(2. évfolyam), de harmadik üzenet

Kedves Timóteus-társak!
Pünkösd táján a Lélek szót kér, indít, és lendületbe hoz. Ahogy a pünkösdi rózsa bordó-fehérrózsaszín szirmait varázsütésre bontja szét a napsugár és viszi a májusi szellő szerteszét.
Néhányunknak megadatott, hogy az ünnep előtt Gelnhausenban, e Frankfurt melletti bűbájos
városkában a kétévenként szokásosan megrendezett bibliodráma-kongresszuson részt
vegyünk. Először fordult elő, hogy nem a jó szándékú, módosabb rokon kenyerén, hanem az
Egyházfórum Alapítvány és a Csillaghegyi Ev.Gyül és Templomépítő Alapítvány nyerte EU
Socrates-Grundtvig pályázata keretében éltünk az alkalommal. Az előadások, műhelymunkák,
tárlatvezetések, a reggeli liturgikus alkalmak, sőt, ahogy ilyenkor lenni szokott a programon
túli történések java is a meghirdetett témához kapcsolódott:
EGZISZTENCIÁLIS SZORONGÁS - ISTENFÉLELEM
Az első szókapcsolat saját élettapasztalatot illeszt a másikunkéhoz, amelyet a második
fogalomba „konvertálhatunk”. Vagy az istenfélelem dogmatikus tartalma hív elő
egzisztenciális élményeket. A bibliodráma leglényege lép működésbe a szövegek faggatása
során. Ottani élményeinkről nehéz sommásan beszámolni. Kérdezd meg személyesen Árkossy
Katit, Hegyes Katát, Majsai-Hideg Tündét, Múzsnai Mártát, Falvay Dórát, Muntag Ildikót,
Varga Pétert, vagy Thurnay Bélát.
A kongresszust az EU-s pályázaton résztvevők konzultációja követte, amelyen
BIBLIODRÁMA fogalomkörét közelítettük több irányból. (A három ott kínált szövegből a
mellékletben idézek is.) A konzulensek házi feladatot is megfogalmaztak a témáról, amely
megér egy újabb BD-levelet.
Ott mi nyolcan arról is váltottunk néhány szót, hogy él bennünk a közös akarat, hogy kézbe
vegyük a bibliodráma hazai ügyét. A november 4-i lelkesedést épp a pályázat okán és ürügyén
lehetőségünk van egyesületté konkretizálni.
Az előző levélre Hegyes Kata, Nyáry Péter, Szőke Piroska, Andor Katalin és Potzner Irén
reagált. Közben az e-postán újabb mozgás indult. Varga Péter az egyesületi alakuló ülés
időpontjára tesz javaslatot. Június 7. ill. 9 du. vagy 14 ill. 16. du. Igaza van, amikor sürget,
végül is tíz ember egy közös lépésére már bejegyezhető az egyesület. Ha most
postafordultával válaszolsz, talán nem elképzelhetetlen. Újból küldöm a SEMASZ-t, immáron
a máig beérkezett javaslatokkal.
Ha én kapnám ezt a levelet…
- Nekem a péntek du, vagy a szombati nap lenne kedvezőbb.
- A nem Budapest közeliekre tekintettel talán a szombat
- A június 14-17 közötti időpontban Tahiban biliodráma-szeminárium lesz, amelyen
érintett: E. Kriszta, F.Dóra, Sz. Piroska és jómagam (Ld. még lenn.)
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Nekem még szabad a június 28-29.
Szeretnék javaslatokat kapni az alkalom napirendi pontjaira, a technikai lebonyolítás
módjára. (Ha lehet bibliodramatikus-féle ötlettel)
Az eredeti elgondolásom az volt, hogy január végéig megérkező hozzászólások után
februárban kezdeményezek egy újabb „ötök” megbeszélést, amiből megszületett volna
egy szavazásra kész alapszabály. Nem így történt, spongya rá!
Még mindig úgy vagyok vele, hogy az Egyesület nem egy-két személyes ügy. Én
türelmet, az érési folyamat kivárását parancsoltam magamnak.
A tartalmi kérdések jobban izgatnak. Amíg a pályázat tart, én azon leszek, hogy
fórumot hozzak létre bibliodramatikusok részére.

Amit most olvasol, az egy levél. Megszólítottja mindazok, akiket a mellékelt címlistában
találsz. A levél-sorozatból nőne ki egy információs lap, amely szándéka szerint minden a
bibliodrámával kapcsolatos eseményről (reflexiók, meghirdetett alkalmak, publikációk, stb.)
valamint a műfaj elméleti-gyakorlati kérdéseiről szólna. S reményeim szerint egy idő után
már nem csak én írnám. (Amíg a pályázat fut, addig a postázást is tudom vállalni. Majd
egyesületi keretben is szívesen folytatnám.)
Előzetes terveim:
Annotált bibliográfiát összeállítani a német nyelven ez időtáj elérhető
szakirodalomból.
Közreadni pl. Múzsnai Márta disszertációjának szinopszisát
Összeállítani egy hazai körképet a „négy kérdéses” körlevélre érkezettek - többek
között Eisenbarth Kriszta és Debreceni Károly István részletesebb válasza – alapján
Figyelemmel kísérni a hazai és külföldi internet információkat.
Távolabbi elképzeléseim
Talán az egyesületi aktivitás részeként lehet „kívánatos minimumként”
megfogalmazni az igényt, hogy bárki, bármit bibliodráma ügyben működtet (alkalmat
hirdet, publikál, nyilatkozik, tesz, gondol…) az megjelenhet ezen a fórumon, amit ma
Bibliodramatikus üzenetnek nevezek.
Ennek szellemében szeretnék híradást adni arról, hogy 1995 óta Eisenbarth Kriszta Tahiban, a
Szív Lelkiség Központban évente hathetenként hétvégi bibliodramatikus alkalmat kínál,
amelyet június közepén-végén egy 3-4 napos „tábor” követ. Ez utóbbihoz társvezetőként
szegődöm én is. Ez úttal (június 14-17.) aggodalmaskodó lelkünknek szegezzük a kérdést:
Nem több-e az ÉLET…? (Lk 6,25b) A teremtés történet és a 104. zsoltár képeivel szeretnénk
válaszolgatni az evangéliumi szövegre. „Módszertanilag” pedig egzegetikai-esztétikai
kísérletet teszünk a szövegek közötti kapcsolat megteremtésére. (Akit érdekel a dolog,
jelentkezzék nálam.)
A Bibliodramatikus üzenetek egyelőre magán vállakozásom, rajtatok is múlik, meddig.
Köszöntlek szeretettel:
Ildikó
egy Timóteus
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Az Osztrák Pasztorálpszichológiai Társaság megfogalmazása
MI A BIBLIODRÁMA?

A bibliodrámában a csoport – s így minden egyes személy is – nyitott, előre meg nem
határozható interakcióba lép a bibliai szöveggel. Elsősorban a beszélgetés, mozgás- és
testtapasztalat és szerepjáték eszközével lépünk kapcsolatba a szöveggel. A föltárás,
fölfedezés, megtapasztalás tárgya részint a bibliai történet lesz, amely így intenzívebben,
sokoldalúbban tárul elénk, mint az olvasás során, mikor tisztán verbális szempontból
közelítjük meg. Másrészt viszont tárgyává válik a saját, személyes történet/történelem is. A
bibliodramatikus folyamat tehát nem más, mint a saját (élet)történet és a vallási hagyomány
kölcsönös, egymást kiegészítő értelmezése és változása. Ezenkívül találkozás önmagunkkalönmagunkért és a csoporttal-a csoportért. Az önmagunkkal való szembenézés, személyes
hitünk és életformánk reflexiója indirekt, játékos-esztétikus módon megy végbe.

Heidemarie LANGER-Antje RÖSENER
ALAPELVEK
•

Kiindulópontunk: Isten Szellemének jelenléte.

•

Szembenézünk a Biblia szavaival.

•

A bibliodrámában kreatív, szellemi jelenléttel átitatott folyamatot viszünk végbe a
bibliai szöveg, az egyes személy (én), a csoport és a (társadalmi-politikai) kontextus
között (ez a bibliodráma négy szintje).

•

A folyamat során alapvető kérdéseket, iránymutatásokat és értelmezéseket fedezünk
föl saját életünkre vonatkozólag.

•

A közös folyamat során az ember, szellem, természet és technika értelmes
együttélésének új perspektívái jönnek napvilágra.

A CÉL:
A bibilodrámának nem az a célja, hogy látványos akciót hajtsunk végre. Érzékenységünket,
figyelmünket szeretnénk jobban kifejleszteni, hogy kevés (bibliai) szóból, apró
mozdulatokból és színrevitelekből, az emberek közt meglepő spontaneitással kibontakozó
összejátszásból olyan belátásokat nyerhessünk, amelyek segítenek jobban élni és világunkat
jobbá alakítani.
A Német Bibliodráma Egyesület részéről: W.WESENBERG:
A BIBLIODRÁMA MINT ESZTÉTIKAI FOLYAMAT
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Ezúton megkísérlem a Natalie Warns és Heinrich Fallner Bd. als Prozess c. művében
ismertetett bibliodráma-stílus lényegét néhány szóban összefoglalni, amennyiben a
bibliodráma képzésből levont elméleti alapelveket idézem.
A bibliodráma négy ismertetőjegye
Mozgás- és testtapasztalat
Lassítás
Esztétikai/művészi alkotó alakítás, mint a föltárás és tisztázás folyamata
Az értelmezés sokfélesége, sokarcúsága a csoportban
A cél
A résztvevők párbeszédbe lépnek a bibliai szöveggel, majd erre saját esztétikai választ
találnak.
A folyamat értelmezése
A bibliodrámás folyamatnak – legyen bármilyen időtartamú – a következő fázisokon kell
végigfutnia:
1. Belemerészkedés és ráhangolódás
2. Megérintődés, konfrontáció
3. Azonosulás és szembeszállás
4. Differenciálás, aktualizálás
5. Összefoglalás, rituálé/megformálás, majd búcsú
Tartalmi szintek
A tartalmak az egyes ember, a csoport és a szöveg találkozásaiból adódnak, melyek a szöveg
terében mennek végbe. Az alapozó tanfolyamokon a következő négy tartalmi szinttel
foglalkozunk:
1. Élettörténet, életvezetés
2. Személyközi kapcsolatok (nemi viselkedés, konkurrencia, stb)
3. Együttélés a társadalomban, az intézményekkel
4. Istenképek – a vallási dimenzió
Módszerek
A bibliodrámának voltaképpen nincsenek saját módszerei, ehelyett a legkülöbözőbb
praxisterületek módszereit alkalmazza a saját körének, igényeinek megfelelően. A módszerek
használatát a szöveg, a vezető(k), a résztvevők, az intézményi keretek és a módszerek között
fönnálló kölcsönös függőségi viszony irányítja.

