
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.
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- A po[irnester 26 6ves. A vilasztis juttatta beo6zt6-
r|hoz ldevdmi, konfirmilt, p6rttag nem volt, agrirsza-
kcober.
- A hnitfo6 f6rj6vel egyiitt jdtt vissza a faluba, a tfjat
b saeti, meg az itt lak6kat is. A lankis r6szen a z6ld6ve-
zetben 6pitkeztek. Hisz a miiv6szeti nevel6s erej6ben.
bfnyftani akarja a gyerekek zenei, irodalmi 6let6t. K6-
tlst szervez.
- Zsuzsi n6ni a falu sz6l6n lakik, 60 fel6 jir. A f6rj6vel
csdtt hdztijimak. Tsz tagokvoltak. A grerekeket refor-
mftusnak nevelt€k. Temflomba akkor jiirtak, ha enged-
te a munka. maradt 16 idci.
- Fiatal hitoktat6, szoci6lis gondoz6 h6lgy, most 6rke-
zett vissza. Kiildet6s6nek tekinti, hogy segitsen a falunak
6s a lelk6sznek. Gyerekekkel 6s a riszorul6kkal kivin
foglalkozni.
- A volt tandcseln6k feles6ge. Gyerekeit titokban ke-
neszteny szellemben nevelte, de f6rje beoszt6sa miatt
templomba nem j6rhattak.
- Villalkoz6 hiilry, akinek a sziileit az dtvenes 6vekben
ide telepitett6k. Neki mir ez a sziil6fdldje. Szind6ka,
hogr a falut bekapcsolja az idegenforgalomba, glrermek-
tiborokat is szervezni akar.

Jltdkmastcrkdnt:
- A tibl6t 6llitsik f6lre, s minden kisk6ri lakos foglalja
el hely6t a szoba t6rs6g6ben aszerint, hogy a lakis6t,
munkahely6t hol jelolte meg a t6rk6pen!
A tan6r arra saimitott, hogy t6bb szerepl6 6lt magira
k6ts6gbeesett, megkeseredett szem6lyisdgiegyeket, hi-
szen 6 a bevezet6j6ben nem festett r6zsisk6pet a falur6l
6s lak6ir6l. De azt kellett tapasztalnia, hog;r a hallgat6k a
magukformilta figur6leak cselekv6si lehetriseget adtak.
Mint kideriilt, a viltoztat6s szind6ka dominilt benntik.

fltckmcsurk€nt:
- K6rem a kdzs6g jelenl6v6 polgirait, l6togassik meg
egrmist, ki kit akar, 6s besz6lgessenek el arr6l, mik6nt ju-
tott el a kisk6ri egyh6zkdzseg ilyen m6lypontra, majd a
pdrbesz6d ered m6ny 61 6l tij6koztassik a k6zixseget.
Hogy ki kihez ment, az is jellemzci volt. A hitoktat6 a pap-
n6hoz, a tanit6n6 a kur6torasszonyhoz, Zsuzsi n6ni a ta-
nicselniik feles6g6hez, a polg6rrrester a v6llalkoz6hoz. A
lelk6sz ebben a vend6gesked6sben nem vett r6szt.

A besz6lget6seket tolmicsol6 beszimol6kb6l a kd-
vetkezl viliglik ki. A kiizs6g illapot"it td,rvEnyszeninek
fogadjik el, ismerve a politikai 6s tirsadalmi viszonyo-
kat. M6st nem is igen lehetett virni. A tisztyiselcjnek tar-
tania kellett a templombaj6r6st6l, mert figyelt6k, a pa-
raszt vasdrnap is dolgozott, a paplak 6s a tanicshAza 6r-
dekei dsszefon6dtak, egy besz6lget6s utalt csak arra,
ho6r a lelk6sz is hib6s, hogy sokkal t6bbet is tehetett vol-
ne a hivek6rt.

Nrrrltork€nt:
- Jrinius van, beharangoztak a templomba. Bel6p a pap
rc s az Isten h6ziban senki, csak a kuritorasszony 6s a
harm6nium drellett a feleseg.
A jelenct megrenditfl. Az526ves lelk6sz csaknem elsirja
magit. I-ehet, hogt |vszinadok 6ta ekiszdr nincs kinek
ig6t hirdetnie Kisk6ren. Most timadt fel benne elemen-
tiris er6vel a btintudat. Ostorozzamagirt k6nyelmess6ge
miatt, hog;r hivatalnak tekintette a hivat6st 6s krizli, hogy
k6rni fogja a felment6s6t. A kuritorasszony 6s a feles6ge
csillapitj6k, majd. azt ig6rik, hogy csiitd,rtdk est6re meg-
besz6l6sre hivjik a kdzs6g meghatiiroz6 szem6lyis6geit.

Jf,t6kmcsterkdnt:
- K6rem a tanit6ndt, huzsi n6nit, s mindenkit, aki meg-
sz6lalt mir a teh6ban, jdj jdn el a gnilekezeti hizba, a fa-
lu jdv6j6t 6rint6 eryhizi megbesz6l6sre.
Sval6ban mindenki elj6n, csak a volt tan6cselniik fele#-
ge nem. O mit is mondhatna. A lelk6sz megriz6szavak-
kal ecseteli hihiit 6s paulusi fordulatot ig6r. K6ri a jelen-
l6vdket, hogy segitsenek Hozzirk el az istentiszteletre a
falu lak6it. Uj m6don szeretne sz6lni hozzijuk. A polg6r-
mester ig6ri, hogypeldit mutatva rendszeresen j6r majd
templomba, a hitoktat6, hog;r felkeresi a kisgyermekes
sziildket, s szem6lyesen k6ri 6ket, adj6k gyermekeiket
hitoktatfsra. Zsuzsi n6ni fogadja, hogy betartja a td,r-
v6nyt, a hetedik napot megszenteli, mint r6gen az6gyer-
mekkor6ban tett6k. A v6llalkoz6 programj6ba iktatja: a
t6boroz6 gyerekekhez meghivja a hitoktat6t, tartson lel-
kiglakorlatot. A thnit6nci miiv6szeti jellegii szolg6latait
felajinlja az egrhimak. A kur6torasszony is mag6ba
szill. A biril6 megjegyzlsre megigfiri, hogr az istentisz-
telet alatt bf'zLrj'Jr. a kocsm6t. A lelk6sz, a hivek hir-
mennyire is meg6rtciek, nem ad felment6st mag6nak, mi-
k6nt mondja, a rossz pdsztornak. Mindazoniltal a vas6r-
napi istentisztelettcil veltoz6sokat rem6l.

Ekkor lettvege a foglalkozisnak.

Egyh€ttel k6sdbb:
Mi t<irt6nhetett a kdvetkez6 istentiszteleten? Ezt a k6r-
d6st teszifel a tan6r.Kisk6rlak6i, a tr.6veshallgat6kfgy
ddntdttek, nem j6tsszik tov6bb a drim6t, mert 6des-
mindegy, hogy mennyien j6nnek el a templomba, l6nye-
gi viltozds nem k<ivetkezhet be, mert amilyen messzire
nyfilnak a korhadoz6 gy<ikerek, messzi idcjben v6rhat6 a
vir6gzis is. A lelk6sz m6g oly megr6 z6 pr6d*6ci6ja sem
segithet.
- Mi h6t? - k6rdezi a tanin.
- (Ij emberek, a faluba lrkezlfiatalok misszi6s tev6-
kenys6ge, csak ezhozhat eredm6nyt - felelik.
- Mi legyen a lelk6sszel? Megtartj6k-e, sugallji4t, hory
menjen el, vagy k6rik is a piispdk<it, kaphassanak fj pa-
pot!

Vita kerekedik. Belekapcsol6drkaza k6t hallgat6 is,
aki amrilt alkalommal nem volt jelen. Erv 6s ellen6rv: se-
giti-e a lelkesz jelenl6te a megrijulist vagy akadillyozza.
Okoz-e neki egzisztenci6lis probl6m6t az elmenetel? Uj
k6zegben biintudat n6lkiil, vajh nem kezdhet-e eredm6-
nyesenfj 6letet?
- Szavazzanak - javasolja a tan6r.
Es nyilt szavazissal voksolnak. Egy tart6zkodik (a v6llal-
koz6, aki mint mondja, nem ismerte el6gg6 a lelk6szt),
ketten ddntenek irgy, hogyha lehet maradjon (Zsuzsi n6-
ni 6s a hitoktat6, 6k ugyanis sajn6lj6k), s heten, hogy
menjen.

Edrima teh6t lezirult. Dint6ssel. ,
A tan6r ezek utiin megk6rdezi, mllyennek kdpzeltk

cl a hallgatdk 5 6v mf lva a saJdt dlettiket. S ezr olvas-
sa ki jeglrzeteikit Tanit6-hitoktat6akar lenni m6gredig
a sziil6 vid6k6n a t6bbs6g, f6rjjel az oldal6n, esetleg mir
gyerekkel is. Van aki Battony6n a gyermekv6rosban l6t-
ja mag6t, amint a saj6t gyerekei mellett t6bb elhagyott
kicsit gondoz. Ketten kiilf6lddn tanulninak, nyelvgya-
korlis v6gett els6sorban, ut6na azonban vagy k6zben is
misszi6s munk6t villalnak. Az egrik kint, m6sik ink6bb
itthon, m6ghozzA rehabilitfci6s k6zpontban. Kettdnek
mir megvan a helye, hitoktat6k a lelk6sz segits6g6re. Va-
laki tovibbtanul egyetemen, de mellette vas6rnapi isko-
l6tvezet.
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A tanir iirtil. Egy bolyban ennyi harmonikus szem6-
lyis6get, c6lj6t meghatiromi tud6 20 6ves l6nyt mosta-
n6ban nem l6tott, hallott. Ezek a kEpzcivjk azonosak 6n-
magukkal. A tanfr meg6rti a d6nt6siiket, a lelk6sszel kap-
csolatos d6nt6siiket is.

D.IYYISZTORAGNES

. A r6sarevcik Caiky M6rta, Nagy Mdria, Cseresmy6s
Agota, Sz6man Rita, Sabjiin Marianl,Jank6 Szab6 Csil-
la, Varga Tiinde, B6k6syGy6,ngyi.

HOGY frnzIMAGAT TANULd unT
- Drdmajdt€k, osztdlyf6nriki drdn -

PaisDezsti6lt. iskola 5. boszt.

H:l"T*1?l;F*io;:t" \
Helyszin: iskolai kdnyvtirterem

Pedagdglal szttnddk:
Kitapintani f6l6v ut6n, bizonyitviny, ill. 6rtesit6 osztis utin, hogy 6rzik magukat az iskoliban tanul6i min6#gben? A ta-
nirok szeretn6k ciszinte megnyilatkozilsraklsrtetni 6ket, merjenek megnyilni maguk ek6tt, el6ttiik 6s a jelenl6vri osz-
t6tyf 6, Zs6ka n6ni elcitt.
Felt6telez6s, ha sikeriil megszabadutniuk az elhallgatisb6l eredri fesziilts6gekt6l, k6z6rzetiik is, magatartisuk is m6do-
sul.

A foglalkozrts a szokisos lazit6-koncentr6l6 g;rakorlatokkal kezdcilik; hagrj6k az ajt6n kivtil magukkal hozott gondja-
ikat, hogr koncentr6lhassanak a mostani misf6l 6r6ra.

A sz6kek korben, ahogy szoktuk, k6z6pn a t6r, ahol ha sziiks6ges, jdtszani is lehet. Most nagyalakfi kartonpapirlap
keriil a bels6k6rf6kusziba, amelyre el6zetesenfilctollal felirtuk Pais DezsriAltaldnos Iskota. A karton mellett toll. Nem
kiinnyen, de meg6rtik a feladatot: frJtlk fel e kartonlapr& ezt s sz6t, eml sz tskoldrdl esziikbe Jut! Egy sz6t vagy
iisszetett sz6t. Asszoci6ci6s j6t6k ez. Szokatlan a kiviins6g, de lassan megmozdul az ag;ruk. Van, aki nem ny0l a tollhoz, s
van, aki a m6sodik korben is megnyilatkozik. Vap, akinek alkalom a jdt6k, hogy ,,hiily6skedj6k", exhibicioniznu&At ki6l-
je,van, kiiiriigyiilhasznilja a kartont, hogy udvaroljon. K6,zben fdlkeriilnek val6di asszoci6ci6k is.Az al6bbiakat jegyez-
ziikfdl magunknak izgul6s, fiirk, Zsokan6ni, bonyodalom,l6nyok, Zoli b6csi (tornatanir) bombariad6, (el6tteval6nap
volt az iskol6ban) szorongis.

Kl, mlt, ml€rt frt? - ez a k€rd6s, erre lehet vflaszolnl. Elxinek az sz6l, aki a sz6t felirta, de utina Mrki kieg6szit-
heti az indoklist. Kideriil, hogr az lzgultls bizonyos tantirgyakhoz, bizonyos 6r6khoz k6t6dik. Zsdka n6nlt val6szinii-
lega jelenl6temiatt irj6kfel.Akislinya fi6nev6t iskiiz6lni akar!a,azaz,liekivan firija.A bonyodalom a kdzl6fi:ir-zfir-
zwarft jelz| nem 6rzi j6l mag,6t a bdr6ben. Zotl bdcsl t6bbsziir is szerepel. O az a nevelcj, aki szem6lyre szabja a 15-20
pelcekig tart6 tdrpejdr6st. Szorongds: sok a kiszimithatatlan, f6k6nt az oszt6lyozisban, s ettoll. Bombarladd: az egyik
leinykaf6lt, amikorelkelletthagrni az iskol6t, mertnem tudta,merrevan a testv6re. T6bben annak driiltekvolna, haiob-
ban a bomba, s eltiinteti a f6l6vi dokument6ci6t. Mint egm6s szaviba v6gva kifejtett6k, tiszta lappal indulhattak volna.

_ Az asszoci6ci6s j6t6kb6l nritt ki a rlportJ6tdk. A tanfr a rlporter, aki mag6zza a gyerekeket, ezzel is jelezni akar-
vin, partnernek tekinti ciket, v6laszukat komolyan veszi. O maga szerepbe bfijik, hory szerepen beliil6szintesegre k6sz-
tesse I tanul6kat. Az elk6pzel6s helyes. A fifk-linyok kinyilnak, hamarosan kapkodj6k a k6pzeletbeli mikrofont csak-
hogy sz6Jhassanak. Olykor v6lem6ny iitkdztet(s6re is sor keriil eglrm6ssd is es a jelenl6vci osztiilyfciniikkel is. A k6rd6s,
amit a riporter feltett kb. igy htngzott K6rem, mondja el, mi hiinyzik Onnek az iskol6b6l? A v6laszok legfontosabbj6t
summ6zva kdzdljiik.
- A tolerancia hi inyzik (a riporter kifejez6se), az eln 626s.(Jgr v6lik, hogy a k6sziiletlensEget szigorian birintetik, de a

kijavicisra kev6s es6lyt adnak.
- A l6nyoknak a folyosoi biztons.ig hi6nyzik. Sok az inzultus, gyakori a vereked6s.
- Azosztilyozisb6la,zgbjektivit6sthi6nyolj6k,valakiiryfognlms2sll,j6volna,haaz6rt6kel6skompjuteriziltvolna,

s a jesreket s znlmitogep adn.e.
- Nem hi6nyzik nekik a tornat6r fizikai szankci6ja. Sokatmond6lett volna, haeuelkapcsolatos kijelent6seket k6p-

magn6 rrigziti. Fontos volna az arcokat 6s a szemeket is l6tni.
- Tudnik n6lkiil6mi az id6nk6nt elcsattan6 pofonokat is.
- Szeretn6k, ha az oszt6lyban sok vir6g volna. Az iskol6t dltatiban szigorubbnak 6rzik, mint a sziildi h6zat.
A riporter a tanul6 v6lem6ny6t summ6zta, s csak akkor haladt tov6bb, ha az illet<j a fogalmazissal egyet6rtett.

Ettdl a j6t6kt6l feldob6xltak,sakdvetkez6, hir pedagogiailagfontosnak tetszett, nemkiilon6sebben lelkesitette6ket.
Alkossanak pirokat, hangzolt a tatriri kiv6nsig, s mondjanak el egrm6snak egr j6 6s egy kinos tdrtr6netet, pedag6gussal
vag;r iskol6val kapcsolatos 6lm6nyt!A k6z6ss6ggel a ,,vallomi{.st" mindig a misit f6t tOi<;tte, eg;res szim harmidii. rre-
m6lyben, ign ,,a baritom, a tirsam azt mes6lte, hog;r..."
Az a tapasztalat, hogr ezzel az 6tt6tellel szivesebben sz6lnak magukr6l a grerekek. fgy tiirt6nt ez most is. Meglepte 6ket,
hoqymegsz6lalt a maga f6j6 pedagogrs 6!A6ny6re emlilkenreZ.sokan6ni is, 6s a foglalkozAsvezet6 tan6r is. A gyerekek
ett6lha lehet, m6giobban felszabadultak.Minthamegleptevolna ciket, hogya tan6rnakislehet,"rossz tanir" ettil6te.Ki-
nyiltak egrm6s el6tt. S figreltek eglrm6sra. Mint a j6ban-rosszban t6rsak.
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