõlünk kétezer
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évnyi vagy még nagyobb távolságban történt események történelmi körülményeit. Eme
források hasonló szerepet játszanak, mint a mai események megértésében a televízió és
a sajtó. Ha a társadalmi és politikai szempontból releváns bibliai szövegszakaszok
(márpedig nem kevés ilyen van) elemzésébe nem vonjuk be õszintén és meggyõzõen a
történelmi dimenziót, akkor a bibliodramatikus folyamat reflektálatlan, naiv azonosu-
láshoz és alkalmazáshoz vezethet, amely figyelmen kívül hagyja a szöveg mélységét.

A történelmi kontextus számára olyannyira fontos kritikai és társadalomtörténeti
szövegmagyarázatnak az a célja a bibliodrámában, hogy lehetõvé tegye az olyan bá-
násmódot a szöveggel, amely „a közelséget és távolságtartást egyaránt magában fog-
lalja”. Tim Schramm Bibliodrama und Exegese címû írásából idéztem ezt a pár szót, és
nagy örömmel fogok a továbbiakban is ebbõl a szövegbõl idézni.19 Az elõzetes exegézis
a „szöveg ügyvédje”, felelõs a szöveg szerzõjét, eredeti nyelvét, földolgozásait, formá-
ját, funkcióját, szándékát, eredeti közönségét, valamint földrajzi, etnikai-kulturális,
vallási, társadalomlélektani, politikai, szociális és gazdasági összefüggéseit érintõ kér-
dések tisztázásáért.

A bibliodrámában a spontán, nem-reflektált azonosulások és ellenállások szakasza
után az ilyen tisztázás elõször is „történelmi” távolságtartást és teológiai kiábrándulást
eredményez, valahogy ilyenformán: „Ne áltassuk magunkat; a Biblia szövegei legalábbis
kétezer évesek, közelinek tûnnek, de valójában távol állnak tõlünk – társadalmi, poli-
tikai és szellemi összefüggéseik mind idegenek számunkra. Pál a korinthusiaknak ír,
nem pedig nekünk!” (Tim Schramm)20

A huszadik század hatvanas éveiben újabb heves támadás érte a történetkritikai
exegézist. Ez azon alapult, hogy az egyszerû, hagyományos lelkiségben élõ emberek a
vallás személyes vigaszára vágynak, s a történelmi összefüggések csak zavaróan hat-
nának a Bibliába vetett bizalmukra és hitükre. Jellemzõ volt másrészt erre az irányzat-
ra mindazon valós változások „kegyes” tagadása, amelyek a mai Németország és az
egész világ társadalmi és politikai összefüggéseit meghatározzák. Egyúttal elvetették
azt is, hogy a történetkritikai és társadalomtörténeti exegézis a „megértés hídjának egy
pillére” volna, mely elõsegíti a jelenkor és a bibliai hagyomány közötti párbeszédet
(Ferdinand Hahn).21 Pedig példának okáért Pál levelei nagyon is elkötelezett és céltu-
datos szövegek, amelyek azért íródtak és hagyományozódtak, hogy elfogadják, meg-
értsék, elsajátítsák õket, s végtére is konkrét hatást érjenek el.

Az exegézisnek tehát egy második lépéssel kell folytatódnia, annak tisztázásával,
hogy az egykori üzenet és szándék vajon ma, ekkora történelmi távolságból is, jelentõ-
ségteljes, gyógyító és segítõ erejû lehet-e még, s ha igen, hogyan. Az a föladata, hogy a
szöveg gazdagságát, a benne földolgozott emberi helyzeteket, tapasztalatokat, konf-
liktusokat, szorongattatásokat, motívumokat, érzelmeket és reményeket oly konkrét,
elfogadható, izgalmas és hívogató módon tárja föl, hogy a résztvevõk kedvet kapjanak
õszinte, elkötelezett párbeszédbe lépni a szöveggel, a lenyûgözõen közel jövõ múlttal,

1 9 Schramm, Exegese, 119. o., 130. o.
2 0 Schramm, Exegese, 119. o.
2 1 Hahn, Probleme, 1–17. o.
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ugyanakkor készek legyenek távolságot is tartani, „méghozzá ezúttal nem a szövegtõl,
hanem a szöveg tudatos reflexiójával távolságot tartani önmagunktól (és komplexusa-
inktól)”.22 A szöveggel való találkozásnak ez a második lépése a bibliodrámában álta-
lában számvetést jelent mindazokkal a kérdésekkel, amelyek a figyelmes olvasás során
mintegy maguktól merülnek föl. Fogalmakra kérdezünk rá a maguk szószerintiségé-
ben, szokatlan mondatszerkezeteknek, ókori elképzeléseknek, történelmi összefüggé-
seknek járunk a végére.

EGY PÉLDA: A SORVADT KEZÕ EMBER MEGGYÓGYÍTÁSA (Mk 3,1–6)
A bibliodráma során az elsõ szakasz a megengedetten közvetlen és reflektálatlan
azonosulásé. Ekkor érthetõ a fogyatékos emberrel való azonosulás, mivel az emlí-
tett mozgáskorlátozottság bármilyen saját elégtelenség jelképe is lehet, szimbolizál-
hatja példának okáért az érzelmi stressz, gyöngédség vagy a kézhasználattal kap-
csolatban belénk nevelt gátlás következtében föllépõ manuális és emocionális görcs
megjelenését. Az ilyen azonosulás a megtestesítõ szövegolvasás elsõ lépése. Fönnáll
azonban a veszély, hogy a testileg valójában nem fogyatékos résztvevõk elbagatelli-
zálják a csodálatos gyógyulás drámáját, amennyiben a súlyos testi fogyatékosságot
kizárólag saját pszichés hiányosságaik jelképeként értelmezik.

Ám a szöveg nem egyedül a sérülttel való azonosulásra hív föl. Lényegi kérdése
az „egészségesek” kegyes viszonyulása a fogyatékoshoz. Ha reflektálatlanul, jelké-
pesen fogjuk föl a „sorvadt kezet”, az ugyanúgy lehet az átérzésre való õszinte törek-
vés is, mint hárítási reakció. Ez utóbbiban az „egészségesek” szokásos hajlama tük-
rözõdne, hogy a belevonódástól való félelmük, érzelmi tehetetlenségük miatt keresz-
tülnézzenek a súlyos betegeken, rokkantakon, s hitüket is óva a megrendüléstõl,
elbizonytalanodástól, elszigetelõdjenek a szenvedéstõl, gyógyíthatatlan betegségtõl,
fogyatékosságtól.23

A kritikai exegézis ezért megkíván egy második szakaszt is a játékban, amelyben
a résztvevõk megpróbálják megközelíteni a farizeusokat, Jézus „görcsös” (Mk 3,6
szerint „gyógyíthatatlan”), „valláskárosult” ellenfeleit, akik a betegséget, rokkant-
ságot vétkes viselkedés büntetésének tekintik, s Jézus gyógyító figyelmét is elítélik a
vallási rend alapján, mivel szombaton került rá sor.

A harmadik szakaszban már azzal is megpróbálkozhatnak a résztvevõk, hogy
belejátsszák magukat a félelmet nem ismerõ jézusi szolidaritás tartásába, s aktua-
lizálják a belõle adódó lehetõségeket és konfliktusokat a mai társadalomban.

2 2 Schramm, Exegese, 130. o. A csodás gyógyítás-történetekkel foglalkozó bibliodramatikus munká-
hoz l. Langer, Wunder, valamint a föntebb már említett kritikákat Bachtól és Essentõl.

2 3 Ulrich Bach mozgássérült teológus véleménye szerint a csodás gyógyítás-történetekkel való biblio-
dramatikus játék elõtt „valamennyire meg kell ismerni a rokkant, fogyatékos emberek akkori és mostani
életkörülményeit” (288. o.), alaposabb exegetikai elõmunkálatokat kell végezni, meg kell vizsgálni a
mai ideológiai hozzáállást a „betegség és egészség kérdéséhez”, és szem elõtt kell tartani azt a tényt,
hogy a gyógyítási történetek „sok mozgáskorlátozott ember számára igen fontos megközelítését jelentik
a bibliai üzenetnek, amely nagy segítség forrása az életükben”. (91. o.)
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A kritikai exegézis második lépése a bibliodramatikus folyamat közepe felé helyezked-
het el, mikor már túl vagyunk az én-közeli belemerészkedés szakaszán, a szolidáris
csoportlégkör kialakulásán és a szöveggel való elsõ, spontán és érzelmi jellegû találko-
záson. A résztvevõk leghamarabb ebben a szakaszban lesznek készek exegetikai „infor-
mációkat” úgy elfogadni és földolgozni, mint személyes megközelítésük gazdagítását.
Ez a folyamat sok türelmet és mértéktartást kíván az exegézis szakértõitõl, de hatása
nagyon is áldásos lehet. Ha korábban próbálkoznánk exegézissel, azt a résztvevõk (még
a teológusok is) „könnyen tekintélyelvû kioktatásnak tekinthetnék” (G. M. Martin).24

Ennek következménye lehet a „hanyatlás, a hierarchia kialakulása, a távolságtartás a
csoport tagjai közt és távolságtartás a szövegtõl” (Tim Schramm).25

TÖRTÉNELMI ÖSSZEFÜGGÉSEK – BIBLIODRAMATIKUS
MEGFORMÁLÁS

A „bemutatás”, „prezentáció” bibliodramatikus formái ebbõl a belátásból következnek.
A frontális oktatás, prédikálás nem felel meg a bibliodráma szellemének. Annál job-
ban illenek a mûfajhoz az információközlés narratív, játékos-alkotó, dramatikus és költõi
módjai. Kitûnõen alkalmazható például – kivált a szcénikus, akcióban gazdag bibliai
szövegeknél – a narratív exegézis jegyében fogant szövegparafrázis.

Miután a csoport ráhangolódott az összeszedett figyelem szakaszára, a vezetõk
megfelelõ érzelmi nyomatékkal fölolvassák a gondos exegézis alapján elõre elkészített
szöveget, amely a bibliai történetet valamelyik fõbb szereplõ szemszögébõl adja elõ,
illusztrálja és magyarázza.

PÉLDA: JÉZUS VITÁJA A RÓMAI FEJADÓ JOGOSSÁGÁRÓL (Mk 12,13–17)
A fejadó, a „tributum capitis” közvetlenül a császári kincstárba folyt be, és az egész
birodalomban egységes ezüst pénzérmében kellett befizetni, amelyen Jézus idejében
Tiberius császár (Kr. u. 14–37) arcképe volt látható. A császár fejét isteni dicsõségé-
nek jelképeként babérkoszorú övezte, s körülötte a következõ szavak voltak fölírva:
„TI(BERIUS) CAESAR DIVI AUG(USTI) F(ILIUS) AUGUSTUS” (Tiberius császár, az iste-
ni Augustusnak – vagy pedig: az imádandó istennek – imádandó fia). Az istenfélõ
zsidó számára nem volt más ez az érme, mint az elsõ és második parancsolat meg-
csúfolása (hiszen ezek szerint az ember- és állatábrázolás is tilos volt, vö. 2Móz 20,4)
és nemzeti büszkeségük sárba tiprása. Legalább három szempontból készíthetünk
szövegparafrázisokat: a mérsékelt farizeus szempontjából (aki vonakodva és panasz-
kodva ugyan, de befizeti a fejadót, részint mivel fél a római megszállóktól, részint
pedig vallásos alázatból, mivel végsõ soron tûrnie kell a terhet, amit Isten reá mért),

2 4 Martin, Text, 517. o.
2 5 Schramm, Exegese, 131. o.

REFLEXIÓ



172

a zelóta ellenálló szempontjából (aki vallási és hazafias fanatizmusból harciasan
megtagadja a fejadó fizetését), s végül a felsõbb osztályhoz tartozó gazdag kereske-
dõ szemszögébõl (aki minden skrupulus nélkül fizet, mivel legelõnyösebb üzleteit
éppen a rómaiakkal köti). Így izgalmas és szórakoztató módon világíthatjuk meg a
szöveg vallási, politikai, társadalmi és gazdasági hátterét. A parafrázisok az azo-
nosulás lehetõségeit kínálják, föltárják a történet hátterét és „megengedett projek-
ció segítségével” világítják meg a „cselekvõ személyek indítékait és érzéseit” (T.
Schramm).26

Véleményem szerint itt és minden más evangéliumi szöveg esetén is kerülendõ a
Jézus szemszögébõl megfogalmazott parafrázis. Lehetõséget kell hagynunk a részt-
vevõknek, hogy a szöveg „üzenetét” közösen keressék a vita és a játék révén.

Az összefüggéseket megvilágító parafrázisok után kétszer-háromszor fölolvassuk
magát a szöveget. Aztán szöveglapokat osztunk ki, amelyeken körben jó sok szabad
hely van (A3), és fölkérjük a résztvevõket, hogy egyórás egyéni munka során gon-
dolkodjanak el rajta, s fölmerülõ érzéseiket, gondolataikat, fölismeréseiket, kérdé-
seiket jegyezzék föl a lapra.

Ezek után „szék-színház” segítségével rendezünk vitajelenetet a szöveg kapcsán.
Négy széket állítunk föl félkörben, s velük szemben, mintegy kétméternyi távolság-
ra egy ötödiket. Mindegyiket cédulával jelöljük meg: egy szék jut a farizeusnak, egy
a zelótának, egy a Heródes-pártinak, egy Jézusnak, a szemben álló szék pedig a
kérdezõé. A résztvevõk helyet foglalnak a székekbõl kirakott színpadkép elõtt, a
vezetõk pedig elmagyarázzák a játékszabályokat.

– Akinek kérdése van egy vagy több szék felé, az beülhet a kérdezõ-székbe, s
fölteheti kérdését.

– Aki szeretne válaszolni a kérdésre annak a személynek a nevében, akihez a
kérdés szólt, az beül a megfelelõ székbe, és válaszol.

– Aki az elhangzott választ szeretné kiegészíteni, kijavítani vagy bármit hozzá-
fûzni, az álljon oda a szék mögé.

– A félkörben lévõ széken azután is ott maradhat a résztvevõ, ha már adott egy
választ, a kérdezõ-széket viszont lehetõleg hamar szabaddá kell tenni, hogy
egész idõ alatt rendelkezésre álljon a fölmerülõ kérdések számára.

– Jó, ha a félkörben lévõ székeken is váltakozó „forgalom” alakul ki, és minél
elevenebb vita fejlõdik ki a félkörön belül is.

Eleinte – úgy öt-tíz percen át – nehezen akar beindulni a játék, aztán csak meg-
születik az elsõ kérdés, megjön rá a válasz, és a résztvevõk kezdik örömüket lelni a
parafrázisokban hallott álláspontok képviseletében. Ha van a vezetõk közt exegé-
zisben jártas, az be-beülhet a félkörbe, hogy kijavítsa az esetleges (történelmileg)
hibás válaszokat, amelyeket maguk a résztvevõk nem korrigáltak. Gyakran elõfor-
dul, hogy a Jézus-székhez intézett kérdésekre a résztvevõk félénkségbõl, tisztelettu-
dásból eleinte nemigen mernek válaszolni. Ilyenkor is jól jön az exegetikus ismeret,

2 6 Uo., 117. o.
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hogy mozgásba lendítse az akadozó folyamatot, de nagy mértéktartásra lesz szük-
ség, hisz nem jó, ha a vezetõ mindjárt elmagyarázza az egész „mondanivalót”.
Okosabb lazán, humorosan kezelni a csoportban mutatkozó gátlást, amely így fo-
kozatosan leépíthetõvé válik. A kérdésekre a szövegbõl levezetett ellenkérdéssel is
reagálhatunk (valahogy így: „A pénzen a császár képe van. Hát mi kinek a képét
hordozzuk?”), s aztán rögtön hagyjuk el a Jézus-széket. Célunk ugyanis az, hogy a
csoport önállóan „nyomozza ki” az üzenetet, magától jusson el a végkövetkeztetés-
re, hogy Jézus nem egyenlõségjelet tesz a császár és az Isten igényei közé, hanem
arra szólít föl, hogy ami az Istené, azt ne adjuk a császárnak.

Ha ez sikerül, akkor a „szék-színház” eleven vitához vezet arról, hogy hol és mi-
kor válhat a mai társadalomban parancsolattá számunkra, hogy konfliktushelyzet-
ben „inkább Istennek engedelmeskedjünk, semmint az embereknek” (ApCsel 5,29).

A „szék-színház” rengeteg lehetõséget kínál. A fejadóról szóló vitánál például a
félkörbe állíthatunk egy Pál-széket is, behozva ezzel a korai keresztyének helyzetét,
akik számára nem is annyira a fejadó, mint inkább a római „way of life” értékei és
normái ütközhettek a keresztyéni lojalitással (Róm 12,1–13,10).

Olyan csoportnál pedig, amelyet erõs hagyományos ájtatosság jellemez, elhagy-
hatjuk a Jézus-széket, s tehetünk helyette egy vagy két tanítvány-széket a félkörbe. A
fönt nevezett páli szöveg esetében annak a gyülekezetnek a konfliktushelyzetét dol-
gozzuk föl, amelynek a levél szólt. Ószövetségi szövegen is nagyon jól lehet „szék-
színházzal” dolgozni.

A „szék-színház” csak úgy sikerülhet igazán, ha elõbb – lehetõleg narratív mó-
don – megadtuk a csoportnak az alapvetõ információkat a szöveg történeti hátteré-
rõl. Ez történhet szövegparafrázisok segítségével, de úgy is, hogy az exegetikai is-
merettel rendelkezõ vezetõ is beszáll a játékba mint õskeresztyén szemtanú vagy
szerzõ – a páli szöveg esetében mint az illetõ gyülekezet egy tagja. Ótestamentumi
szövegeknél szívesen veszem magamra Josephus Flavius, a zsidó történetíró és hit-
védõ szerepét (Kr. u. mintegy 37–100), vagy alexandriai Philónét, a zsidó tudósét
(Kr. e. 15-10-tõl Kr. u. 40-ig), hogy megadhassam a csoportnak a szövegmagyará-
zathoz szükséges zsidó történelmi és teológiai háttér-információkat. Semmi nem
állhatja útját a fantáziának és az elbeszélésnek. Csak az a fontos, hogy a párbeszé-
dek, beszámolók gondos kutatáson nyugodjanak, s hogy olyan érzékletesen, izgal-
masan adjuk elõ õket, hogy mozgósítsák a hallgatóság fantáziáját. A szöveg és a
képzelet közötti feszültség így vezethet el a megvilágító erejû megformáláshoz.

ÖSSZEGZÉS

A bibliodráma nem egyszerûen a hagyományos bibliaóra fölfrissítése, bár ahhoz ha-
sonlóan egyaránt kötõdik a csoporthoz és a szöveghez. A szövegközpontú és társadal-
milag elkötelezett bibliodráma azonban nem összetévesztendõ a humanisztikus pszi-
chológia csoportterápiáival sem.

REFLEXIÓ
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A bibliodráma az én számomra „az evangélium szabad tanháza”, ahol konkrét,
életszerû, hatékony és társadalomkritikus módon foglalkozhatom teológiával, s amely-
nek gyógyító, fölszabadító és kritikus ereje segít bibliai módon megújítani és fölépíteni
Jézus Krisztus közösségét hitben és cselekedetben – a békéért, igazságosságért és a te-
remtett világ megõrzéséért folytatott ökumenikus küzdelemben. Éppen ezért véleményem
szerint az egyháznak és diakóniának égetõ érdeke, hogy méltányolja és támogassa a
bibliodráma-mozgalmat. Ebbe többek között az is beletartozik, hogy a valláspedagó-
giai és teológiai képzésbe beiktassák a bibliodrámát.

SZÖVEGKÖZPONTÚSÁG ÉS TÁRSADALOM



Ötödik fejezet

Hogyan dolgozzunk
a bibliodráma elemeivel?
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A „bibliodráma elemein” olyan módszertani fogásokat értünk, amelyeket egy-egy cso-
porttal való foglalkozásban alkalmazhatunk azzal a céllal, hogy játékos és alkotó módon
létesítsünk személyes kapcsolatot egy szöveggel. A bibliodráma elemeit olyan folyama-
tokban is bevethetjük, amelyek egészükben nem tekinthetõk bibliodramatikusnak –
például bibliatanulmányi héten vagy hittanórán. „Bibliodráma-alkalomnak” nevezzük
azt, ha egy sor bibliodramatikus elem rendszerben egymásra épülve követi egymást. A
„bibliodramatikus folyamat” viszont – ahogy azt workshopokban, bibliodrámás hete-
ken vagy a képzésben láthatjuk – következetesen szem elõtt tartja mind a csoportot,
mind a szöveget, mind pedig a folyamatjelleget. A „bibliodramatikus elemekkel” vagy
„bibliodráma-alkalommal” szemben az ilyen folyamat önálló, nem rendelõdik alá más
összefüggéseknek.

Ebben a fejezetben arra fogunk példákat és magyarázatokat hozni, hogyan alkal-
mazhatjuk a bibliodramatikus elemeket a gyülekezeti, felnõttképzési és hitoktatói
munkában.

GYÜLEKEZETBEN
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Bibliodramatikus elemek
a gyülekezeti munkában

Amennyiben a gyülekezet bibliodrámázni szeretne, általában valamilyen összefüggés-
ben, mintegy „alárendelten” szoktuk alkalmazni a bibliodráma elemeit: az egyházi évhez
rendelve, a gyülekezet meghatározott csoportjaihoz szabva vagy pedig egy bizonyos
alkalomra szánva.

A már fönnálló csoport egészen más megítélés alá esik, mint az, amely kifejezetten
a bibliodrámára gyûlik össze. A gyülekezeten belüli csoportok olyan emberekbõl áll-
nak, akik máskor is találkoznak, akik különbözõ kapcsolatokat tartanak fönn egy-
mással. Akik a bibliodramatikus alkalmat szervezik, gyakorta konkrét témát adnak,
esetleg kijelölik a bibliodramatikus eszközökkel megközelítendõ szövegszakaszt is. Álta-
lában megkívánják, hogy tartsuk szem elõtt a „fölérendelt” összefüggést, mi több, te-
gyük nyilvánvalóvá (pl. építsük be a bibliodráma „eredményeit” a gyülekezeti isten-
tiszteletbe).

A szövegközpontú bibliodráma számára mindenképpen feszültséget okoz, ha a cso-
porton, a szövegen és a folyamaton kívül még más, mi több, fölérendelt szempontot is
figyelembe kell venni. Éppen ezért különösen fontos, hogy az elõzetes megbeszélések
során alaposan tisztázzuk a bibliodráma-vezetõk, a társvezetõk (pl. az illetõ csoport
vezetõi) és a résztvevõk felelõsségét.

Az itt következõ példáknál vázoljuk a körülményeket is. A bibliodramatikus elemek-
kel szerzett gyülekezeti tapasztalatainkat a strukturális különbségekre való tekintettel
szeretnénk közzétenni.

A „fölérendelt” összefüggés

BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK
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BIBLIODRÁMA-ALKALMAK
A GYÜLEKEZETI BIBLIAKONFERENCIÁKON

A bibliatanulmányi hét lezárása bibliodramatikus
elemekkel

BIBLIODRÁMA-ALKALOM „NÉGYSARKOS SZÓJÁTÉKKAL”
Megbeszélés
A lelkésszel való elõzetes megbeszélések során tisztáznunk kellett, hogy nem egy-
szerûen csak egy-két bibliodramatikus elemet akarunk belopni a tanulmányi hét
programjába. Nem dolgozhatunk anélkül, hogy kapcsolatot teremtenénk a gyüle-
kezettel, sem pedig úgy, hogy ne tudnánk meg minél többet a bibliakonferenciák
szokásos lefolyásáról és tartalmáról.

Elõkészítés
A tanulmányi hetet elõkészítõ csapat a hét szövegéhez – Ézsaiás próféta látomása a
béke birodalmáról (Ézs 11,1–9) – a „négysarkos szójáték” módszerét választotta ki.
A bibliodramatikus egységet a hét végére terveztük, hogy az elméleti szövegmagya-
rázatok után személyesebb kapcsolat lehetõségét is fölkínálhassuk résztvevõknek egy-
mással és a bibliai szöveg képeivel. A húszfõs elõkészítõ csoport kiscsoportokra oszol-
va dolgozott ki egy-egy szóláncot a játékhoz, amelyek közvetlen kapcsolatban áll-
tak mind a szöveggel, mind pedig a gyülekezetben sokat tárgyalt „békemozgalmi”
kérdésekkel.

Az egyik bibliodrámában már jártas munkatársat és engem nagyon megérintett
a szöveg képszerûsége, s ezért a „verbális” játék kiegészítéséül javasoltunk még egy
érzelmi-képzeleti megközelítést is: a csoportokban történõ festést.

A hét záróestéje
Helye: a templom
Lefolyása:

– Kezdõének.
– A négysarkos szójáték szabályainak elmagyarázása.1 A nagy kartonlapokra írt
szavakat rúdon tartják magasra a templom négy sarkában (négy szó a játék
mindegyik körében; a beszélgetéseket gongütés zárja; összesen hat kör van).

– A résztvevõ mindegyik körben választ egyet a négy szó közül, abba a sarokba megy,
ahol ez a szó van, és elbeszélget róla a többiekkel, akik ugyanazt választották.

– Végül fölolvassák a bibliai szöveget, amely a játék során aktuális, sõt sokak
számára személyes jelentõséget nyert.

– Festés nagy asztalokon (egy mellékkápolnában): Minden kiscsoport közösen
fest egy-egy „fantáziaképet a béke birodalmáról”, a prófétai látomások és az
aktualizáló beszélgetések alapján (olajpasztellkréta, A1-es lap).

1 Vö. Elsõ fejezet – Hogy vezetnek el a szavak fogalmi mezõi a saját élettörténet témáihoz? 31. o.
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2 Vö. Elsõ fejezet – Térbeli viselkedésünk mint „információhordozó”. 64. o.

– Minden kiscsoport megfogalmaz egy közös mondatot is,
amelyet aztán bevisznek a teljes nagy csoport közös imá-
jába.

– A képeket kiállítják az oltárnál, úgy hogy mindenki jól láthassa.
– A záróima a kiscsoportok mondataiból áll össze.
– Ének, áldás.

Reflexió
Az elõkészítõ közös munka eredményeképpen az alkalmazott bibliodráma-elemek
(négysarkos szójáték, csoportos festés, közös ima-mondat fogalmazása) olyan biblio-
dramatikus alkalommá álltak össze, amely jól illeszkedett a gyülekezet tanulmányi
hetébe. Számomra teljesült a bibliodramatikus elemekkel való munka alapkövetel-
ménye: a személyes megközelítés, az „érzelmi kapcsolat” lehetõsége, valamint az
aktualizálás. A bibliodráma végül liturgikusan is belesimult a bibliakonferenciába.

Három egészleges, alkotó-megformáló
bibliodráma-alkalom egy bibliatanulmányi hét során

A BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK ÖSSZHANGJA A HÉT PROGRAMJÁVAL
Szöveg: Jézus és a samáriai asszony a forrásnál (Jn 4)
Elõkészítés
A gyülekezet presbitereivel folytatott elõzetes megbeszélések során kiviláglott, hogy
a legjobban úgy építhetjük be a bibliodramatikus elemeket, ha az egész tanulmányi
hét struktúrája rájuk épül. Így jött létre a következõ forma:

1. este: Egy teológiaprofesszor exegetikai elõadása.
2. este: Meditáció és liturgikus tánc a Jn 4-re (egy zene- és táncterápiás mûhely

vezetésével).
3. este: „Bibliodráma” a tanulmányi hét résztvevõivel (mintegy 120 személy).
4. este: „Forrásünnep” agapéval egybekötve.
Engem a harmadik és negyedik estére kértek föl együttmûködésre.

1. alkalom: bibliodrámás este
Elõkészítés
Meghívtam a gyülekezet aktívabb tagjait, hogy megismertessem õket a bibliodráma
néhány módszerével. Teológiában, lélektanban vagy bibliodrámában jártas szemé-
lyeket kértem föl „segítõmnek”. Egy négyórás foglalkozás során igyekeztek megfo-
galmazni saját megközelítésüket, amennyiben a szöveget fabábukkal „végigjátszot-
ták”. Helyet kaptak az egyéni változatok is, és mindent alaposan megvitattak.2  Végül
pedig megbeszéltük a bibliodramatikus alkalom módszereit és lefolyását.

BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK
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A bibliodramatikus alkalom lebonyolítása
A terem berendezése:
A gyülekezeti teremben köröket alakítottunk ki székekbõl, s mindegyik kör közepé-
re tettünk egy csoport fabábut, köveket a kút kiépítéséhez és madzagokat a történet-
ben fontos „határvonalak” jelzéséhez.

Az este
– Bevonuló ének, a „játékszabályok” elmagyarázása, a gyülekezet fölkérése a
részvételre.

– A „segítõk” párokban a körökhöz állnak, hogy vezessék a fabábujátékot. Nem
azt akarjuk elérni, hogy bárki is egy-egy bizonyos szereppel azonosuljon, cé-
lunk az, hogy mindegyik résztvevõ több figurának is kölcsönözzön mozgást és
hangot, sõt esetleg több variációban is lejátszódjék ugyanaz. A csoportok meg-
beszélik, milyen következményekkel jár ez a módosítgatás. A játéktéren min-
den jól láthatóan zajlik.

Lezárás
Minden kör megfogalmaz egy-két közös mondatot „zárszónak”. A közös mondatok
fölolvasása megvilágítja, milyen különbözõ témák körül járt a beszélgetés az egyes
csoportokban: idegengyûlölet, az elhatárolódás problémái általában, Jézus, a férfi
és a samáriai asszony, egy nõ teológiai kompetenciája stb.
Zárszó, ének, áldás.

Reflexió
A résztvevõk jól ismerték a szöveget, már csak a bibliakonferencia elõzõ két estéjé-
rõl is. A teológiai elõadás sok kérdést vetett föl, különösen a nõk körében. A medi-
táció és a tánc lehetõvé tette az érzelmi, egyéni megközelítéseket. A fabábus játék
megjelenítette a zsidók és samaritánusok, az asszony és a sikemi lakosok, Jézus, az
asszony és a tanítványok kapcsolati dinamikáját. A beszélgetés mindegyik szék-kör-
ben kapcsolódott a szöveg valamelyik teológiai témájához. A bibliodramatikus elem
(„fabábus játék”) szerves részévé vált a gyülekezet tanulmányi hetének.

2. alkalom: bibliodráma hittanosokkal
Megbeszélés
Játékos programot kellett kitalálnom (öt délutánt), amely bevezetné a hittanos gye-
rekeket a gyülekezet biblikus konferenciájába és segítene megközelíteniük a szö-
veget.

A hittanos gyerekek még abban a korban vannak, hogy nagy örömmel játszanak
és színészkednek (nem úgy, mint a mindössze egy évvel idõsebb konfirmandusok), s
ezért különösen játékos alkalmakat terveztem nekik, s végül a tanulmányi hét záró
eseményébe is bevontam õket.
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Elsõ délután
Az összes hittanossal

– Részletesen elmesélem a történetet (külön elmagyarázva a zsidók és samari-
tánusok hagyományosan ellenséges viszonyát).

– A hittanosok a mesélés közben hajlítható tagú bábukkal (igen jól lehet velük
mozgásokat és testtartásokat ábrázolni) eljátsszák a történetet.

– Elbeszélgetünk arról, hogy „mit láttunk”. Kiderül, hogy a hittanosok érdeklõ-
dése elsõsorban a kapcsolati szintnek szól.

– Elfogadják a javaslatomat, hogy a színházi mûhelybõl vett maszkokkal álar-
cos játékot tervezzünk és mutassuk is be a gyülekezet közös ünnepén.

– A csoport föloszlik álarcos játékosokra, beszélõkre és mûszaki segítõkre (hogy
azok is bevonódjanak, akik nem szeretnének játszani).

Második délután
A játékhoz kedvet érzõ gyerekekkel és a „beszélõkkel” szabad szerepjátékot játszunk
a Jn 4-hez. Sok személyes elem kerül be, alaposan megvitatunk mindent.

Harmadik délután
A hittanosok egy kiscsoportja velem együtt megfogalmazza az álarcos játék szöve-
gét, részint a szerepjáték jelenetei, részint a saját érdeklõdésük alapján. Hangot adunk
az egyes szereplõ figuráknak, ezenkívül helyt kapnak a metaszintrõl, mai fiatalok
szemszögébõl érkezõ „beszólások” is.

Negyedik délután
– Ismertetem az álarcos játék menetét.
– Az álarcosok elolvassák azokat a szövegeket, amelyeket a beszélõk fognak mon-
dani helyettük és nekik kell „megjeleníteni”.

– Gyakoroljuk az álarcos némajátékot szövegbemondással.

Ötödik délután
– Tovább próbáljuk a játékot, zenével, mikrofonnal.
– A kántor megnézte a szöveget, és most zongorán improvizál a játékhoz. Meg-
egyezik a beszélõkkel, hol tartsanak szünetet, ahol õ zenei idézetekkel aláfest-
heti a történést.

3. alkalom: „Forrásünnep” a tanulmányi hét lezárásához
A terem berendezése: a terem közepén fölépítjük a „forrást” néhány téglából, köze-
pén vízmedencével. Az asztalok csillagformában állnak körben, meglehetõs távol-
ságra. Az agapéra (szeretetvendégség) szánt étkeket büféasztalon helyezzük el.

– A hittanosok eljátsszák az álarcos játékot.

BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK
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– A játékhoz az egész teret igénybe veszik, a szöveg mik-
rofonon hangzik, a zene illeszkedik a játékhoz.

– A játék végeztével a samáriai asszonyt játszó kislány
„bibliai vízi-igéket” merít a kútból minden résztvevõ
számára. Az igelapok vízhatlan anyagból vannak, a gyüle-
kezet egyik asszonycsoportja készítette.

– Agapé.
– Beszélgetés, tánc, közös éneklés.

Reflexió
Az itt leírt példák mutatják, hogy az eredetileg tervezett egyetlen bibliodramatikus
elembõl (a fabábus játékból) hogyan nõtt ki három bibliodráma-alkalom a gyüle-
kezeti eseménybe történõ beemelés során.

BIBLIODRÁMA-ALKALOM EGY GYÜLEKEZETI CSOPORTTAL

Bibliodrámás hétvége a gyülekezetben

HOGYAN RENDEZÕDNEK FOLYAMATBA A BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK
Téma: Ruth könyve (péntek délutántól vasárnap délutánig)
Megbeszélés
A nõi segélycsoportban és az esti bibliakörben tartottunk egy játékos bevezetõt a
bibliodráma elemeibe. A lelkész úgy kívánta, hogy a bibliodráma-alkalommal készít-
sünk elõ egy istentiszteletet a következõ témára: „idegenek befogadása”. Ezért hát
kézenfekvõ volt, hogy Ruth könyvével foglalkozzunk. Helyesnek bizonyult a lelkész
meglátása, hogy az idegenellenesség problémáit leginkább a gyülekezetben aktív
asszonyok közremûködésével sikerülhet bibliai szempontból megláttatni.

A résztvevõk – húsz és hatvan év közötti nõk – az ifjúsági teremben jöttek össze
bibliodrámázni. Az éjszakákat otthon töltötték.

ElsÕ nap: Péntek, 16.30–21.00
1. lépés
Beszélgetés kávé mellett
Kérdések: „Kinek a családjában vannak menekültek, kivándorlók, menedékjogért fo-
lyamodók vagy egyéb külföldiek? Ki ismer ilyen embereket?”

2. lépés
Bibliodramatikus elemekkel közelítjük meg a „személyes határok” kérdését.
Testészlelési gyakorlatok

– Legyökerezett, függõleges állás, érzékeljük a testünk középpontját – ingadoz-
zunk egész testtel, egészen az egyensúly „határáig”.
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– Állás közben tenyerünkkel simítsuk végig testünk „kon-
túrját”, mintha ez a körvonal a tenyér súrlódásától vi-
lágítóvá és ezáltal láthatóvá válna.

– Lépjünk ki a „világító körvonalból” és forduljunk szembe vele.
– Szemléljük meg „saját körvonalainkat”: „Ismerem ezt az
alakot? Kedvelem?”

Az elsõ benyomások összefoglalásához a következõ szempontot adja a vezetõ team:
„Gondolkodjatok el ezen: A bõrünk, testünk külsõ határa a személyiségünk legelsõ
burkolata. Azon túl már idegen világ van.”

Páros észlelési gyakorlat
– Válasszunk egy lehetõleg kevésbé ismert társat, nézzük meg magunknak ala-
posan, és írjuk le: „Mit látok rajtad? Mit föltételezek rólad ennek alapján?”

– A föladat tulajdonképpen csak ennyi volt, nem több, de a résztvevõk nem áll-
hatták meg, hogy ne kommentálják a hallottakat – hangot adtak egyetértésük-
nek, ellenvéleményüknek.

– Rövid visszacsatolás a párokban a következõ útmutatás szerint: „Ha nem áll
rendelkezésünkre a nyelv eszköze, akkor könnyen megeshet még közöttünk,
ismerõsök között is, hogy a legvadabb föltételezések állnak közénk, ha még-
oly kicsinyek is a kulturális különbségek. Beszélgessetek el errõl.”

3. lépés
Bibliodramatikus elemek a „társadalmi határok” kérdéséhez
Négysarkos szójáték a következõ fogalmakkal:

Anyanyelv – tájnyelv – idegen nyelv – halandzsa
Otthon – haza – idegen föld – külföld
Hit – tolerancia – közöny – fundamentalizmus

4. lépés
Fölolvassuk Ruth könyvét a szükséges társadalomtörténeti információkkal kiegészítve.

5. lépés
Egyéni munka: festés

– Ki-ki megfesti azt a jelenetet, ami képzeletvilágában elõtérbe kerül.
– Miután minden kép készen van: „Most fessetek egy másikat, egy ellenképet!
Azt a képet, amit elképzelni sem engedtetek meg magatoknak.”

6. lépés
Hármas kiscsoportok alakulnak. (Húsz perc idõ jut minden egyes résztvevõre.)

– Két résztvevõ visszatükrözi a harmadik társuk képét nonverbális eszközök se-
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gítségével (hangokkal, gesztusokkal, mozgásokkal a tér-
ben), majd pedig az ellenképét is.3

– A képet alkotó résztvevõ elbeszélget a másik kettõvel
arról, milyen érzések támadtak benne a nonverbális jele-
net szemlélésekor, mit gondol ezek után a képérõl, s mi
az, amit – esetleg tudattalanul – sikerült kifejezésre
juttatnia.

7. lépés
Zárókör
„Hol tartok, hol állok ebben a pillanatban önmagammal, a szöveggel és a témá-
val? Mivel kerültem kapcsolatba?”

8. lépés
Bibliodramatikus rituálé.

Második nap: Szombat, 11.00–21.0
9. lépés
Test- és mozgásészlelési gyakorlatok

– Állásból felsõtestünkkel körözni kezdünk úgy, hogy a fejünkkel indítjuk a moz-
dulatot. Talpunkon érezzük közben a nyomás, a súlypont vándorlását.

– Egyik kezünket hasunkra, másikat a vesénk tájára helyezzük, s kezünkkel moz-
gatni kezdjük testünk passzív középpontját. Utána testünk középpontját kezd-
jük körben mozgatni a medenceizmok segítségével, s a kezek követik passzí-
van a mozgást. „Mi a különbség?”

– „Játéktér”-gyakorlat. Mottó: „Helyet csinálok magamnak!”:
– Letérdelünk, fejünket lehajtva összekuporodunk – elképzeljük, hogy egy szûk
és erõs bõrburok vesz körül, majd nagy nyomást gyakorolva igyekszünk minél
széjjelebb feszíteni a burkot, mintegy tért hódítva magunknak.

– Egyre több tért igyekszünk foglalni magunknak, miközben fél lábbal ragasz-
kodunk „álláspontunkhoz”.

– Tovább tágítjuk a terünket, míg át nem fedi más résztvevõk „játékterét”.
– Négyes csoportokban megbeszéljük az átélteket.

10. lépés:
„Viagese”4

A bibliai szöveget szakaszonként nagy ív papírokra írva kirakjuk a földre. Mellé
kerülnek a résztvevõk képei is, mindegyik a megfelelõ szövegszakaszhoz. A cso-
port képrõl képre végigjárja az egésze „útvonalat”. Aki akar, hangot adhat asszociá-
cióinak.

4 Vö. Elsõ fejezet – Viagese; 35k.
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Ebédszünet

11. lépés
Nagy fabábukkal lejátsszuk a történetet

– A bábuk bemutatása.
– Kiválogatjuk a fõ- és mellékszereplõket.
– Berendezzük a játékteret, kijelöljük a helyeket és a határokat.
– Beállítjuk a kezdõ jelenetet. Ettõl fogva bármelyik
résztvevõ bármelyik bábut mozgathatja, beszélhet a ne-
vében, de csak addig azonosul vele, amíg õ mozgatja. Az-
tán más játszhat vele tovább.

– Kérdés: Hol voltam a játékban?

12. lépés
Páros gyakorlat
A beszélgetõtársak vállvetve ülnek, de ellenkezõ irányba fordulva, úgy, hogy ne néz-
hessenek egymás arcába. A történet szereplõit faggatják a következõ módon: egyi-
kük választ magának egy szerepet a történetbõl, a másik pedig kikérdezi „az évez-
redek távolából” mint mai nõ.

13. lépés
Beszélgetés a teljes nagycsoportban
„Hol vagyok ebben a pillanatban önmagammal, a szöveggel, a témával? Mit és ho-
gyan lehetne ebbõl bevinni az istentiszteletbe?”

Szünet

Továbblépés
Ez alkalommal a szombat délutánt és estét azzal töltöttük, hogy az általam hozott
álarcok és egy közösen megfogalmazott szöveg segítségével álarcos játékot alkot-
tunk Ruth könyvéhez, amelyet aztán vasárnap az istentiszteleten prédikáció helyett
elõadtunk, a mai nõk szemszögébõl elhangzó „beszólásokkal” megtûzdelve (húsz-
perces elõadás).
Az egész istentisztelet – fölolvasás, énekek, imák – a játék és a téma köré szervezõ-
dött.

Reflexió
Az itt leírt példa arról szól, hogyan fûzhetünk egymás után bibliodramatikus eleme-
ket egy gyülekezeti hétvége számára. Több szempontból is különbözik ez egy követ-
kezetesen folyamatorientált bibliodráma-alkalomtól:

BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK
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A vezetõség tartalmi jellegû útmutatásai, melyek a résztvevõk észlelési tapaszta-
lataira, élményeikrõl vagy alkotásaikról szóló beszélgetéseikre irányulnak, tudato-
san nem mélyülnek el a saját élettörténet emlékeibe, tapasztalataiba. Ennek egyik
oka az, hogy egy gyülekezetben még jobban kell vigyázni az egyes résztvevõk ma-
gánszférájára, mint egy szemináriumi csoportban.

Az elõre megbeszélt cél, hogy az esetleges eredményt „bevigyük” a tematikus is-
tentiszteletbe, eleve túlmegy a személyes értelmezésre irányuló csoportmunkán. Ezt
a lehetséges cél nem akartuk túl korán közismertté tenni, nehogy a csoport figyelme
túlságosan is az „eredményre” összpontosuljon, s emiatt elsikkadjon a személyes meg-
érintõdés. A szöveggel való foglalkozást csak az utolsó szakasz során irányítottuk a
„játékkal megfogalmazott prédikáció” felé. A megadott célt teljes mértékig legitim-
nek tekinthettem, hiszen a gyülekezet vezetõségével való egyezségem drámapeda-
gógusi képzettségemre is támaszkodott. Egyébként a bibliodramatikus folyamat „vég-
eredménye” gyakorta ölt nyilvánosságra hozható, releváns alakot. Ilyen esetben a
gyülekezet is tekinthetõ plénumnak, s elébe tárhatjuk a csoport közös eredményét.
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Áhítat bibliodramatikus elemek-
kel egy diakóniai intézményben
(Uwe Beermann)

A hagyományban fontos szerepet játszanak a házi áhítatok. A rendszeres áhítat azon-
ban – fõként a túlterheltség okán – manapság már az egyházi intézményekben sem
magától értetõdõ. Ha a diakónusszemélyzet mégis helyesli és szorgalmazza ezt a gya-
korlatot, az különösen dicsérendõ kivételnek számít.

Az itt következõ példa a bibliodráma-képzésen való részvétel eredményének tekint-
hetõ.

Egyszerû mozgásos élményekrõl van szó a megszokott áhítati forma keretei közt,
amelyekben megtapasztalhatóvá válik a személyes Istenhez-fordulás, s ezért jó példája
a hagyományos forma újraélesztésének.

Keretek: Az áhítatokra kéthetenként kerül sor egy többféle célra is használatos te-
remben. Székekbõl kört alakítunk ki, amelyben a tolószékes vagy -ágyas résztvevõknek
is hagyunk helyet.

Az intézménynek ötvennégy bentlakója van, férfiak és nõk vegyesen, átlagéletkoruk
mintegy ötven év. Némelyikük már több mint harminc éve él itt. (X úr mindig tolószék-
ben vagy ágyban van, Y úr vak, s ezért csak kísérõvel közlekedhet, némelyik férfi orto-
péd cipõt hord, sokuk mankóval jár.)

A helyi gyülekezet papja egyben az otthon lelkipásztora is. Általában õ tartja az
áhítatokat. Csütörtökönként negyed kilenckor érkezik, sorra látogatja a bentlakók há-
rom csoportját, és a kürtjén eljátssza nekik az általuk választott, kívánt egyházi éneke-
ket. Ezzel a kis szertartással üdvözli az embereket, s egyben meghívja õket az áhítatra.
Ki-ki maga dönti el, hogy óhajt-e részt venni.

Miután a lelkész végiglátogatta a csoportokat, az áhítat termébe vonulunk.
Az áhítatokat újra és újra visszatérõ énekek fémjelzik, és a szertartás maga is olyan,

hogy a résztvevõk könnyen megjegyezhessék. A mindig visszaköszönõ rituálé a bizton-
ság és állandóság érzését nyújtja.

1. ÁHÍTAT: BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK A JÁRÁS ÉLMÉNYÉHEZ
Bibliodramatikus elem: az élet, mint mozgás, mint út
Szövegtér: Jézus útja Jeruzsálembe a szenvedéstörténet elõtt.

Lassan menni – gyorsan menni
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Kis lépésekkel haladni – nagy léptekkel haladni
Örömmel menni – szomorúan közelíteni valaki felé
Együtt menni valakivel – valakit magammal húzni – valaki engem húz magával
Vezetni valakit – engem vezetnek
Tolni valakit – engem tolnak
– Üdvözlés és rövid beszélgetés a bentlakók utolsó két hetének fontosabb élmé-

nyeirõl
– Nyitóének: „Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier…”

Szöveg Mozdulat
„Hívtál bennünket, Urunk” Körben ülünk, és kezünket magunk elé

tartjuk, „csészét” formálva a két tenyerünkbõl.
„ezért vagyunk itt” Tenyerünket lefelé fordítjuk.
„A Te vendégeid vagyunk” Megint „csészét” formálunk.
„és hálát adunk Néked” Kezünket tenyérrel fölfelé a fejünk fölé

emeljük, s a mozdulatot tekintetünkkel
követjük.

– A lelkész (L) röviden beszél a szenvedéstörténetrõl, leírja Jézus útját Jeruzsá-
lembe, egészen az elfogatásig, kereszthalálig és föltámadásig. A Jeruzsálem-
be vezetõ út képe azért tetszett meg annyira az elõkészítés során, mivel jelké-
pesen belesûrûsödik életünk egész mozgalmassága, változékonysága, nehéz-
ségei és a benne megtapasztalható megváltás is.

Reflexió
Már az elõkészítéskor tisztában voltunk vele, milyen nehéz valóban „megközelíte-
ni” az áhítat keretei közt egy ilyen otthon lakóit. Azt már megszokták, hogy bibliai
történeteket olvasnak föl nekik, esetleg képekkel és gesztusokkal is kísérve. A biblio-
dramatikus munkában azonban a megtapasztalás apró lépésein át próbáljuk köze-
lebb hozni a szavak és fogalmak jelentését. Bibliodramatikus meggyõzõdésünk a
következõ: mozgásban vagyunk, mozgunk, mozgatnak bennünket, mi is megmoz-
dítunk másokat, Isten másokon keresztül mozdít meg bennünket, és rajtunk keresz-
tül mozdít meg másokat. Az élet mozgás. Ezt szántuk az áhítatok legfõbb mondani-
valójának, ezt szerettük volna megéreztetni, megtapasztaltatni az otthon lakóival,
méghozzá „testészlelési gyakorlatok” segítségével, amelyek a bibliai történetek, a
szenvedéstörténet szövegterében gyökereznek.

Játékötlet
– Miután elhangzott a bevezetés a témánkhoz – „Jézus útja Jeruzsálembe” –, egy

új széket állítok be a körbe. L elmondja, hogy most ismerõs játék következik:
„Ez a szék itt üresen áll, N. N. úrra/asszonyra vár” – ezt a játékot valóban is-
merik már a bentlakók, közös ünnepeken szoktuk játszani. Benne vannak a
dologban, sántítva, bicegve, cammogva vagy éppen gyorsan futva igyekeznek
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át a termen, kitõl hogyan telik. X urat odatolom, ahová mennie kell, L pedig
Y urat kíséri – így õk is részt vehetnek a játékban és élményeket szerezhetnek.

– L véget vet a játéknak, majd együtt fölidézzük, milyen különbözõ „járási stílu-
sokat” figyelhettünk meg a résztvevõknél. Emlékeznek, hogy volt, aki lassan
ment. Más pedig gyorsan. Volt, aki kis léptekkel haladt, más pedig nagyokkal.
Volt, aki bizonytalanul lépdelt, és volt, akit vezettek vagy éppen toltak. L még
egyszer bemutatja a különbözõ járásmódokat, s néhányan utánozzák is: gyor-
san mennek, lassan mennek, kis léptekkel, nagy léptekkel stb. Örülnek, hogy
a figyelem középpontjába kerülhetnek, s csinálhatnak valamit.

– L fölkér egy résztvevõt, hogy tartson vele. Közelítenek egymáshoz, aztán együtt
mennek körbe, a többiek pedig nézik õket. L gyorsabban megy, és óvatosan
húzni kezdi maga után a társát. Aztán pedig hagyja, hogy az húzza õt.

– L megkérdezi: hogyan megy az ember, ha örül, hogyan, ha szomorú. Néhány
résztvevõ készségesen megmutatja. Nevetve, kiegyenesedve, szinte tánclépés-
ben mennek körbe, aztán pedig leszegett fejjel, görnyedten, lassan. X úr arcki-
fejezéssel érzékelteti a gesztusokat, és a maga módján azt is megtapasztalja,
hogyan változik a testbeszéd a különbözõ hangulatokban.

– A résztvevõk örömüket lelik a különbözõ járásmódok kipróbálásában és meg-
tapasztalásában. Úgy érzem, helyzetek idézõdnek föl bennük, amikor szomo-
rúan vagy örvendezve, gyorsan vagy lassan mentek, amikor valaki tolta vagy
vonszolta õket. Mindennapi – számomra egyébként is ismerõs – életük bonta-
kozik ki elõttem ezekben a mozgásokban. A mozgásokat mind a szenvedéstör-
ténet szövegterében találtuk.

– L lezárja az áhítatnak ezt a részét. Egy új dalt éneklünk együtt, amit az egyházi
találkozóról (Kirchentag) hozott magával. „Akárhol járok is, velem vagy, Uram,
akár világos van, akár sötét.” Sodró ritmusú ének, jól lehet hozzá tapsolni. Ez
fogja végigkísérni a csoportot a szenvedéstörténet áhítatain.

– L imát mond, s végül az egész csoport együtt imádkozza a Miatyánkot.
– Ez a záró rítus ismerõs a résztvevõknek: áhítataik mindig így végzõdnek.
– Az áhítat mottója ez lehetne: „Mindnyájan járjuk a magunk útját”.
– Visszakísérjük a résztvevõket a lakrészükbe és rendbe tesszük a termet.

2. ÁHÍTAT: BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK A „RÖGÖS, KÖVES ÚTON JÁRUNK”
TÉMÁHOZ
Szövegtér: Jézus útja Jeruzsálembe
Bibliodramatikus elemek:

egyenes úton járni – girbegurba úton járni,
akadályokat (köveket) kerülgetni – akadályokon (köveken) átvágni (székeken

átmászni),
széles úton járni – keskeny úton járni.
– Üdvözlés és rövid beszélgetés a bentlakók utolsó két
hetének fontosabb élményeirõl.

– Nyitóének: „Du hast uns, Herr, gerufen…”
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Mozdulatok az énekhez, mint az elsõ áhítatnál.
– L néhány résztvevõ segítségével fölidézi az elõzõ alka-
lom élményeit: gyorsan menni – lassan menni – kis lépé-
sek – nagy lépések – örömmel menni – szomorúan menni –
egyedül menni – együtt menni.

Tapasztalatok az úton
– L elindul a csoporttal a Jeruzsálem felé vezetõ úton. Elõször azt javasolja, men-
jünk egyenes úton, s megkérdezi, hogyan is történik ez. Egy résztvevõ fölkel, és
nyílegyenesen odamegy hozzá. Aztán azt javasolja, hogy girbegurba úton jár-
junk. Kacskaringós útvonalon odatolom hozzá X urat. Aztán akadályok állják
utunkat. Néhány (jól megmosott) követ teszek a körbe. Megnézzük magunk-
nak a köveket. Néhány kisebb példányt körbeadok, hogy meg is foghassa min-
denki.

– L átvezeti Y urat a köveken, és segít, hogy botladozás nélkül gyõzhesse le az
akadályokat. Megkéri a többi résztvevõt is, hogy próbálják ki az akadályos
utat. Néhányan átvágnak a köveken, mások pedig megkerülik õket. Szemláto-
mást örömüket lelik a rögös úton járásban is.

– Félretesszük a köveket, és egy széket rakunk középre.
– L átmászik a széken, majd fölkér egy résztvevõt, hogy csinálja utána. Ezt az
akadályt meglehetõsen nehéz legyõzni. Mindenki képzeletébe bevésõdik a rö-
gös, köves, akadályokkal zsúfolt út képe.

– L elmondja, milyen „rögös” úton ment Jézus Jeruzsálem felé. Azt is hozzáteszi,
hogy ez az út hol széles volt, hol pedig keskeny. Kipróbáljuk a keskeny utat: két
szék között keskeny kis rést hagyunk, s ezen próbálunk átmenni. Mulatságos a
gyakorlat, mert egy testesebb férfi nem fér át. Az õ számára tágítani kell a
résen. Megtapasztaljuk a széles és a keskeny út élményét, valamint azt is, hogy
nem minden út való mindnyájunknak.

– L elmondja, hogy Jézusnak ilyen akadályokkal és nehézségekkel teli utat kel-
lett megjárnia Jeruzsálem felé. Ezzel le is zárja az áhítat bibliodramatikus részét.
Újra elénekeljük a múltkori záróéneket.

– Elmondjuk a Miatyánkot és elbúcsúzunk egymástól.

3. ÁHÍTAT: BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK A „NYOMOT HAGYNI” TÉMÁHOZ
Szövegtér: Jézus szenvedéstörténete nyomot hagy az emberek életében
Bibliodramatikus elem: lábnyomot rajzolni egy papírcsíkra

– Üdvözlés: mint az elõzõ alkalmaknál.
– Nyitóének: „Du hast uns, Herr, gerufen…” Együtt énekelünk.
– L elismétel néhány járásgyakorlatot a csoporttal. Bemutatja a lassú, a gyors já-
rást, az egyenes és a girbegurba utat. Két résztvevõ utánacsinálja a gyakorlatokat.

– L elmondja, hogy tovább szeretnénk kísérni Jézust jeru-
zsálemi útján. Hoztam egy széles, hosszú papírcsíkot, ez
lesz a mi utunk. Letesszük a csíkot a körben, és elsõként

DIAKÓNIÁBAN



192

L áll rá. Körülrajzolom a lábát. L beírja a nevét a „láb-
nyomba”, és kijelenti: „Ez itt az én lábam”. Megkérdezi a
résztvevõket, nincs-e kedvük hozzá, hogy maguk is ott-
hagyják lábuk nyomát a papíron. Néhányan azonnal fölkel-
nek, és a papírcsíkra állnak. L körülrajzolja a lábukat,
s mindegyikbe nevet is ír. X úr is hagyhatott nyomot, csak
a tolószék lábtartóját kellett levenni hozzá. Ezen az es-
tén minden egyes résztvevõ otthagyta a lába nyomát az
„úton”. Nyomot hagytak maguk után, annak jeléül, hogy
mindnyájan egyedi és fontos lények.

– Lezárás: L elmondja, hogy Jézus az õ életében is nyomot hagyott, és ezért so-
hasem érzi magát egyedül.

– L képeket oszt ki a résztvevõk között, amelyek Jézust embertömeg közepén
ábrázolják.

– Elénekeljük a záróéneket, s elmondjuk a Miatyánkot.

4. ÁHÍTAT: BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK A „KERESZTET HORDANI” TÉMÁHOZ
Szövegtér: Jézus keresztútja
Bibliodramatikus elemek:

Görnyedten járni (teher alatt)
Terhet hordani (fát)
Közösen hordozni a terhet

A folyamatba a résztvevõk idõszerû élményei is bevonódnak.
– Kezdés mint az elõzõ alkalmakkor, énekkel és bevezetõ beszéddel.
– A papírcsíkot megint kiterítjük. Ki-ki megkeresi a maga nyomát. Jó hangula-
tot kelt, hogy rátalálnak.

– L három képet hozott az áhítatra Kees de Kort passiójából. Az elsõ képen egy
ember görnyed a kereszt alatt. Kérdés: Mit látnak a résztvevõk a képen? Utána
tudnák-e csinálni? Egy résztvevõ fölkel, és görnyedten, nyögve, sóhajtva körbe-
jár a teremben. Eljátssza a képet, és így eleven kifejezést ad neki.

– Hoztam egy jó nagy darab fát, amit L most a vállára vesz. Megkéri a résztve-
võket, segítsenek hordozni, hogy könnyebb dolga legyen. Akad is segítõje.

– L félreteszi a fát, és megmutatja a második képet, amely keresztre feszített em-
bert ábrázol. A résztvevõk értik, hogy ez maga Jézus. A hangulat nyomott.

– L megmutatja a harmadik képet is, a sírbarlangot.
– Ezzel a képpel egyik lakótársukra emlékezteti õket, aki tíz nappal azelõtt hunyt
el. Több, mint ötven éve élt az otthonban. Halála döbbent némaságot hagyott
társaiban. Két férfi sírva fakad. Érezni a térben a gyászt. Idõt engedünk ennek
a hangulatnak. A gyásznak mindig idõt kell adni, ezúttal is.

– Mintegy három perc múltán L belekezd a záró énekbe: „Akárhol járok is, ve-
lem vagy, Uram…”. A résztvevõk fokozatosan csatlakoznak hozzá, s halkan
tapsolni is kezdenek. A hangulat oldódik. Nem maradtak magukra gyászukban.

– L visszatér a helyzethez: húsvét a reménység ünnepe, azé a reményé, hogy Isten
velünk van, még a halálban és a halálon túl is.
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– Újra megmutatja az elhunyt bentlakó képét, és kijelen-
ti, hogy ez az ember – már amennyire õ ismerhette – „re-
ménységben” élt, és bízik benne, hogy most már jó helyen
van Istennél.

– Elénekeljük (még egyszer) a záróéneket, s együtt elimádkozzuk a Miatyánkot.
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Bibliodramatikus elemek
alkalmazása az oktatásban –
iskolákban, egyetemen,
továbbképzésben
(Else Natalie Warns)
Az eleve adott struktúra problémája

Ami a gyülekezeti akcióknál a „fölérendelt szempont”, azt jelenti a pedagógiai és
andragógiai intézményekben folytatott bibliodráma számára az „elõre megadott struk-
túra”: tartalmi megszorításokat (tanrend, tanmenet) és készen kapott csoportokat (tan-
folyam, osztály, szeminárium). Elkerülhetetlen a közvetlen csoportdinamikai feszült-
ség, s ez nagyban meghatározza a bibliodramatikus elemek, módszerek bevetését is.
Az iskolai, egyetemi vagy továbbképzõ jellegû oktatás helye és rendszere erõsen meg-
határozza a csoport hozzáállását, s ezért elõször is „a program leépítésére” lesz szük-
ség. Mondjuk ki nyíltan: aki „oktatásra van beállítva”, az teljes mértékig csak befoga-
dásra készült föl, tehát bibliodrámára pillanatnyilag alkalmatlan. Ha bibliodramatikus
elemekkel szeretnénk dolgozni, akkor minden résztvevõnek késznek kell lennie javas-
lataink és vezetésünk elfogadására.

A „program leépítéséhez” kész recepteket nem kínálhatok. Minden módszer jó, ami
a kölcsönös bizalmat növeli, s amit a résztvevõk egyöntetûen elfogadnak. Legfõbb cé-
lunk, hogy a lassítás segítségével a résztvevõket érzékenyebbé tegyük önnön testi léte-
zésükre. Rá kell vennünk õket, hogy ideiglenesen mondjanak le az azonnali – minde-
nekelõtt a kritikus – kommentárokról s a csoport elõtti elhamarkodott „szereplésrõl”.
Ezek a dolgok ugyanis a csoport véleményalkotást diktáló „nagykutyáira” irányítanák
a figyelmet, akik a csoportdinamikának engedelmeskedve ellenszerepekbe lépnének és
ezáltal megakadályoznának másokat az együttmûködésben.

„VezetÕtárs” az intézmény részérÕl – a „szerzÕdés” kérdése

Mióta a lépcsõzetes fölépítésû bibliodráma-képzés a hitoktatóknak is rendelkezésére
áll, a bibliodráma elemei egyre inkább belopóznak magába a hitoktatásba is.

Mégis gyakran fordul még elõ, hogy kívülállókat kérnek föl az ilyen elemek beho-
zására, pl. a tizedik gimnáziumi év végén esedékes lelkigyakorlatokon. Ezeket az al-
kalmakat általában a hitoktató vezeti, esetleg az osztályfõnökkel együtt.

Más területeken is hasonló a helyzet. Bibliodráma-vezetõket a legkülönbözõbb in-
tézmények (lelkészképzõk, fõiskolák, akadémiák, egyesületek) szoktak meghívni egy-
egy rendezvényre, amelynek illeszkednie kell az adott intézmény kereteibe. A szervezé-
sért ilyenkor többnyire az intézmény képviselõi felelõsek. Ez a formális társ-vezetõi szerep
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nagy könnyebbséget, tehermentesítést jelenthet a bibliodráma-vezetõ számára. De vál-
hat igen súlyos zavaró tényezõvé is. Az osztályzatokat adó tanárok, a bírálgató képzés-
vezetõk ugyanis olyan bizalmi válságot idézhetnek elõ, amely nagyban megnehezíthe-
ti, sõt akár lehetetlenné is teszi a közös munkát.

Ezért – többek között ezért – olyannyira fontos, hogy a közös munka alapos terve-
zéssel és szerzõdéskötéssel kezdõdjék. A tervezésnek ki kell terjednie minden olyan
elõföltételre és körülményre, ami csak befolyásolhatja a munka sikerét – helyiségekre,
idõhatárokra, hatáskörökre és a szükséges kellékekre, anyagokra. Legelsõsorban azonban
arról kell megegyezni, kinek milyen szerep és föladat jut. Az intézmény képviselõje
megfelelõ önismeret és képzettség birtokában ténylegesen is átveheti a társ-vezetõ sze-
repét. Kiváltképp a megfigyelés és visszajelzés terén teheti magát hasznossá, hiszen õ
az, aki ismeri a csoportot. Mindazonáltal hangsúlyozni szeretném, milyen kivételes
„csoportdinamikai” lehetõséget kínál a résztvevõknek az, ha szokott vezetõiktõl függet-
lenedve vehetnek részt a bibliodramatikus folyamatban. Az osztály, a csoport, a tanfo-
lyam közössége egészen új módon élheti meg önmagát egy ilyen alkalommal.

Középpontban a tartalom

Ha olyan csoporttal tervezünk bibliodrámát, amelyet egy elõre megadott struktúra –
iskola, egyetem, szeminárium – keretei alakítottak ki, akkor általában inkább a tartal-
mak föltárásán lesz a hangsúly, s nem a szöveggel vagy témával való személyes kapcsolat
földolgozásán. (Ilyen csoportokban a személyes érintettség kapcsolati kérdésnek bizo-
nyul, s más összefüggések alakítják, illetve bizonyos körülmények le is gátolhatják.)

Gyakran megesik ezért, hogy elõször a téma fogalmazódik meg, amely valamilyen
szempontból „érdekli” az intézményt, s ehhez keresünk aztán együtt egy bibliai szöveget.

A tanártovábbképzésben szerzett tapasztalataim megerõsítik, hogy a tanterv elvá-
rásai, a tartalmi megkötések könnyen megakadályozhatják, hogy a hitoktatók valóban
belebocsátkozzanak az oktatási módszerválaszték személyes irányú bõvítésébe. Másfe-
lõl viszont lehetõségeket is rejt magában, ha a bibliodráma-alkalmat kezdettõl fogva a
tanterv vagy valami hasonló elvárás határozza meg. A szûkösebb idõkeretben amúgy
sem lehetséges a bibliodráma-élmény teljes körû megtapasztalása, s ezért nem rossz,
ha csak bizonyos tartalmak föltárására szorítkozunk, mivel így még mindig „egészle-
ges” lehet az élmény.

Az eszközök behatárolása

5 L. még: Warns, Spielauswahl; Warns, Zugänge
6 Vö. Warns, Zugänge
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A pedagógiában „beszéd” és „írás” útján történik szinte minden. A kezdéshez tehát úgy-
szólván magukat adják a szójátékok, az írásos jellegû föladatok és szerepjátékok, mi-
elõtt még behoznánk a képbe a test- és mozgásészlelést és az alkotó, megformáló mód-
szereket. Semmi nem szól azonban az ellen, hogy az ember fokozatosan egyre növelje
az esztétikai módszerek kínálatát. A komolyabb, hosszabb földolgozást igénylõ élmé-
nyekrõl az idõ szûkössége folytán le kell mondanunk. Pedagógiai intézményi keretben
szinte soha nem ajánlatos az „elmélyítõ” (mélyebb önmegtapasztalásra vezetõ) elemek
használata.

Mindezt korántsem könnyû pontosan fölmérni a konkrét helyzetben, ezért meggyõ-
zõdésem, hogy a kiterjedt és sokrétû saját élmény elengedhetetlen elõföltétele a biblio-
dramatikus elemek alkalmazásának.

Bibliodráma és valláspedagógia

Manapság a hitoktatóknak is legalapvetõbb célja, hogy mozgósító, eleven kapcsolatot
teremtsenek a tanulók pillanatnyi állapota és a szövegek tartalma között. A valláspe-
dagógia „játékos módszereinek” van bizonyos közös metszete a bibliodráma módszere-
ivel. Az általam kidolgozott „játéksorokban”5 rejlõ találkozási és megformálási folya-
matok lehetõvé teszik a „lassítást” és a szövegek, témák autentikus megközelítésének
egymásra épülõ lépéseit.

A módszerek társítása, egymáshoz kapcsolása azonban a folyamatok megfigyelésé-
nek képességét igényeli, valamint a csoportdinamika tudatosítását a szöveggel kapcso-
latban, s az erre való rugalmas reagálást. Ezzel a követelménnyel a teammunka fon-
tosságát szeretném kihangsúlyozni, a társvezetõvel, szupervizorral vagy tanácsadóval
való szoros együttmûködést a pedagógia és andragógia területén is, ahol pedig az egy-
személyû vezetés a megszokott.

BIBLIODRÁMA-ALKALMAK AZ ISKOLÁBAN

AZ ÚJSZÖVETSÉGI CSODÁK BIBLIODRAMATIKUS MEGKÖZELÍTÉSE
A „KÖLTÕI MEGFORMÁLÁS” ÚTJÁN6

Hittanóra az óvónõképzõ középiskola tizenegyedik osztályában.
A tanóra témája: Krisztológia
Célunk, a hittanórán úgy megközelíteni Jézus csodálatos gyógyításainak történetét,
hogy a résztvevõk ne „kapcsoljanak ki” azonnal.

Idõkeretek: Két hónapon át heti egy, többórás egység
Ebbõl a projektbõl két olyan esztétikai elemet szeretnék bemutatni, amelyek a

„költészet” terére tartoznak.

1. elem
7 Vö. Elsõ fejezet – Példák a parafrázisra; 56k.
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Személyes „csodatörténetek” költõi megfogalmazása
– A tanulók megadott címhez szöveget írnak saját hiteles élményükrõl vers, sza-
tíra, mese, riport, bulvárlapi cikk vagy egyéb, szabadon választott formában.

– Ihletadónak, ösztönzõnek a következõ kifejezéseket tettük közszemlére:
Egy csoda, ami nem is volt csoda.
egy csodaszerû élmény
egy csodálatos találkozás
Olyasvalami, amit mások „csodának” neveznének.
egy csoda-élmény
Az orvosok már lemondtak róla, mégis meggyógyult.
Egy csoda, amire vágyom.
Csodák mindig vannak.
Tudom, hogy egyszer majd csoda történik.
csodagyerek
egy megmagyarázható csoda
…és még ezt nevezik csodának?… stb.
– A szövegek fölolvasása (három óra). A tanulók mély érdeklõdéssel hallgatták
társaik „csodatörténeteit”.

– Beszélgetés arról, hogyan él át, ábrázol, kíván, álmodik meg dolgokat az em-
ber, és hogy vannak olyan élmények, amelyeket csak csodának lehet nevezni.

– Ettõl fogva már nem jelentett gondot az evangéliumi csodatörténetek megkö-
zelítése. Föl sem merült a természettudományos magyarázat, az „orvosi cso-
da” kérdése, annál inkább a teológia alapvetõ kérdései, melyek a szerzõ szán-
dékát, tapasztalatait, hozzáállását kutatják. A beszélgetés egész mivoltára nagy
hatással volt a tény, hogy a résztvevõk személyes, megrendítõ kapcsolatot te-
remtettek a témával saját, költõi „csodatörténeteik” segítségével.

2. elem
Költõi elbeszélés és bibliodramatikus „szék-interjú”
egy csodatörténet megközelítéséhez
Parafrázis a vak Bartimeus meggyógyítására (Mk 10,46–52)7

– Fölkérem a tanulókat, hogy helyezkedjenek el kényelmesen (a megelõzõ test-
és mozgásgyakorlatokhoz eleve kiürítettük az osztálytermet, és takarókat hoz-
tunk be).

– Középre egy széket helyezek.
– Fölkérem a résztvevõket, hogy hunyják le a szemüket.
– A gyógyulás történetét Bartimeus „kedvesének”, egy koldusnõnek a szempont-
jából mesélem el, különös tekintettel arra, hogy milyen hatással volt a csoda
kettejük kapcsolatára (stilisztikailag igen nagy gonddal megfogalmazott szö-
veg).

Szék-interjú
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– Miután a résztvevõk újra kinyitották a szemüket: „Kép-
zeljétek el, hogy itt ül Bartimeus barátnõje” – és az
üres székre mutatok.

– Ezután minden résztvevõnek el kell gondolkoznia, hogy pontosan mennyire áll
közel vagy távol ettõl a szereplõtõl. Idõt adunk nekik a széktõl való különbözõ
távolságok próbálgatására.

– Miután ki-ki megtalálta a maga távolságát, kérdéseket tehetnek föl a „képze-
letbeli barátnõnek”. A kérdésekre bárki válaszolhat, miközben elfoglalja egy
pillanatra az üres széket.

– A párbeszédek során a távolságtartás mindenkinél állandóan változik.
„Bartimeus barátnõjével” (akit a különbözõ résztvevõk természetesen igen külön-

bözõen ábrázoltak) igen élénk beszélgetés alakult ki, melynek során drámai, kriti-
kus és nyugodtan részt vevõ szakaszok váltakoztak.

Szünet
– Beszélgetés a teljes csoporttal, elõször a játék során megélt élményekrõl.
– Utána arról, vajon milyen jelentõsége lehetett a gyógyulásnak az érintettek, a
szemtanúk és a késõbbi elbeszélõk számára.

Reflexió
A költõi megformálás útján történõ megközelítés – elõször a tanulók „csodatörté-
neteiben”, másodszor pedig a parafrázis segítségével – világosan példázza, hogy az
iskolában, ahol a nyelv a legmegszokottabb eszköz, az „esztétizálás” jó módszer a
bibliodrámára jellemzõ személyes megérintõdés eléréséhez.

A példák ezenkívül arra is rámutatnak, hogy az elemeket egy bevezetéssel kez-
dõdõ és levezetéssel, lezárással végzõdõ folyamatba kell beépíteni.

Gyakran kérdezik, valóban jobb-e az ilyen „lassításos” módszer, mint a tananyag
tervszerû földolgozása. A példákban szereplõ osztály hitoktatója késõbb közölte, hogy
az év hátralévõ részében sok tanuló magától, önállóan vetett föl fontosabb kérdése-
ket a krisztológia teológiai földolgozásához.

BIBLIODRÁMA AZ EGYETEM TEOLÓGIAI FAKULTÁSÁN

BIBLIODRÁMA-ALKALOM EGY EGYETEMI SZEMINÁRIUMBAN
Idõkeret: tíz héten át heti egy dupla óra
Téma: Istenképek, Isten nevei
Itt egy olyan kísérletet írok le, melynek során csaknem féléven át dolgoztunk egy
csoporttal egyetlen szövegen. A bibliodráma-alkalmakra „lépcsõzetes fölépítésben”,
heti egyszer került sor.

8 Vö. Elsõ fejezet – Hogy vezetnek el a szavak fogalmi mezõi a saját élettörténet témáihoz? 31k.
9 Változat egy játékra – „A Te történeted a múltról”, Sibler, Spiele.
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Résztvevõk: negyven teológushallgató, leendõ hitoktatók. Ilyen keretek közt sok
kiscsoportos munkára és „lassító” jellegû bibliodramatikus elemre volt szükség.

Vezetõ team: a professzor asszony, a játékos hitoktatásért felelõs tanárnõ, vala-
mint egy bibliodráma-tapasztalattal rendelkezõ végzõs lány. Õk voltak vezetõtársa-
im a bibliodrámában.

Szöveg és téma: A témát – „Istenképek, Isten nevei” – a professzor asszony jelölte
ki. Én javasoltam hozzá szöveget: Mózes és az égõ csipkebokor (2Móz 3), a szüksé-
ges háttérrel (2Móz 2).

1. alkalom
A téma – „Isten képe, Isten neve” – megközelítése

– Rövid bevezetõ
– Testészlelési gyakorlatok egy nagy teremben három kiscsoportra oszolva, a team
egy-egy tagjának vezetésével: állni – megtapasztalni saját álláspontunkat – „in-
gadozni”, egészen a lehetõség határáig.

– Tagjainkat egymás után mozgásba hozni, míg végül egész testünk mozog.
– Kitapasztalni „játékterünket”, amelyben mozoghatunk.
– Észlelési gyakorlatok: nonverbális jelekkel, hangadásokkal kapcsolatot terem-
teni, s a jeleket továbbadni.

– Az egyik résztvevõ rövid „akciót” hajt végre, amely valamilyen „üzenetet” köz-
vetít – a másik reagál rá.

– Rövid megbeszélés négyes kiscsoportokban: „Mit vettem észre, mi az, ami föl-
tûnt?”

– Négysarkos szójáték:8 A bibliai, hagyományos istenképek alapján kapcsolatot
teremtünk saját, illetve másoktól átvett istenképeinkkel.

– A játék eszköze: szavak, illetve képek nagy kartonlapokon.
kéz – fül – szem – öl
szikla – sivatagi szél – forrás – nap és pajzs
király – orvos – apa – bíró
fiókáit védelmezõ kotlós – bölcsesség – az élõ víz forrása – az élet fája
út – szegletkõ – szõlõtõ és szõlõ – vesszõ és pásztorbot
jászol – kereszt – üres sír – a Szentlélek galamb képében
– Egyéni munka: írjuk föl egy papírra az általunk kiválasztott szavakat, s gon-
dolkozzunk el, melyik két kép a legfontosabb számunkra – például egy meg-
hitt, ismerõs istenkép és egy olyan, ami „bosszant”. Milyen emlékek merülnek
föl bennünk?

2. alkalom
Kockajáték a vallásos szocializáció kérdéséhez9

– Hatos kiscsoportban játsszák a dobókockás játékot, melynek lényege, hogy a

1 0 Vö. Elsõ fejezet – A gesztus szerepe a bibliodrámában; 36kk.
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résztvevõk fölváltva mesélnek egymásnak „Isten”-élménye-
ikrõl és -tapasztalataikról és arról, hogyan közvetí-
tették számukra mások az istenfogalmat életük, nevelõ-
désük során.

– A személyes elbeszélés a többiekbõl is elõhozza a régi,
elfelejtett istenképeket. Megdöbbentõ a tapasztalat, hogy
mennyire különbözõ lehet a vallásos szocializáció.

3. alkalom
Találkozás a Mózes-történettel – saját hitünk fejlõdéstörténetének összefüggésében
(A második alkalom témájának folytatása)

Eszköz: egy jókora papír, melynek közepén ott áll a bibliai történet.
– Bevezetés: Hatsarkos szójáték a bibliai szöveg egzisztenciális összefüggései-
vel: elengedni a gyermekkori hitet – elfordulni apánk hitétõl – elfutni önma-
gunktól – kiszállni a rutinból – valami egészen mást keresni – kipróbálni egy
másik hitet; támpont az életben – áttörési élmény – valami, amit nem tudok
elhelyezni – titokzatos jelenség – valami, ami lebilincsel, izgat – egzisztenciá-
lis fordulópont; elfogadni a túlzott követelést – követni a lelkiismeret szavát –
veszélyes megbízás – túlságos teher – döntés – sarokba szorulni.

– Egyéni munka a szöveglappal és színes ceruzákkal. Kérdés: „Mi közük van vá-
lasztott kifejezéseimnek a szöveghez?” A kifejezéseket a lap szélére írjuk, meg-
keressük hozzájuk a szövegben a megfelelõ verseket, helyeket, bejelöljük a kap-
csolódásokat, hasonlóságokat és ellentmondásokat. Utána érzelmeinknek meg-
felelõen különbözõ színekkel árnyaljuk a szöveget:
egyetértés, ellenkezés, harag, bizonytalanság…

– A plénum elõtt „akusztikusan kihangsúlyozzuk” a szöveg szakaszait: egy veze-
tõ lassan, nagyobb szüneteket tartva fölolvassa a szöveget, a résztvevõk pedig
– ki-ki a megfelelõ helyen és a megfelelõ érzelmi nyomatékkal – belemondják
a „maguk szavait”. Így hallhatóvá válnak a különbözõ személyes kapcsolódási
pontok.

– Beszélgetés hármas kiscsoportokban: „Hol állok most önmagammal és a szö-
veggel? Melyik a legfontosabb szavam?”

– Egyéni munka: egy gesztust találni a legfontosabb szóhoz.10

– Kiscsoportos munka tizenkét fõs csoportokban: A résztvevõk körbe állnak. Sorra
mindenki megmutatja a maga gesztusát. A kör pedig megismétli és igyekszik
át is érezni. Aki akar, mondhat egyetlen szót is.

Reflexió
A második „sarkos szójáték” – az elsõhöz hasonlóan – azt a célt szolgálta, hogy a
résztvevõk összekapcsolhassák személyes hitük történetét a témával. A szokásos kog-
nitív megközelítés programját „le kell építeni” – erre szolgált a szöveg körülírása-

1 1 Elsõ fejezet – Szcenárium mint a „toposzok” szimbolikus térképe; 62. o.
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festése. Az akusztikus és gesztusos elemek „behozták a térbe” mindazt, amit a fog-
lalkozás ez idáig érintett, megpendített.

4. alkalom
Eszmecsere metaszinten
A résztvevõk kívánságára ezt az alkalmat arra szenteltük, hogy elbeszélgessünk a
személyes élményekrõl és az eddig látottak pedagógiai hasznosíthatóságáról.

5. alkalom
Mózes útja egy vonallal ábrázolva

– Test- és mozgásészlelési gyakorlat: belépni a „szövegtérbe”.
 Járkálunk a teremben – egyenesen megyünk – kanyargunk – cikcakkban me-
gyünk; kinézünk magunknak egy pontot, és odamegyünk – egyenesen – kerülõ
úton – nagyon lassan – nagyon gyorsan; megyünk egy úton – megállunk – sar-
kon fordulunk és elfutunk; „zsákutcába” kerülünk; „akaratunk ellenére” me-
gyünk egy úton; egy képzeletbeli pontot eldobunk valahová, aztán utánaugrunk
– a képzeletbeli pontot nagyon messzire dobjuk, és csak képzeletben alkotjuk
meg és szemléljük meg a hozzá vezetõ utat.

– Új szöveglapot osztunk ki, amelyen a 2Móz 2. és 3. fejezete olvasható (Mózes
születése, Mózest kiteszik, agyonüti az egyiptomi hajcsárt, menekülés, házas-
ság, az égõ csipkebokor). Fölolvassuk a szöveget, s megbeszéljük a történelmi
és társadalomtörténeti hátteret.

– Egyéni munka: jókora lapra rajzoljuk meg Mózes életútját egy vonallal.
– Fölkészítõ gyakorlat: „Mózes életútját” a meneküléstõl az égõ csipkebokorig
lehunyt szemmel a levegõbe rajzoljuk ujjunkkal; az életszakasznak megfelelõ-
en gyorsan vagy lassan, egyenesen vagy kanyarokkal, cakkosan, törésekkel,
hurkokkal, oda-vissza… Aztán ezt a vonalat spontán módon, gondolkodás és
javítgatás nélkül a papírra vetjük egy krétával.

– „Megtestesítjük” a vonalat: a padlóra képzeljük, és „végigjárjuk”.
– Beszélgetés ilyen és hasonló kérdésekrõl: „Az én érzésem szerint hol és hogyan
fordul, kanyarodik Mózes életének útja?”

6. alkalom
A szöveg, mint „táj”, amely a fontos helyekbõl (toposzokból) áll össze
(Gerhard Marcel Martin ötlete)11

Elõkészítés: A tájat „földrajzilag” elhelyezzük a teremben. A vezetõk krétával fölír-
ják a következõ helyneveket: Hóreb hegye (a terem közepén, a padlón), Midján (az
ajtó közelében), Egyiptom (egy nyíl az ajtó felé mutat), Az Ígéret Földje (a szemköz-
ti ablaküvegen). Olyan helyeket is megjelölünk, amelyek a szövegben csak mint le-
hetséges irányok szerepelnek – elsõsorban Isten „eligazításaiban”.

Ezt a tájat egyfelõl idõben, de ugyanakkor „Mózes lelkének tájaként” is kell szem-
lélni. A vezetõk papírokat tesznek ki a következõ fogalmakkal (toposzokkal):

Egyiptomhoz: „múlt”, „közeljövõ” és „a félelem pontja”;
Midjánhoz: „a menekülés pontja”, „a bátorság pontja”;
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a Hóreb-hegy közepére: „láng” és „Isten hangja”, mellé pedig: „szent föld”;
körben: „fölhívás”, „félelem”, „Isten beszélgetése Mózessel”, „Mózes visszavágá-

sa”, „túlzott követelés”, „küldetés/föladat”, „beleegyezés”;
az ablakra: „ígéret”, „távoli jövõ”.
– A „toposzok” bejárása:
Az egész csoport ahhoz a „toposzhoz” megy, amelyet a vezetõ mond, és (akár

hangosan, akár magukban) asszociálnak a fogalomra Mózes szemszögébõl vagy
pedig a maguk nevében. Egymás után végigjárják az összes toposzt.

– Kiscsoportos beszélgetés: „Az én toposzom (helyem)”.
– Minden résztvevõ választ egy számára különösen érdekes toposzt, és odamegy.
Az egy helyre került résztvevõk elbeszélgetnek „lelkük tájának” errõl a „he-
lyérõl”.

7. alkalom
Isten beszél Mózessel
Eszközök: szöveglap, festékek és egy üres lap

– Bevezetés: az elõzõ alkalom fölidézése. A résztvevõk (a táblára helyezett kép
nyomán) fölírják és festik egy lapra az összes helyet és „toposzt”.

– A „szövegtájat” ezután kiszínezik, színekkel jelölik rajta az érzelmi közelség
helyeit. A közelség negatív értelemben is érthetõ.

– Egyéni munka a szöveglappal: a 2Móz 3-ban egy-egy színnel aláhúzzák Isten
és Mózes minden megszólalását.

– Folytatás párokban: Isten és Mózes beszélgetése:
– Kétszer egymás után hangosan (szerepváltással) fölolvassák a párbeszédet. Utá-
na beszélgetés. „Mikor Isten hangját olvastam, milyennek éreztem a velem be-
szélgetõ Mózest?” „Amikor Mózes hangját olvastam, milyennek éreztem az Is-
tent?”

– Az élmények megbeszélése a plénumban.

8. alkalom
Visszacsatolás a „szöveg drámájához” – szerepjáték
Szerepjáték a szöveg szereplõivel, négy kiscsoportban.

1. csoport – Midjánban: Mózes felesége – apósa, a pap – Mózes fia – Mózes lá-
nya – szolgálólány – szolga – a pap szolgája – Mózes (az égõ csipkebokor élménye
után).

2. csoport – Egyiptomban: Mózes fivére – elsõ bábaasszony – második bábaasz-
szony – egy farizeus, aki jól berendezkedett Egyiptomban – egy „szigorúan vallásos”
farizeus – egy munkás, aki látta, hogy Mózes agyonüti az egyiptomi hajcsárt – Mó-
zes nõvére – Mózes barátja (aki visszatér Isten üzenetével, hogy Mózesnek kell kive-
zetnie a népet Egyiptomból).

3. csoport – a fáraó palotájában: Fáraó – a fáraó lánya, aki Mózest valaha magá-
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hoz vette – udvarhölgy, a hercegnõ egykori játszótársa – a fáraó tanácsadója – bíró –
marsall – katona – Mózes (aki azért jön, hogy népe szabadon bocsátását kérje).

Szabályok az elsõ három csoport számára
– Elõször beszélgessenek el a szerepekrõl (Mózest kivé-
ve), és találják ki (írják le) mindegyiknek a jellemét,
élettörténetét. A szükséges háttér-információkat a ve-
zetõk adják – mindegyik csoporthoz egy vezetõ van be-
osztva.

– Kezdjék el a szerepjátékot, úgy, hogy Mózes még nincs a színen.
– A Mózest játszó szereplõnek kisvártatva meg kell jelennie, világos szándékkal.
– (Mindegyik csoportnak saját terem és mintegy negyvenpercnyi idõ áll rendel-
kezésére.)

– A játék után csoportos beszélgetés a vezetõ irányításával ilyen és hasonló kér-
désekrõl: „Mit és hogy éltem meg a szerepemben, mit szeretnék még elmon-
dani?”

– „Kibontakozni” a szerepbõl, vagyis a magunkra vett szerepbõl tudatosan kibúj-
ni, s aztán föltenni magunknak a kérdést: „Mit jelentenek a szerepjátékban tör-
téntek a szöveghez való viszonyulásomban? Milyen teológiai következtetése-
ket vonhatok le ebbõl?”

4. csoport – föladat: megírni Mózes „monológját” a plénum számára
– Ki-ki szabadon rögtönözve monologizál magának Mózes nevében, aztán írás-
ban is megfogalmazza a monológot (esetleg mint „Isten fülének szánt magán-
beszédet”) a következõ helyzetekbõl: – úton a Hóreb-hegyrõl Midján felé, a csa-
ládjához, az égõ csipkebokor után – úton Midjánból Egyiptom felé Isten (túl-
zó, képtelen?) megbízásával.

– Plénum: A monológok fölolvasása.

9. alkalom
A monológok tartalmától a szeminárium témájáig: Mi a „név” az ember számára,
és mi Isten számára?

– Elõkészítõ gyakorlat: „Páros vakvezetés” variációkkal. Vezetés érintéssel, hang-
jelekkel; végül minden „vakot” a terem közepére vezetnek, a „vakvezetõk” pe-
dig a széleken sorakoznak föl, de nem a saját „vakjukkal” szemben. Adott jelre
egyszerre hívni kezdik partnerüket, méghozzá a nevén (pl. Bärbel, gyere ide!).
A „vakok” pedig megpróbálnak odatalálni ahhoz, aki a nevüket mondja. Utá-
na a vak és a vezetõ szerepet cserél.

– Páros beszélgetés: Mit éltem át? Milyen élmény volt a nevemet tisztán kihalla-
ni a hangzavarból, s keresni a megfelelõ irányt?

– Átvezetés: teológiai bevezetõ az Ézs 43,1-hez – „Neveden szólítalak téged”.

OKTATÁSBAN

1 2 Elsõ fejezet – Vizuális költészet; 57k.



204

– Kiscsoportos beszélgetés: „Mi a jelentõsége a nevünknek
az életben, a másokkal való kapcsolatban, például az
egyetemen?”

– Visszajelzés a plénumban.
– Második teológiai bevezetõ: A szövegben Isten a nevén szólítja Mózest; Mózes
visszakérdez: Hát ki vagyok én…? És ki vagy Te, Isten?

– Kiscsoportos beszélgetés és visszajelzõ kör a plénumban.
– Harmadik teológiai megközelítés: A nevek, melyeket az
ember ad az Istennek, tapasztalatait, reményeit, vágya-
it és csalódásait tükrözik. Mit jelent maga a fogalom
„Isten”? Mit jelentett és mit jelent ma az, hogy „Isten
nevében”?

– Záró beszélgetés kiscsoportokban.

10. alkalom
Lezárásul a „vizuális költészet” eszközeivel ragadjuk meg Isten önmagáról szóló
ószövetségi kijelentéseit.12

Elõkészítés: A táblán a következõ bibliai versek állnak: Vagyok, aki vagyok. Le-
szek, aki leszek. Jelen leszek, mint az, aki jelen lesz. Jelen leszek, mint az, akiként
jelen leszek. Aki jelen volt, aki jelen van és aki eljön. Én vagyok az alfa és az ómega,
a kezdet és a vég. Én vagyok az elsõ és az utolsó.

– A föladat a következõ: alkotásunkhoz válasszunk ki e mondatok közül kettõt,
vagy ugyanazt a mondatot is „meg lehet csinálni” kétszer, vagy pedig válasszunk
egyet, és a második mondatot megfogalmazhatjuk másként is, mint ahogy a
táblán olvasható (akár saját szavainkkal). Mondatainkat olyan módon írjuk-
rajzoljuk-fessük le egy-egy lapra, hogy a betûk színükkel, méretükkel, alakjuk-
kal, elrendezésükkel valamilyen „képet” formáljanak. Az alkotómunkában ér-
zéseinket, intuíciónkat kövessük.

– A kész „Isten-neve-képeket” kiállítjuk.
– A kiállítást végignézzük.
– Aki akar, tehet föl kérdéseket az „alkotónak” is.
– Lezárás: beszélgetés a vallásoktatók rendelkezésére álló bibliodráma-lehetõ-
ségekrõl.

Bejelentjük, hogy a félév végén is tartunk nekik egy „bibliodrámás napot”.

Reflexió
Célunk az volt, hogy a bibliodráma elemeit egymásra épülõ rendszerben vigyük be
ebbe a szemináriumba, s hogy minden alkalom elején megteremtsük a kapcsolatot,
a visszacsatolást az elõzõ alkalom tapasztalataihoz.

Ez részben sikerült is, mivel a bibliodráma olyannyira különbözik a „normális”
szemináriumoktól, s ezért a játékok és élmények emléke jobban bevésõdik. „Ren-
des” bibliodramatikus folyamatban egy ilyen központi jelentõségû teológiai téma
bizonyosan mélyebb élettörténeti kérdéseket érintene. A szemináriumban nem volt

BIBLIODRAMATIKUS ELEMEK



205

olyan érzésünk, hogy különösen erõs élményeket kellene földolgozni. Igaz, az al-
kalmak végén gyakran alakultak ki beszélgetések.

A résztvevõknek tanulmányaik során állandóan súlyos kognitív kérdésekkel kell
birkózniuk. A bibliodramatikus alkalmak ezzel szemben – ha jól sikerülnek – egé-
szen másmilyen, a teljes embert érintõ, s legalábbis kíváncsiságot keltõ élményt nyúj-
tanak. Igen fontos emberi tapasztalat például, hogy az embert nyilvánosság elõtt a
nevén szólítják.

A záró beszélgetés eredménye kognitív szinten a következõ volt: Isten önmagáról
szóló kijelentései nem olyan leíró jellegûek, mint azok a nevek, amelyeket az ember
ad neki. Ezek a nevek elõre és hátrafelé mutatnak, túl az ember életidején, s talán a
világ idején és terén túl is. Isten mindig volt. A jövõ bármilyen képébõl õ közelít
felénk.

Néhány résztvevõ azt fogalmazta meg legfõbb élményeként, hogy az istenképek
megengedett sokasága és sokfélesége fölszabadító erõvel hatott rájuk.

Mások arról vallottak személyes beszélgetésekben, hogy az oly sok exegetikai és
szisztematikus összefüggésbõl ismert szöveggel teremtett újfajta személyes kapcso-
lat segítséget jelentett a „hitben való elbizonytalanodás” ellen.

ÖSSZEGZÉS





Összegzés
Ha a bibliodráma elemeit kisebb „bibliodramatikus alkalmakon” akarjuk bevetni, fon-

tos, hogy a módszereket a szövegbõl vezessük le, hogy az egész folyamatot az adott
csoport, idõ és szöveg kereteihez tervezzük, s ne feledjük, hogy még mikor „csak” egyes
elemeket alkalmazunk, akkor is idõt kell szánnunk a csoportdinamikai történések földol-
gozására. Az alkalom elemeinek egymásra épülve kell értelmes szerkezetet kiadni: az
asszociatív kezdést személyes megérintõdés – sõt akár konfrontáció – kövesse, a részt-
vevõket vezessük be a szövegtérbe, találkozzanak a szöveg drámájával, találhassanak
rá az aktualizálás módjára, és végezetül zárjuk az alkalmat valamilyen alkotó jellegû

összegzéssel, liturgikus-rituális befejezéssel, de legalábbis azzal, hogy a résztvevõk ki-
bontakoznak a szerepbõl, búcsút vesznek tõle, eltávolodnak és ezt meg is fogalmazzák
a maguk és a csoport számára.

A legkülönbözõbb környezetekben, általában szûkös idõkeretben megtartott biblio-
dráma-alkalmakba egyszerûen nem férhet bele minden.

Három lépésnek azonban meg kell lennie ahhoz, hogy egyáltalán bibliodráma-al-
kalomnak nevezhessük a rendezvényt: Megközelítés – belebocsátkozás – lezárás, vagy
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másképp: Asszociáció – azonosulás – aktualizálás, vagy megint másképp: Megközelí-
tés – megtapasztalás – megformálás.

A bibliai szöveggel való találkozásoknak, konfrontációknak, egzisztenciális meg-
érintõdéseknek, amelyeket az ember a bibliodráma-képzés során megél, általában el-
sõsorban az a következménye, hogy az ember úgynevezett „személyes kompetenciára”
tesz szert a bibliai szövegekkel való bánásban. A bibliodramatikus elemek használatá-
ban a „személyes kompetenciának” az a pontosabb jelentése, hogy az illetõ érzékenyen,
pontosan észleli a bibliodramatikus találkozások összetettségét, bonyolultságát mind
önmagánál, mind pedig másoknál. Ez a képzés alapfokú tanfolyamán szerzett tapasz-
talatok és reflexiók eredménye. Arról a képességrõl van itt szó, hogy fölismerjük az egyes
lépések jelentõségét és szerepüket a folyamatban, még ha csak „kicsiben” – biblio-
dramatikus elemekben – figyeljük is meg, s hogy felelõsen használjuk ezt a tudásunkat.

A személyes kompetencia az elsõ lépés, mondhatni elõföltétel egy átfogóbb „vezetõi
kompetencia” kidolgozásához. A személyes kompetencia a képzésben átélt alapvetõ
tapasztalatokból és észlelésekbõl származik, míg a szakszerû vezetõi kompetenciát a
„Bibliodráma-vezetõi és -tanácsadói minõsítés” nevû felsõfokú tanfolyamon lehet meg-
szerezni.

MÕHELYMUNKÁK ÉS KÉPZÉS
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Hatodik fejezet
ELSE NATALIE WARNS, HEINRICH FALLNER

(ELKE SCHWERDTFEGER, ANNE HELD,
ANNEGRET MÖSER)

LépcsÕzetes fölépítésÕ
bibliodráma-képzés és

minÕsítés
A „bibliodráma-mozgalom” személyek és fölfogások sokszínû egyvelege, híven tükrözi
a benne helyet találó szövegek, csoportok, vezetési módok, teológiai alapvetések,
pszichoszociális eszközök, a kreativitás és esztétika sokféleségét.

Az évek során a mi irányzatunkban, s késõbb az egész bibliodráma-mozgalomban
kialakultak képzési formák, amelyek elsõ renden bizonyos személyes kompetenciát
ígérnek a bibliai szövegekkel való bánásban. Ezekre az alapokra épülhet aztán a to-
vábbképzés, amely a reflektált gyakorlattal együtt kialakítja a bibliodramatikus folya-
matok vezetéséhez szükséges szakmai hozzáértést (kompetenciát).

BIBLIODRAMATIKUS KÍNÁLATOK:
MÕHELYMUNKÁK ÉS A LÉPCSÕZETES FÖLÉPÍTÉSÕ KÉPZÉS

A bibliodráma-mûhelymunka (workshop) többnapos bibliodráma-alkalom, amely be-
vezetõ tanfolyamnak ismerhetõ el egy esetleges késõbbi képzés számára. Önmagában
a folyamat-jellegû bibliodrámával való elsõ találkozást szolgálja.

A lépcsõzetes fölépítésû bibliodráma-képzés, abban a formában, ahogy Heinrich
Fallner, Else Natalie Warns és Heinz-Hermann Brandhorst többéves tapasztalat alapján
kidolgozta, nem más, mint az egészleges bibliodrámába való alapvetõ, folyamatjelle-
gû bevezetés, és annak elmélyítõ megtapasztalása a „saját bõrünkön”. A képzés lényegi
célja a hatások és összefüggések fölismerése a résztvevõ szempontjából. A tanfolyam
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sikeres elvégzése arra jogosít föl, hogy munkánkban (pl. oktatás, diakónia) bibliodra-
matikus elemeket, tartalmakat alkalmazhassunk. A képzés négy egymásra épülõ biblio-
drámás hétbõl áll, mintegy kétévnyi idõtartamra elosztva.

A képzés elsõ hetében olyan bibliai szöveggel dolgozunk, amely a személyes hit-
élményeket és a vallásos szocializációt érinti. Ezek a kérdések a saját élettörténettel
való szembesülésben világosodnak meg.

A második héten a bibliai szöveg kapcsolati dinamikája a fõ téma – szociális érzé-
kenység, személyek és társas interakciók az Evangélium fényében.

A harmadik héten arra kerül a hangsúly, hogyan találkoznak a bibliai szöveg kije-
lentései mindazon intézményekkel, szervezetekkel, amelyekhez tartozunk: hitünk a tár-
sadalom, egyház, diakónia, állam stb. keretében. A szöveg aktualizációi mai társadal-
mi helyzeteket érinthetnek.

A negyedik szakaszban megint a bibliai szöveg evangéliumának (jó hírének, üzene-
tének) személyes megértésére összpontosítunk. Témánk a személyes istenkép az élet-
történet, az egyházi és a bibliai hagyomány összefüggéseiben.

Egy bibliodrámás hét jegyzÕkönyve
(Elke Schwerdtfeger)

A jegyzõkönyv világosan elkülöníti a folyamat szakaszait, az egyes lépések és a szöveg
összefüggését, valamint az idõkereteket.
(A szöveg: 2Móz 3,1–18)

A MUNKA LÉPÉSEI SZÖVEGÖSSZEFÜGGÉS

HÉTFÕ DÉLUTÁN
Elsõ szakasz: Belebocsátkozás és ráhangolódás

üdvözlés aktuális, személyes háttér, a bibliodrámával
bemutatkozás való kapcsolat
szervezési kérdések (a nép elégedetlensége Egyiptomban)

Testészlelési gyakorlatok:
megvan a szükséges terem az izraeliták térfoglalása Egyiptomban
közelség – távolságtartás – határok
belépek a másik ember terébe

Második szakasz: Megérintõdés, konfrontáció

Parafrázis: Mózes életútja egészen A szöveg a maga bibliai összefüggéseivel
az égõ csipkebokorig
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Egyéni munka:
ami bennem visszhangzik
megközelítésem
„még megebb”-közelítésem

HÉTFÕ ESTE
Kiscsoportos munka a tegnapi egyéni „az én helyem” Mózes útján
munka kapcsán

személyes kapcsolatom a szöveggel

Egyéni munka:
Kiválasztok egy mondatot, ami az én
számomra érvényes.

KEDD DÉLELÕTT
Harmadik szakasz: Azonosulás és „összekülönbözés”

Testészlelési gyakorlatok:
– ülni kapcsolat önmagammal
– feküdni a gyermek Mózes
– menni, valakit követni „Bizony én veled leszek”
– valakit magammal vonszolni rabszolgaság Egyiptomban
– gyere! eredj! hívás a távolból

Egyéni munka:
Életutam hit-történeteinek jelképei „Atyáid Istene…”
(gyermekkor, ifjúkor, felnõttkor…)

KEDD DÉLUTÁN ÉS ESTE
Kiscsoportos munka:
Elmondjuk egymásnak hit-történeteinket. Hogyan alakítják a hitet a hagyományozott

istenélmények.

Egyéni munka:
Jelképeimet „szobrokkal” (testtartásokkal) istenképek
jelenítem meg, megtestesítem anyaisten-
és apaisten-élményeimet.

Tíz kiló agyag megformálása nehéz kényszermunka (Egyiptomban)
Apaisten- és anyaisten-élményeimet agyaggal és téglával
agyagban fejezem ki.
Plénum: „villanófény” (rövid visszajelzések)
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SZERDA DÉLELÕTT
Testészlelési gyakorlatok:

– állni Mózes megáll a csipkebokor elõtt.
– kapcsolat önnön középpontunkkal találkozás Istennel
– „a csoport asztala” és másokkal
– Gyere! Maradj itt! Az izraeliták a változás vágya

és a tõle való félelem között hányódnak.

Egyéni munka:
Tovább dolgozunk az agyagfigurákkal
Páros munka:
Vezetem a másikat „Bizony én veled leszek az ismeretlen
„Engedem, hogy burkoltan vezessen” földön”

SZERDA DÉLUTÁN
Páros munka a szobrokkal
Egyéni munka. Föladat:
„Mit mondhatok másoknak Istenrõl, amit „… mit mondjak nekik?”
érvényesnek is érzek?” „Mi a neved?”
Plénum:
Elmondjuk a mondatot, amit
megfogalmaztunk magunknak.
Fölolvassák a szöveget: 2Móz 3,1–18
Páros gyakorlat:
Mózes és Isten párbeszédét szerepváltással 2Móz 3,3–18, a narrátori szövegrészek
fölolvassuk. nélkül.
Plénum:
Elbeszélgetünk arról, mit éltünk át a szöveg
elmondása és hallgatása közben.

CSÜTÖRTÖK DÉLELÕTT
Negyedik szakasz: Differenciálás, aktualizálás

Testészlelési gyakorlatok:
– állni Mózes megáll Istennel szemben.
– járkálni, különbözõ testtartásokban kényszermunkás, felügyelõ, én
– hátrafelé menni
– találkozás másokkal:

„Mi az, amit kerülök én vagyok
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veled kapcsolatban?”
Plénum:
Egymás után odalépünk az istenélmény „Most azért menj el!”
helyeihez – az agyagfigurákhoz;
meghallgatjuk az alkotó négy-öt mondatát,
amit a mûvéhez fûz.

Szcenárium a szöveghez „Bizony én veled leszek!” – nem garancia,
(kényszermunkások, jajgatás, panasz,  hanem bizonyosság
felügyelõk, hírnök, Isten szolgája,
Aki szemben áll, „Most azért menj!”
Isten hangja a csipkebokorból)
Beszélgetés Nekem, Mózesnek, egymagamnak kell

megtennem az elsõ lépést.

CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN
Kiscsoportos munka:
„Most pedig engedjük, hogy mindaz, amit
Istenrõl, személyes istenélményeinkrõl
mondhatunk, egy közös alkotássá
(aktualizáció) álljon össze!”

CSÜTÖRTÖK ESTE
A négy kiscsoport által kidolgozott jelenetek
elõadása:

– Indul a bibliodráma „Bizony én veled leszek”
– A terhet át lehet változtatni Szabadulás a szolgaságból
– Mózes álma „Most pedig menj!”
– Eltérõ istenélmények „Én vagyok az … Istene”

PÉNTEK DÉLELÕTT
Ötödik szakasz: A szöveg rituális vonatkozásai

Testészlelési gyakorlat:
– ülni
– az energia körforgása (gyökér-energia) „Én vagyok”
– az elsõ lépés Mózes odament.
– tûztánc az égõ csipkebokor

Páros munka:
Én hogyan viszonyulok hozzád Mózes Istennel szemben

Mózes az izraelitákkal szemben
1 L. még Fallner, Beratung
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Záró szakasz: Összefoglalás és búcsú

Záró plénum: fölolvassuk a 2Móz 3,1–18-at Martin Buber fordításában

SZAKMAI SZUPERVÍZIÓ ÉS KOLLEGIÁLIS TANÁCSADÁS

A lépcsõzetes fölépítésû képzés elvben föltételezi, hogy minden résztvevõnek van vala-
milyen lehetõsége a bibliodráma-vezetéssel való próbálkozásra. A képzés keretében ezért
szaktanácsadást is kínálunk a résztvevõknek, más szóval szakirányú bibliodráma-szu-
pervíziót. Ezeket az alkalmakat a tulajdonképpeni tanfolyamtól elkülönítve kínáljuk
föl. A szupervízióval ugyanis a résztvevõket támogatjuk abban, hogy a bibliodráma
elemeit minél hatékonyabban vethessék be munkájukban, valamint visszajelzéseket
adunk próbálkozásaikra, minderre pedig nemigen akadna lehetõség a bibliodráma
folyamatán belül.

A képzést legalább hat szupervíziós blokknak kell kísérnie. Ezeket a „kollegiális
tanácsadásokat”, illetve szaktanácsadásokat tapasztalt bibliodráma-vezetõk nyújtják.
Céljuk, hogy erõsítsék a résztvevõk érzékenységét a bibliodramatikus alkalmak lehetõ-
ségeire az oktatás vagy a gyülekezeti munka terén.1

A szupervízióra szánt beszámolónak a következõ szempontokra kell kitérnie: a ve-
zetõ team, az intézmény, a csoport, a tér- és idõbeli föltételek, a szöveg és az eszközök.
A beszámolót meghallgatva a szupervíziós csoport kérdéseket vet föl az elõadott élmé-
nyekkel kapcsolatban. A tanácsadás középpontjában a „gyakorló” vezetõk személye áll.
Hogyan mûködnek mint vezetõk, hogyan mint egy team tagjai, hogyan viszonyulnak a
szöveghez, a csoporthoz, az egyes résztvevõkhöz, az intézményhez (a tér és idõ föltéte-
lei alatt pedig bármit érthetünk a szõnyegpadlótól a világpolitika aktuális állásáig).
Az, hogy az eszközök hogyan adódnak egyrészt a szövegbõl, s világítják meg másfelõl
ugyanazt a szöveget, nem érthetõ meg másként, csak ha megértjük azt is, hogyan vi-
szonyulnak a vezetõk személyesen a szöveghez és mondanivalójához, az egyes eszkö-
zökhöz, egymáshoz és a csoporthoz.

A képzéshez kapcsolódó szupervízió elején gyakran vetõdik föl a kérdés: nem ellen-
kezik-e a bibliodráma egészleges folyamat-jellegével az, hogy egyes bibliodráma-ele-
mekkel próbálunk dolgozni? Ez bizony nagyon is könnyen elõfordulhat, ha a módsze-
reket elszigetelten alkalmazzák vagy puszta eszközzé fokozzák le. Mi azonban a kép-
zések során szerzett tapasztalatainkból azt a meggyõzõdést szûrtük le, hogy szûkösebb
idõkeretek között is igen gyümölcsözõ lehet a bibliodramatikus elemekkel való mun-
ka, amennyiben felelõsségteljesen és bizonyos értelemben egészlegességre törekvõen
alkalmazzuk õket. Ehhez elengedhetetlen, hogy a vezetõk mindig tudatában legyenek
lehetõségeik behatároltságának, ami a szöveget és a csoportot illeti, és képesek legye-

2 Uo., 52. o.
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nek mindezt utólag kritikus szemmel nézni és elbírálni. Az ilyen „kritikai tudat” sokat
csiszolódhat a képzés során átélt csoportfolyamatokban is.

A szupervízióban ezért a bibliodráma-alkalom eltervezésére, koncepciójára, kivite-
lezésére és kiértékelésére egyaránt reflektálni kell. A saját „bibliodráma-fölfogás” ugyanis
a többi résztvevõvel folytatott elmélyült vitában kezd csak alakot ölteni, itt körvonala-
zódik lassan a bibliodramatikus munkára való személyes alkalmasság.

Beszámoló egy bibliodráma-szupervízióról
(Anne Held, Else Natalie Warns)

Résztvevõk: nyolc, bibliodráma-képzésben részt vevõ személy (a tanfolyam második hete
után)

Idõ: Egy háromórás egység a kétszer félnapos alkalomból. A szakszupervízió a „kol-
legiális tanácsadás”2 modelljének néhány elemével operál:

– A résztvevõ röviden beszámol a szóban forgó alkalomról, kiemelve a kulcskérdé-
seket.

– Válaszol a többiek kérdéseire.
– A résztvevõk asszociálnak a hallottakra.
– A szupervizorok visszajeleznek.
– A résztvevõk föltételezéseket fogalmaznak meg.
– A szupervizorok elmondják fölismeréseiket és a zárszót.
Ha a képzés mellett kerül sor a szupervízióra, s a szupervizor szerepét a kiképzõk

vállalják, akkor a szupervízióhoz további szakmai információk is járulnak.
Az itt következõ beszámoló olyan „klasszikus” kérdéseket tár elénk, amelyek tapasz-

talataink szerint igen jellemzõnek számítanak a bibliodramatikus munkában, s még-
hozzá korántsem csak a kezdõknél. Hogy csak hármat említsünk eme problémák kö-
zül: a vezetõ átvesz mástól valami módszert, ami nagyon megtetszett neki, de még nem
ismerhette meg, nem „mérhette be” igazán alaposan; a vezetõ a bibliai szöveggel való
saját, még nem teljesen földolgozott kapcsolatát vetíti ki a csoportra; a vezetõ össze-
mossa, összetéveszti a maga „személyes evangéliumát” azzal az üzenettel, amit a cso-
port számára tartogat a szöveg.

Egy bibliodramatikus alkalom bemutatása
A gyülekezet egy önkéntes munkatársa (nevezzük Ingének) és egy teológiahallgató
(mondjuk Peter) beszámolnak közös bibliodramatikus alkalmukról.

Szöveg: „Az irgalmas samaritánus” (Lk 10,25–35)
Résztvevõk: nyolc óvónõ a gyülekezeti óvodából, tizenhéttõl negyvenévesig.
Hely: a gyülekezeti ház – több helyiséggel, rögtönzött étkezésekre is alkalmas.
Idõ: péntek estétõl vasárnap délig; a résztvevõk éjszakára hazamennek.
Az alkalom „Továbbképzés bibliodramatikus elemekkel” cím alatt volt meghirdetve.

A vezetÕk elképzelései az alkalom céljáról
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Peter és Inge elmondja, hogy a szöveget és néhány módszert is a bibliodráma-képzés
elsõ hetébõl vették át. Mindketten úgy képzelték, hogy a hét sokszínû kínálatából egy-
szerûen kiválaszthatják, ami tetszett nekik. A „túl mélyre menõ” gyakorlatokat min-
denesetre ki akarták hagyni. A bibliodramatikus alkalommal az egyházi keretek közt
dolgozó óvónõk iránt óhajtottak komolyabb figyelmet tanúsítani. Inge elképzelése az
alkalom céljáról az volt, hogy megközelíthetõvé tegye a résztvevõk számára azt az él-
ményt, amelyet õ maga élt át a képzés elsõ hetében, a lévita szerepével azonosulva
(amikor is fölismerte, hogy „nem muszáj és nem is lehet mindig samaritánusnak len-
ni”). Peter más célt fogalmaz meg a maga részérõl: „a samaritánus-ideál közelebbi
vizsgálata”. Mindketten arról számolnak be, hogy a fölkészülés nehezebbnek bizonyult,
mint várták.

Tapasztalataik a test- és mozgásészlelési gyakorlatok vezetésénél
Miközben Inge a test- és mozgásgyakorlatokról beszél, Peter számára hirtelen világos-
sá válik, hogy a résztvevõk egyszerûen csak „letudták” ezeket a gyakorlatokat. Úgy érzi,
„minden túl gyorsan ment”. Az üres idõ kitöltésére Inge átvett néhány gyakorlatot a képzés
hetének második szakaszából is. Peter késõbb elmondja, milyen bosszús és csalódott
volt amiatt, hogy némelyik páros gyakorlat (mint pl. „Most csináljatok valami olyat,
ami a másiknak kellemes”) nem vált be úgy, ahogy elvárta volna. „Nem volt valami
kedélyes az egész.” Peter és Inge fölváltva vezette a gyakorlatokat, s aki éppen nem vezetett,
az mindig beállt a résztvevõk közé. „Nem állhattam le, muszáj volt velük csinálni” –
így Peter.

Megfigyelések a szöveg fölolvasásakor
Inge elmeséli, hogyan „hozták be” a szöveget: ötször egymás után fölolvasták, miköz-
ben a résztvevõknek elõször csak kézmozdulatokkal, majd pedig fokról fokra egyre
inkább egész testtel végig kellett követni, átérezni a szöveget. Ingének föltûnt, hogy a
szöveg „végigmozgása” közben két résztvevõ is fekve maradt annál a szakasznál, hogy
„a rablók kezébe esett”, és azt a szövegrészt már nem játszották le, hogy a samaritánus
fölemeli a sebesültet. A szövegolvasást ennek ellenére nem szakították meg. A követke-
zõ föladat az volt, hogy ki-ki „alakítson” magából egy szobrot, amely a történet vala-
melyik szereplõjét ábrázolja. Több résztvevõ is lefeküdt, mint a rablók áldozata, sama-
ritánus-szobrot viszont senki sem csinált. A visszajelzéskor erre azt mondták a résztve-
võk, hogy „rossz élmény” volt.

Inge elvárásaival ütközött a lévita negatív ábrázolása. A szobros föladat utáni be-
szélgetésben a legtöbb résztvevõ megemlítette, hogy különbözõ szobrokat csináltak
ugyan, de egy samaritánust sem, és alapjában véve mégis mindnyájan „a samaritánus
szerepében” találják magukat.

Az aktualizálás problémái
A következõ föladat az volt, hogy két kiscsoportra oszolva jelenet formájában aktuali-
zálják a szöveget. Peter a következõ útmutatást adta segítségül: „Hol találkoztok szem-
be ezzel a szöveggel? Hol érhetõ tetten a környezetetekben?” Inge pedig azt javasolta
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még: „Próbáljatok a szobrotokból kiindulni, valamilyen módon variálni!” Egy óra múltán
a két vezetõ benézett a kiscsoportokhoz, s mit kellett látniuk: „Ott ültek tanácstalanul”.

Peter arról számol be, hogy igyekezett elmagyarázni a résztvevõknek a módszert –
„szobrot csinálok magamból, s átérzem a helyzetbõl, pózból adódó érzéseket” – , s
intenzív kérdezés útján próbálta „nyomra vezetni” õket. Úgy érzi, nem járt sok sikerrel.

Ingének sikerült rávennie a másik csoportot, hogy eljátsszanak egy jelenetet.
A hétvége egy záró beszélgetéssel végzõdött. Az óvónõk „izgalmasnak” ítélték az

alkalmat, Peter és Inge pedig úgy találták, hogy „sikerült”.
Mégis világosan érzik beszámolójukból, hogy nem igazán elégedettek. Az „érzelmi

érintettséget” hiányolják. Peter itt fogalmazza meg központi kérdését: „Hogy lehet anélkül
vezetni, hogy ezer módszerrel bûvészkedjen az ember, és afféle rendezõvé váljon?”

A szupervíziós csoport kérdései és ellenvetései
A beszámolóra következõ kérdések és kifogások általában „neuralgikus pontokat” ta-
lálnak.

Hogy érezted magad, mint egyetlen férfi egy tiszta nõi csoportban?
– Peter: „Lehetõségként fogtam föl, érdekes új tapasztalatként.”
– A szupervíziós csoport elképzelhetõnek tartja, hogy ez a dolog szerepet játszhatott
abban, ahogy Peter a test- és mozgásgyakorlatokat vezette.

Hogyan vezettetek? Elõtte alaposan megbeszéltétek, mit fogtok mondani, és fölírtá-
tok magatoknak a szöveget?
Inge: „Semmi értelme fölírni, hiszen akkor és ott, az adott helyzetben úgyis minden más.”
– A szupervizor föltételezése: Inge és Peter panaszkodtak, hogy kellemetlen érzésük
volt a test- és mozgásgyakorlatok közben, s hogy „hûvös volt a légkör” – ez arra
mutat, hogy még nincsenek tisztában azzal, mennyire fontos a folyamat számára,
hogy az ember nagyon pontosan és átgondoltan fogalmazza meg vezetõi útmuta-
tásait, s hogy a gyakorlatok szóról szóra elvégezhetõek legyenek. A vezetést a leg-
kisebb részletig tudatosan el kell tervezni, és aztán a reakciók hatására változtat-
ni rajta – a szavakon, a hanglejtésen, a tempón – hogy a mindenkori helyzethez
igazodjék. Mikor például a szövegolvasás közben többen is fekve maradtak a „rab-
lók kezébe esett” szövegrésznél, a vezetõ elmulasztotta a szükséges alkalmazko-
dást. Nyilván nem hangsúlyozta külön, hogy minden cselekvést el kéne játszani.
Talán változtatásra ösztönözte volna a résztvevõket, ha megismétli azt a részt,
amelyben a samaritánus fölemeli a beteget. Inge fejében azonban ott lappangott a
maga titkos célkitûzése („Nem muszáj mindig samaritánusnak lenni!”), s ezért
mulasztotta el a beavatkozást. Valószínû ezenfölül, hogy az óvónõket az is elbi-
zonytalanította, hogy Inge és Peter állandóan váltogatta a szerepét (vezetõ vagy
résztvevõ). Természetesen beugorhat a vezetõ a páros gyakorlatba, ha a résztve-
võk páratlanul vannak, de a kétféle szerepet szigorúan és világosan el kell hatá-
rolni egymástól.

Mikor volt „Hogy vagyok”-kör? Csak a szobros gyakorlat után? Nagyon késõ!
– Inge és Peter érzései a test- és mozgásgyakorlat közben már eléggé rámutattak, hogy
ezt a kérdést hamarabb kellett volna föltenni. Meg kell tanulnunk komolyan venni
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saját észlelésünket, érzéseinket, helyükre tenni õket, és
aszerint cselekedni.

– A szobros gyakorlat után két résztvevõ is úgy nyilatkozott, hogy az elõzõ szakasz-
ban rossz élményük volt – nem emelte föl õket senki – és ezért választották most
is a „rablók kezébe esett” ember szerepét. És egyik alkalommal sem volt jelen
egyetlen samaritánus sem. Inge hozzáfûzi: „Én ezt úgy értelmeztem, hogy semmi
kedvük már megint belemenni abba a rohadt samaritánus-szerepbe”.

Hogy egyeztethetõ össze Ingének ez az értelmezése azzal, amit az óvónõk az alka-
lom végén mondtak, hogy (bár ábrázolni egyikük sem ábrázolta) mégis mindnyájan
a samaritánus szerepével azonosulnak?
– Inge ebben a pillanatban nem képes belátni a szakadékot a maga és a csoportja
élménye között, mivel észlelését túlságosan befolyásolja a föntebb említett elkép-
zelés, amelyet tudattalanul megpróbált a csoporttal „megrendezni”.

– A szakszupervízió lehetõséget ad az eredetileg helyénvaló érzés tudatosítására.

A szupervíziós csoport föltételezései és asszociációi
Az elsõ föltételezés így hangzik: „A célról alkotott elképzeléseitek pedagógiai szándé-
kokról árulkodnak.”

A beszélgetésbõl kiderül: Peter és Inge a saját, képzésben szerzett élményeit tette meg
titkos „célkitûzésnek”. Élményeik korántsem azonosak, bár hasonlóan vannak megfo-
galmazva. Inge nagy tehermentesítést élt meg a lévita szerepében (egy segítségnyújtás-
ra „elkötelezett” intézményt vezet egyébként), Peter pedig a saját „samaritánus fölöttes
énjével” nézett szembe, amelytõl szabadulni szeretne.

A szövegre visszatekintve kiviláglik, hol hibázott Inge és Peter. Föltett céljaik a bib-
liai szöveg ellen irányultak. A szöveg maga nem mutat „ideált”, nem állít föl semmi
normát.

A csoport rákérdez: „Ti hogyan látjátok, hogy mûködik ez az irgalmas samaritánus-
szöveg az egyházi óvodában dolgozó óvónõk életvalóságában?”

Erre sem Peter, sem Inge nem talál választ. Belsõleg még mindig teljes mértékig a
saját, élettörténetük szempontjából oly igen fontos kérdéseikkel vannak elfoglalva. A
szöveget személyes indíttatásból választották, bár úgy határozták meg, hogy a csoport
számára alkalmas.

Bibliodráma-szupervízió a szöveg terében
A bibliodráma-szupervízióban mindvégig a szöveg a kérdések és föltételezések értel-
mezési kerete.

A kollegiális tanácsadásban szabad asszociációkkal, úgymond „analóg” kommen-
tárokkal dolgozunk. A bibliodráma-szupervízióban a kérdések és föltételezések gyak-
ran a választott szöveg képvilágából származnak – közvetlen vagy közvetett módon.

3 A témaközpontú vitavezetés módszere nagy csoportok számára. A vita egy belsõ szék-körben folyik,
s az ott álló székeket váltakozva foglalják el.

4 L. még Fallner, Supervision, valamint Richter/Fallner, Medien
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Világosan mutatja ezt a csoport két másik kérdése: „A problémát a fekve maradt
résztvevõk jelentik. Én ezt témává tettem volna, megpróbáltam volna kapcsolatot te-
remteni az õ realitásukkal.” „Az elsõ szobros gyakorlatig úgy látszik, hogy még min-
denki benne volt a folyamatban. Csak aztán (a vezetõk) cserbenhagyták a résztvevõk
problémáját.”

A szupervizorok föltételezése: A szövegtérben Peter és Inge személyes üzenetének
„titkos megrendezése” zajlik. Ha nem muszáj samaritánusnak lenni, akkor az, aki „rablók
kezébe esett”, nem kap sehonnan segítséget. Az óvónõk ezt a következményt mutatták
be és élték át. Ebbõl is látható, hogy különbség van a kétféle „evangélium” között: egy
dolog a folyamatban megtapasztalt személyes üzenet, és más az a vigasztaló, segítõ
üzenet, amelyet a szöveg a csoport egészének tartogat. Kérdés, hogy milyen a vezetõség
viszonyulása a szöveghez. Itt megint különbséget kell tenni, mert egy dolog az, ahogy
az embert egy szöveg személyesen, élettörténetében érint, és egészen más, ahogy ugyanez
az ember vezetõként, a csoportot és a bibliodramatikus módszereket szem elõtt tartva
viszonyul a szöveghez.

„… és egy samaritánus sem volt ott”
A bibliodráma-szupervízió kiderítette, hol helyezkednek el a szövegtérben a nehézsé-
gek. A szupervízió alá vett két vezetõ visszajelzése arra mutat rá, hogy maga a szuper-
vízió is a szövegtérben zajlott le, mint bibliodramatikus folyamat. Peter és Inge úgy látják,
hogy tapasztalatlanságuk a kulcsprobléma. A szupervíziós csoport kritikus kérdezõs-
ködését túlzónak, erõszakosnak találják, s úgy érzik magukat, mint aki „rablók kezébe

A szöveg mint tér

Módszerek

Csoport

SZÖ-
VEG

A vezetÕk
személye

Az
intézmény

A vezetÕi
szerep

A bibliodramatikus folyamat szerkezete (anyag a bibliodráma-szupervízióhoz)
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esett” (tükrözés!). A szupervízió során a szöveg szabályosan megjeleníti önmagát. Ám
Peter és Inge elõzetes meggyõzõdésének megfelelõen ellen-jelenet alakul ki a bibliai
szövegre. A szupervízió résztvevõi a szöveg szereplõivé válnak. Mikor ugyanis Peter és
Inge kijelenti, hogy úgy érzik magukat, mint aki „rablók kezébe esett”, ezzel „rablóvá”
teszik a bíráló kérdezõsködõket.

Ezáltal a samaritánus-szerep továbbadódik a szupervizoroknak. Õk ebben a pilla-
natban nem vehetik magukra a negatív tartalmakat hordozó szerepet. Annyi azonban
világossá vált már számukra, hogy Peter és Inge élettörténeti érintettsége a szöveggel
más és más, de egyikük sem dolgozta föl ezt kellõképpen a bibliodráma elõkészítésé-
nek során. Ebbõl viszont olyan érintettség következik, ami (hárítás formájában) átvivõ-
dik a szupervíziós helyzetre is.

Így aztán egészen a szünetig marad is a megoldatlan helyzet. Megoldás nincsen –
itt is ugyanaz jelenik meg, mint a bibliodrámában: „samaritánusok nélküli élet”.

A probléma második megközelítése egy új szupervíziós ülésen
A további munka új keretek közt folyik: a szupervizorok új módszert vezetnek be annak
érdekében, hogy a csoport „beengedjen egy samaritánust”. A következõ ülésen elõször
is a szupervíziós helyzetet tisztázzák az „akvárium”3 módszer segítségével. Minden részt-
vevõ számára világossá válik, miért nem jelenhetett meg a bibliodrámában a samari-
tánus: Inge még a lévita-szerepben élt, amely bizonyos fölszabadulást jelentett számá-
ra. Peter ugyan megtalálta teológiai eszményeinek megtestesítését a samaritánus alak-
jában, de ezt nem sikerült a folyamatban megvalósítania.

Harmadik szupervíziós egység
Mivel Peter a szupervíziós csoportban is egyetlen férfiként vett részt, a két szupervizor
nõ egy férfinak adja át a további szupervíziót. Az új szupervizor külön-külön dolgozik
Ingével és Peterrel. Élményközpontú módszerek segítségével dolgozzák föl személyes
érintettségüket a szöveggel.4 A szupervizor (mint férfi/apa) értékeli és elfogadja Petert,
ezért az végre képes kilépni az ellenállásból, amely eddig beszûkítette cselekvési lehe-
tõségeit. Regresszív dinamikával kiélheti és tudatosíthatja önmagával szemben támasz-
tott, teljesületlen elvárásait és a teológia „atyáival” kapcsolatban megélt szenvedését.

A szakszupervízió fölépítése
(Heinrich Fallner, Else Natalie Warns)

A képzés során tartott tanácsadásokon gyakran használunk egy szerkezeti vázlatot, amely
jól szemlélteti a bibliodrámában részt vevõ személyek, a szöveg, az összefüggések, fo-
lyamatok és hatások bonyolult összefonódását. Ezt a vázlatot sokéves bibliodráma-ta-
pasztalatok alapján dolgoztuk ki.

A bibliai szövegtérben lejátszódó csoportfolyamatban minden tényezõ összefügg
egymással, függ egymástól és meghatározza egymást. Aki közvetlenül érintett, az alig-
ha képes átlátni ezt az összefonódást. A szupervíziós beszélgetés fényt deríthet a kap-
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csolatok, föltételek és függõségek némelyikére, s legfõképpen rákérdez a nehézségekre,
átláthatóbbá teszi õket és alternatív „stratégiák” kidolgozására ösztönöz. A szupervízi-
ós csoport segít föltárni a tudattalan összefüggéseket s kibontakoztatni az új tervezési
módszereket, ötleteket. Az általunk közölt szerkezeti vázlat segítséget jelenthet a cso-
port számára, hogy önállóan állapíthassák meg, hol lép föl „zavar” a bibliodráma
bonyolult szövedékében, s hogyan is lehetne pontosan megnevezni a szupervízióban
érezhetõvé vált problémát.

Tanácsadó beszélgetésre akkor van szükség, ha feszültség érzõdik a beszámoló és a
szupervíziós csoport visszajelzései között. A tanácsadás során arra törekszünk, hogy
tudatosítsuk a szövegteret mint a bibliodráma-folyamat keretét és behatárolását, s hogy
a szöveg evangéliumát (nem pedig a vezetõk saját szemléletét) a folyamat középpont-
jába helyezve az utólagos tanácsadásban is gyógyító és fölszabadító erõként éljük meg.

A bibliodráma-vezetÕkkel folytatott szupervíziós
beszélgetés szerkezeti vázlata
(Heinrich Fallner)

1. szakasz
Kérdések az érzésekrõl, viszonyulásokról:

– a szövegben
– a vezetõk között
– a bibliodramatikus helyzetben
– a szupervízióban
Arról a pszichoszociális helyzetrõl van szó, amelyben a bibliodrámára sor került.
Differenciálandó, árnyalandó területek:
– a szöveg s a vele kapcsolatban megélt személyes történet
– a szöveg teológiája
– saját fölkészülésünk, hozzáállásunk stb.

2. szakasz
Kérdések a teológiai mondanivalókról, problémákról:

– a szöveg
– a személy
– a helyzet
– és a szupervízió vonatkozásában.
Differenciálandó, árnyalandó területek:
– a szöveg exegézise
– kiknek és hogyan közvetítjük a teológiai mondanivalót
– a teológiai lényeg
– a teológiai mondanivaló újrafogalmazása stb.
A szöveg és a bibliodráma teológiai dinamikájáról van szó.
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3. szakasz
A módszereket illetõ kérdések – megfelelõek-e, mi volt velük a vezetõ szándéka.
Hármas összefüggésben kell vizsgálni õket:

– a szöveg
– a helyzet
– és a bibliodráma-vezetõk lehetõségei
Differenciálandó, árnyalandó területek:
– A módszerek és megjelenítési módok megválasztása
– Elmélet és alkalmazása
– A vezetõk kompetenciája stb.
A szöveghez és a helyzethez illõ módszerek kiválasztásáról és alkalmazásáról van szó.

Kollokvium
A bibliodráma-képzést lezáró kollokvium a tanácsadás egy speciális formája. A részt-
vevõk beszámolnak teamben tervezett és véghezvitt saját bibliodrámájukról. A beszá-
moló fõbb szempontjai:

– Kapcsolat és szerzõdés egy megbízóval
– A vezetõk kompetenciái és a föladatok megoszlása a teamben
– A szövegválasztás megokolása
– A szöveg üzenete, evangéliuma
– A módszerválasztás megindoklása a szövegre, csoportra, helyiségre és idõkeretre
való tekintettel

– A folyamat elemzése
– A vezetõ team önészlelése

MINÕSÍTÉS BIBLIODRÁMA-SZEMINÁRIUMOK VEZETÉSÉRE
ÉS TANÁCSADÁSRA
(Else Natalie Warns, Heinrich Fallner)

A szakszupervíziók és kollokviumok tapasztalata általában véve azt mutatja, hogy a
lépcsõzetes fölépítésû bibliodráma-képzés során bizonyos személyes kompetencia fejlõ-
dik ki, amely alkalmassá teszi a résztvevõt az összetett bibliodramatikus folyamatok
észlelésére és megítélésére. Más szóval egyfajta érzékenység a szöveg hatásainak, a részt
vevõ személyeknek és az alkalmazott módszereknek bonyolult összefüggéseire. Ez az
érzékenység az elõföltétele a bibliodramatikus elemekkel végzett munkának az élet
bármilyen területén.

Kiderült azonban, hogy nagy szükség van ezenfölül különleges, kifejezetten a biblio-
drámára irányuló vezetõi tréningre is, amely a vezetõi viselkedés, a folyamatdiagnózis
és a válságok kritikus reflexiójával segíti a résztvevõk kompetenciájának fejlõdését. Ezért
alakítottuk ki a lépcsõzetes képzésben az elsõ tanfolyamra következõ „Bibliodráma-
vezetõi és tanácsadói minõsítõ tanfolyamot” is. Ehhez a minõsítéshez a következõ
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elõföltételeket szabtuk meg: a lépcsõzetes képzés, vagy valamilyen ehhez hasonlítható
más bibliodráma-képzés elvégzése, avagy egyéb alapvetõ módszertani képzés az egyé-
ni és csoportos lelkigondozás, mentálhigiéné területén.

A minõsítõ tanfolyam legfontosabb témája az összetett, teljes bibliodráma-szeminá-
riumok eltervezése, strukturálása és felelõsségteljes vezetése. A vezetõi kompetencia
mellett tanácsadói kompetenciát is szeretnénk kialakítani a bibliodramatikus munka
területén. Olyan tanácsadásra gondolunk itt, amely a bibliodramatikus elemeket is
alkalmazó különbözõ továbbképzési, felnõttképzési területekre vonatkozhat, valamint
az élményközpontú, bibliai-teológiai jellegû gyülekezeti, egyházi munkára. Egyszóval
ez a minõsítés a gyülekezeti, ifjúsági és felnõttképzésben alkalmazott bibliodramatikus
munka szupervíziójára jogosít föl. Mivel az egészleges bibliodráma – még ha csak ele-
meit alkalmazzuk is – alapjaiban érinti az ember élményvilágát és tevékenységét a
közösség, egyház és társadalom terén, leszögezhetjük, hogy valóban kompetens és fele-
lõsségteljes alkalmazása csakis hosszú távú, folyamatos fejlõdés során sajátítható el.

A minÕsítÕ tanfolyam

Hogyan épül föl a gyülekezetben és felnõttképzésben alkalmazott, folyamatjellegû
bibliodráma vezetésére és tanácsadására minõsítõ tanfolyam

Idõtartam: mintegy négy év
– Tíz, egyenként háromnapos vezetõi tréning
 Témák: „Az intervenció én vagyok” – csoportfolyamat – szövegtér – bibliodráma-
koncepció – kapcsolat – szerzõdés – diagnózis a folyamat során – interakciók –
szövegközpontúság – módszerek – eszközök – „setting” – a folyamatorientált biblio-
dráma koncepciója a szövegtérben és az aktualizálásban – hozzáállások – energi-
ák – viszonyulások – a találkozás folyamata – válságok – befolyások

– Három, egyenként háromnapos teológiai szeminárium
 Témák: exegézis – szövegválasztás – szövegstruktúrák – Ószövetség/Újszövetség –
üzenet – skopus – evangélium – célcsoportok – kapcsolódás a gyülekezethez

– A bibliodráma-vezetõi gyakorlat hangsúlyos témái – öt-öt nap
 Témák: test és mozgás a bibliodrámában – esztétika a bibliodrámában – a veze-
tõk együttmûködése – bibliodráma más összefüggésekben

– Önálló bibliodrámagyakorlat-vezetõ párban vagy teamben
 Témák: életrajz – fejlõdés – konfliktusok – a kompetencia fejlõdése – elmélyülés
– saját koncepciók

– Szupervízió – húsz, egyenként kilencvenperces egyéni szupervízió és
 húsz, egyenként háromórás kollegiális szupervízió hármas csoportokban.
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A kompetencia fejlesztésének alapjai és szempontjai
(K. F. Richter, H. Fallner)
A „minõsítõ tanfolyam” számára kidolgozott munkalap

A személyes, eszközhasználati, módszertani, esztétikai és teológiai kompetencia „fejlõ-
dési elemzése”:
1. kérdéssor

– Milyen készségeim, adottságaim vannak a bibliodráma-folyamathoz?
– Hogy vetem be ezeket a folyamatban?
– Milyen forrásokból táplálkoznak ezek az adottságaim?
– Adottságaim miben támogatnak és miben akadályoznak?

2. kérdéssor
– Milyen hiányosságaimat, fogyatékosságaimat kell figyelembe vennem bibliodráma-
vezetõi munkámban?

– Hogyan bánok jelenleg ezekkel a hiányosságokkal vezetés közben?
– Milyen ötleteim vannak eme hiányosságok földolgozására, integrálására?
– Miben támogatnak, miben akadályoznak?

3. kérdéssor
– Milyen indíttatásaim, ismereteim és készségeim vannak, milyen a teológiai, bib-
liai tudásom?

– Hogyan tartom frissen, elevenen ezeket az ismereteket?
– Hogyan gondozom, õrzöm õket?
– Miben támogatnak, miben akadályoznak?

4. kérdéssor
– Hogyan óvom „érzékeny területeimet”?
– Milyen óvatossággal, elõrelátással kezelem õket a vezetés során?
– Milyen összefüggésekben vagyok veszélyeztetett?
– Hogy tartom a kapcsolatot a veszélyeztetett területtel, hogyan tekintek vissza ma-
gamra, mennyire vagyok tekintettel magamra?

5. kérdéssor
– Milyen támogatási stratégiáim vannak a személyiség elháríthatatlan terheléseire?
– Hogyan folyamodom segítségért?
– Hogyan támogatom magamat konkrét helyzetekben?
– Milyen szerzõdéseket kötöttem önmagammal?
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6. kérdéssor
– Milyen emlékanyag áll rendelkezésemre az
adottságok
hiányosságok
indíttatások
érzékenységek
támogató stratégiák dolgában (a bibliodráma-képzésbõl, a minõsítõ tanfolyam-
ról, bibliodráma-gyakorlatomból, az intézménybõl, egyéb összefüggésekbõl).

SzakszerÕ vezetési kompetencia a bibliodrámában
A „minõsítõ tanfolyam” számára kidolgozott munkalap

„A hit – a vallásos érzékelés és életgyakorlat – kizárólag életrajzi és szociális konkreti-
zálásban létezik” (G. M. Martin).5  Ezzel az idézettel a bibliodramatikus munka alap-
vetését is megfogalmazhatjuk: az átélés, a szöveg szavaival, mondataival, fogalmaival
való személyes találkozás, megérintõdés az alapja a csoport közös cselekvésének a szö-
vegtérben, s ebbõl vezethetõ le a bibliodráma koncepciója.

I. A személyes megközelítésbõl, megtapasztalásból fakadó kompetenciák
Személyes kompetencia

– Milyen az én személyes történetem a bibliai szövegekkel, mi határozza meg beál-
lítódásomat?

– Fejlõdésem mely lépéseinek vagyok tudatában?
– Mit jelentenek a bibliai szövegek az azonosságtudatom számára?
– Milyen egzisztenciális (sors-) tapasztalataim vannak?

Interakciós kompetencia
– Milyen meghatározó élményeim vannak az egyházi rendszerekkel kapcsolatban?
– Mely személyek voltak nagy hatással élettörténetemre?
– Milyen konfliktusoknak vagyok tudatában, hogyan próbálom õket elviselni, föl-
dolgozni, föloldani?

II. Szerepek és módszertani kompetenciák
Strukturális kompetenciák

– Milyen szerepeim vannak egyházi kontextusokban?
– Milyen szerepet vállalok a bibliai szöveggel kapcsolatban? Ügyvédjeként védel-
mezem, törvénynek tekintem vagy szabad mozgástérnek?

– Megfelelõ-e a bibliodráma eltervezése, idõszerkezete?
– Milyen elképzeléseim vannak a csoportfolyamatról és az alkalom céljairól?

Módszertani kompetenciák („koffer” avagy „repertoár”)
– Milyen föltételeket igényelek a
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– test- és mozgásészlelési gyakorlatok,
– eszközök és megformálás,
– folyamatdiagnózis számára?
– Mi mindent foglal magában interakciós repertoárom a következõ feladatok telje-
sítésére: gyakorlatok fölvezetése, beszélgetések vezetése, „konstellációk” fölállítá-
sa (egyéni, páros, hármas, négyes, kiscsoportos munka vagy éppen plénum)?

Saját bibliodráma-vezetési kompetenciánk ellenõrzéséhez a következõképpen nyerhet-
jük a szempontokat: elõször is a személyes és interakciós kompetenciára vonatkozó
kérdéseket kell alaposan megvizsgálni, másodszor pedig a vezetõi szerepet és a mód-
szertani kompetenciát vesszük górcsõ alá.

SzerzÕdés a bibliodrámát szervezÕ intézménnyel, illetve
a résztvevÕkkel

A kompetens bibliodráma-vezetés föltételei közül nem hiányozhat az elõzetes szerzõdés.

1. szakasz
Az ajánlat, a terv ellenõrzése
Van tehát egy ajánlatunk valamilyen partnertõl (intézménytõl), vagy pedig magunk
tervezünk bibliodrámát úgy, hogy egy bizonyos intézménybõl várunk rá résztvevõket.

Kérdések a bibliodráma tervezéséhez:
– Konkrétan milyen a megegyezés formája: írásos szerzõdés, megbeszélés, pályá-
zat?

– Milyen alkalomból csináljuk a bibliodrámát?
– Milyennek tûnik a hely, a körülmények, a föltételek?
– Hogyan tervezzük az idõkeretet, egyéb föltételeket?
– Mekkora összeget fordíthatunk eszközökre, helyiségekre, honoráriumra?
– A szöveget, szövegteret érintõ kérdések: Hogyan indokoljuk a szöveg-, illetve té-
maválasztást?

– A célt illetõ kérdések: Milyen elképzelései, titkos szándékai vannak, lehetnek a
rendezõ intézménynek, a résztvevõknek?

– A résztvevõket illetõ kérdések: Életkor, nem, kapcsolatok a csoporton belül, a cso-
port viszonya a rendezõ intézményhez, a vezetõk viszonya a csoporthoz és a ren-
dezõ intézményhez.

– Milyen kapcsolat áll fönn a téma és a résztvevõk között?
– Hogyan viszonyul a vezetõ team a témához, a csoporthoz és a rendezõ intézmény-
hez?

2. szakasz
Szempontok saját koncepciónk „elõvezetéséhez”
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– Milyen az én (a mi) bibliodráma-koncepcióm (koncepciónk)?
– A bibliodramatikus munka milyen formáit szándékozok (szándékozunk) bevetni?

3. szakasz
Igen vagy nem?
Kérdések annak eldöntéséhez, hogy elfogadjuk, elutasítsuk vagy valakinek továbbad-
juk az ajánlatot.

– Helyesnek bizonyulnak-e a résztvevõkre és a munkalehetõ-
ségekre vonatkozó becslések?

– Helyesnek bizonyulnak-e az ajánlatban megadott adatok a
helyiségek, anyagok, idõkeret, kiírás, honorárium és költ-
ségek dolgában?

– Vannak-e tisztázatlan elvárások, szándékok, témabeli vagy intézményi megköté-
sek (pl. hogy a bibliodrámának valamely elõre megadott koncepcióba kellene illesz-
kednie)?

– Milyen érzelmi visszhangot kelt bennem az ajánlat, a terv, a résztvevõk, a tárgya-
lópartner és a téma?

– Tézis: a szakmai kihívás és a túlterhelés közötti határ igen gyakran bizonyul „lát-
hatatlannak”.

– Végsõ kérdés: Milyen távlatokat jelent ez az ajánlat a bibliodráma-mozgalom fej-
lõdésében?

A fölsorolt kérdések megválaszolása segítséget jelenthet annak eldöntésében, hogy az
ajánlatot elfogadnunk, elutasítanunk vagy továbbirányítanunk kell-e inkább.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
(Annegret Möser)

A bibliodráma növekedést jelent – egy út állomásai

Szeretnék beszámolni azokról az élményeimrõl, amelyeket a lépcsõzetes fölépítésû
bibliodráma-képzés során szereztem. Ezek az élmények mind állomásai annak az út-
nak, amelyet a bibliodrámában és a bibliodrámával megtettem. A cím fokozatos, sze-
mélyes fejlõdést jelez, megélt és gyakran meg is szenvedett fejlõdést, amelynek legfõbb
jellemzõje mégiscsak az eleven, izgatott kíváncsiság és törekvés volt. Minden egyes tan-
folyam új kihívást jelentett: hogy keljek útra egymagamban, hogy találkozzam a többi
résztvevõvel és velük együtt tapasztaljam meg a bibliai szöveg kínálta élményvilágot, s
hogy végül – az aktualizálás során – az élményeket, tapasztalatokat a „magam valósá-
gává” alakítsam. A bibliai történetekkel való szembesülés megváltoztatja a szemlélet-
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módot, s ez olyan dolog, amit az ember nem „csinál”, hanem átél, legtöbbször mint
váratlan ajándékot. Az üzenet gyakran volt váratlan, meglepõ, sose hallott. Ez az, ami
olyannyira lenyûgözött a bibliodrámában, s ami mind a mai napig arra ösztönöz, hogy
újra és újra keressem ezt az élményt, és igyekezzem a munkámban is bevetni, mások-
kal megosztani.

Bibliodráma-képzésemrõl szóló beszámolómmal voltaképpen arra invitálom az
olvasót, hogy gondolatban járja velem végig utamnak állomásait, figyelembe véve
mindama nehézségeket, amelyeket egy ilyen belsõ fejlõdési folyamat leírása, megfo-
galmazása támaszthat.

Kiindulópont
A történet 1983-ban kezdõdik, mikor már három éve dolgoztam mint katolikus teoló-
gus egy fiatalokkal foglalkozó intézményben. Elsõsorban tizenöt-tizenhét éves fiatalok-
kal volt dolgunk, utolsó éves középiskolásokkal, akik három-öt napos „iskolazáró fog-
lalkozásra” jöttek hozzánk, elbeszélgetni életük fontos kérdéseirõl. Már akkor föltûnt
és egyre jobban szemet szúrt nekem, hogy ebben a munkában mennyire egyhangú, egy-
oldalú eszközöket alkalmazunk: kizárólag papírra és tollra-ceruzára volt szükségünk,
mivel alig kínáltunk a fiataloknak más kifejezési lehetõséget, mint a beszélgetést, a
fogalmi vitát.

Nem kerülhette el figyelmemet a saját sorsommal való hasonlóság. Tanulmányaim
során (tornából alig-alig elégséges, rajzból nemkülönben) állandóan azt az üzenetet
kaptam: „Mozogni, azt nem tudsz, rajzolni, festeni még úgy sem.” Hirtelen óriási hiá-
nyosságnak éreztem, hogy ezeknek a fiataloknak nem kínálhatok semmi más kifejezési
lehetõséget, csak a szavakat, s hogy nekem magamnak sem áll rendelkezésemre ennél
több. Új élményvilág ígérete derengett föl elõttem, egyelõre még csak egészen halvány,
bizonytalan formában, de mintha éreztem volna hozzá a kellõ energiát és képességet is
magamban. Rejtett lehetõség, ismeretlen gazdagság kecsegtetett, és keresni kezdtem,
hol, hogyan is juthatnék hozzá.

Köztes állomás: alaklélektani pedagógia Gelnhausenben
Két ötnapos gestalt-pedagógiai tanfolyamon vettem részt a gelnhauseni Burckhardt-
házban, ahol megismerhettem az intenzív test- és mozgásészlelés módszereit, valamint
az olyan kreatív módszereket, mint az agyagozás, bábozás, festés stb.

A test- és mozgásészlelési módszerek alapvetõ új tapasztalatot hoztak számomra,
amely tovább egyengette utamat a bibliodráma felé. Elõször vettem valójában tudo-
mást a kezemrõl: Az én kezem. Csak úgy lóg idétlenül, mintha nem is az enyém volna,
nem fejez ki semmit… De mire is képes valójában? Képes adni, alakítani, elfogadni,
átvenni…? Kéz-tapasztalataim rengeteg önmegtapasztalást foglaltak magukban, sok
mindent tudtam meg magamról mint teológusról is. Mit is jelenthet az igehirdetésem,
ha nem teljes személyként fejezem ki magam, ha a szavaimnak nincsen „kezük-lábuk”,
ha nincsen „szívük”?
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A bibliodráma állomásai

1986 márciusától 1987 októberéig elvégeztem a lépcsõzetes fölépítésû bibliodráma-
képzés elsõ tanfolyamát Bielefeld-Bethelben, a Vesztfáliai Nazareth Diakónusintézet-
ben. Mivel itt az én utamról számolok be, a tanfolyam egyes alkalmainak is saját címet
adtam.

Elsorvadás és gyógyulás között – „A sorvadt kezû” (Mk 3,1–6)
Errõl a szövegrõl szól a tanfolyam elsõ alkalma 1986 márciusában. Véletlen volna?
Akárhogy is, igen közel áll ez a téma a saját kéz-élményeimhez.

A tanfolyam napjai általában ugyanazon rend szerint alakulnak: reggel test- és
mozgásészlelési gyakorlatokkal kezdünk (egy-másfél óra), amelyek a szöveg témáira
vonatkoznak. Aztán egyéni vagy csoportos munka következik különféle kreatív mód-
szerekkel. Nagyszabású bírósági tárgyalást rendezünk, ügyésszel, ügyvéddel, bíróval,
a szöveg kulcskérdésének tisztázására: Vajon „munkavégzésnek” számít-e a szombat-
napi gyógyítás?

Egy egész napot szánunk arra, hogy kiscsoportokra oszolva kidolgozzuk az aktua-
lizáló jeleneteket, amelyeket aztán az utolsó estén adunk elõ, a búcsúünnep nyitányaként.

Milyen fölismerésekre jutottam a saját valóságomat illetõen? Mindmáig kulcsfon-
tosságúnak érzem azokat a szavakat, amelyeket egy másik résztvevõ nõ mondott, s
amelyekben teljességgel magamra ismertem.

Átéltem a helyzetemet – félúton a sorvadás és gyógyulás között. Ez pedig hontalan-
ságot jelent. Nem tartozom többé a sorvadt kezûek közé, de a gyógyultak közé sem.
Viszont sejtem már, mi mindent lehet egészséges kézzel véghezvinni.

Ezt a sejtelmet viszem magammal, s vele együtt több nyílt kérdést is: Hogyan cse-
lekszik a meggyógyult kéz? Képes lesz ütni, elnyomni, de simogatni és alkotni is. A
bibliai szöveg ezt a kérdést nyitva hagyja – mi lesz a sorvadt kezûbõl a gyógyulás után?

A farizeusokat más izgatja ebben a szövegben: a gyógyítás idõpontja, a sabbat nap-
ja. Az én kérdésem azonban a kezeknél marad. Különös, mennyire megköveteli a szö-
veg, hogy az ember maga nyissa szét az öklét, maga döntse el, mitévõ legyen a kezével.

Mi az enyém? – Az adó kérdése (Mk 12,13–17)
A lépcsõzetes fölépítésû tanfolyam második szakaszára 1986 októberében kerül sor.
Tizenegy résztvevõ van a csoportban.

A nap most is a már mondott módon kezdõdik: a szöveg témáihoz illeszkedõ test- és
mozgásgyakorlatokkal, körülbelül egy órán át. Az elsõ másfél nap fõként arra szolgál
egyéni és csoportos föladataival, hogy a résztvevõk összemelegedjenek, s érzékennyé
váljanak a szöveg tartalmaira, kérdéseire. A harmadik napon három csoportra oszlunk:
sorshúzás segítségével döntjük el, ki „született” farizeusnak, Heródes-pártinak vagy
zelótának. Az adott szerepekbe belehelyezkedve próbáljuk megérteni, saját bõrünkön
átérezni a szöveg társadalmi hátterét.

A negyedik nap megint aktualizálásokat dolgozunk ki, s este bemutatjuk õket egy-
másnak.
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Az utolsó nap a kiértékelésé és a búcsúé.
Leírni nagyon nehéz, de két aktualizálás a mai napig igen fontos a számomra:
– Bírósági tárgyalás, melynek tárgya egy lelkész és egy szociális munkás tiltakozá-
sa egy atomerõmû ellen. Az állami bíróság mellett az egyházvezetés is szerepet
vállal – a kérdezõét, de némelykor a vádlóét is. „Adjátok meg a császárnak, ami
a császáré, és az Istennek, ami az Istené” (Mk 12,17). Engem az álláspont kérdése
talál szíven: hol állok én, mint keresztény, hol állunk mi,
keresztények, ha egyszer az emberiség fönnmaradásáról van
szó?

– Egy nõkbõl álló csoport eltáncolja, hogy Isten képmásai vagyunk. Különbözõ ru-
hákat öltünk magunkra a tánchoz, például a „szürke egérkék” uniformisát. Újra
és újra átöltözünk, hagyjuk, hogy a vágyaink vezessenek: milyenek szeretnénk lenni.
Érezzük a közösséget, és megmutatjuk, hogy összetartozunk. A nézõk is velünk
táncolhatnak, ha kedvük van „magukra venni a mi jelzéseinket”.

– Fölteszem magamnak a kérdést: mi mindent jelent, hogy nõ vagyok, milyen ké-
pességeket, milyen távlatokat? Mi hoz össze bennünket, nõket? Mi az, ami az enyém?
Valamit megértek abból, hogy Isten képe mása vagyok, s új szemszögbõl értem
meg a szöveg üzenetét: „Adjátok az Istennek, ami az Istené…”

– Élménynél több az, amit magammal viszek. Egy állomással tovább jutottam.

Köztes állomás: szupervízió
A bibliodráma-képzés keretében legalább tíz szupervízión is részt kell vennem. A szu-
pervíziós ülésekre hozzávetõleg havonta kerül sor. Itt különbözõ tanfolyamokon részt
vevõ személyek jönnek össze alkalmanként négy órára, hogy megbeszéljék gyakorlati
tapasztalataikat a bibliodrámában.

A képzés elõrehaladtával tapasztalataim egyre inkább kihatnak a munkámra is. Egyre
több a jelentkezõ az általam meghirdetett bibliodráma-alkalmakra. Nagyon jól jön ezért,
hogy elsõ próbálkozásaimat, az elkerülhetetlen hibákat a többiekkel megbeszélhetem.
Így a rejtett motívumok is tetten érhetõk, s az ember egy csapásra tisztábban lát. Példá-
ul megértettem, miért nem sikerült a három királyok történetére (Mt 2,1–12) tervezett
bibliodrámám: magam is holtfáradt voltam már a sok utazgatástól, jobb szerettem volna
otthon maradni, és semmi kedvem nem volt útra kelni a királyokkal.

A tanfolyam utolsó szakasza: „Istenképek – kelj föl és egyél” (1Kir 19,4)
1987 októberében kerül sor a tanfolyam utolsó szakaszára. Témája az istenkép, a mi
istenképeink.

Másfél napon át intenzíven dolgozunk életrajzunk és személyes Isten-képünk össze-
függéseinek földerítésén. A harmadik napon Bultman és Bonhoeffer istenképével fog-
lalkozunk. A negyedik napon négy kiscsoportra oszlunk, hogy a kollokviumra biblio-
dráma-alkalmakat tervezzünk. Az alkalom célcsoportját valamelyik résztvevõ munka-
területérõl kell kiválasztani. Az eltervezett bibliodrámából a kiscsoport bizonyos elemeket
mutat be a kollokvium során. A kiscsoport tagjai vezetnek, a tanfolyam többi résztve-
võje játszik.
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„Kelj föl, egyél” – ez a mi kollokviumi kiscsoportunk témája, erre kell bibliodrámát

Emlékszem még az elején festett istenképemre, amelyen az életutam tele van „kereszte-
zésekkel”. Emlékszem az egyik vezetõ megjegyzésére, hogy a keresztre feszített Isten az
ember tehetetlenségében, gyámoltalanságában is Isten marad. Bonhoeffer istenképére
gondolok, aki szerint Isten éppen a tehetetlenségben talál helyet a világban. Újra meg-
tapasztalom, hogy az istenkép kérdésére nemcsak „biográfiai” válaszok adhatók, ha-
nem azok a válaszok is ide tartoznak, amelyeket Izráel népe hagyományozott ránk.
Hitem csakis a „történelemben és társadalomban” (Metz) találhatja meg a helyét, sem-
miképp sem mellette vagy fölötte.

Búcsú
A tanfolyam végén búcsút veszünk egymástól. Együttlétünk intenzív volt, s az együtt
megtett út hosszú. A visszajelzõ körben elmondjuk egymásnak, milyen fontos képessé-
geket, erõsségeket fedeztünk föl egymásban.

Itt megállok egy percre. Utam további állomásai még bizonytalanok. De annyi biz-
tos, hogy a bibliodráma-képzésben elegendõ „elemózsiát” kaptam.

KÉPZÉS ÉS MINÕSÍTÉS

terveznünk. Az én szövegem. Illés eszik és iszik, majd pedig negyven napon át gyalogol
a hegy felé, ahol az Úr vár rá. A szöveg összefoglalja számomra a személyes életrajz és
a teológia összefüggését, amelyet a tanfolyamnak ebben a szakaszában földolgoztunk.
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HEINRICH FALLNER – EBERHARD WARNS

A bibliodráma folyamata
A bibliai szöveg értelmezése és üzenete
A módszerek sokfélék, de nem tetszõlegesek.

A test- és mozgásészlelési gyakorlatok, a módszerek és eszközök
mértéke és irányadója mindig a szöveg.

A szöveg tért ad a személyes átélésnek,
saját kérdéseinknek és problémáinknak,
különbözõ indíttatásainknak
és a személyes, intézményi, társadalmi összefüggések
kritikus vizsgálatának.

A csoportfolyamat rálátást biztosít
a szöveg üzeneteire,
a nekem szóló evangéliumra,
helyzetemre és közös helyzetünkre.

A szöveg üzenete a csoport által válik személyessé,
a találkozásban, kapcsolatban,
az egymásra-vonatkozásban, a közös elmélyülésben.
Így lesz megragadható az evangélium.

A csoport az interakciók tere,
ösztönzést ad és támaszt kínál a megmozduláshoz.

Ami így megmozdul bennem és a csoportban – közöttünk –,
az folytatódik is.

Életünk kontextusa a szöveg.
A szöveg kontextusa az életünk.
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Ebben a könyvben vezetõk vallanak a bibliodrámáról, saját megközelítésükrõl, szándé-
kaikról, arról, hogy mit jelent számukra a bibliodráma. Számot próbálnak adni ma-
guknak arról, mit is értenek felelõsségteljes bibliodráma-vezetésen.

Én végezetül a résztvevõkre kérdeznék rá: Miért jönnek egyáltalán, és miért jönnek
újra meg újra? Mi tetszik nekik, mi okoz csalódást? Mi az, amit csak eltûrnek, azért,
hogy valami máshoz hozzájussanak? Rájuk alig tér ki az általam ismert bibliodráma-
irodalom.

Ez elsõsorban a bibliodráma-mozgalmat jellemzi. Itt emberek jönnek össze, és pénzt,
idõt nem kímélve munkálkodnak, holott elõzõleg senki nem jelentett be semmilyen
igényt, nem elemzett motívumokat, nem értékelt ki célkitûzéseket.

Persze a könyv szándékán is múlhat ez, hiszen elsõsorban a bibliodráma-vezetõk-
nek szánták; az õ továbbképzésük, eligazításuk a fõ cél.

A résztvevõk motivációjára pedig rá kell kérdezni, ez legalább olyan fontos, mint
egy olyan bibliodráma-kritika megfogalmazása, amely a résztvevõt képviseli. E könyv
szerzõi nyilvánvalónak tartják, hogy a bibliodrámában a szöveg az, ami a résztvevõk
orientációját és az életvilágukkal való kapcsolatot megalapozza. Bármilyen érdekes is
ez a fölfogás, a résztvevõk azért mégsem csak a szöveg miatt jönnek el – már csak azért
sem, mert a legtöbb esetben nem is tudják elõre, mi lesz a szöveg.

Engem két szempontból is érdekelnek a részvétel okai:
– Ha jobban ismernénk ezeket az okokat, alaposabban vitathatnánk meg a résztve-
võk és vezetõk közötti szerzõdést, és ezáltal magát a vezetõi szerepet is.

– Ha jobban ismernénk ezeket az okokat, talán meggyõzõbben érvelhetnénk a bib-
liodráma egyházi, valláspedagógiai jelentõsége mellett.

A bibliodrámában emberek találkoznak azért, hogy egy bibliai szöveget a saját éle-
tük számára közösen értelmezzenek – de ez még nem magyarázza meg kellõképpen a
résztvevõk nagy számát. Hiszen éppilyen indíttatással a bibliatanulmányozás bármely
más formája mellett is dönthetnének. Az sem elég, ha a vezetõk megpróbálnak a ma-
guk elsõ tapasztalataira visszagondolni. És az sem elég, ha a résztvevõknek nekiszö-
gezzük a felnõttképzés klasszikus elsõ kérdését: „Miért jöttél ide? Mi fontos neked a
bibliodrámában?” Vannak ugyanis tudattalan okok is.

AZ EVANGÉLIKUS FELNÕTTKÉPZÉS TÁVLATAI

MIÉRT IS JÖNNEK
Gondolatok a résztvevõkrõl

A FELNÕTTKÉPZÉS TÁVLATAI
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Néhány itt-ott fölcsípett megjegyzést szeretnék most közzétenni – résztvevõktõl, ve-
zetõktõl és saját megfigyeléseimbõl származnak –, amelyek kiindulópontot adhatnak a
továbbgondolkodáshoz. A sorrend esetleges.

„Szeretnék valami olyat csinálni, ami a testemnek is jó.”
Napjainkban egyre nagyobb jelentõséget tulajdonítunk a testészlelésnek, a testképnek.
Ez benne van a levegõben, nem lehet figyelmen kívül hagyni. És persze vannak olyan
emberek is, akik még természetes örömmel élik meg a testiségüket – vagy legalábbis
így volt korábban, és ez most nagyon hiányzik nekik. (A bibliodráma-csoportokban gyak-
ran kerül sor részletekbe menõ beszélgetésre arról, hogy ki milyen sportokat ûzött az-
elõtt.) Fitneszteremben vagy a városi maratonon is van lehetõségünk a közös testgya-
korlásra, de ezek mégiscsak magányos élményt nyújtanak. A bibliodráma test- és moz-
gásészlelési gyakorlatai viszont valóságos kommunikációra adnak lehetõséget.

„Hol van máskor lehetõsége az ember fiának/lányának, hogy megmutathassa magát?”
A nyilvános élet egyre inkább teatralizálódik, de az embernek enélkül is, azelõtt is mindig
örömet jelentett, ha megmutathatta magát, ha átélhette, hogy mások szépnek – vagy
épp ellenkezõnek – látják. És minél többet tévézünk, annál áthidalhatatlanabb lesz a
szakadék a látás és a megmutatkozás között.

Igen sokan igyekeznek végtelen gonddal olyanná alakítani külsejüket, viselkedésü-
ket, hogy „emberek közé mehessenek vele” – vagyis valami lényüktõl idegennek adnak
kifejezést. Az ilyen emberben is megvan, sõt nõttön-nõ a vágy, hogy valódi lényével
mutatkozhasson meg, hogy hamisítatlan önmagát fejezhesse ki. A bibliodráma pedig
helyt ad ennek az igénynek, s ráadásul a jelenetek, gesztusos játékok megbeszélésekor
még részletes visszajelzést is kap az ember a megjelenésérõl.

„Idõre van szükségem!”
A megértési folyamat tudatos lassítása, illetve az egész bibliodrámás hét struktúrája
óriási luxust, ugyanakkor ellenállást jelent a mindennapok idõfogalmával szemben.
Olyan szabadságélményt ad ez, amelyet a túlterhelt dolgozók és a más módon túlter-
helt háztartásbeliek egyaránt kívánnak és keresnek. A déli és késõ esti szabadidõ is fontos
része az élménynek, amely ezért inkább a teljes bibliodrámás héten figyelhetõ meg, mint
a rövidebb alkalmakkor.

„Itt szagokról is lehet beszélni”
Az érzéki észlelés a bibliodramatikus folyamatban tematizálódhat, sõt, kell is, hogy
tematizálódjék és bevonódjék az alkotó megformálásba. Sokak számára nagy meg-
könnyebbülés, hogy a hitnek és egyházi életnek ezt a részét is megbeszélhetik mások-
kal, hogy végre tudomásul vehetik a színeket, formákat és szagokat is. Az érzékeknek
szabad megelevenedniük és szabad õket kapcsolatba hozni az Istenbe vetett hittel.
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„A bibliodráma kapcsolatot jelent a modern mûvészettel”
Ez kétszeresen is igaz. Egyrészt sok résztvevõ fedezi föl (újra) saját mûvészi adottságait,
ami büszke és szomorú érzéseket kelthet – hiszen gyakran elnyomott tehetségekrõl van
szó. A bibliodrámában ezeknek is megvan a maguk helye: „Mindenki mûvész”.

Másfelõl pedig a bibliodrámában átélt esztétikai folyamatok sokak számára hozzá-
férhetõvé teszik a modern mûvészetet. Egyszerre csak megértem egy mûvész módszerét,
képet alkotok valamely mûrõl vagy akcióról. Új eszméket, új beszélgetõtársakat nye-
rek. Eddig elérhetetlennek tûnõ üzenetek érintenek meg. Technikákat sajátítok el. Most
már tudok valamit kezdeni ezzel a csak beavatottak számára hozzáférhetõ mûvészet-
tel. A bibliodráma-alkalmak résztvevõibõl általában nem mûvész válik, hanem a mû-
vészetet és mûvészt megértõ, párbeszédre és mûélvezetre képes ember. A résztvevõk él-
vezik, hogy benne lehetnek valami mûvészi és modern dologban, hogy eredetinek, kü-
lönlegesnek és egyszersmind nagyon korszerûnek érezhetik magukat. Érdekes volna
kimutatni, hogyan szûrõdnek le az utóbbi húsz év különbözõ mûvészi irányzatai a
bibliodrámában.

Meghallani Isten szavát
A bibliodráma sokak számára rendkívüli lehetõség, hogy kifejezhessék várakozásukat
és tiszteletüket a Biblia mint Isten igéje iránt. A templomban vagy a Bibliát olvasva
talán már semmi nem érinti meg õket, s ez a mûfaj esetleg az egyetlen lehetõség lesz
arra, hogy mégis megerõsíthessék hûségüket és figyelmüket az Isten szava iránt.

„Annyit beszélek itt, mint soha másutt”
Más egyházi jellegû összejövetelekhez képest itt egészen más a csoport hierarchiája. A
test- és mozgásgyakorlatoknál a bõbeszédûeknek is hallgatni kell, a beszélgetéseknél
pedig a figyelem képessége a legfontosabb. Sokak számára megdöbbentõ élmény, mennyi-
re híján vannak ennek az adománynak. Így az egyes résztvevõk olyan helyzetbe kerül-
hetnek a csoportban, amilyenbe soha máskor. Ez pedig tehermentesítõ, gazdagító él-
mény lehet.

Van valami kalandos is ebben a dologban
Az esztétikai kommunikáció, az ellenálló szöveg, a folyamat nyitottsága a biblio-
drámának valami eredeti, egyedülálló, kockázatos és valódi jelleget ad, avagy hogy
pedagógiai nyelven fejezzem ki magam, magas élményértéket és elevenségérzetet.

Bizonyosan még sok okát lehetne találni annak, hogy valaki miért adja a fejét bib-
liodrámára. Szerintem ez a bibliatanulmányozásnak egy különösen modern formája,
amely támogatja a szubjektivitást, kapcsolatot teremt a megismerés és az élet új lehe-
tõségeivel, és segít megtalálni saját történetünket a keresztyén hagyomány hátterében.

A FELNÕTTKÉPZÉS TÁVLATAI
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Else Natalie Warns 1930-ban született. Göttingenben és Freiburgban tanult mûvészettörténetet,
színháztudományt, régészetet és filozófiát. 1970 óta dolgozik játék- és drámapedagógusként –
a soesti fõgimnáziumban kezdte –, 1980 óta vezeti a Bethel színházi mûhelyt. Tanult test- és
mozgásészlelést, mozgásmûvészetet, zenét, maszkkészítést és álarcos játékot, álom- és gestalt-
terápiát, szupervíziót. Továbbképzésben tanít lelkészeket és tanárokat, 1981-tõl 93-ig a bielefeldi
egyetemen is tanított. Bibliodráma-tanfolyamokat 1975 óta vezet és Heinrich Fallnerrel együtt
1989 óta vezeti Bielefeldben a bibliodráma-vezetõi és tanácsadói minõsítõ tanfolyamot.

Publikációi, többek között: Die spielende Klasse, Ideen, Vorschläge und Texte für Schule und
Gruppe, Gelnhausen/München, 1981; Spiele zum Thema Dritte Welt, Bde. 1. und 2., Gelnhausen/
München, 1981; „Dritte Welt” – erfahrbar, Reinhold Hemker/Else Natalie Warns (Hrsg.), pad,
Pädagogische Arbeitsstelle, Dortmund, 1986.

Heinrich Fallner 1947-ben született, és kiképzése után 1971 óta dolgozik diakónusként Soest
egyházkerületben. 1975-ben elvégezte a kommunikációs tanácsadó képzést (Remscheidi
akadémia), 1978-ban pedig a szupervizori képzést (Münsteri katolikus akadémia). Képzettsé-
get szerzett különbözõ test- és mozgásterápiás irányzatokban és a tanácsadás terén is (P. Watz-
lawick – G. Baetson). Tagja egy Bálint-csoportnak. 1987-ben gestalt-terápiás tanácsadói minõsí-
tést szerzett.

1981-tõl 1991-ig vezette a továbbképzéseket a Vesztfáliai Nazareth Diakónusintézetben,
Bielefeld-Bethelben. Itt dolgozta ki Else Natalie Warnsszal együtt a lépcsõzetes fölépítésû bib-
liodráma-képzést és a bibliodráma-vezetõi minõsítést.

1982 óta vezeti a remscheidi akadémia szupervíziós képzését. 91 óta szabadfoglalkozású
szupervizor, bibliodráma-vezetõ és szerzõdéses fõiskolai oktató.

Publikációja, többek között: John/Fallner: Handlungsmodell Supervision, Mayen 1980/Hille
1993.

Eberhard Warns 1927-ben született, a második világháború végén még részt vett a harcokban.
Késõbb evangélikus teológiát tanult Bethelben, Göttingenben és Tübingenben. 1955–63-ig a
Vesztfáliai Evangélikus Egyház hitoktatási tanfelügyelõje és vezetõ vallásoktató, 1963-tól parókus
lelkész, 1970-tõl pedig egyetemi lelkész és oktatásügyi elõadó Soestben. 1980 és 89 között lel-
kész és intézményvezetõ a Vesztfáliai Nazareth Diakónusintézetben, Bielefeld-Bethelben, töb-
bek között a továbbképzésért felelõs.

Nyugdíjazása után a lépcsõzetes fölépítésû bibliodráma-képzés és minõsítés résztvevõje és
teológiai tanácsadója.
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Publikációi, többek között: Kleine Gruppenpädagogik, Gelnhausen, 1961; Das Studium bib-
lischer Texte in der Jugendarbeit in: Meisel/Warns/Weyer: Gottesdienst, Andacht, Bibelarbeit,
Wuppertal 1964; Evangelische Schülerarbeit in 100 Jahren, Wuppertal, 1983; Wir predigen nicht
uns selbst, Bielefeld/Bethel, 1989.

Heinz-Hermann Brandhorst 1943-ban született, evangélikus teológiát tanult Bethelben és Göttin-
genben (Dr. theol.), valamint neveléstudományt és szociológiát Bielefeldben és Göttingenben
(M. A. rer. soc.). 1975-tõl asszisztens a szisztematikus teológia és valláspedagógiai tanszéken
Bielefeldben. 1983-tól lelkész és teológiatanár a Vesztfáliai Nazareth Diakónusintézetben,
Bielefeld-Bethelben.

Beszélgetésterápiás, gestalt-terápiás és NLP-továbbképzéseket végzett, 1984-tõl a lépcsõ-
zetes fölépítésû bibliodráma-képzésben dolgozik, 1991-tõl bibliodráma-vezetõ a villigsti peda-
gógiai intézetben.

Publikációi, többek között: Lutherrezeption und bürgerliche Emanzipation, Göttingen, 1981
(Tokio, 1993); Luther und sein Werk im Urteil von Karl Marx, Wort und Dienst, Bethel, 1983;
Seelsorge und Ethik, Zeitschrift für Ethik 28/1, 1984.

Uwe Bermann 1956-ban született, nevelõ és diakónus, szakterülete a szociál- és miliõpedagógia.
Egy diakónusintézmény csoportvezetõje és helyettes vezetõje. 1991-ben végezte el a lépcsõze-
tes bibliodráma-képzést.

Anne Held 1956-ban született, ergoterápiát tanult, 1980-tól diakónus és valláspedagógus. 1990-
tõl pedagógiai munkatársként dolgozik az evangélikus felnõttképzésben. 1983-ban végezte el a
lépcsõzetes bibliodráma-képzést és a bibliodráma-vezetõi minõsítést. Ma bibliodrámás work-
shopokat és heteket vezet, valamint bibliodráma-színházi akciókban vesz részt.

Annegret Möser 1956-ban született, katolikus teológiát tanult Bochumban és Münsterben. 1980-
tól a hardehauseni katolikus ifjúsági intézmény munkatársa, 1985-tõl pedig szabadfoglalkozá-
súként tevékenykedik az egyházi felnõttképzés területén.

1992-ben szerezte meg a bibliodráma-vezetõi minõsítést, workshopokat vezet és a katoli-
kus hitoktatók számára létesített bibliodráma-képzés felelõse a paderborni érsekségben.

Dietrich Redecker 1938-ban született, evangélikus teológiát tanult Marburgban és Heidelbergben.
1966-tól lelkész, elõször Hessenben, 1969-tõl pedig az „EkvW iskolaszolgálatánál”; 1976 óta
tanügyi elõadó a hattingen-witten-i és a schwelmi egyházkerületben. Továbbképzéseket vég-
zett a jóga, különbözõ test- és mozgásészlelési irányzatok, valamint a témaközpontú interakció
(TZI) területén. 1986-tól a WILL-International tagja, és bibliodramatikus munkát végez, elsõ-
sorban egyházi és iskolai keretek közt. 1991-tõl bibliodráma-vezetõként a villigsti pedagógiai
intézet munkatársa.

Elke Schwerdtfeger 1956-ban született, evangélikus teológiát tanult Bethelben, Tübingenben és
Göttingenben. Dortmundban a telefonos segélyszolgálat munkatársa volt. 1987-tõl parókus lel-
kész Hagenben. 1981-ben klinikai lelkigondozói végzettséget szerzett. 1991-ben kezdte el a
lépcsõzetes bibliodráma-képzést, 1993-ban szerezte meg a vezetõi minõsítést. Bibliodráma-
szemináriumokat vezet teológiahallgatóknak és az evangélikus felnõttképzés keretében.

Wolfgang Wesenberg 1950-ben született, evangélikus teológiát tanult Berlinben és Lipcsében.
1987-ben szerzett doktori fokozatot Lipcsében. 1979-tõl parókus lelkész Berlinben. 1983-tól
asszisztens a berlini Sprachenkonviktban, 1987-tõl docens a berlini Burckhardt-házban. 1984-
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tõl vezet bibliodrámás heteket Else Natalie Warnsszal és Ruth Passauerrel. 1988-ban végezte el
a bibliodráma-képzést, azóta pedig maga is a képzésben dolgozik Bielefeldben, Potsdamban és
az iserlohni evangélikus felnõttképzésnél. Bibliodrámát vezet a BibliOdrama Munkaközösség
keretében (O=Osten Deutschlands, Kelet-Németország), Berlinben. 1993-tól a berlin-branden-
burgi Evangélikus Felnõttképzési Munkaközösség gazdasági vezetõje.

Publikációja: Bibliodrama. In: Die Christenlehre, 43/1990.
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