
nista az, aki ilyen k6pess6gek n6lkiil, az 6nismeret teljes
hiinydval szeret szerepelni, puszta tolakodisbol, hifisig_
b6l -vagy, ami nem ritka -szorong6sb6l, amelyet mi_
gamutogatissal grdzle.Ezeket a gyerekeket azonnal fel-
ismerhetciv6 teszi az 6lland6, minden szerepre val6 je-
lentkez6s mellett a dekoncentr6ltsig, rossz iogalmazis,
gyenge j6$6Knt6nia. Visszaszoritisuk fontoJdolog: az
osztily pontosan tudja, mit 6rnek, 6s eluralkodiisulkal
devalvilnik azigazinj6l j6tsz6kat. Nem lehet cjket sze_
r"p-"9lkiillugryi, vilrigossi kell azonban tenniink, hogy
csak kisebb feladatok megoldiisdra alkalmasak 6s ni
grobb szer6nyse_ggel t6bbre menn6nek a kd,zv6lem6ny
elrjtt is. Az osztiiy,,6rtelmis6gijei" term6szetesen na_
gy-on sotat profitiltak a j6t6kokb6l (a k6r legkiemelke_
dcibb k6pessegii kisfifr k<iziil az egyik t<irt6n6iz, a m6sik
rendezci szeretne lenni), a drintrj k6rd6s azonban az volt,
vajon a lemarad6kkal, a g6tliisos, nehezen sz6lal6kkal
niremegriink?

. .Kdriilbeliil 3-4 olyan ryerek van az osztr{lyban, aki az
elxiiddk t6megeslelkesedese ur6n ki6llt a j6t6tU6t. Nagy
meglepet6semre, a nem tcjrt6nelmi t6m6jf improvizici_
6kban - az 6v folyamiin h6rom ilyen 6ra volt _ cjk is szi_
vesen, tigresen tev6kenykedtek. Minden, ami tantdrgy_
gyal, tanulnival6val 6llt dsszefiigg6sben, minden kon_

ELODN6RA

Ugran ki ne tudni eUftszani, hogyan kiiti meg egy
|ispr.erek 1 c iyniffiz'jilt? Kicsit suta ui;ar*ar fty;tre;-t<e{i.eqf _filtivvagy val6s6gos madzaggil _ nem trit bo-
nyolult feladat. Val6ban: csat<hogy minek elj6tszani egy
kisryereket, amint sut6n k 6ri a cip6ffiz6j6t?'

A drimajit6kot, melynek egr ilyen kis syakorlat 16_
sze lehet, arra ,,taliiltiik f<iI", hogy 6letismeriire, viselke_
d6si m6dokra, konfliktusmegold6si lenetdr6Rekre tanit_
sa a benne r6sztvevciket. S ha ebb6:l indulunkkl, a fentij6_
t6k m6r nem is lesz olyan kd,nnyii. Mert: ki ez a kisgyer&?
Anyuci-apuci kedvence, akit sziilei m6g iskol6skir6ban
is megkip..gllek a cip6pertli megk<it6i6nek bonyolult
miivelet6t6l? Vagy alkoholista aprika otthagrta, hijszolt
an- yuka siirgette, korav6n, zaklatott tig;retl&ke, aki k6t_
s6gbees€tt biintudattal igyekszik megilnni, amit virnak
tole, amit6l csak m6g jobban ri'rszebogozodik az engedet_
len madzag - 6s a szorong6 gyerek idegrendszere? M6r
ezen a ponton is az 6let igazi m6lys6geibe pillant bele a j6_
t6_k vezet6je - a dr6mapedagogusi csetlkvO r6szeseiv6
vrilnak e drriminak a szereptcik - a dr6ma i6t6k r6sztve_
v6i: tdbbnyire gSrerekek, fiatalok

- -A kgll6k6ppen 6tgondolt, megtervezett, el6k6szitett
drimajit6kban ki-ki akarva-akaratlan dnmag6t, tulaj_
don probl6m6it jeleniti meg, de mivel a drfuaj;t6k par;_
nerrel - partnerekkel - folyik, probl6n6 i6r; kiil<inf6le
reakci6kat, megold6si vdltozatokat fog kapni, s ennek
megfelelcien fog maga is tovibbreag6lnl S na a fit6t be_
Iejezt0vel mindegyik vf.ltozatnak _ imm6r kdliisen _
megkeressiik az €rteln6t, iizenet6t, akkor biztos, hogy
valami fontos ismerethez jutunk mindenki tanult vala_
pit 9grygnbol a m6sikb6l: talflkozott egy m6sfajra, az
6u6t6-l- elt6r6 probl6mal6t6ssal, visekedZsi atti tfiddel,
6si alkalmssint meggondolkoztatja, s amellett, hogy el_

DAVID DAVIS TANITASA
- Drfmatandri tovdbbk €pz€sFdton -

centr6ci6s kdtelezetts6g riasztotta dket. Nekik keveset
segithettem. Hatalmas energialekdt6st jelentettek a
destruktiv-agresszivak, az cj hatiisuk kiegyensirlyozis6t,
az eg6sz 6vi zavartalan elcirehalad6st {z osztilyfcjn<ik
gyakori - bir n6ma - jelenl6te biztositotta. X"azUttit<
nem eglnek viszont val6di felszabadulist, nagyszerii ki_
6l6si lehet6segetnyrijtott a j6t6k, a szerepl6s:imig akol_
lektivmunka tartott, minth ogy j6l6rezt6l magukit, hoz-
z{szel(diiltek a tcibbiekhez. 

-

A legt<ibb gondot tal6n az a n6pes csoport okozta,
amelyik be-beillt ugyan a j6t6kba, de csak nigyon test6_
re szabott vagJi nagyon apr6cska feladatot, eoiaokod,i_
si terhel6st nem jelentci szerepben. Er6ltef6ssel hi6ba
pr 6bilkoztam, csak n agyobb ell eniill6sba kerge r rem
ciket. igy k6nytelen voltam minden alkalommal sz6.muk_
ra ktil<in kispekul6lni azt a kicsi, de nem hamis feladatot.
amit kis kelletciz6s ut6n elviillaltak. K6t_h6rom olyan
gyerek is akadt az osztilyban, akik sz6m6ra a jil6kok
hozt{tkyegaz 6vek 6ta hi6ba v6rt siker6lm6nyt. 6k, az
egy6bk6nti t6rstalanok, az oszt6.l-y kivetettjei, "tr.i p"r"-
tcjl kezdve 6rezhett6k, hogy salmitok r6juk, becstildm
6ket, 6s nem. tett bele egy f6l 6v, szereposzi6si manipul6_
clormmat eltsmertseget szerezhettem nekik t6rsaik k6_
z<itt is.

t6,lti az e_gyiirtj6tszis 6r<im6vel, szinte 6szrev6tleniil gaz_
!^.9r., i9 6lm6nyvil6gri r, em berismere t6t - eg6sz szim6 _
lyis€,96t.

^, 
h -,ly:l a j6ldrgondott, megtervezett dr6maj6t6k?

s hqlyan keil megfelelcien elcjk6sziteni, fel€piteni 6s irri_
nyitani?

F t-Flqtu egr h6ten keresztiit harmincegyn6hriny
gyakorl6 drimatan6r a cimben jelzett kurzuson.

A magyar dr6mapedagogu-sok tavaly ismerkedtek
meg David Davis-szel, a biiminghami'polytechnikai
Egyetemen miik6d6 dr6 mapedalog us_k6pi6 kdzpont
E!4lt6j6v al, a Nemzetk<izi Dninii.d"gog iu i tar*"ag
tirselnrik6vel. A Magyar Dremapedag;g;ai Trirsasii
szem6lyes ismerets6g r6v6n keriit t t<lpcsita-tba vele s hiv_
11 

-, ",9 hugyominyos szentesi t6boriba, ahol a k6tnapos
rqlnu(ozas csak arra volt el6g, hogr f6lm6rhessiik van
mit tanulnunk t6le, s hogy megsziilessen az idei egyhetes
ny6ri tanfolyam terve.

Miben kiiliinhizikDavid Davis m6dszere _ Dorothy
Heathcotedrimapedagogiai iskol6ja _ att6l, amit ama_
p,gr Onfmlfieaagogia eleddig k6pviselt, amit alapvetcien
(b6r nem kiz6r6tag) angoGz,{sz p6ldr{kb6t szakiro_
dalomb6l, illetve Mezei E_y6nak, a drrimapedagogia ma_
gyarorszigi meghonosit6j 6nak 6s n 6 k<ivet6iiel eh6_
lelia;rakorlati inspir6ci6iMl drimatan Lraink azetmrilt
I 5-20 6vben kialakirottak 6s grakoroltak? Mit<jl 6reztiik
az eg(sz hetet, szinte minden perc6t reveliici6nak? Az
igazi revel6ci6: r6ismer6s_eg;r r6gi igazs6gra valamely fj
iqazsil,gf 6ny6ben. Hiszen Divis jit6lainai sok mo7;rana_
L{t kiikin-kiit6n ismertiik, 6ppei igy vagy hasonl6k6ppen
alkalmaztuk_ gyakorlatunkUan, csahigy: aromiz6.iva,
gyakran <incelk6nr (persze igy is rengeteglfr zitiv6rt6kkel
es.eredrn ennJel ), an6lktil, hogy pontosan elhelyeztiik
volna e mozaikokat a dr6maj6t6i<-iolyamat es6sz6ben _
s itt folyamaton 6rthetiink egy-egylgys6geT (fogtalto_
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zist, egy:egy drimajit6k-helyzet kidolgoz6s6t), Ae a
dramatikus nevel6s eg6sz€t is. David Davis modszere ko
hercns rendszer. Ebben a form6j6ban - sz6.munkra
legaldbbis elciszor - tudomfny, amelynek elsaj6titisa

- nelkiil a m6goly tehets6ges dr6matan6rt is kudarc fenye-
geti. Davis a drimrlt nem mint cselekvest, akci6t helyezi
k<izeppon tba, hanem min t f ol yamatot : az igazslg f elt6-
rul6s6nak folyamat6t. A dr6ma a maga konfl iktus-l6nye-
g€vel az 6let koncentr6,lt lek6pzcid6se, s a dr6maj6t6k a
kiikintxizci 6lethelyzetek pontos kdrtilj6rrisira es a dr6-
ma f ormal szabdlyol nak engedelmeskedci megold6s.ira
kin6l lehet6s6get. Davis drimaj6t6k6rban a forma nem
cdl, dea tartalom artikuliil6diisinakelengedhetetlen esz-
k<ize. S ezeknek a felt6teleknek a legkisebb helyzetgya-
korlat (l6sd ciprifiizri megk6tese) is csak akkor felel meg,
ha.pontosan ismerjiik a cselekv6s okalt, a benne vagy
m<igdtte rejlci szdnddkot, a megval6sul6sa ftjriban 6i-6
lehets6ges akaddlyokat, s v6giil felismerjiik - felismer-
tetjtk - a les z6rhet6, 6ital6nosithat6 tanulsfgokat. fgy
jrir e-lDavis magdval a dri{mapedagogia+udominnyal ii.
S j6llehet Anglia tirsadalmi val6siga nehezen veihetcj
dsszea mi6nkkel, figy tetszik, azokok,melyek a pedag6-
gus-t6rsadalom egy rlszlt a drimapedagogia fel6 fordi-
tott6k, s a c6lok, melyeket 6ltala el6rni kiv6n, ott is, itt is
igen hasonl6k a tekint6lyelvii iskola m6g az optim6lis
csalildi-anyagi k<iriilm6nvek kiizt 6lci gyerekbril is a fet_
ndtt vil6g hierarchi6j6ba be6piilni k6sz individualistdt
nevel, a t6rsadalom sz6l6resodr6dott, rigrnevezett h6t_
r6nyos helyzetii fiatalokat pedig m6g inkibb a perif6ri6-
ra taszitja, szembeforditva Sket - olykor sz6lxis6ges
form6ban - nemcsak a t6rsadalommal, nemcsak k6z-
vetlen kdrnyezetilkkel, hanem ami a legrosszabb: rinma_
gukkal. A drdmapedag6gia elsdsorban szem l6let, hoz_
z{6ll6s. A drrima - mondja Davis, s valljuk magunk is -
a demokrdcla gyakorldsi{nak legjobb rirja-, mert _
szemben mis miiv6szi form6kkal: a fest6szettel. k6lt6_
szettel, xit bizonyosform Libanazenlvel is- koilektfv
cgytlttm0kfi6sben val6sul meg, csakis erym6sra fi_
gyelni 6salkalmazkodni rud6, m6rlegelni6s dOnteni k6-
pes emberek k6zih megegyez€sdvet jd,n l6tre 6s mrik6_
dik. A dr6m6ban emberek tal6lkoznlk emberekkel: a
drdmajdt6kban a ryerekek (fiaralok) mintegy j6t6kban
tanulj6k meg, hogyan fordithat6k e tal6lkozGok rinma_
guk 6s k6z<issegiik 6piil6s6re, s e z ak6su6g6,form6lod6
ismeret felncitt korukra az igazsigra fog6kony, az embe_
ri jg9!19 

{z6keny, (passzivabb vaglr attivabb) cttoyen
attlt0dd6 6rlelci<1ik. Hogy ezr eddig is tudtuk? Hogy a
dr6mapedaglgia ez6rt talilt oly lelkes kdvetdkre s i.6rt
viltott ki annyi ellen6rz6st, ez6itiitkdzdtr olykemdnyfa_
$tba.tvtagygorsz6gon? Vat6ban. De rirk{n 6ltiik meg
ilyen intenzit6ssal, ennyire saj6t 6lm6nyk6nt, mint eza_
latt az e,gy h6t alatt. Az a kisz6mitott i<ivetkezetess6g,
amellyel Davis v6gigvezetett benniinket iskoldja 6llomi-
sai", eg6sz j6t6hezet6i tudatoss6ga, pontosao kcivethe_
t6 celir6nyoss.4ga, 6nkorrekci6i, m;tyek ok6ba 6s gondo_
latmenet6be mindig beavatott benniinket olyan dr6ma_
trn6r-mintit 6litott el6nk, melyet nem lesz kdnnyri kii_
verniink (i6.llehet eddig sem hittiik, hogy k6nn1.ri j-6 o16_
matan6rnak lenni). Att6l a m6lys6gesloterantiaiOt pe_
dig, mellyel 6rtetlenked6seinket, olykor akad6koskod6_
sainkat fogadta, t<ibbs6giinkben m6g tanitv6nyaink k6zt
is th,it m6g_egym6ssal szemben; messze vagrunt.

Fz teh6t a do.le elvi r6sze. Sok izgalmisat kaptunk
azonban az elm6lethez szorosan kapcsol6d6 gyatorlat
ter6n_is. Mindj6rt a kiindul6sn6l: Divisn6l aJet6tot "
gyerekek kezdem6nyezik, 6k,,rendelik meg". G-ondoljuk

csak el, mekkora felk6sziilts6ggel kell rendelkemie, s
hozai milyen rugalmasnak 6s kreativnak kell lennie a
drdmatan6rnak, hogy megfeleljen egy ilyen kihivisnak!
Pillanatok alatt fel kell m6rnie, milyen stereotipia-vesz6-
Iyekkel j6rhat a j6t6k, amelyet a gyerekek v6laiztottak. S
azonnal k6szen kell dllnia a terynek e stereotipi6k kiolt6-
s6ra. L6ssunk egy peld6tl ,J6tsszunk cowboyosat!" -
mondja David (rigy ttint, hamar megszokta magyaros fa-
miliaritdsunkat, amely abban is megnyilvinult, hogy
kezdett6lfogva keresztnev6n sz6litottuk), s harminc til
n6r ugrott egyszerre a felboritott sz6kek fedez6k6be vagy
pattant az 6gnek mered6 sz6kliibak nyers6be s kezdeit
csigikil tiizelni. H6t ez a stereotipia. Es ezlaz, ahogy nem
szabad j6t6kot kezdeni. Cowboyosat akarunk jr{iizani?
J6. Akkor most nevezziik meg a cowboy 6let6nek h6rom
legfontosabb t6rgy6t. Azetitt is j6tszottunk t6rgyj6t6-
kokat! Term6szetesen azoknak is megvolt a magu[6rtel_
me, nevelci, k6szs6gfejlesztcj hat6sa. Most azonban a t6.r_
gyakkal val6 jltlkrij dsszefiigg6sbe keriilt. A kdvetkezcj
feladat ugyanis ez volt: ,,cowboyok, t6rjetek nyugov6ra!
Itt kinn a pr6rin, sok sz6z m6rfdldre minden lakoit helv-
t6l. Hirom legfontosabb tiirgyatokat pedig h elyezz6tekel
magatok k6,riil!" S ahogymegn6zttik egrm 6s pozitur6j6t,
m6r <isszegezhettiik is a cowboy legfontosabb tulajdon_
_mqait: hogy 6lland6an k6szenl6tben 6ll, r6sen van, hogy
le kell mondania minden k6nyelemrcil, hogy j6ban kdil
lennie a term6szettel6s igr tov6bb. Megtaliftuk a szerep
,r16rydit< Oimenzi6jit", s ezzel megoltiik a stereotipidi.
Allvfnyozlsnak nevezi D. Davis €zt a m6dszert: a cs€_
lekm6nyt, mely 6nmag6ban nem bir jelent6ssel (6sd a ci-
primegk<it6ses peld6t), sok-sok mozz;rnattal,,6llv 6ny oz-
zuk kd,riil ": nemcsak t6rgyakkal, nemcsak a szerepl<i-k 6l-
talfnos jellemz6inek 6sszegnijt6s6vel, hanem m6g sok
m6s eszk6zzel: a cselekm6ny el6zrndnyeinek fel6;6ni_
val, a helyszin rajzival,&rendez6s6vel,,,belak4s"{val", a
szerepl6k 6let6hez tar toz6 szem6lyek figur6j6nak kidol_
goz6s6val, amiben szerepet kaphltnaft6rgyi kell6kek,
egy-egr napl6t6red6k,lev6l vagy m6s ir6sos feljegyz6s, a
miiv6szi sririt6s olyan szimbolikus eszkdzei, minia moz_
dula t, a p6z, a tekintet, a mimika, egy-egy kulcsfontossii-
g[ helyzetet vagy fordulatot r6gzit6 kimlrevitett 6ll6k6p
s m6g felsorolhatatlanul sok, kreativ v6giggondol6si
ig6nyl6 mozzanat. Mindennek t6nyege peAig iz, hogy a
i|tsz6-kezdettcil fogva ne dnmag6val, hanem a szereppel
fog;lalkozzilk, addig menjen egyre m6lyebb." a szeripl6
9njep,, mig egdszen megszabadul a kiilirilleges s6m6ki6l
6s ,,beletal6l" a szerepbe. Ezek az eszk<izdk teh6t arra
szolg6lnak, hogy a j6tsz6t - Davis sz6haszn6lat6val 6ve-,,besegits6k" a szerepbe.

_ E besegitd eszkdzdk k6zt kittintetett helyet foglal el
Davis rendszer6ben a tan6r beldpdse a J6t6liba, aminek
6 kilenc alaptipurit sorakoztatta f<il, s ha nem is mind_
egyikgt j6tszottuk vegig, valamennyibe belek6stolhat_
tunk. V6gigj6tszottuk viszont az firzelml6t6l6sbe val6
besegit6s n6hiiny izgalmas m6dszer6t, s aztfunmeg6lhet_
ttik, mik6ppen befoly6solhatja, hogyan l<iki elcjre a dr6_
m-ai cselgkm6nyt az akadily s h6nyf6le kiutat kin6lnak
a ktil<inf6le szem6lyis6gek s a bel6liik fakad6 helyzetek.
Izelit6t - sajr,ros csak nagyon kicsit - kaptunk az ,,el_
nyomottak szinhizhnak" nevezett f6rumszinhiizi for_
m6bol, ahol mindenki kipr6bilhatja a maga 6tlet6t, ver_
zi6j6t,-a cselekm6ny ak6rh6nyszor megfoidithat6 ilyen
vagy olyan irilnyba, visszavihet6 egy kullspon tig, s onnan
tovdbbj6tszhat6 rij elgondol4sban: ez teh6i val6iban a kd_
z6,s gondolkodf s 6s k<iz6s alk ot6s szinhilza.
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Ery napot szentelt D. Davls az oktat6sban alkalmaz-
hat6 drimaj6t6knak, melynek persze a szaktan6rral valo
szoros egyiittmiikrid6sben kell(ene) megval6sulnia. Ki-
pr6hiltunk egy-egypeld6t dramatikus fizika, f6ldrajz 6s
t6rt6nelm 6r6ra. Hogy a matektanitiisban is lehet drama-
tikus m6dszert alkalmazni, azt mir csak becsiiletsz6ra -
s a h6rom megg;r6zii 6ra xlapjitn - hittiik el Davisnek. Az
eg6sznapos munkinak nem kev6sb6 hasmos kiegdszitcii

DEBRECZENITIBOR

voltak az esti videobemutat6kDorothy Heathcote-r6l 6s
munlc{j6r6l saz 6jszak6ba nyfl6 besz6lger6sek az angliai
dr6matan6r-k6pz6sr 6l,valamint k6z6s, illetve nagyon is
saj6tos gondjainkr6l. Csak zir6jelben, nehogy iinne-
pront6legyek kedvem volna megk6rdezni, vajon hiiny
munklltat6 tartotta el6g fontosnakezt az egyediil6ll6an
hasznos tov 6bbk6pz6st, hogy megf inanszir ozza egy -kilt
pedagogusnak a r 6szv 6telt?

A KIURESEDo TEMPLOM

- Rtigtiinztitt drimajit6k a Nagykcir<isi Reform6tus Tanit6klpzoll. 6ves hallgat6ival -

-foglalkozds-leirds -

Eldzmdny: A tand,r 6s tanitv6nyai egy f6l6ven 6t tar-
t6, heti k6t 6r6s dr6mapedagogiai speciilkoll6gium fo-
lyamat6ban 6s eredm6nyek6nt drkeztek el odiig, hogy
arra gondolhattak ldtrehoznak egy ,,improvizativ dr6-
m6t", szoci6ldramatikus fogantatisrit, olyat, amelyben
- 6tt6telesen term6szetesen - 6rzelmileg 6k maguk is
6rintettek. A hallgat6k - rem6lhet6en - m6r rendel-
keznek az eff6le dr6ma l6trehozilsfuhoz n6lkiil6z_hetetlen
elm6lyiil6s 6s ciszinteseg k6pess6g6vel.

A tan5.r a foglalkozist meg el6z6 61 6n megemliti, hogy
szivesen felvetn6 egy improvizativ drima t6mrij6ul: mi-
k6nt csappant meg a reform6tus hit6let falun, mik6nt
pirtoltak el a hivek az istentisztelettdl. A lfnyok a t6m6t
fontosnak tartj6k, mivel olyan kriziissegekbril lrkeztek
- t6bbnire reformdtus csal6dok gyermekei - ahol az
emlitett jelens6ggel folyamatosan taliiftoztak. Ot ma-
guk a Nagykcirdsi Reform6tus Tanit6k6pz6&na tanit6i
vegzetts6g mell6 a hitoktat6i vagy a k[ntor szakot is fel-
vett6k. A tanfr illet6kess6g6t is elfogadj6k, tudj6k r6la,
hogy reformdtus tanit6 csal6db6l szirmazik.

Pedagdgla cdl: - Legren bizonyossilgprobl6mame-
gold6 6r z6kenys6giikr<il, mordlis d<int6siikrdl 6s kreativi-
tisukr6l. - Kapjanak modell6rt6kri metodikit konflik-
tushelyzetek feldolgozis.4toz, az6ltal, hogy maguk is v6-
gigi6tszanak e$/et. Ezt.

A foglelkoz{s menete:
Azon a bizonyos okt6br 2-6n,ahogy szokis szerint k6-
riiltilt6k a termet 6s a szok6st6l elt6rrien a f6ldrefektetett
fekete Uibl6t 6s a mell6 helyezett kr6tAt is, a tan6r mon-
dand6jit a kdvetkezcikkel kezdre:
Nrrnltorkdnt:
- Mi akik ittiiliink, egyKlskdrnev6 8O0lelkes reform6-
tus kisk<izseg lak6i vagrunk. Mds egyhiz a faluban nincs,
csak ez. Olyan telepiil6s a mi6nk, ahollvszinadokon ke-
resztiil a reformitus vallis 6s egrh 6z sztbilyozta az 6le-
tet. A kdzs6g lehet Szabolcsban vagy Tntdban, h{rhol,
ahola kistelepiil6s szerkezet jellemz6 a t.ijra.
Jftdkmesterkdnt:
- Ittvan el6ttiink ez a t6bla, rajzoljukle a kiizs6giinket,
ahol lalcunk. Mindenki jeldlje be, mif6le k6zint6zm6ny-
16l tud a faluban, mi az amit 6 fontosnak tart.
A rajzot fuangos besz6ddel kis6rik. Egyenes a Fd utca. A
!6-ren van a templom, mellette az iskola. M<ig6tte E pap-
lak. A templom mellett a kocsma. A polg6rmesteri hivl-

Iddpont: okt5ber 2.6s 9.
Ideje: k6tszer 90 perc
R6sztvevcik szilma:8 illetve l0 hallgat6

tal r6gi osdopos 6piiletben van. Van posta 6s tsz iroda.
H6rom mell6kutca isnyilik. Az 6szakkeleti hatiird6li lej-
tcijri, dombos, szcikis, m<igotte erdci. A falu nyugati r6sie
sik, szint6f6ld. Bejeldlik a temetcit 6s a vegyeikereske-
d6st. Afalun dtkfiszik egy patak, fdlote hid. A t6j idilli.
Orvos, grogyszertdr csak a szomszdd k6zs6gben.

Alogy kesziilt a t6rk6p, egyre inkibb 6rezh et6v6vilft,
hogyrnagukhoz form6lj6k Kisk6rt. K6s6bb pedig, hogy
felelciss6get 6reznek 6rte.

Narrdtorkdnt:
- SajnosKisk6r fogyatkoz6kdzs6g, sokat ismakaz em-
berek, g;rakori a lop6s is, a templomba kevesen j6rnak,
annill tdbben a kocsm6ba. Megcsappant a konfirmrll6k
szi.ma is. Csak a keresztel6s, eskiivci 6s temet6s zajlik a 16-
gi szertart6s szerint.

JCtdkmesterk6nt:
- A jelenl6v6k, akik megalkottik a falut, helyezkedje-
nek egy iltaluk elkflpzelt kiskdri lakos szem6lyis6g6be,
mutatkozzanak be a kdzosseg el6tt, hogy hivj6k <iket,
h6ny 6vesek, mi a foglalkozisuk, mit lehet tudni csal6di
iillapotukr6l, hol laknak a faluban. Ez ut6bbit iel6lj6k is
meg a t6rk6pen.
Ki kinek tudta magit elkepzelni a j6t6kkimenetele szem-
pontj6b6l meghatiroz6rrak bizonyult. A tan6r maga is
szerepbebfjt, shogy irinyithassa a j6t6kot, a lelk6sz;ze-
repk6r6t iiltritte magiira. S aztln sorban a t6bbiek. Egres
szfm els6 szem6lyben mutatkozott bemindenki. Mi most
csak a bemutatkoz6s summ6j6t kdz6ljiik:
-Alelk6sz 52 6ves,3 gyerekapja. T6bbmint 20 6vefun-
96l Kisk6ren. A hatalommal nem iitk6z6tt, a piispdk rir
intenci6i szerint tette a dolgit, akk6nt ahogy Ady irta
,Nem oly nagyon hajriz, nem oly nagyon ieszket". A
rendszerviltozis ut6n lelkiismeretfurdaliisa t6madt, te-
hetett volna t6bbet is a ny6j6rt.

; A fglkesz leles6ge l0 6wel fiaralabb a f6rj6n6l, maga
is teologiai v6gzetts6gli. Itt azonban csak kintori teend6-
ket l6t el. F6rj6t mindig is tisztelte s elfoglalta mag6t a h6-
rom gyerek nevel6s6vel 6s a kerti munk6val. Most m6r
tribblenne az ideje, hogy a gyerekek kirdppetnek.
- 

-l !*4lg.asszony egdttal a korcsm6ros feles6ge,
mellesleg k<inyvtdros. Azegyhilzdolg6t ink6bb csak ad-
minisztrative int6zi.


