(4.évf.) 8.üzenet

A polgári naptárunk évszámot váltott. Az egyházi év szerint még a karácsonyi
ünnepkör a pogány mágusokat, csillagállás szerint indulókat, a bölcseket
is bevárja. Aztán mindannyiunknak indulnunk kell. Kerülő úton, mint a
bölcseknek haza, mint a szent családnak Egyiptomon át Názáretbe? Igen,
van, hogy nem a kikövezett, vagy a mások által már kitaposott úton. Így
vagyok én is most az egyesületi létünket kijelölő út betájolásánál.
Egy kissé kifogyott a szuflám, míg elértem az idei Betlehemhez. Örömeiből
léle(k)gzethez

jutván

rendezgetem

soraimat

és

ezúttal

néhány

„levéltöredéket” teszek közzé.

Immáron az Úr 2004. esztendejében
sok szeretettel köszöntelek Benneteket:
Muntag Ildikó
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Tanuljuk az egyesületi formát
Tárgyilagosnak szánt egyéni beszámoló az október 2-án tartott egyesületi alkalomról
Dobogókő után hogyan tovább? Ez adta az ötletet, amikor „mögöttünk-előttünk” mottóval
megfogalmaztuk témánkat.
A helyszín az Apor Vilmos Főiskola egy osztályterme volt, ahol ugyan az előtérben félkörbe
rendeztük a székeket, de mögöttünk tanulóasztalok és székek. Előttünk a táblán a felirat már
a Grundtvig program nyár elejére tervezett programját hirdette. A tábla előtt a tanári asztalon
tea, gyümölcs, süti és pogácsa.
Az elnök Eisenbarth Kriszta bevezető szavai után azonban a felügyelő bizottság
jogászszakértő Breuer Katalin kért szót, aki a formai kritériumok számbavételével
megállapította, hogy ez a mostani alkalom a gondos tartalmi előkészítés ellenére nehezen
tekinthető közgyűlésnek. Kedvünket ez ugyan nem szegte, de tény, hogy még tanuljuk azs
egyesületi formát.
A bevezető kör azt a célt szolgálta, hogy „asztalra” állított névjegykártyánk hátoldaláról a
Dobogókő óta eltelt időszak bibliodráma vonatkozású eseményeiről, elülső oldaláról pedig az
előttünk álló feladatokról, lehetőségekről, reményeinkről szóljunk. Már ebben a körben
érzékelhető volt, hogy az információközlés tárgyában is tanulnunk kell az egyesületi formát.
Haladva a kijelölt programpontokon, úgy láttuk praktikusnak, hogy az „előttünk” témában
elhangzottakat az alkalom második felében közvetlen dialógus tárgyává tegyük.
Nem szabadott azonban szó nélkül hagynunk a Dobogókői Bibliodráma-találkozóra való
reflexiók összegyűjtését, amire az a bibliodramatikus játék szolgált, amely néhány a Bibliában
rögzített „archetipikus” mögöttem-előttem szituáció segít előhívni. (A játék vázlatát lásd
külön!)
A harmadik napirendi pontunk hidat kívánt építeni a „mögöttünk-előttünk” között. A hidat
Grundtvig, dán püspökről nevezték el. Beszámolót hallgattunk meg Falvay Dórától a Bad
Segebergben

rendezett

nemzetközi

bibliodráma-kongresszusról

és

az

azt

követő

konzultációról. Ez a még egy éven át tartó program, amelyet az EU-Bizottság támogat, sokat
segíthet abban is, hogy tanuljuk az egyesületi formát.
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A negyedik egység immáron az „előttünk”-re koncentrált. Itt kellett volna konkrét
határozatokat hoznunk és szavaznunk akcióprogramról, pénzügyi tervezésről, szervezetiszervezési kérdésekről. Habár „szabálytalanul”, azaz fórumszerűen vetődtek fel kérdések,
válaszok, információk, amelyeket mederben tartani mégiscsak az egyesület hivatott.
Megkísérlem téma szerint pontokba gyűjteni.
-

Információk bibliodráma-alkalmakról
o Ambro Áginál kéretik jelezni a nyilvánosan meghirdethető alkalmakat
(ambro@arcanum.com vagy 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 80.)
o Beszámolókat vár a Bibliodramatikus üzenet (muntag@freemail.hu vagy 1038
Budapest, Mező utca 12.)

-

Stílusaink, megközelítéseink megismerését szolgálja a Bemutatkozunk…sorozat
o Következő alkalom: december 11-én Falvay Dóra és Naszályi Márta (Mező
utca 12.)
o Ki a következő? Lehetőleg csütörtök 18 óra. Lehet „hazai pályán”, de akár a
Mező utcában is.

-

Az egyesületben is kapható a három magyarul megjelent bibliodráma alapmű.

-

Megszervezendő az egyesület internetes megjelenése

-

A

Magyar

Pszichodráma

Egyesület

Bibliodráma

kezdeményezéséről Sarkady Kamillától várunk beszámolót.
Az alkalomról végül is nem született hangfelvétel, vagy jegyzőkönyv.
Tanuljuk az egyesületi formát.

munkacsoportjának
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Meglepni és meglepődni
Ádventi bibliodráma az Egyesületben
Felüdítően jót játszottam és láttam az

lehetnek az Ígéretnek, hogy „nagy néppé

egyesület Bemutatkozunk sorozatának első

teszlek”. Volt szellemes-játékos

alkalmán. Jóllehet megérkező körben

gesztikulált sejtelmes nevetés. Borzasztóan

súlyos feladat- és restanciaköveket

mulatságos, kacagtatóan groteszk jelenet.

hordoztam képzeletbeli hátizsákomban.

Végül a szöveg partitúraolvasása
hangszerekkel, amely a sokféle nevető

Bemozdító páros-gyakorlatokban

hang záróakkordjában végződött.

megleptük egymást egy váratlan

Nevettünk kínunkban és nevettünk

mozdulattal, majd „csukd be szemed, nyisd

tehetetlenségünkben.

ki kezed”-et játszottunk. Lefestettük

Nevettünk rácsodálkozásainkban és

ádventi hangulatunk alapszínét, majd a

nevettünk felszabadultságunkban.

még nem ismert bibliai szövegtérben kínált

Nevettünk, ha az emberiben rátaláltunk az

szavakhoz (négy sarkos játék) kerestük

isteni szándékra.

mozdulatunkat, rajzoltuk meg lenyomatait.

A nevetés isteni ajándék.

Vendég és vendéglátó szituációkat

Ezen az estén igent mondott az Örökkévaló

próbálgattunk nonverbálisan megjeleníteni.

a bennünk élő Sára kérdésére: „Lehet-e

Így jutottunk el a Mamré tölgyesébe, ahol

még gyönyörűségem?” (1Móz/Ter 18,12b)

Ábrahám és Sára tett eleget a vendéglátás
ősi parancsának, hogy aztán élemedett

Köszönjük Dórának és Mártának ezt az

koruk ellenére, mégiscsak részesei

ádventi igent.
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Dobogókőről mégegyszer
(játék-vázlat)
1. helyzet Előttem a jel, mögötte én
Jákob bátyjával, Ézsauval történő találkozásra készül. Tele szorongással, kételkedéssel,
reménységgel.. Követei szájába e szavakat adja:
Ezt is mondjátok: Szolgád, Jákób itt van mögöttünk. Mert ezt gondolta:
Megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a
színe elé, talán szívesen fogad. (1Móz /Ter 32,21)
Témajavaslat:
Mire szolgált Dobogokő?
Kit érintett, mint ajándék?
Mit mutatott fel/meg?
Szervezési anomáliák
Reflexiók:
- Meg bírtuk csinálni?!
- Küzdelem idővel, pénzzel…
- Szerettem volna segíteni a szervezésben, de többszöri
próbálkozásra, felajánlás dacára nem jött össze.
- Ujjé!
2. helyzet: Előttem a kihívás, mögöttem a bázis
Mózes bejelenti a fáraónak a tíz csapást és megjósolja:
Ezek a szolgáid pedig mind lejönnek hozzám, és leborulnak előttem e szavakkal:
Menj ki te és az egész nép, amely mögötted van! Így megyek majd el. És
fölgerjedt haraggal távozott el a fáraótól. (2Móz /Ex 11,8)
Témajavaslat:
Visszhangok belülről és a külvilágból
Mi a jelentősége Dobogókőnek?
Körülmények, helyszín, programok
Reflexiók:
- nagy lelki élmény
- külföldi résztvevők → mi is tanulunk, ők is tőlünk
- a bibliodráma fája: Van hova visszatérni, valami elkezdődött,
van jövője
3. helyzet: Előttem és mögöttem is bizonyosság
Cyrus / Kürosz perzsa uralkodó a zsidóknak szabad költözködési jogot ad.
De nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az ÚR jár
előttetek, Izráel Istene lesz mögöttetek is. (Ézs /Iz 52,12)
Reflexiók a témajavaslatokra:
Mire szabadít fel ez a találkozó?
- Megéri, érdemes
- Felszabadít önmagunk és egymás megmutatására
Milyen új szemléletet, ötletet kínált a bibliodrámában?
- a képből (festmény) kiinduló csoport: életképes ötlet
- a születést jelképező faültetés
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-

reggeli áhítat a természetben
a liturgiában fontos a részvétel
a záró istentisztelet ősi/archaikus, archetipikus (jungi
értelemben) élményt adott
Másságok, furcsaságok, kételyek
- Ezeket könnyebb elfogadni a bibliodrámán belül
Többnyelvűség
- bábeli harmónia
4.. helyzet: Előttem a tettek, mögöttem a meggyőződés
A visszatelepülő zsidók újra felépítik templomukat, kultuszukat, életüket.
Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed.
Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. (Ézs /Iz 58,8)
Reflexiók a témajavaslatokra:
Felismeréseim
- Jó vezető nemcsak vezet, hagyja is magát vezetni
- A testről többet kell tudnom
- Kép eszközöket kipróbálnám
Mi a sajátosan hazai ízünk / szinünk?
- spontaneitás, rugalmasság
- elengedni tudás
Sikerült-e megmutatnunk, hol tartunk?
- igen, és a sokszínüséget is megmutattuk
Ha én szerveztem volna…
- meglovagolnám az érdeklődést
- mindenkit befogadtam volna
- az érdeklődők adatbankjával dolgoznék
- az egyesület rendezvényeiről informálnám őket
5. helyzet: Mögöttem a volt, előttem a cél
Pál apostol életstratégiája:
de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak
nekifeszülve futok egyenest a cél felé, (Fil 3,14)
Reflexiók a témajavaslatokra:
Tanulságul szolgál…
- Kevés a három alkalom → Legyen több (választási lehetőség)
- Az idővel való bánás
- (A bibliodrámának) sokféle műfaja, eszköze van.
Mutatkozhassanak be minél többen!
Amit másoktól tanultam
- esztétika a központban (németek)
Számomra világossá vált az irány
- Folytatni az irányt, fontos volt: a bibliodráma szelleme jelen
volt.
- Szépen használt szimbólumokkal fejeződött be.
- A hajón sokakkal találkozhattunk.
Lépéseket kellene tennünk az ügyben…
- Minél több külföldi jöjjön ide, lássuk, hogyan dolgoznak.

