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Becsukódott a nagy könyv
December 12-én tartotta a
paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár A nagy
könyv helyi évzáróját. Lá-
zár Ágnes gyermekkönyv-
táros átadta az Egri csilla-
gok és a Tüskevár alapján
általa összeállított rejt-
vényfüzet beküldõinek a
jutalmakat. (A közel száz megfejtõ közül har-
minchárom tanulót díjazott a könyvtár.) Sikeres
volt a gyermekkönyvtár másik kezdeményezése
is: a könyvborító-tervezõi pályázatra 439 pálya-
mû érkezett. Tizenkilenc ifjú alkotó vehetett át
pályadíjat. (A díjazott mûveket kiállították a gyer-
mekkönyvtárban, néhány alkotást az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár is bemutatott és megjelen-
tet kiadványában.)

Két helyi általános iskola (a Balogh Antal
Katolikus Általános Iskola és a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola) tanulói a város két szoci-
ális otthonában olvasták fel heti kétszeri üteme-
zésben az Egri csillagok és a Szent Péter eser-
nyõje címû regényt. Róluk sem feledkeztek meg
a programok szervezõi, õk is részesei lehettek
Kovács Gábor énekes-gitáros elõadómûvész
Állatmesék címû ajándékmûsorának. (A könyv-
tár a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
és a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati
támogatásából tudta megvalósítani terveit.)

Nagy érdeklõdés kísérte a könyvtár drámajá-
ték-ajánlatát. Hefner Erika drámapedagógus így
foglalta össze tapasztalatait: Amikor a városi
könyvtár igazgatója felkért a drámapedagógiai
foglalkozások tartására, két mûvet jelöltünk meg,
Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk és Exupery A
kis herceg címû regényét. Célcsoportként az 5.
és 6. osztályosokat kerestük meg a kínálattal. Az
igazgató úr a város öt általános iskolájának aján-
lotta a könyvtári drámaórákat. Tizenöt osztály
élt a lehetõséggel. Az összejövetelek helyszíne a
Pákolitz István Városi Könyvtár gyermekkönyv-
tára, illetve fiókkönyvtára a lakótelepen lévõ II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.

A gyermekkönyvtár a húsz fölötti létszámnál
kissé szûknek bizonyult, sokszor módosítani
kellett a tervezett gyakorlatok megvalósítását.
Mozgással járó játékok helyett változatos, ámde
szinte egy helyben tartott gyakorlatokból kellett
felépítenem a foglalkozást. (A változatosság fon-
tos elemévé vált óráimnak.) Az idõkorlátokat két
összevont tanítási óra szabta meg.

A drámaórák jellemzõje, hogy nézõ nincs, a
játékban mindenki „belül” van. A kísérõ peda-
gógusok lehetõséget kaptak, hogy aktívan részt
vegyenek a mûhelymunkában, de csak egy ta-
nárnõ élt ezzel.

Minden osztállyal egyszer találkoztam. Ez a
tény legtöbbször sajnálattal töltött el, amikor
olyan összetételû csoport jött, amelyben igen
érzékeny, kiemelkedõ adottságú gyerekek vol-
tak, vagy olyan konfliktushelyzetek kerültek fel-
színre, amelyek feloldásában a drámajáték hasz-
nos módszer lehetett volna.

Némi tisztázásra volt szükség arra vonatko-
zóan, hogy a drámaórán nem a könyv egyes
jeleneteit állítjuk színpadra, szereposztással, az
elõre megírt dialógusokat felhasználva. Itt a vá-
lasztott mû eszköze a tanulásnak. A mû által
kínált konfliktushelyzeteket aktualizálva (a cso-
port sajátosságainak megfelelõen) fókuszba ál-
lítjuk. A gyerekek drámát játszanak, a játékon
keresztül tanulnak. Nem passzív befogadónak
tekintjük õket, hanem a többnyire már meglévõ
tapasztalataik felhasználásával értelmezik új is-
mereteiket.

A drámaórák tervezésénél alapvetõ fontossá-
gú, hogy a konkrét célt – jelen esetben a két
regény konfliktusait – milyen megvilágításban
állítom a foglalkozás középpontjába. Folyama-
tos feladat volt, hogyan vonhatom be a gyereke-
ket a játékba a dráma eszközeivel úgy, hogy
lekösse a figyelmüket, de elég tér maradjon a
tanulásukkal kapcsolatos célok megvalósítására.

Szerepek, helyzetek, feladatok együttesébõl a
mi esetünkben az alábbi fókuszok alapján tartot-
tam a foglalkozásokat:

A Pál utcai fiúk feldolgozásakor:
1. Melyek azok a meghatározó dolgok, amelyek-
tõl csapattá tudunk válni?
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2. Melyek azok a tulajdonságok, amelyek elen-
gedhetetlenek a vezetõi tisztség betöltéséhez?
3. Hogyan tudom a szüleimmel elfogadtatni ti-
zenegy évesen, hogy egy csapathoz tartozom?
4. Hogyan viselhetõ el a közös vereség?
5. Okolható-e egy személyben a csapat vezére
az elszenvedett kudarcért?

A kis herceg feldolgozásakor:
1. Értjük-e vagy csak elfogadjuk a minket körül-
vevõ világot, szokásainkat?
2. Ha az egész világ az egyes jó és rossz tulaj-
donságainkból épülne fel, mit látna ebbõl az ide-
gen?

A drámaóráink általános felépítése:
• Ismerkedõ játékok
• Ráhangoló, koncentráló-lazító gyakorlatok
• Kontextusépítés
• Szerepfelvétel, improvizáció
• Lezárás

Fõbb konvenciók (az ábrázolást, a megjelení-
tést, a megértést segítõ játékformák, drámamó-
dok, technikai fogások):
– „Kell egy csapat!...” (neve, csoporttagok neve
a csoporton belül, szokások: találkozási hely, idõ,
rendszeres tevékenység, kézfogás, külsõségek:
ruházat, hajviselet, haj- vagy karpánt, zászló,
jelvény stb.)
– Család és én, család és csapat (5. o.)
– A grundért való harc megítélése, értékelése (kü-
lönbözõ médiumok szerint – stílusgyakorlat is! –,
bírósági tárgyalás keretében 7. osztályosokkal)
– A cselekmény adaptálása, majd összeállítása
szövegrészlet alapján
– Világépítés szokásaink alapján
– Világépítés (rossz) tulajdonságaink alapján

Tapasztalataim:
Az elsõ, legszembetûnõbb különbség a hagyo-

mányos tanítással szemben a helyszín és a terem
elrendezése. A tantermen, iskolán kívüli foglalko-
zás eleve lazább, különlegesebb tartalmat ígért, amit
a gyerekek várakozással fogadtak. A körben elhe-
lyezett székek (kizárólag csak a létszámmal egye-
zõ számban!) bensõséges hangulatot hoztak. Egy-
más közelsége némi feszengést…

A játékvezetõ személyisége, közvetlen stí-
lusa érdekes tanulmány témája lehetne. Voltak
osztályok, amelyekben igen kedvezõen fogadták
a hierarchikus rend helyett a felnõttel együtt ját-
szás élményét. Két csoport ezzel nem tudott mit
kezdeni. Ebben az esetben a foglalkozás folya-
mán többször fel kellett vennem a hagyományos

szerepkört, mert ezt várták tõlem. A rögzült ta-
nár-diák viszony felidézése vitte tovább az órát.
Szerencsére a többi csoport értette és élvezte a
„drámás” szereposztásunkat.

Az ismerkedõ játékoknál kiderült számom-
ra, kik a hangadók és kik a peremhelyzetûek. A
gyerekek nagyon sokszor rámutattak erre, és az
elsõ pillanatban igyekeztek ennek hangot adni.
Ahol túl nagy szakadék mutatkozott a közösség-
ben, olyan játékokat vettem elõ, amelyek ki-
egyenlítették a nagy különbségeket, egy kicsit
elõtérbe hozták a kívül rekedteket.

A türelmetlenség meghatározó volt a leg-
több osztályban. Nem hallgatták meg egymást,
azonnal minõsítették egymás megnyilvánulásait.
A mi gyakorlatainkban azonban szinte mindig
szerepel mindenki, mindenkire sor kerül. Ha
alkalmam lenne többször találkozni az osztályok-
kal, a drámajáték nagyot lendíthetne ezen a terü-
leten is.

Az egyik ötödik osztályban az egymás irán-
ti gyûlölet olyan mértékû megnyilvánulását lát-
tam, amely mély nyomot hagyott bennem. Az
osztályban egy kövér kisfiút és egy szegényes
külsejû kislányt úgy közösítenek ki, hogy csak
tisztes távolságból hajlandó melléjük ülni, a
kezükbõl még a játékot is csak undorral fogadja
el – az egész osztály! Gondolhatnánk, hogy õk,
a kivetettek összefognak, de nem, egymással
szemben elfogadják a csoport diktálta bánásmó-
dot. Több síkon elgondolkodtató …

Találkoztam kivételes tehetségû gyerekek-
kel. Számomra egy villanás elég, hogy ezt ki-
jelentsem. Azokra gondolok, akik képesek ki-
hozni egy mímes játékból egy kerek történe-
tet. Akik egyszerû etûdbõl olyan mélyre képe-
sek menni, hogy az kerek jellemábrázolással,
a jelenet továbbjátszásával másik drámaóra
anyagát képezhetné. Volt alkalmam olyan ötö-
dikes lánnyal játszani, aki nem csak a saját
kiscsoportjának a jelenetét koreografálta meg,
hanem a másik kettõ bemutatása után is tele
volt ötletekkel, hogyan lehetett volna még
megoldani, feloldani az abban játszott konf-
liktust.

Várható hatások:
– Növekszik a hajlandóság a csoport többi tag-
jával való együttmûködésre.
– Képesek lesznek szerepet vállalni, szerepeket
építeni, fejleszteni.
– Új ötleteket hozhatnak a csoport számára.
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– Hajlandóságuk lesz a mások által hozott ötle-
tek elfogadására, kipróbálására.
– Törekednek a cselekményen belüli verbális és
nonverbális reakciók megtalálására.
– Felfedezik a helyzethez illõ stílust.
– Feltalálják magukat váratlan helyzetekben.
– Kialakul a tudatosság és a létrehozott drama-
tikus helyzet jelentése iránti érzékenység.
– Az a képességük fejlõdik ki, amellyel ref-
lektálni tudnak saját munkájukra, azt értékelni
tudják.

Bírósági tárgyalás a Pál utcában

Pál utcaiak és vörösingesek egy csapatban
a vádlottak padján

Egry Tiborné, a felnõttkönyvtár munkatársa,
A nagy könyv intézményen belüli gazdája a
március 1-jétõl április 23-áig tartó szakaszt tar-
totta a legsikeresebbnek. „A szavazólapocskák-
kal csodákat lehetett elérni olvasóinkkal. Meg-
mutattuk, elmondtuk, hogyan kell kitölteni és
voksolni kedvenc könyveikre. Olvasók és könyv-
tárosok között kellemes, jó kapcsolat alakult ki.
Szinte ünnepivé vált a pillanat, amikor a szava-

zólapot becsúsztatták, bedugták, begyömöszöl-
ték a szavazóládába. A weboldalon történõ sza-
vazást itt a könyvtárban tudomásom szerint ke-
vesen vették igénybe.”

Az olvasószolgálat munkatársa szerint a nyá-
ri szünet nem kedvezett a játékos kedv további
ébrentartásának. „Rövidebb idõ alatt több ember
érdekelõdését tudtuk volna fenntartani… Való-
színûleg azok szavaztak sms-ben, akik a
Megasztárrra is… Viszont kedves, érdekes része
volt a játéknak az, amikor hírességeket, ismert
embereket kérdeztek meg nagy könyvükrõl. E
kezdeményezésnek a sikerét a helyi példa is iga-
zolta. A paksiak érdeklõdve várták, ki lesz a
következõ, aki beszélni fog kedvenc regényérõl
a TelePaks Városi Televízióban. Aki nem tudta
megnézni a tévében, az a Paksi Hírnök címû
helyi újság következõ számában olvashatott róla.”

Feljegyzését így fejezi be Egry Tiborné: „En-
gem kezdettõl fogva bosszantott A nagy könyv
szlogenje: Most jól beolvasunk. Az értelmezõ
szótár szerint a beolvas: olvasva bemond vala-
mit, beolvassa a hírt. Odamondogat. Valakinek
a szemére hány valamit.”

Összeállította: Gutai István

Gyõri Gáspár
tehetséggondozó

könyvtárismereti
vetélkedõt indított

a Kós Károly Ének-zene
Emeltszintû Általános Iskola

a Fõvárosi Pedagógiai Intézet
szakmai támogatásával

Hajdanában az országos Bod Péter könyv- és
könyvtárhasználati vetélkedõre több kategóriá-
ban indíthattak tehetséges tanulókat az iskolák.
Az elsõ kategóriában az 5–6., a második kategó-
riában a 7–8., a harmadik kategóriában a 9–10.
osztályosok versenyezhettek. Késõbb újabb ka-
tegóriával bõvült a mezõny, bevonták a 11–12.
osztályosokat is az akkor már hagyományokkal
bíró, népszerû tanulmányi versenybe. Majd a
„valamit valamiért” elv lépett mûködésbe, mert
takarékossági okokra hivatkozva – a következõ
évben – megszüntették az 5–6. és a 11–12. osz-


