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ELŐSZÓ
A kurzus bepillantást ad a diakóniában alkalmazható pedagógiai fejlesztések
világába.
Bemutatja azokat az alapelveket és tartalmi csomópontokat, melyek mentén a
diakóniában pedagógiai fejlesztés megvalósulhat. Kitér a diakóniában használható
pedagógiai és elsősorban valláspedagógiai módszerekre, és segítségül is hívja
azokat a hallgatók diakóniai kompetenciájának fejlesztéséhez.
A kurzus elemei a diakóniai képzés valamennyi ágában hasznosíthatók, mivel a
pedagógiai fejlesztési feladatok és lehetőségek bemutatásakor a tudásátadás
mellett a pedagógiai módszerek sajátélményű és csoportban való kipróbáltatására
és az ezzel kapcsolatos reflexiók feldolgozására is hangsúlyt fektethetünk. A
hallgatók így későbbi munkavégzésükben egyszerűbb helyzetekben egyfajta
multiplikátori szerep betöltésére is alkalmassá válnak, valamint célirányosan
tudnak választani vagy másokat választásukban orientálni a módszertani
továbbképzési lehetőségek között.
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BEVEZETŐ
A diakónia története számos tanulságot és jó példát tartogat a diakóniai munkát
kutatók, tanulók és tovább tanulók számára. Az eddigi jelentős állomásokra tekinteni
látókörtágító: az egyház vagy a gyülekezet társadalmi szerepvállalásának különböző
területei, a jeles alakok, mintegy „történeti arcképcsarnokként” a diakóniában
tevékenykedők és a diakóniai munkát szervezők részére ma is számos impulzust
rejtenek. Korábbi generációk szövegekben és műalkotásokban tetten érhető
tapasztalatai akár önreflexióban is jól használhatók. Amikor azonban diakóniai
hagyományainkra és az általuk ránk hagyományozott módszerekre tekintünk, nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a mai, gyorsan változó globális környezet új kihívásait,
melyek nyomán érdemes újraértelmezni régi fogalmainkat is. Ez az értelmezésbeli
megújulás ugyanakkor módszertani fejlesztésekre is alkalmat ad, vagy éppen követeli
is azokat.
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1. A DIAKÓNIA JELENTÉSE ÉS
KONTEXTUSA
Érdemes a diakónia kifejezés és mai kontextusa felől indulnunk. John N. Collins
ausztrál katolikus teológus újszerű szómagyarázatának1 recepciója2 nyomán 2000ben jelentős teológiai vita bontakozott ki Németországban a diakónia szó értelmezése
körül.3 Míg korábban – főként az utóbbi századok protestáns teológiájában4 –
általában a bibliai szövegekre alapozva a diakónia „szolgáló” (mint asztal körüli,
illetve mint a Krisztus példáján tájékozódó szolgálat) értelme került előtérbe, a
profán görög nyelvhasználat vizsgálata nyomán – a görög nyelvű őskeresztyén
közösségekben is bizonyára jelen lévő – Collins a szó további két jelentését is a
kutatók figyelmébe ajánlotta. Ezek egyrészt az üzenet átadását (mintegy hírnöki,
követi feladatkörben), másrészt a cselekvést, tevékenységet (mintegy megbízotti,
„ügynöki” feladatkörben) hangsúlyozzák. Az első jelentés gazdag kifejtését továbbra
sem megkérdőjelezve érdemes a két további jelentésre is figyelmet fordítanunk,
amikor a diakóniai munkát vizsgáljuk, s annak szerepét szeretnénk áttekinteni a
pedagógiai fejlesztési lehetőségekre tekintettel. A diakóniára tehát nem egyszerűen
az önfeláldozó krisztusi szeretet intézményes lehetőségeként kell tekintenünk, hanem
a szó szélesebb jelentéskörének tudatában e munkára, mint az Isten ügye munkálása
céljából Istentől kapott megbízatásunkra tekinthetünk. E felfogás természetesen nem
idegen sem a misszió, sem az egyház társadalmi felelősségvállalásának
gondolatkörétől. Mégis érdemes hangsúlyoznunk a diakónia szó összefüggésében is e
vonatkozásokat, hiszen ezáltal a sajátosan keresztyén gondolatkörhöz újabb
kapcsolódási pontokat találhatunk akár a teremtett világ iránti felelősség, avagy épp
az „ábrahámi ökumené” területén is. A diakóniai munka önértelmezésében pedig az
alárendeltség helyett a hierarchikus gondolkodást meghaladó partneri szemlélet
(hiszen küldöttként már az antikvitásban is akár szolga, akár arisztokrata is
működhetett), s az igényeken való tájékozódás mellett a küldetés (és az ehhez
szükséges kompetenciák) szempontjai is homloktérbe kerülhetnek.

1

COLLINS 1990, 1–72. o.

2

BENEDICT 2000, 343–364. o.

3

HORSTMANN 2011, 21–25. o.

4

Uo. 20. o.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen jelentései vannak a diakóniai szónak?
2. Mi módon érvényesülnek e jelentéstartalmak a diakóniai munkában?
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2. COMPASSIO ÉS MEGBÉKÉLÉS, MINT A
DIAKÓNIA KULCSFOGALMAI
A diakóniai munka értékorientált definíciói számos teológiai és társadalmi
szempontból releváns fogalmat vonultatnak fel.5 Nyilvánvalóan kiemelkedik ezek
közül a szeretet (caritas) fogalma. Ugyanakkor a szeretet fogalmára való reflexiót
megkönnyíti, ha annak konkrét megnyilvánulásaira tekintünk. Számos teológiai,
filozófiai, lélektani és ápolástani mű áttekintése nyomán megfelelőnek tűnik kiemelni
az együttérzés, mint compassio fogalmát.6 Ám mivel az együttérzés alapelv, de
önmagában nem fejezi ki a tevékenység irányultságát, ezért érdemes melléje állítani a
megbékélés aspektusát is.7 Mindez, miként az egész diakóniai folyamat természetesen
a krisztusi, feltétel nélküli elfogadó szeretetben valósul meg, sőt annak konkrét
megvalósulásaként tekinthetünk rá.
E két fogalom kiemelése elengedhetetlen, hiszen a diakóniai tevékenység fontos
eleme a szenvedővel és általa a szenvedéssel való egészen mély találkozás, a
helyzetében való közösségvállalás.8 Ez a segítőben is egyfajta tanulási folyamatot indít
el, hiszen egyrészt a szenvedő helyzetére nézve, másrészt saját egzisztenciájára
vonatkoztatva is számos kérdés vetődik fel benne, melyekre adekvát választ sokszor
éppen a megbékélés hozhat, mely azonban bizonyos határhelyzetekben a legtöbbet
jelentheti. Ezen helyzetekben éppen e megbékélés és az általa nyert szabadulás, akár
mint egy sajátosan új kezdet lehet a diakóniai munka sajátos teológiai üzenete a
szekuláris szociális munkával összevetve. A diakóniai munkában megélhető, avagy
kívánatos spiritualitás ugyanis arra hivatott, hogy a világ és benne az ember minden
dimenzióját az Istenhez kösse.9 Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának
tapasztalata egy alapvető „megtöretés-tapasztalat”, amelyben új összefüggések
tárulnak fel, és amelyből egy mindent átölelő egység-élmény fakad. A diakónia
feladata e tapasztalat megélése és megélni segítése az egyes ember életében, éppen

Hit, (felebaráti) szeretet, remény, Isten Országa, mellé állás, élet, szabadság, szolidaritás, igazságosság
stb. Vö.: HORSTMANN 2011, 18–19. o.
5

A latin „compassio” terminológiát egyrészt annak teológiai előzményei, másrészt az „együttérzés”
kifejezés elspiritualizálása veszélyének kivédése érdekében használom.
6

Horstmann is e két fogalmat állítja egymás mellé, bár fordított sorrendben. Vö. HORSTMANN 2011, 25.
o.

7

8

A közelség és távolságtartás optimalizálása mellett is.

9

LIENHARD 2008, 236. o.
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életének határhelyzetében. E megtöretés-tapasztalat világíthat rá az ember életének
ajándék voltára.10
E lelki-hitbeli tanulási folyamatban vesz részt, tehát mind a segítő, mind a kliens,
valamint környezetük: családjuk és intézményük közössége. Egyházi fenntartású
intézmények esetén e környezet hangsúlyos részét képezi ugyanakkor a gyülekezet is,
esetleg más egyházi intézmények (például közeli iskolák) közössége, de maga a
társadalom is. Mindazok, akik önkéntes munkára biztatva, s azt vállalva a szenvedők
közelébe jutnak, vagy éppen azok, akik marketing-anyagok vagy ismeretterjesztő
tevékenység révén kerülnek kapcsolatba a diakóniai munkával. Sőt a diakóniai
intézmények jelenléte még azokra is hat, akik a szenvedés valóságát akár azt
negligálva is próbálják maguktól eltávolítani, elkerülni.11 Ebből a szempontból tehát a
pedagógiai munkának és fejlesztésnek nem pusztán a célcsoportját tudjuk
meghatározni a diakóniai intézményekben, hanem mintegy közösségi tanulási
helyszínként pedagógiai feladatot is tulajdoníthatunk ezeknek az intézményeknek. 12
Ebben az összegfüggésben világosan felismerhetjük a diakónia szó mindhárom
jelentésének (szolgálat, üzenetátadás, tevékenység) gyakorlati megvalósulását.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
3. Mi a jelentősége a diakóniai munkában a compassio és a megbékélés
fogalmának?
4. Miként tanulható a valódi közösségvállalás a szenvedő emberrel?
5. Mire tanítja e közösségvállalás a segítőt?

10

Uo. 238. o.

Norbert Elias észrevétele szerint a modern társadalom nagy problémája és egyben ismertetőjegye,
hogy nem szeretne a szenvedésről, a végességről, sebezhetőségről tudomást venni. Ezért távolítja el,
küldi intézményekbe a szenvedőket, ezzel párhuzamosan viszont nem alakított ki új rituálékat a
szenvedéssel és halállal való találkozásra, a szenvedővel és a haldoklóval való találkozásra, tőle való
elbúcsúzásra. (Vö. Elias 2000.) E probléma kezelésében is hasznos segítséget nyújthat tehát a diakóniai
munka.
11

12

Bővebben: GOTTFRIED 2004, 46–53. o.
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3. A DIAKÓNIAI KÉPZÉS SAJÁTOS
ÖSSZEFÜGGÉSEI/KIHÍVÁSAI
A diakóniai munkára vonatkozó felkészítés, továbbképzés, szupervízió és
tevékenységtervezés szempontjából is megszívlelendő lehet számunkra Nagy Edit
pszichológus figyelmeztetése: „Szociálpszichológiai megfigyelések szerint alapvető
elbizonytalanodás tapasztalható a segítő foglalkozásokban dolgozó nők esetében.
Dilemmájuk az, hogyan lehetne összeegyeztetni a tradicionális értékeket, a másokért
való létet és a felelősségteljes szabadságot. (…) Ezek az ellentétek gyakran a
hagyományos beállítottság és a modern társadalomban megfigyelhető szerepminták
között alakulnak ki. Az elbizonytalanodás nem a személyiségen belüli okokból adódik,
hanem abból, hogy egy társadalmi átalakulási folyamat még nem zárult le. A krízis nem
személyes, hanem individuálisan átélt szociális válsághelyzet. Az egyén viszont aligha
oldhat meg társadalmi krízist. Ez a szituáció a tehetetlenség érzését válthatja ki.” 13 Egy
német diakónus-életpályakutatás eredményei szerint14 a hiteles munkavégzést
nagymértékben elősegítheti a személyes életútra és a kezdeti motivációkra való
reflexió előtérbe helyezése, olykor akár a munkahelyi és szakmai elvárások reflexióját
is megelőzően és azzal összekapcsolva.15 Ezáltal egyrészt akár a kényszeres segítést is
a tudatosan vállalt és végzett professzionális cselekvés váltja fel, másrészt az eredeti
személyes motivációk tudatos továbbfejlesztése is hosszú távon fejleszti, gazdagítja
mind az egyént mind az intézmény közösségét, valamint hozzájárul a valódi és
fenntartható diakónia műveléséhez.16 Fontos szempont, hogy az individualizáció
révén már egyre kevésbé beszélhetünk klasszikus „szerepkonfliktusokról” e téren.
Valójában a segítő identitás kialakulásában sarkalatos két szempont: a „másokért lét”
és a segítő autonómiájának a felelősségvállalásban való kölcsönös összekapcsolódása
adja a „segítés kultúrájának”17 alapját. Érdemes a pedagógiai munkában figyelmet
fordítani ennek az alapvető konfliktushelyzetnek a meglétére és az ebből nyerhető új
összefüggések felismerésének elősegítésére, mint a személyes és szakmai identitás
fejlesztésének lehetőségére. Szükséges tehát az elméleti és gyakorlati szakmai
NAGY Edit: Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából, PhD értekezés, Debreceni
Egyetem,
2007.
7.
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/5764/Nagy_Edit_ertekezes.pdf?sequence=7&i
sAllowed=y (Letöltés: 2018. november 30.)
13

14

MERZ 2007.

15

Uo. 235. o.; GODER-FALBUSCH 2008, 262–264. o.

16

MERZ 2007, 285–286. o.

17

Uo. 285–286. o.
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stúdiumok mellett, sőt azokat megalapozva és kísérve a személyiség és
hivatásfejlődés reflexiójának teret adni és arra tanítani. Amennyiben e reflexiót
közösségi szinten sikerül gyakorolni, kiküszöbölheti a dolgozók elmagányosodását. 18
Ha pedig sikerül bevonni a kliensek és hozzátartozóik visszajelzéseit is a reflexió
folyamatába, az intézmény „énközpontú” elszigetelődését, s az abból fakadó
színvonalvesztést előzhetjük meg vele.19 A diakónia, mint az egyház sajátos
kommunikációja20 ezáltal megszabadul az alaptalan és felesleges hierarchizálás
kísértésétől, és partneri kommunikációjával az egyházi munka más területeire is
pozitív hatást gyakorolhat. Újabb kutatások is megerősítik, hogy mind a mindennapos
diakóniai munkában, mind a kliensekkel és hozzátartozóikkal való kommunikációban,
mind pedig a segítők és segítő intézmények (ön)fejlesztésében szükség van egyrészt
teológiailag és szakmailag megalapozott etikai iránymutatásokra,21 másrészt –
reflexiós módszerekkel végzett – etikai képzésre.22 Így nem éretlen, reflektálatlan,
vagy tekintélyelvűen lojális válaszok segítségével elnyomott vélemény- vagy
ítéletalkotásra szorulnak a segítők mind mindennapos tevékenységük, mind az élet
határhelyzeteinek és klienseik viselkedésének megítélésében és az ezekkel
kapcsolatos döntéshozatalokban, hanem e téren is megalapozott szakmai válaszok
segíthetik munkájukat és személyes helytállásukat. A közösségi cselekvés és
közösségi tanulás adott lehetőségei között az egyéni és szervezetfejlesztés, valamint
kiégés és ellaposodás megelőzése érdekében is hasznosnak bizonyuló számos
szekuláris technika23 és módszer tanítása mellett a diakóniai képzésben érdemes
tehát különös figyelmet fordítanunk a döntéshozatal és cselekvés teológiai, etikai
megalapozásának és lelki-hitbeli támogatásának dimenzióira is, mint a diakónia
sajátos alapelvei közül az egyikre.

18

Uo. 286. o.

19

Uo. 285. o.

20

A XX. században többen írtak arról, hogy a diakónia az egyház kommunikációja, mely a hirdetett igét
tevékenységében éli meg és adja tovább.
21

MERz 2007, 260–264. o.; BENEDICT 2008, 171–174. o.

22

BROWN 2014, 54–67. o.; MERZ 2007, 284–286. o.

SZIVÁK Judit: Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok, Eötvös Kiadó, Budapest,
(http://www.eltereader.hu/media/2016/05/Szivak-_READER.pdf) (Letöltés: 2018. október 22.)
23

2014.

SERESNÉ BUSI Etelka: Reflektív módszerek, reflektív technikák, In.: HEGEDŰS Judit - SERESNÉ BUSI Etelka
(szerk.) Módszertani kézikönyv pedagógia szakos tanári képzéshez. Elektronikus tananyag. BME Tanárképző
Központ,
Budapest,
2015.
(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/20130002_modszertani_kezikonyv_a_pedagogia_szakos_tanari_kepzeshez/MP/smpjs93g.htm)
(Letöltés:
2018. október 28.)

16 | 3. A diakóniai képzés sajátos összefüggései/kihívásai

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
6. Mi a jelentősége az egyéni életútra és a kezdeti motivációkra való reflexiónak?
7. Mit nevezünk a segítés kultúrájának, és ez miként fejleszthető?
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4. A KÉPZÉS TARTALMA
Szakirodalmi adatok és a gyakorlati tapasztalatok egyaránt három fő témakört
javasolnak diakóniai képzések és továbbképzések számára: diakóniai profil
fejlesztése (szakmaiság a segítő tevékenység reflektív megközelítésével); teológiai
alapismeretek (különös tekintettel értékekre és a határhelyzetekre, adott diakóniai
tevékenység sajátos kérdéseire); személyes életút és tapasztalatok reflexiója
(önismeret, személyiségfejlesztés, spiritualitás a hivatásgyakorlás kontextusában).24
A felsorolt három témakörnek megfelelően Horstmann a diakónia három elemi
formáját nevezi meg és fejti ki. Ezek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza.25
A
diakónia
elemi formája

Jellemzői

Diakóniai momentumok

Alapvető
tapasztalatok

Olyan
tapasztalatok,
amelyek arra hívnak,
sarkallnak
vagy
kényszerítenek,
hogy
kitegyük magunkat a
diakóniai
történés
mélységének.
Antropológiai
alapon
adódnak, és rendszerint
etikai
állásfoglalást
generálnak.

megérintettség
ráutaltság
hasznosság
egzisztenciális egyenlőség
kairosz
ritmus
zsákutca
korlátozottság
töredékesség
perspektívavesztés
kudarc
siker

Cselekvési
minták

A diakóniai cselekvési
minták a diakóniai
történés alapelveit vagy
„építési
előírásait”
tárják elénk. A diakóniai

24

MERZ 2007, 260–262 o.; HORSTMANN 2011, 81–85. o.

25

HORSTMANN 2011, 257. o. (Saját fordítás.)

„érte” és „vele”
individuális és
segítségnyújtás

strukturális

irgalmasság és igazságosság
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folyamatok
sajátos
jellemzőit
mutatják.
Nem
önmagukban
állnak,
hanem
egy
dinamikus
és
komplementer
struktúra
részét
képezik.

céltalanság és akarat
akciók és kontempláció
intervenció és jelenlét
együttérzés és felhatalmazás
odaszánás és kezdeményezés
változás és kitartás
„már” és „még nem”
meghalás és feltámadás

Szándékolt
hatások

A szándékolt diakóniai
hatások a diakóniai
történés
szándékolt
irányultságát írják le.
Nem cselekvés-leírások,
tehát nem közvetlenül
végrehajtható
„teendők”, ugyanakkor
nagymértékben
meghatározzák a valódi
diakóniai történéseket.

kiengesztelődés
szabadulás
gyógyulás
részvételre való képesség

Különböző súlyozással, de mindegyik célcsoport (például hivatásosok, önkéntesek, új
és régi munkaerők, alacsonyabb végzettségű beosztottak, szakképzett munkatársak,
vezetők, diakóniai munkához kapcsolódó egyéb munkakörökben dolgozók)
mindegyik képzési formája (akkreditált képzésektől a hivatásgondozó napokon vagy
témaspecifikus szemináriumokon át a bevezető oktatásokig vagy esetmegbeszélő
önképzőkörökig) esetében sokszínű, sokoldalú, ugyanakkor a témák komplexitását
kiemelésekkel kezelhetővé redukáló képzéseket szükséges tartani; a képzést a
résztvevők sokféle életútjára és életkorára tekintettel kell alakítani; az ismeretközlés
és elvek indoktrinálása helyett a tartalom és a hallgató kontextusba helyezett
találkozására, kapcsolódási lehetőségének megteremtésére kell törekedni.26
Példaként említhetjük a teológiai-bibliai anyagokat, melyeket érdemes
gyakorlatorientált szempontok alapján kiválasztani és elsősorban mintegy
hermeneutikai megközelítéssel feldolgozni, hogy ezáltal valóban használható
tudáshoz és kompetenciákhoz segítsük a képzésben részt vevőket. Mindezen túl

26

Uo. 205–220. o.
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fontos szempont lehet az is, hogy a képzésen résztvevők maguk is egyfajta
multiplikátori szerepet is betöltenek majd saját munkahelyükön, és saját
munkavégzésüknek is része lehet nevelői vagy képzési tevékenység, érdemes tehát az
ő munkájuk ezen szegmenseiben is alkalmazható tartalmakat és módszereket
bemutatni és használni képzésük során. Az említett elvárásokat többdimenziós
tapasztalati tanulási folyamat valósíthatja meg, melynek kiindulópontja a diakóniai
mindennapok tapasztalata.27

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
9. Mit nevez Horstmann a diakónia három elemi formájának?
10. Soroljon fel néhány hozzájuk kapcsolódó diakóniai momentumot!

27

Uo. 196-199. o.
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5. DIAKÓNIAI KOMPETENCIAMODELL
Ahhoz, hogy a képzés folyamatában a segítő személye, a szakmai és intézményi
elvárások és a képzés tartalma valódi kapcsolatba kerüljön, érdemes
kompetenciamodell mentén tevékenykedni. A kompetenciafejlesztési eljárások
alapvető felismerése, hogy a képzés motivációs horizontját és sikerét a megfelelő
kihívásokkal való konfrontáció, a témához való kapcsolódás lehetősége határozza
meg. A kompetencia használhatóságát a téma kontextusba helyezése alapozza meg.
Mindezt követheti, és a diakóniában kell is követnie egyfajta szakmai orientációnak,
amelybe a diakónia esetén a teológiai-etikai és esetleg lelkigondozói vonatkozásokat
is beleértjük. A diakóniában dolgozók munkájuk során számos kihívással találkoznak.
Ezek – lehetőleg reflexióhoz kötött – felvetése jó alapot jelenthet a pedagógiai
munkában. E munka alapját a segítőben előzetesen meglévő diakóniai szándék jelenti.
A kihívásokkal való foglalkozás e háttéren történik, mely meghatározó a diakónia
lényegének feltárása, a diakóniai önértelmezés kialakítása, a diakóniai gyakorlathoz
megfelelő észlelés, értelmezés, és eme új megértésen alapuló cselekvés képességének
kialakításában. Az egyéni és közösségi reflexió folyamata nem egyszer s mindenkor
érvényes alapelvek, vagy morális imperatívuszok érvényességének belátására juttat
el, hanem kinek-kinek személyes diakóniai identitását építi, ezáltal hozzásegítve a
személyes és intézményes elvárások integrálásához saját gondolkodásában és
diakóniai munkavégzésében, miközben a munkatársakkal való eszmecsere és
együttműködés lehetőségét is biztosítja. A diakóniai kompetenciáról Horstmann így
ír: az az alapkompetencia, amellyel a segítő „a cselekvési minták, tapasztalatok és
szándékolt hatások irányának lényegi tartalmát a szakmai, személyes, szociális és
megvalósítási kompetenciáira vonatkoztatja.”28 A diakóniai kompetencia tehát egy
alapkompetencia, amely alapelvként épül be a segítői munkavégzésbe. Fejlesztésének
sikeressége nem ellenőrző mechanizmusok beiktatásával értékelhető, hanem a segítő
önértelmezésében, hozzáállásában, munkavégzésében és az azt kísérő reflexiók
területén mutatkozik meg.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
11. Mit nevezünk diakóniai kompetenciának?
12. Hol mutatkozik meg e kompetencia fejlesztésének sikeressége?

28

Uo. 220. o.
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6. A KÉPZÉS AJÁNLOTT MÓDSZEREI
A diakóniai képzések módszereinek tekintetében az előzőekből következik, hogy a
képzést a résztvevők tapasztalataira és kíváncsiságára érdemes alapozni. Az egyes
tanulási folyamatok megtervezésekor változatos, személyes megérintettséget előhívó,
találkozás- és kommunikáció-centrikus módszerek előtérbe helyezése ajánlatos
többdimenziós tapasztalati tanulás keretében. A következőkben olyan módszerekről
lesz szó, melyek kreatív alkalmazhatóságuk révén inkluzív29 használatra alkalmasak,
így nemcsak az adott képzéshez kapcsolódó elvárásoknak, de a diakóniai munka
sajátosságainak is megfelelnek, ezért a kiképzett segítők későbbi praxisában is
alkalmazhatóak. A felsorolt módszerekkel való munka fejleszti az önismeretet, a
csoportmunka pedig fejleszti a résztvevők szociális készségeit, segít átélni olyan
alapvető tapasztalatokat30 saját élményben, amelyekkel erősen kontrollált és
standardizált munkavégzés folyamán kevésbé van lehetőség szembesülni, de életünk
és a diakóniai munka fontos elemei. E gyakorlatok tehát áttételesen is támogatják a
résztvevők segítői kompetenciáinak fejlesztését és hivatásgyakorlását. A módszerek
válogatása és kombinálása akár a reflektív munkában, akár témafeldolgozásban, akár
áhítatok vagy ünnepi istentiszteletek elemeiként alkalmazhatóak célorientált és
körültekintő tervezéssel.

29

„Az inklúzió elsőként szociálpolitikai fogalomként született meg és onnan került át a szociológia, majd a
pedagógia világába. Az exklúzió-inklúzió fogalompár a munkanélküliséggel és a szegénységgel kapcsolatos
vitákban jelent meg Franciaországban. A szociológia azonban lényegénél fogva másként közelít ehhez a
fogalomhoz: a társadalmi működés törvényszerűségei között írja le annak folyamatát, hogy az egyes társadalmi
rendszerek és alrendszerek befogadnak és kirekesztenek egyes embereket. Az adott jelenség önmagában nem
hordoz normativitást, csak ha egy értéktartalmat is rendelünk hozzá, amelyre csak az etika, a politika, a jog vagy a
pedagógia képes.” Schiffer Csilla és Szekeres Ágota fogalommagyarázata nyomán könnyen megérthetjük a
fogalom diakóniai relevanciáját. In: SCHIFFER Cs. – SZEKERES Á.: Az integratív pedagógia neveléselmélete,
ELTE
Bárczi
Gusztáv
Gyógypedagógiai
Kar,
2013.
https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/20090007_az_integrativ_pedagogia_neveleselmelete/TANANYAG/02_2.html (Letöltés: 2018. november 8.)
Az inklúzió elméletéről és gyakorlatáról való további tájékozódásra az alábbi pedagógiai műveket ajánljuk még:
BOOTH, T. – AINSCOW, M.: Inklúziós index, Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez, CSEFKÓ M., CSEPREGI
A.
és
a
Mozgáskorlátozottak
Békés
Megyei
Egyesülete,
Békéscsaba,
2009.
https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index_Hungarian.pdf (Letöltés: 2018. november 3.)
BOOTH, T. – AINSCOW, M.: Inklúziós index- a tanulás és részvétel támogatása az iskolákban, 2014.
https://www.educatio.hu/pub_bin/download/tamop311_II/inkluzios_index.pdf (Letöltés: 2018. október
25.)
BUSI 2011, 1. köt.
Másokra utaltság, kiszolgáltatottság, korlátozottság, szabad választás, alkotás, siker, kezdeményezés,
meghallgatottság, megérintettség.
30
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6.1. MEGSZÓLÍT A SZÖVEG – SZÖVEGFELDOLGOZÓ ÉS
SZÖVEGALKOTÓ MÓDSZEREK
Szöveg befogadása és értelmezése:
A hangzó vagy olvasott szöveg a szövegben megfogalmazott történés, gondolatok, a
megjelenő szimbólumok és alapvető tapasztalatok révén az olvasó vagy hallgató
részére számos kapcsolódási lehetőséget rejt magában. Ezek egy részét egyszerűen
figyelmes olvasással is feltárhatjuk, vagy éppen egyszerű jelzésekkel31 is elláthatjuk.
Ezek az egyszerű jelzések is mély beszélgetést vagy elgondolkoztató vitát indíthatnak
a foglalkozás résztvevői között, és egyúttal segítik a szöveg alaposabb megértését
egyéni és közösségi munkában egyaránt. Jelentőséggel bírhatnak ugyanakkor a
szövegben előforduló szokatlan kifejezések, stílustörések, jellegzetes szavak vagy
szimbólumok. Koncentrálhatunk akár a kérdésekre, az érzelmi töltésű kifejezésekre,
vagy éppen a mozgást kifejező szavakra is. Észlelhetünk színeket, illatokat,
meghallhatjuk a történetben megjelenő dallamokat vagy egyszerűen a nyelv zenéjét.
Megfigyelhetjük egyik-másik szereplő mozdulatait, jellegzetes vagy meglepő
viselkedését, s megpróbálhatjuk mi is újra átélni és értelmezni a szituációkat. A
szövegben található párbeszédek vagy egy-egy szereplő tevékenysége kiemelésével
új, párhuzamos szövegeket is alkothatunk, így segítve a szereplők helyzetébe való
belehelyezkedést, a velük való azonosulást. Jelentőséggel bírhat a szöveg vagy éppen
a történés tempója vagy ritmusa is. De felfigyelhetünk a szövegben fellelhető
hiányokra, elhallgatásokra, kihagyásokra is. Értelmezhetjük, vagy a szereplőkkel
azonosulva ki is tölthetjük gondolatokkal ezeket a részeket. Mindezt nem egyszerűen
csak észlelhetjük, de el is játszhatunk vele csoportban kooperatívan, sőt
reflektálhatunk is az élményre. A szöveggel való találkozást pedig további alkotás,
játék és reflexió követheti. Tevékenységünket pedig tartalma, vagy a járulékos
tapasztalatok szándékával alkalmas, sőt akár szokatlan helyszínre (a szövegben
megidézett vagy éppen attól eltérő környezetbe) is vihetjük, amennyiben a helyszín
támogatja, és nem gátolja majd munkánkat. E szövegfeldolgozási módszerek tárházát
megtaláljuk a bibliadidaktikai szakirodalomban és a hitoktatási gyakorlatban is. E
módszereket szekuláris szövegek befogadásában és feldolgozásában is eredményesen
alkalmazhatjuk.32
Diakóniai felnőttképzésben ajánlott szövegfeldolgozási módszerek:33

Szín, szimbólum, vagy – hallott szöveg esetén – akár gesztus is jelölheti azokat a részeket, amelyek
tetszettek vagy nem tetszettek, amivel egyetértünk, amivel nem értünk egyet, vagy amely problémákat
vet fel, kérdéseket indukál.
31

Természetesen körültekintően kiválasztott nyelv- és irodalomtanítási módszertani elemeket is
használhatunk a bibliai szövegekkel, mint irodalmi szövegekkel való foglalkozáskor is.
32

33

A teljesség igénye nélkül felsorolva.
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A szövegbefogadás különleges lehetőségei: meditatív séta szövegek között
(természetben vagy nyugodt helyen kialakítva); szövegdoboz/szövegkosár/témafal
elhelyezése; idézetek választása, egymáshoz kapcsolása, kontextualizálása.
Szövegalkotási feladatok: stílusgyakorlatok, szövegalkotás szófajok/tartalmi elemek
kiemelésével, interjúk/napló/levél készítése, versírás, bibliolog, állító mondatok
befejezése, kérdések megfogalmazása.
Szójátékok: rímfaragás, betűrejtvény, körülírás (megkötésekkel).
Játék a szavakon túl: ritmus, dallam, hangok, mondatkiemelés a szövegből eljátszható
jelenet szövege gyanánt, kommunikáció gesztusok/mimika/jelek alkalmazásával.

6.2. „ÁTÉLNI VALAMIT, AMIRE NEM SZÁMÍTOTTAM” –
ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI MÓDSZEREK
Játék és élmény:
Az élménypedagógiai módszerek esetében is megérkezhetünk akár fontos
szövegekhez, amelyeket az élmények szempontjából reflektálunk végül, de itt a
tapasztalat nem a szöveggel való találkozásból fakad önmagában. A
tevékenységorientált tanulási folyamat vázát az átélt játék vagy tevékenység során
szerzett benyomásokból képződő élmény, az ennek reflexiója nyomán megszülető
tapasztalat, és a tapasztalatból származó felismerés adja.34 Az élményforrás lehet a
természetben vagy más (különleges vagy éppen megszokott) helyszíneken, vagy
szokatlan szerepekben végzett tevékenység, de lehet akár gondosan összeállított
játék-foglalkozás is. Lényege mindig az, hogy az új élményekkel való egészleges,
elsősorban nem kognitív munka által önmagunk és mások mélyebb megértésére
vezessen, és ezáltal új, adekvát cselekvési módok felé is megnyissa a résztvevőket. A
diakóniai képzésekben önismereti és empátiafejlesztő hatásuk, élményszerűségük,
valamint általában inkluzív alkalmazhatóságuk okán különösen is ajánlottak e
módszerek. Önkéntes diákok diakóniai intézményekben való tevékenykedésének
alkalmát is kívánatos volna sajátos élménypedagógiai lehetőségként felfogni, és ennek
megfelelően kísérni és értékelni. Ennek érdekében különösen is fontos az
élménypedagógia megismertetése és a tudatos alkalmazására való képesség
fejlesztése.
Diakóniai felnőttképzésben ajánlott élménypedagógiai módszerek:35

34

DROGAT 2017, 6–7. o.

Játék- és élménypedagógiai szakirodalom, feladatgyűjtemények és tréningek magyar nyelven is
hozzáférhetőek. Például BESNYI – NAGY 2017.

35
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Természetben tett túrák egészleges élményekre való érzékenyítéssel és/vagy egyéni
és közösségi kihívásokkal.
Természetben vagy teremben végzett közös sporttevékenység, játék, szerepjáték,
tánc, kooperatív alkotás.
Változatos helyszíneken végzett tevékenységorientált érzékenyítő alkalmak.

6.3. KIFEJEZNI A KIFEJEZHETETLENT – MŰVÉSZET-BEFOGADÁSI
ÉS ALKOTÓI MÓDSZEREK
Műalkotások és alkotás az oktatásban:
Elképzelhető, hogy a diakóniai továbbképzési terv részét képezzék professzionális
vezetésű komplex művészetterápiás kurzusok. A műalkotás befogadása a szövegekkel
való foglakozásnál leírt folyamathoz hasonlóan zajlik, jóllehet nem akusztikai ingerek
és leírt gondolatok, történések mentén, hanem a képpel való találkozás folyamán,
érzelmeket és belső képeket mozgósító élmény formájában. A képek (és még
összetettebb módon a mozgókép) alkalmazása az oktatásban különleges alkalmat,
biztonságos környezetet biztosít bizonyos helyzetek és állapotok érzelmi átélésnek,
tehát hatékonyan segíti az érzelmek bevonását és az érzelmi fejlesztést a képzés
folyamán. A képzés témájához választott képekkel, vagy bizonyos szempont szerinti
képválasztás lehetőségének felkínálásával a képzés tartalmát a képzésben résztvevők
tapasztalataihoz kapcsolhatjuk. Ezáltal is az érzelmek bevonásával történő
tapasztalati tanulás folyamatát indíthatjuk el. A kép befogadását követő, vagy attól
függetlenül (másfajta témafelvetéshez kapcsolódva) zajló alkotási folyamat pedig az
élménypedagógia szempontjai mentén is értelmezhető. A művészeti tevékenység
ugyanakkor a bibliai nyelvhez vagy az istentiszteleti liturgiában való részvételhez
hasonlóan segít kifejezni a szorongást és úrrá lenni a félelmeken. A kognitív
eszközökkel feldolgozhatatlan szenvedéstapasztalatok számára is kifejezésformát
jelenthet, és egyúttal feloldásukhoz is segítséget nyújt. Ezáltal egyfajta integrációs
szerepet is betölt, ami a diakóniában dolgozók lelki egészsége, személyes hitfejlődése,
és intézményes hitvallása szempontjából is nélkülözhetetlen eszközt jelent.
Diakóniai felnőttképzésben ajánlott művészet-befogadási és alkotói módszerek:
Befogadáson alapuló módszerek: témafelvetés műalkotások segítségével, egyszerűen
hagyni hatni a műalkotást és reflektálni az élményre, belehelyezkedés a festmény
szereplőinek a helyzetébe.
Tovább alkotás: változatok készítése, részlet(ek) kiemelése, mozaik, montázs
Alkotás különböző technikákkal, természetes vagy újrahasznosított alapanyagokkal,
vagy éppen csak színekkel - utólagos reflexió vagy a reflexiók rögzítése céljából.
Különös lehetőséget rejt magában a közös alkotás élményt jelentő vagy éppen
kommunikációt fejlesztő, közösségépítő és együtt gondolkodásra hívó jellege. A közös
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alkotások kiállítása, további használata pedig szintén az inklúzió átélésének jeles
alkalma lehet.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
13. Mely módszerek alkalmazhatóak különösképpen is a diakónia többdimenziós
tanulási folyamatában? Mutassa be egy tetszőlegesen kiválasztott módszer
működésének folyamatát!
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7. TUDÁSMEGOSZTÁS
A diakóniában történő pedagógiai fejlesztések esetében a diakóniai munka egyes
ágazatinak sajátosságai, valamint a pedagógiai tevékenység hangsúlyos és számos
tevékenységet átszövő jelenléte miatt különösen is fontos, hogy a hasonló területen
tevékenykedő szakemberek tapasztalatcseréje, a jó gyakorlatok terjesztése és a
problémák kezelésében segítséget nyújtó, támogató csoportok rendszeresítése
intézményközi együttműködésben történhessen. Ez az őszinte támogató
kapcsolatban zajló hálózatos pedagógiai együttműködés jó alapot teremthet a
pedagógiai fejlesztések megvalósításához és az adekvát külső segítség
kiválasztásához, igénybevételéhez is.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
14. Milyen előnyökkel jár az intézményközi együttműködésben zajló diakóniai
tanulás?
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8. PEDAGÓGIAI MUNKA
TÖRTÉNETEKKEL, MESÉKKEL
 A témát előkészítő, a ráhangolódást segítő kérdések:
 Ha valaki azt kérné, hogy két saját történetet meséljen el a saját életéből,
melyek lennének ezek és miért?
 Milyen történet tetszett Önnek, vagy ragadta meg Önt a leginkább az ismerősei
történetei közül?
 A családokban általában saját családi legendáriummal rendelkeznek. Ezek
sokszor mesélt családi történeteket vagy a család látókörében „feltűnt”
történeteket jelentenek. Mely történet jellemzi a leginkább az Ön családját?
 Mi volt gyermekkorában a kedvenc meséje?
 Vannak-e olyan történetek, mesék, s melyeket most fel tudna idézni, melyeket
például különböző korosztályokba, vagy különböző problémával küzdőknek
szervezett foglalkozások, szabadidős tevékenységek esetén megismerésre,
mesélésre méltónak gondolna? Például egy kamasznak, vagy egy idősotthonban
élő embernek, vagy valamilyen betegséggel küzdőknek, esetlegesen ideiglenes
otthonban élőknek?

8.1. TÖRTÉNETEK, MESÉK – AZ ÉLET SZÖVEDÉKE
Napjainkban jelentős, vagy mondhatjuk úgy is: értékükön kezelt helyet foglalnak el a
mesék a gyerekekkel, felnőttekkel kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai munkában és
egyre több olyan mesegyűjtemény, szakkönyv, vagy akár ismeretterjesztő hangsúlyú
irodalom jelenik meg, melyek segítik az élményekben gazdag, kreatív felfedezőutat a
mesékkel, s ezzel egyúttal a fontos erőforrások mobilizálásának lehetőségét teremtik
meg.
A történetekkel, mesékkel való pedagógiai munka igencsak sokrétű lehet. Akár
többféle irányt is azonosíthatunk, melyekben hol abban mutatkozik különbség, hogy
mit emelnek ki ezekből a történetekből, mesékből, mire fókuszálnak a szakemberek;
hol abban, hogy milyen pedagógiai munkát, feldolgozási útvonalat javasolnak a
mesélés mellé.
Fisher például inkább a „történetek” fogalmát használja (ezen belül sokszor meséket
hozva szöveg- példaként, forrásként), és ilyen szempontból a történetek, „szövegek”
működéséről szól (vö.: Fisher, 2008, 5‒14. o.). A „közös történetek” alkotása, vagy
közös megbeszélése a gondolkodás fejlesztése mellett a személyes, illetve a
csoportidentitás alakulásához, fejlődéséhez is vezet. A történetek segítenek abban,
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hogy a világot megismerjük, s ami talán még fontosabb, lássuk, hogy meg lehet
változtatni számunkra kevésbé tetsző fordulatokat, történéseket.
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8.2. ÉLETTÖRTÉNETEK, CSALÁDI LEGENDÁRIUM
A történetek és mesék érzelmi, indulati töltését, és ezek jelentőségét hangsúlyozza a
Kádár Annamária‒Kerekes Valéria szerzőpáros. A nehézségekkel való megküzdés és
az önbecsülés építésében, valamint az érzelmek azonosításának, kifejezésének
korrigálásában a mesék élen járnak, tehát az érzelmi intelligencia fejlesztésében
betöltött szerepük nagyon nagy.
A pszichés immunrendszer különböző faktorai, összetevői is muníciót kapnak a
meséken keresztül: akár az optimizmusra, a koherencia-érzékre, a környezetben lévő
segítő források monitorozására vagy mobilizására gondolunk, vagy az emocionális
kontrollra, az impulzivitás szabályozására. Mind táplálkozhat és „növekedhet” a
mesék, történetek fordulataiból.
A szerzőpáros a mesék „klasszikus” formái mellett többször említi az életmeséket,
élettörténeteket. Így írnak az életmesék szerepéről: „Megtanuljuk megírni, átírni és
értékelni az életmesénket, tisztelettel és elfogadással tekinteni önmagunkra és a saját
utunkra. Megkapaszkodunk a gyökereinkben és szárnyainkban, hagyományainkban,
szertartásainkban.” (Kádár és Kerekes, 2017, 14. o.).
Saját életmeséink és családtörténeteink megismerésének szerepét hangsúlyozzák, s
azt, hogy ez hogyan járul hozzá a rugalmas ellenálló képesség megalapozásához
(Kádár és Kerekes, 18. o.) az élménymegosztáson keresztül. Ilyenkor azt halljuk újra
meg újra, hogy a különböző akadályok, kihívások milyen természetűek lehetnek és
tulajdonképpen mintákat is kapunk az ezekkel való megküzdésekre. A rendszeresen
váltakozó narratívák nagyobb valószínűséggel alakítanak ki olyan hozzáállást, amely
azt üzeni: szembe lehet nézni a nehézségekkel, nem vagyunk teljesen tehetetlenek
velük szemben.
A családi legendárium megismerése és az életmesék összefonódása során egyre
stabilabban kialakul a valahová tartozás érzése, a saját magunkról való tudás érzése,
magunk megismerése. A történetek hallgatása közben az idő lelassul és egyszerre
jelen lehet a hallgató a saját életében és a történet világában (Kádár és Kerekes, 22.
o.).
Pszichés jóllétünkhöz fontos a koherens élettörténet kialakítása. Az újramesélésekkel
lehetőségünk van újrateremteni önazonosságunkat és kicsit kívülről is tekinteni
magunkra (Kádár és Kerekes, 25. o.), szelektálni a fontosabb és a kevésbé fontos
történetek között. Személyes értelmezéseinkbe beszűrődnek elképzeléseink és
meglévő ismereteink is, melyeket rávetítünk a történetekre; s megszínezik ezeket
mások értelmezései, perspektívái is. Így konstruáljuk a történetekhez kapcsolódó
saját jelentéseinket. Ezek alapján tehát nem feltétlenül az a kérdés, hogy miket éltünk
meg, hanem hogy mire és hogyan emlékszünk vissza.
A koherens élettörténeti narratíva kialakítása nagy feladat, főleg olyan esetekben,
amikor valamilyen nehézség miatt fájdalmas, nehezen emészthető történet is bekerül
a családi legendáriumba vagy az egyéni élettörténetbe. Családjukból kiemelt gyerekek
esetében két családtörténet felépítése történik (a gyermekről lemondó, illetve
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számára megfelelő környezetet biztosítani nem tudó) és a befogadó családé
(„amelynek a gyermek része és alakítója is egyben”, Kádár és Kerekes, 65. o.). A két
történetet a lehetőségekhez képest össze kell fonni – ajánlják a szerzők. Ezzel a nehéz
történetek még nem válnak önmagukban megváltoztathatóvá, de a történeteket
körbefonó elképzelések és érzelmek, melyek egyféle korlátokként is működhetnek:
változtathatók. Az eseményekhez kapcsolódó jelentések az újrameséléssel
változhatnak, más színezetet kaphatnak. Kádár és Kerekes ajánlásokat tesz arra is,
hogy szülőként és pedagógusként milyen módon segíthető ez az újramesélés,
„jelentésépítés” különböző játékos gyakorlatokkal (Kádár, 67‒83. o.).
A mesék, történetek mesélésének egyik fontos oka az értelem keresésének és
teremtésének igénye, olyan mítoszok, hősök megalkotása, melyek narratívákat adnak
azokra az eseményekre, melyek a mindennapokban történnek, és azokra az –
esetlegesen megpróbáltatásokra, „próbatételekre” ‒, amelyek az életben is
felbukkanhatnak.
Az életről, próbatételekről, egyáltalán a világról mesélt történetek hangsúlyosan
közvetítik az ezekhez való viszonyulásokat és értelmezéseket is, jelentőségük tehát
nagy. Egyrészt irányítják a figyelmet, másrészt a történetek további sorsát,
kimeneteleiket is befolyásolják. Nem mindegy, hogy miket fognak a történeteket
hallgatók utána tovább mesélni maguknak és másoknak is az életre való
alkalmasságukról, az élet értelméről, a többi emberhez való kapcsolódásuk
minőségéről. Emellett alakul a személyes történetek megformálásának és
megosztásának képessége is.
Fontos hozadéka az élettörténetek megismerésének, mesélésének, hogy ezeket újra
lehet értelmezni, sőt, akár újra is lehet írni. A Life Review módszer például idős
embereknek segít, hogy újrakeretezzék esetlegesen igen tragikus életeseményeiket is
és a veszteségek integrálásával a pozitívumokat emeljék ki belőle. „Önmagunk
maradhatunk anélkül is, hogy ugyanazok maradnánk, mint akik voltunk (vö.: Kádár és
Kerekes, 59. o.) Nehéz életszakaszokat is mesélhetővé és elfogadhatóvá lehet így
tenni, amiben nagyon sokszor az értelemadás segít: annak végiggondolása, hogy a
megpróbáltatásoknak valamilyen oka, célja van. (Egy történetet olvashatunk a 62- 63.
oldalon, amit érdemes lenne az órán is megvitatni, megbeszélni. E-learninges
anyagban megjelenítve.)
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8.3. A MESÉK ÚTJAI
Minden mesét, minden mesélést komolyan kell venni és érdemes igazán átgondolni a
választást, tétje van a választott meséinknek (Bajzáth, 2015, 21. o.), a mesehallgató
akár választ is kaphat felvetődő kérdéseire, problémáira, ha kihallja a mese üzeneteit.
Ehhez persze az is szükséges, hogy a mesélő figyeljen a mesét befogadókat érdeklő,
őket foglalkoztató egyéni és közösségi kérdésekre. Így tud választani a
tündérmesékből, legendamesékből, novellamesékből, vagy éppen a falucsúfolókból,
hazugság- vagy formulamesékből. Ezeken keresztül pedig megismerkedhetünk a
lehetőségek széles tárházával, a különböző megközelítések, látásmódok
gazdagságával, erősödhet az „útnak indulás bátorsága”, a család, a baráti kapcsolatok
megtartó erejének megélése, összességében a biztonság élménye.
Nagyon fontos, hogy kellő alázattal tudjuk kiválasztani a megfelelő mesét, történetet,
vagy együtt lenni a történet, mese alakításában, azaz rá tudjunk hangolódni a másikra,
a meséléskor jelen lévő többiekre. Nem gondolhatjuk magunkat tévedhetetlennek, s
magunkat partner szerepben is reflektálnunk kell: mennyire vagyunk jó társak a
felfedezésben, a továbblépésben, fejlődésben.
Számos kérdés felvetődik, amikor meséket választunk szabadidős tevékenységek
központi elemeiként vagy nevelési céloknak megfeleltetve stb. Mérlegelendő, hogy
milyen szempont vezérelje a választást (esztétikai, életkori, aktuális személyes
érintettség stb.), és az is, hogy „fel kell-e dolgozni” a meséket „közvetlenül” vagy
éppen hogy nem.

A MESÉLÉS KÖRÜLMÉNYEI
A hagyományok, a rítusok, szertartások – melyek mind a mesék vonalában,
vezetésében, mind a mesélés folyamán, a körülmények megteremtésekor
megjelennek ‒ a közös történetek kialakulását segítik és az érzelmi biztonságot is
növelik (Kádár és Kerekes, 2017). „A mese kiemel minket a személyes időnkből, és
más ritmusba ágyaz bennünket, lehetővé téve, hogy egy másik történetben éljünk”
(Mircea Eliadet idézi Kádár és Kerekes, 134. o.).
A lehetőség szerint fejből elmondott, tartalomhű (s nem feltétlenül szöveghű)
mesemondást preferálják általában a különböző mesepedagógiai irányok, például a
Mese Másképp program is. Azt, hogy jöjjön létre mesehallgatási transz, intenzív,
fókuszált figyelem, amely a belső képek megalkotásának kedvez. Meséléshez
különböző kiegészítő, szimbolikus jelentéssel is bíró és játékba is hívható tárgyakat is
érdemes használni: mesedobozt, mesetakarót, párnát, mese- vagy világtérképet,
tarisznyát vagy batyut, gombolyagot stb. (Bajzáth, 2015, 50. o.).
Az előadásmód tekintetében fontos az előzetes felkészülés és az átgondolt
szemléltetés (vö.: Fisher, 2008, 7‒17. o.). Ez utóbbira akkor van szükség, ha fontosnak
gondoljuk a hallgatóság jellemzőinek tükrében, hiszen előfordulhat, hogy éppen
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megköti a figyelmet vagy a képzeletet; míg más esetben éppen élénkítő, a figyelmet
mozgósító hatása lehet. Mindenképpen kiindulópont lehet reflektálásokhoz a kérdés:
„hogyan képzelnék/ képzelték másképpen” az adott történetet az azt hallgatók, illetve
a feldolgozáshoz alternatív utak alkalmazása: némajátékkal, tánccal, zenével,
idegennyelven, vagy valamilyen vizuális ábrázolás útján. A feldolgozási
lehetőségekkel kapcsolatban azonban többféle szakmai reflexió létezik.

A FELDOLGOZÁS LEHETŐSÉGEI
A történetek, mesék központi témáit, kulcskérdéseit többféle más módszerrel
kiegészítve, komplexen érdemes feldolgozni Fisher szerint. Ilyen kiegészítő módszer
lehet a reflektív írás, rajzolás, drámajáték, csoportmegbeszélés. A történetek
kiválasztása éppen ezért nagy jelentőséggel is bír, hiszen üzeneteik, jelentéseik
alakítják az őket megismerők tapasztalatait, értékeléseit is. Fontos a multikulturális
örökség megismerése, a fantázia, a szóbeli és vizuális kreativitás ösztönzése (Fisher,
6. o.).
A történetek továbbgondolása, feldolgozása többféle úton is működhet. Fisher például
többek között a következőket ajánlja (Fisher, 7‒8. o.): a felmerülő kérdések
megvitatása; plakátkészítés, könyvjelzőkészítés a történethez, kreatív írás során a
történet variációinak megírása (például a szereplők jellemzőinek megváltoztatásával,
vagy eltérő végkifejlet kitalálásával), a fő téma alapján vers írása. A megbeszélést (és
a történet sajátosságait) színezi az időrend, a sajátos események felbukkanása –
melyek a harmóniát vagy a diszharmóniát alakítják, a szereplőknek tulajdonított
intenciók (szándékok) és érzések, gondolatok; a külső történés mellett a belső
történések
folyamatai.
Nagyon
lényegesek
emellett
a
jelentések,
jelentéskonstrukciók, a kontextus üzeneteinek (milyen sajátos világa van az adott
történetnek) és a „metaközleménynek” (Fisher, 12. o.) a dekódolása, ami még akár a
mesélőről, a történetet mondóról is üzeneteket közvetít (miért éppen ezt meséli, mire
utal vele stb.). Ezek végiggondolása hozzájárulhat egy kérdezőközösség létrejöttéhez,
de önmagában a közösség fejlődéséhez, alakulásához is. Segít abban, hogy a
résztvevők megtanulják feltárni személyes témákkal kapcsolatban is érzéseiket,
gondolataikat, nézeteiket; képesek legyenek kialakítani véleményüket, tudjanak
indokláson alapuló ítéleteket hozni, odafigyelni a másikra és ahogy Fisher fogalmaz
(20. o.) „megtapasztalni a gondolkodás és a reflexió nyugodt pillanatait”. A válaszok
megfogalmazására, az érzésekre való figyeléshez megfelelő idő biztosítása is
szükséges. Ez azoknál különösen nagy előrelépés és hozzájárulhat a megküzdési
lehetőségeik épüléséhez, akik éppen az elesettségükből fakadóan, vagy átmeneti
esékenységük miatt ebben korlátozottan részesültek vagy esetleg ők maguk sem
tudták, hogy ezt így is lehet.
A gyerekeknek és a felnőtteknek szóló történetek szempontjából eltérő jellemzők
segítik a feldolgozást. Serdülőkorban az értelemadás igényét a leginkább azok a
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szövegek elégítik ki, amelyek – bár a saját életük közvetlenségétől eltávolodnak ‒
mégsem szakadnak el teljesen tapasztalataiktól, és emberi viszonyokba ágyazottak.
A Mesét Másként program az érzelmi fókuszú foglalkozás-összeállítást javasolja, ami
annyit tesz, hogy nem a meséket dolgozzák tovább a mesehallgatás után, hanem olyan
játékokat játszanak a mesélést követően, melyek a mesék érzelmi kulcstémáihoz,
fókuszaihoz illeszkednek (Kádár és Kerekes, 2017, 133‒142. o.).
A foglalkozásoknak meghatározott sorrendű egységei vannak, a mesélést követő
beszélgetésből indulnak, majd az érzelmi fókuszú játékok játszására térnek át,
melyekbe a bekapcsolódás önkéntes. A foglalkozás egy elköszönő szertartással és egy
értékelő beszélgetéssel zárul.
A fentiekhez képest a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer a rendszeresen
ismétlődő mesemondásra, mondókázásra, közös táncra, játékra helyezi a hangsúlyt és
a világ elemeinek megismerésére. Saját módon találós kérdésekkel is kiegészíti a
meséket (Bajzáth, 2015).
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8.4. MESÉK, ÉLETFORDULÓK, KRÍZISEK
A mesékre nemcsak a gyermekeknek van szükségük, sőt, a mese nagyon sokáig
kifejezetten a felnőttek műfaja volt (Boldizsár, 2017, 9. o.), ezt a varázsmesék
szerkezete és motívumai is tükrözik, melyek beavatási szertartásokra rímelnek, azok
szerkezetét követik. Nagyon sok népmesének a felnőtté válás a témája és a mesén
keresztül minták közvetítődnek a problémákból való kiutakra és el lehet dönteni,
hogy melyik alternatívát valljuk magunkénak, vagy fogjuk ezután beépíteni.
Átmeneti rítusok jelzik azokat a fordulópontokat, amikor életünk egy szakasza
lezárul, s a régi stratégiák már kevésbé vagy nem működnek, de újakat még nem
alakítottunk ki. Az ezzel való megküzdést, a feszültségek csökkenését segítik az
átmeneti rítusok szimbolikus értékei, amikor kommunikáljuk ezeket a változásokat a
környezet felé és felvesszük az új szerepnek megfelelő viselkedési formákat (esküvő,
ballagás stb.).
A felnőtté válás során előkerülő életpróbák ‒ melyek aztán a mesékben is
megjelennek fordulatokként – nagyon hasonlóak a világ minden tájáról származó
mesékben (Boldizsár, 2017, 10. o.). „Külső és belső segítőkkel, ellenfelekkel való
találkozás, útnak indulás, leválás és elköteleződés stb. mind-mind hozzájárulnak”
ahhoz, hogy a végén felelősséget vállalni tudó és életünket kézben tartó felnőtté
váljunk.
A mese szimbólumai, aktivizált képei önmagukban is nagyon komplexek,
megmozgatóak, emellett azonban úgy is olvashatóak, hogy a történetek, mesék
minden szereplője mi magunk vagyunk (Boldizsár, 12. o.). Boldizsár Ildikó
gyűjtéseiben a felnőtté válás, férfivá, nővé válás történeteiből válogatott, de
találhatunk gyűjtést más életfordulókra vonatkozóan is, pl. születés, gyermekkor,
barátság és közösség, hivatás és életcél, szerelem, öregkor (Boldizsár, 2013). Több
olyan helyzetet azonosíthatunk diakóniai terepeken is, melyek a felnőtté válás
kérdéseire reflektálnak, de találkozhatunk ezeken a területeken különböző
problémák miatt elakadtakkal, megrekedtekkel, illetve valamilyen nehézség kapcsán
nagy terheket cipelőkkel is.
A „Hivatás, életcél” témakörben szereplő mesékben (Boldizsár, 2013) is érdemes
elmélyedni, egyrészt a mesék megismerése miatt, másrészt a képzésben résztvevők
saját élményű módszer- megismertetésére.
A következő mesékből választhatunk órai keretben való közösen elolvasásra, majd
kezdeményezzünk róluk beszélgetést:
Milyen idő kell? (a segítségnyújtásról) 189‒190. o magyarázat: Boldizsár, 2013, 191‒
192. o.
A Kő meg a kocsisok (a közösség erejéről), 186‒189. o., magyarázat 190‒191. o.
A kristálygömb, 199‒202. o., magyarázat 202‒205. o.
Ha kellek, vigyél el! 220‒225. o., magyarázat 226‒227. o.
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A csillagszemű juhász, 228‒233. o. Magyarázat: 233‒235. o.
(Megjegyzés: Az e-learninges tananyagban érdemes lehet a meséket szó szerint is
idézni. A mesék forrásai a Boldizsár könyv végén megtalálhatók.)

ÖSSZEFOGLALÁS
Látható, hogy a mesékkel, történetekkel való foglalkozás a különböző megközelítések,
a különböző hangsúlyok miatt egészen eltérő utakat nyithatnak problémákkal,
életkérdésekkel való foglalkozások során. Ami mindegyikben hangsúlyos, hogy
tudatosan, szempontok szerint, felelősen válogatva/ választva keressük azokat a
meséket, melyek támogatóak és azokat a továbblépési módokat, melyek akár a
feldolgozást segítik, sőt, akár ezáltal gyógyítóak is.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
15. Válasszon ki három különböző „életfeladatot” és válasszon hozzájuk meséket,
melyekről azt gondolja érdemes lenne megismertetni ezeket az adott helyzetben
lévőkkel és együttgondolkodni róluk!
16. Milyen szempontokat venne figyelembe a mesékkel való munka körülményeinek
megteremtésekor a különböző életkori csoportokban, illetve a különböző nehéz
helyzetekben lévőknél?
17. Milyen feldolgozási lehetőségeket ismer a mesékkel kapcsolatban?
18. Milyen módon látja elképzelhetőnek az életmesék, élettörténetek megjelenítését
diakóniai terepen?
19. Mit gondol, miben kellene tovább fejlődnie, hogy minél átgondoltabb, szakmailag
felkészültebb legyen a mesékkel való munkája? Említsen meg 3-5 ilyen
tennivalót, fejlődési irányt!
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9. A DRAMATIKUS GYAKORLATOKTÓL A
SZÍNHÁZI NEVELÉS FELÉ – A DRÁMA
ÚTJAI DIAKÓNIAI KÖZÖSSÉGEK
SZÁMÁRA
A témát előkészítő, a ráhangolódást segítő kérdések:
 Milyen színházi előadásokra emlékszik szívesen életének különböző
szakaszaiból?
 Vett-e már részt előadások létrehozásában?
 Milyen csoportépítő vagy kommunikációt fejlesztő gyakorlatokat ismer?
 Játszott-e már táborokban, osztályfőnöki órán vagy bármilyen szabadidős
helyzetben különböző dramatikus gyakorlatokat? Milyen élményeket élt meg
közben? Jelentkezett-e esetleg bármilyen egyéni vagy csoportos nehézség a
játékok során? Volt-e olyan, amikor nem szeretett volna ezekben a
gyakorlatokban, játékokban részt venni? Hogyan emlékszik, mit profitált a
játékokból?
 Ismer-e a hagyományostól, megszokottól eltérő színházi nevelési irányokat?
 Néhány dramatikus gyakorlat eljátszása is a téma feldolgozásának részét
képezi.

9.1. DRAMATIKUS JÁTÉKOK, GYAKORLATOK
Talán a legtöbbet a szociális érzékenység- és készségfejlesztés gyakorlatai kapcsán a
drámajátékokat szoktuk emlegetni. Ezekre mint munkaformákra tekintünk és olyan
gyakorlatokra, melyek megalapozzák a kommunikáció fejlesztését is, emellett pedig
fontos alapokat adnak a színházi nevelés különböző műfajaihoz is.
Gabnai Katalin azt javasolja, hogy ha megtaláltuk azokat a játékokat, gyakorlatokat,
amelyek tetszenek és amelyekről azt gondoljuk, megfelelőek lesznek a céljainkhoz,
akkor akár el is kezdhetjük játszani ezeket. Így ír erről: „ha szabadon gondolkodva,
csupán a tisztesség és a humánum alapján, s nem kiadott elvek szerint vesz részt
ezekben a folyamatokban, nemigen kell vizsgáznia az együttélés rejtélyeit csak
papíron listázó etika tankönyvekből” (Gabnai, 2015, 7. o.). Azonban nagyon fontos,
hogy számos olyan csoportdinamikai folyamat indulhat meg a játék során, amelyre
érdemes előzőleg készülni, így a drámajátékok alkalmazását is átgondoltan, szakmai
és személyes reflektálással lehet igazán felelősen megkezdeni. Nem beszélve az
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alkalmazók önismereti és önkontroll kérdéseiről, melyek számos árnyalatot vehetnek
fel, s így akár sokfelé is vihetik magát a játékot. Természetesen a drámajátékok, a
gyakorlatok sokfélesége lehetőséget ad arra, hogy előzetes tudásunknak megfelelően
olyat válasszunk, melyre felkészültek vagyunk.
Többek között a következő gyakorlattípusokat említhetjük meg: bizalom és
kapcsolatteremtő játékok, összetett kommunikációs játékok, rögtönzés,
koncentrációs játékok, légzés és hangadás játékok, lazító játékok, bemelegítő játékok,
ön- és partnerészlelés játékok, térhasználattal kapcsolatos játékok, ritmusjátékok,
fantáziajátékok, az érzékszervi finomítás játékai, életjátékok (vö.: (Gabnai, 2015, 18‒
229. o.).
A komfortos csoportlégkör megteremtése során a játékosságból alkotás születhet. A
szociális érzékenység és készségfejlesztés gyakorlatai olyan alapgyakorlatok előzik
meg, mint az érzékelő- és fantáziagyakorlatok, koncentrációs, mozgásgyakorlatok. A
csoportgyakorlatokat követően érdemes az egyéni feladatteljesítések felé lépni a
játékba való felmelegedés lehetőségének biztosítása miatt.
A játszók helyzetbe hozása, és az élő közösség különböző jelenségeinek megértetése,
megéreztetése lehet igazán a cél a drámajátékok alkalmazásával, „a felelősséggel
telített, inspiratív nevelői jelenlét” (Gabnai, 7. o.), amely más művészetpedagógiai
irányzatokhoz is szorosan kapcsolódik. Gabnai drámajátéknak nevez „minden olyan
játékos emberi megnyilvánulást, melyben a dramatikus folyamat jellegzetes elemei
lelhetők föl” (Gabnai, 8. o.). A dramatikus folyamatban kifejezési formának számít a
megjelenítés és az utánzás, eszköznek pedig az emberi vagy zenei hang, az adott
nyelv, a test, a tér és az idő.
Alapvetően el lehet mondani, hogy drámajátékról gondolkodva sokféle jelentést
azonosíthatunk, a kisebb dramatikus játékoktól kezdve a színházi jellegű
bemutatókra készülésen keresztül a tanítási drámáig, sokféle ízzel, árnyalattal. (A
gyermekek színházi nevelésében sem az esetleges bemutató a fontos Gabnai szerint,
hanem az azt megelőző nevelési folyamat (Gabnai, 8. o.), a személyiség harmonikus
fejlesztése.)
Bármelyik értelmezésről is legyen szó, a drámajátékok a kapcsolatfelvételt, a
kapcsolattartást, a közlést könnyítik, teszik rugalmasabbá, kezelhetőbbé. Emellett cél
lehet még a közösségben tevékenykedő ember aktivitásának serkentése,
alkotóképességének, reflektált önálló gondolkodásának fokozása. Nagyon fontos cél
az önismeret, a társismeret fejlesztése is, s emellett számos olyan hozadéka van az
alkalmazásuknak, amely többféle nevelési területen, diakóniai terepen is nagyon
hasznos lehet: például a testi, térbeli biztonság javulása, időérzék fejlődése, mozgás és
beszéd kifejezőkészségének növekedése (Gabnai, 11. o.). A szabadidő konstruktív
eltöltéséhez számos olyan módszer áll rendelkezésre, mely a korrekciós
foglalkozások színesítése mellett bátorságot adnak a társadalmi élet egyéb
területeihez is (akár ügyek intézése, de családi vagy munkahelyi, iskolai problémák
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kezelése kapcsán szintén) és esetlegesen még a média által „elősegített” passzivitást
ellensúlyozzák.

9.2. DRÁMAJÁTÉKOK, DRÁMAJÁTÉK ‒ VÁLTOZATOK
Többféle pedagógiai útvonalon lehet tehát elindulni, mindig fontos azonban
figyelembe venni, hogy kompetenciahatáraink vannak és nagyfokú felelősségünk a
módszerek, az utak választásában is.
Az improvizatív játékok visszavezethetők az angol nyelvterületen „creativ
dramaként” hívott alkotó színjátékhoz, melyek aktív részvételt, cselekvést várnak
minden résztvevőtől. A színházi nevelés fogalmi körénél talán könnyebben behívódik
a „közönség” képzete, miközben a drámajátékok az együttjátszásra jönnek létre,
amely egy sajátos néző nélküli, mégis nézőkkel övezett állapot. Itt nem egyértelmű,
kimondott a „Néző” szerepe, mégis ott van, jelen van, és más jelleget is ölt ezzel ahhoz
képest, mint amikor egy színházi helyzetben játszunk el, adunk elő valamit. Fontos a
pontos és tiszta közlésre törekedni közben, s arra is, hogy a játszótársak vagy az
esetleges nézők ne gátolják ennek a közlésnek az árnyaltságát.
A rögtönzött drámajátékban a játékos próbahelyzetben van, s éppolyan készültségi
állapot jön létre, mint a mindennapok „szociális szerepvállalásaiban”, kiélezett
helyzeteiben (Gabnai, 10. o.), csak kisebb rizikóval. A színpadra emelt dráma, illetve
az a feszültség, amit egy író tudatosan létrehoz, a mindennapok dramaturgiájából
táplálkozik, azt használja forrásként. Ennek megfigyelése és elemzése visszahat a
mindennapok kommunikációjára, azok dinamikájára is és az esztétikai érzék is
fejlődik.
A szociális érzék, az empátia fejlesztését célzó – sokszor szerepcserés ‒ játékok a
különböző élethelyzetek, kiélezettebb szituációk, problémakörök felismerését, a
döntést is támogatják. Új összefüggések is körvonalazódnak, s akár tantárgyakat
összekötő, azok tudásait integráló hatással is lehet számolnia drámajátékok során, s
emellett jelenségek, helyzetek, alkotások szerkezetének azonosítását, az ezekről való
gondolkodás inspirálását is segítik. Hosszabb távon jelentős hatásaként lehet
elkönyvelni, hogy annak a felismerése és azon attitűd formálása történik, hogy a
társadalmi folyamatoknak aktív alakítói lehetünk.
Fontos alapelvek:
 a gyakorlatok önmagukban csak praktikus segédeszközök; fontos a pedagógus
figyelmes, empátiával telített odafordulása, hozzáállása, amivel példát ad a
kapcsolatfelvételre és tartásra.
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 akkor érdemes egy gyakorlatot kipróbálni vezetni, ha „rokonszenvesnek”
találjuk, és ha elméleti síkon is elfogadjuk
 minden típusú drámajátékot beszélgetések öveznek: felvezető beszélgetés,
illetve értékelő, reflektív vita, megbeszélés
 az együttlét örömét a beszélgetések bátorsága és tapintatossága is adja
(homlokzatvédelem, empátia).

9.3. SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAMOK
A színházi nevelés nagyon gazdag műfajokban, jógyakorlatokban, ami egyrészt a
sokszínűség miatt az adaptivitásnak kedvezhet, viszont talán éppen emiatt kissé
nehezen megfogható és védhető meg esetleges minőségi kilengésektől.
Nagyon különböző színházi nevelési programok élnek egymás mellett, melyek
koncepciói mögött nehezen kitapintható egy közös definíció. A fogalmak tisztázása és
a különböző típusok rendszerezése támogatja az alkalmazást és a minőség „tartását”
is. Jelen tananyag nem vállalkozik a teljes paletta felsorakoztatására és a definíciók
letisztázására, erre olvashatunk gondos elemző munkákat (Golden, 2017; Novák,
2017).
A sokféleség mellett a következőkben főképpen azokra a formákra fogunk
koncentrálni, melyeket alkalmasnak gondolunk akár a diakóniai intézményekben,
akár azokon kívül ‒ külső helyszínen ‒ megtapasztalni. Főképpen a részvételi színházi
formákra koncentrálunk, melyek olyan tevékenységformákat, színházi előadásokat
jelentenek, melyek „az előadásban való részvétel lehetőségét kínálják fel” (Takács és
mtsai, 2017, 155. o.). A részvétel jelentheti azt is, hogy ténylegesen szereplővé válik
valaki, és azt is, hogy annak megértésében, feldolgozásában lesz aktív. Emellett a
pedagógiai fókusszal a közösségi színházak bírnak, így ezekre is kitérünk. Ezek
jellegzetessége, hogy igyekeznek közösségi élményhez juttatni marginális helyzetben
lévő társadalmi csoportokat, „amelynek eredménye, hogy a résztvevők közösségi
identitásukban és egyéni önazonosságukban megerősödve térnek vissza a
mindennapokba” (Takács és mtsai, 155. o.). A célok között a közösségépítés mellett
megtalálható a közösségben felmerülő konfliktusok megoldása, és a közösség
kulturális életének szervezése is.
Léteznek drámapedagógiai és színházi nevelési programok speciális szükségletű
résztvevők csoportjainak is, például szociálisan hátrányos helyzetűek, sajátos
nevelési igényű vagy szenvedélybeteg fiatalok számára is. Ezek a Partnerség ‒
Védelem ‒ Részvétel ‒ Ellátás fogalmi keretében tudnak igazán hatékonyan működni
(Novák, 2017, 52. o.). Nagyon fontos, amit pl. az inkluzív környezetben való játékkal
kapcsolatban Shah és munkatársai mondanak: „(….) nem az a szándék, hogy a nemfogyatékos színész egy fogyatékos karakterré váljon, hanem, miként ezt Brecht is
javasolja (…), a karaktert egy olyan nézőponton keresztül demonstrálni, amely a
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lehetőség hányának vagy korlátozott mértékének társadalmi következményeit
mutatja fel” (Shah et al, 2015, 277, idézi: Novák, 2017, 52. o.). Többségi iskolai
osztályokban a fogyatékossággal összefüggő, performansz- alapú technikákkal
közvetített hatások erősebbek, mint a szöveg-alapúak. A hiteles gesztus tehát a
hangsúlyos.
Táncszínházi előadások is létrejöhetnek vegyes képességű, speciális szükségletű
csoportokkal. Az Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület pl. közös
alkotói tér létrehozására törekszik, ahol a fogyatékkal élők saját teljességüket meg
tudják élni, s megtalálni, valamint megmutatni azokat a nagyon fontos, speciális
értékeket, melyeket közvetíteni tudnak a többségi társadalom számára, hogy az
elfogadóbbá váljon. (A színházat oktatási- nevelési fókusszal és nem kizárólag
esztétikai hangsúlyokkal szeretné alkalmazni például a KOMA Bázis is.)
A különböző alkalmazott színházi formák rendszerezésének vitaindítóként felvetett,
lehetséges módját, csoportosítását tette meg Novák Géza Máté tanulmányában
(2017). Itt a terápiás és terápiás jellegű alkalmazásokat, a társadalmi
beavatkozásokat és a pedagógiai alkalmazásokat említi meg főcsoportokként. A
terápiás jellegűekbe sorolja a különböző művészetterápiás alkalmazásokat, a
színházterápiát, a drámaterápiát. A pszichodrámát, a bibliodrámát, vagy például a
szociodrámát a terápiás jellegű és a társadalmi beavatkozások egyfajta metszeteként
tagolja be. A közösségi színházi formákat (Fórumszínház, Elnyomottak színháza,
Verbatim Színház) a pedagógiai alkalmazások és a társadalmi beavatkozások
kapcsolódásaiként jeleníti meg.

9.4. A KÖZÖSSÉGI SZÍNHÁZ ÚTJAI
Nehéz lenne pár mondatban összefoglalni azokat a színházi formákat, melyek a
színház és a nevelés viszonylatában egészen új aspektusokat nyitnak (vagy nyitottak)
meg közösségi színház formájában, hiszen szerencsére sok szín, több jógyakorlat is
van a palettán. Mindenképpen ki kell emelni azonban a Fórumszínházat, ahol a nézők
a játék terébe léphetnek, és hozzászólásaikkal, szavazataikkal, döntéseikkel
alakíthatják a főszereplő további sorsát (Oblath, 2017, 137. o.). Gyakran társadalmi és
belső elnyomás érzékeltetésére alkalmazzák ezt a formát, és az a cél, hogy a néző ne
maradjon passzív, hanem legyen alkotó résztevője az előadásnak. Az Elnyomottak
színháza hasonlóan a társadalmi szerepek reflektáltatására törekszik, mégpedig úgy,
hogy a marginális élethelyzetekben lévőket cselekvőképességgel, a társadalmi
részvétel lehetőségével ruház fel (empowerment). Nagyon izgalmas árnyalata, műfaja
a fórumszínháznak a Vágyak szivárványa módszer, amely legfőképpen a belső
elnyomásokra reflektál, mindig keresve a párhuzamot a társadalom és az egyén
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között és kutatva azt, hogy mi az, ami az egyénből és mi az, ami a társadalomból fakad
(Novák, 2017, 58‒60. o.).
A Verbatim színházban a cél odafordulni mások történeteihez, és úgy szőni egy
előadást, hogy valós életesemények szó szerint játszódnak vissza benne. Főképpen a
szegénységgel és a hajléktalansággal kapcsolatban születnek ilyen „előadások”, s a cél
a rezonancia, empátia felkeltése és az odafordulás aktivizálása. (Ennek egyik
változata, a Dokumentumszínház, ami hiteles dokumentumokra, interjúkra, bírósági
jegyzőkönyvekre stb. hozza létre a szövegkönyvet).
Kifejezetten megmozgató projekt a ParForum kutatói csoport Sajátszínház projektje,
amit műfajilag az Etnoszínház kereteiben valósítanak meg. Ez azt jelenti, hogy az
adott csoport a saját maga belső perspektívájából indítja az előadást, és az
önreprezentációs készségek megtanulása kapcsán megerősödik önbecsülése, így válik
a folyamat az empowerment részévé. A résztvevők olyan műhelyen vesznek részt,
ahol művészetpedagógiai módszerekkel dolgoznak, színházi formákkal, dramatikus
gesztusokkal kísérleteznek, és gyakran a digitális történetmesélésben elhangzott
személyes szálakból merítenek (www.sajatszinhaz.org/szivhang/verbatim-szinhaz).
Egy folyamatban megélve mindezt a résztvevők megélik saját „cselekvési potenciáljuk
új kereteit” (Novák, 63. o.) és így tudják felülírni korábbi működéseiket.
Lábjegyzet: A Láthatatlan Színház, és a Sétaszínház izgalmas formáik ellenére
diakóniai terepen kevésbé alkalmazhatóak, hiszen inkább nyílt térre, utcára tervezett
formákról van szó.

9.5. TIE – KOMPLEX SZÍNHÁZI NEVELÉSI ELŐADÁS
A színházi neveléssel kapcsolatban érdemes még egy nagyon érdekes műfaji
változatról is szót ejteni, mivel számtalan izgalmas impulzust adhat mind az egyének,
mind a közösség fejlődésének vonalán. Ez a T.I.E (Theatre in Education), amit alkotó
színjátékként is szoktak emlegetni, s ami egyrészt egy színházi irányzat, de jelent
emellett egy nevelési módszert és társulati típust, hálózatot is (Kaposi, 1997). Bár
helyenként még tanítási drámaként is említik, azonban számos egyéb fordítása
mellett inkább a „komplex színházi nevelési előadást” javasolják, vagy rövidebben
„színházi előadásként” jelenik meg inkább a színházi nevelési szakirodalomban. Ez a
műfaj definiáltságának sokszínűségét is mutatja, hiszen az egyes fordítások mellett
általában mindig finomodó, alakuló mögöttes kritériumrendszerek, meghatározások
jelentek meg (vö.: Golden, 2017, 84‒98.o.).
Találhatunk olyan meghatározásokat is, melyek az előadás közbeni foglalkozásra
alkalmazzák a TIE-t, az olyan típusú programot pedig, melyben az előadást előkészítő
és feldolgozó beszélgetés övezi ‒ „beavató színházként” fogalmazzák meg (Golden,
2017, 98. o.). Egymással tehát sokszor érintkező formákról beszélhetünk.
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A TIE kapcsán a színház és a dráma eszközeivel dolgozó módszerről van szó,
általában körülbelül 4-5 drámatanár (akik képesek színészi játékra) együttes
játékával vagy színészek együttműködésével (akik pedagógiai érzékkel rendelkeznek
és vezetni képesek az előadás közbeni/utáni megbeszéléseket). „Vándortársulatként”
vagy állandó helyen hoznak létre az együttjátszók egy színpadi előadást, mely a
témája miatt akár elemeiben, akár teljességében alkalmas arra, hogy a történet
jelentőségéből adódóan reflektálják azt a nézők. A feldolgozott mű lehet olyan alkotás,
mellyel éppen ismerkednek a diákok, de illeszkedhet az éppen adódó, fennálló –
esetlegesen ‒ élesebb helyzeteket is teremtő – morális problémákhoz.
Középpontjában állhat egy ember, egy esemény vagy egy problémakör, és
koncentrálódhat a meglévő történetre éppúgy, mint akár egy teljesen önálló
történetté való alakításra. Bármelyikről is van szó, a téma változásának, történetté
alakulásának folyamatát, „működését”, jelenségeit tanulmányozzák, veszik
szemügyre. Gavin Bolton ‒ egy rangsort is felállított a dramatizálás különböző
módozataival kapcsolatban, a tanítási drámát sorolva legelőre (a gyakorlatok, a
dramatikus játék, és a színház elé) és úgy definiálja a tartalmát, hogy az egy dráma,
mely dolgok megértetését szolgálja.
A feldolgozás interaktivitása miatt körülbelül 16‒30 fő számára ideális, éppen azért,
hogy legyen alkalma mindenkinek hozzászólni, bekapcsolódni, aki szeretne. A
bemutató akár egy drámanap keretében is megtörténhet, de egy tanítási időszak is
idői keretet biztosíthat ehhez. Lehet előkészítő vagy lezáró szerepe, s amellett, hogy
nevelési célja van, fontos a „színházi illúzió” is (Gabnai, 412. o.). A nevelési színház és
a drámajátékok mindennapokba emelésével az oktatás szintjén is általános
minőségjavulás várható, javul a résztvevők nézőpontváltásra való képessége, sokkal
szívesebben vesznek részt egyéb művészeti tevékenységekben, aktívabbak a család
életében, vagy egyáltalán: aktívabb állampolgárok, toleránsabbak, hatékonyabban
küzdenek meg a stresszel (DICE munkacsoport).
Magyarországon az egyik legismertebb TIE játszóhely a Káva Színház. A száműzött
herceg című darabjukban néhány motívumot használtak fel Timothée de Fombelle
Perle könyve című regényéből 3‒4. osztályosok számára. A tartalomról így írnak:
„És ha valamelyikünk így szól: »Nem hiszek a tündérekben« –, akkor valahol holtan
esik össze egy tündér.” (M. Barrie: Pán Péter) „Iliant, a fiatal herceget száműzik
Meseföldről egy olyan világba, ahol nagyon kevesen hisznek a mesékben. Vele tart egy
lány, Olia, aki valaha tündér volt. Olia félig meseföldi lény maradt, ezért nem láthatja
és nem hallhatja senki, csak az, aki hisz a mesékben. De ebben a világban már alig
találni embert, aki hisz bennük, és Ilian is elfelejtette, hogy honnan származik. Nehéz
dolga van Oliának. Rá kell vennie Iliant, hogy emlékezzen Meseföldre. És szorít az idő
is. Hiszen Meseföld óriási bajban van, és csak egy született herceg mentheti meg a
teljes pusztulástól. Történetünk a képzeletről, a fantáziáról, a gyermeklét megéléséről,
és mindezek hiányáról szól.” (https://kavaszinhaz.hu/a-szamuzott-herceg/). A
bemutató során fontos szerepet szánnak a továbbgondolásnak, a nézők alkotói
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résztvevő jelenlétének, a sokféle szempont ütköztetésének és a párbeszéd
kialakításának.
Más kulturális csoportokkal (Nemzeti Táncszínház, Közép-Európa Táncszínház,
Bethlen Téri Színház) való együttműködés keretében hozta létre a Káva Kulturális
Műhely az Igaz történet alapján című előadást. Ennek az előadásnak a
középpontjában egy széthulló család áll, az élethelyzetre jellemzőnek mondható
karakterekkel, sajátosságokkal. A körbejárt kérdés az, hogy hogyan őrizheti meg egy
ilyen családban valaki „az emberségét” (https://kavaszinhaz.hu/igaz-tortenetalapjan/).
Középiskolásoknak és felnőtteknek pedig jelenleg a felelősség kérdésével foglalkozó
Peer Gyntöt ajánlják (https://kavaszinhaz.hu/peer-gynt/).

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
20. Mit gondol a dramatikus gyakorlatok játszásával kapcsolatban és a különböző
színházi nevelési műfajok alkalmazásával összefüggésben az önkéntességről?
21. Milyen nevelési lehetőségek vannak a részvételi színházi formákban?
22. Milyen műfajokat ismer és mit tud arról, kiket érdemes keresni, ha valamelyik
irány jobban érdekelné és vagy meg szeretné ezeket jobban ismerni, vagy
szeretné, ha intézménye közössége kipróbálhassa, megélhesse ezeket?
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ÖSSZEFOGLALÁS
A diakóniára nem egyszerűen az önfeláldozó krisztusi szeretet intézményes
lehetőségeként kell tekintenünk, hanem a szó szélesebb jelentéskörének tudatában e
munkára, mint az Isten ügye munkálása céljából Istentől kapott megbízatásunkra.
A szeretet fogalomkörét értelmezve a compassio és a megbékélés kiemelése
elengedhetetlen, hiszen a diakóniai tevékenység fontos eleme a szenvedővel és általa
a szenvedéssel való egészen mély találkozás, a helyzetében való közösségvállalás. A
diakóniai munkában kívánatos spiritualitás a világ és benne az ember minden
dimenzióját Istenhez köti. Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának
tapasztalata egy alapvető „megtöretés-tapasztalat”, amelyben új összefüggések
tárulnak fel, és amelyből egy mindent átölelő egységélmény fakad. A diakónia feladata
e tapasztalat megélése és megélni segítése az egyes ember életében, éppen életének
határhelyzetében. E megtöretés-tapasztalat világíthat rá az ember életének ajándék
voltára. A diakóniai intézmények jelenléte még azokra is hat, akik a szenvedés
valóságát akár azt negligálva is próbálják maguktól eltávolítani, elkerülni. Ebből a
szempontból tehát a pedagógiai munkának és fejlesztésnek nem pusztán a
célcsoportját tudjuk meghatározni a diakóniai intézményekben, hanem mintegy
közösségi tanulási helyszínként pedagógiai feladatot is tulajdoníthatunk ezeknek az
intézményeknek. Ebben az összegfüggésben világosan felismerhetjük a diakónia szó
mindhárom jelentésének (szolgálat, üzenetátadás, tevékenység) gyakorlati
megvalósulását.
A hiteles munkavégzést nagymértékben elősegítheti a személyes életútra és a kezdeti
motivációkra való reflexió előtérbe helyezése, olykor akár a munkahelyi és szakmai
elvárások reflexióját is megelőzően és azzal összekapcsolva. Ezáltal egyrészt akár a
kényszeres segítést is a tudatosan vállalt és végzett professzionális cselekvés váltja
fel, másrészt az eredeti személyes motivációk tudatos továbbfejlesztése is hosszú
távon fejleszti, gazdagítja mind az egyént, mind az intézmény közösségét, valamint
hozzájárul a valódi és fenntartható diakónia műveléséhez.
A segítő identitás kialakulásában sarkalatos két szempont: a „másokért lét” és a segítő
autonómiájának a felelősségvállalásban való kölcsönös összekapcsolódása adja a
„segítés kultúrájának” alapját. Érdemes a pedagógiai munkában figyelmet fordítani
ennek az alapvető konfliktushelyzetnek a meglétére és az ebből nyerhető új
összefüggések felismerésének elősegítésére, mint a személyes és szakmai identitás
fejlesztésének lehetőségére. Szükséges tehát az elméleti és gyakorlati szakmai
stúdiumok mellett, sőt azokat megalapozva és kísérve a személyiség és
hivatásfejlődés reflexiójának teret adni és arra tanítani. Amennyiben e reflexiót
közösségi szinten sikerül gyakorolni, kiküszöbölheti a dolgozók elmagányosodását.
Ha pedig sikerül bevonni a kliensek és hozzátartozóik visszajelzéseit is a reflexió
folyamatába, az intézmény „énközpontú” elszigetelődését, s az abból fakadó
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színvonalvesztést előzhetjük meg vele. A diakónia, mint az egyház sajátos
kommunikációja pedig ezáltal megszabadul az alaptalan és felesleges hierarchizálás
kísértésétől, és partneri kommunikációjával is valódi inklúziót megvalósítva az
egyházi munka más területeire is pozitív hatást gyakorolhat.
Szakirodalmi adatok és a gyakorlati tapasztalatok egyaránt három fő témakört
javasolnak diakóniai képzések és továbbképzések számára: diakóniai profil
fejlesztése (szakmaiság a segítő tevékenység reflektív megközelítésével); teológiai
alapismeretek (különös tekintettel értékekre és a határhelyzetekre, adott diakóniai
tevékenység sajátos kérdéseire); személyes életút és tapasztalatok reflexiója
(önismeret, személyiségfejlesztés, spiritualitás a hivatásgyakorlás kontextusában). E
többdimenziós tapasztalati tanulási folyamat kiindulópontja a diakóniai
mindennapok tapasztalata. A kihívások – lehetőleg reflexióhoz kötött – felvetése jó
alapot jelenthet a pedagógiai munkában. Az egyes tanulási folyamatok
megtervezésekor változatos, személyes megérintettséget előhívó, találkozás- és
kommunikáció-centrikus módszerek előtérbe helyezése ajánlatos. Az ismertetett
szöveg-, élmény-, és alkotásalapú módszerekkel való munka fejleszti az önismeretet, a
csoportmunka pedig fejleszti a résztvevők szociális készségeit, segít átélni olyan
alapvető tapasztalatokat, amelyekkel erősen kontrollált és standardizált
munkavégzés folyamán kevésbé van lehetőség szembesülni, de életünk és a diakóniai
munka fontos elemei.
Ha a hasonló területen tevékenykedő szakemberek tapasztalatcseréjét, a jó
gyakorlatok terjesztését és a problémák kezelésében segítséget nyújtó támogató
csoportok rendszeresítését hálózatos intézményközi együttműködésben végezzük, ez
az őszinte támogató kapcsolat jó alap a pedagógiai fejlesztések megvalósításához és
az adekvát külső segítség kiválasztásához is.
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FOGALOMTÁR
compassio: Latin eredetű, együttérzés, szó szerint „együtt szenvedés”. Nem pusztán
érzelem, hanem a másik szenvedésében való részesedés által a szenvedés
megosztása, amely, ha csak lehetséges, segítő cselekvésre is motivál.
megbékélés: Az Isten és ember a bűn következtében megromlott kapcsolatának
helyreállítása, melyet Pál apostol Jézus Krisztus megváltó művéhez köti.
a segítés kultúrája: Szeretetszolgálatok keretében művelt segítségnyújtás összefoglaló
megjelölése német nyelvterületen („Kultur des Helfens”). A segítés új kultúrájáról az
1990-es évek óta beszélnek Németországban, mióta a szociális segítésben az
önkéntes munka egyre jelentősebb szerepet tölt be, egyre szakszerűbbé lett és a
rendszer fajsúlyos részévé vált.
kompetencia: Latin eredetű, alkalmasság, ügyesség. Készségek és képességek
együttese, melynek segítségével valaki problémamegoldásra képes és hajlandó egy
adott területen.
reflexió: Latin eredetű, hátrahajlás, visszafordulás, visszatükröződés. A reflexió a
szakmai tevékenységben való fejlődés, az elméleti és gyakorlati tudás közötti
kapcsolat egyik eszköze. A szakember gyakorlati tudása és a korábbi tapasztalataiból
származó nézetek együttesen alkotják értékelő rendszerét, amely központi szereplő a
tudás és cselekvés kapcsolatában és a fejlődésben.
inklúzió: Latin eredetű, befogadás. Eredetileg szociálpolitikai fogalom, mely „a
társadalmi működés törvényszerűségei között írja le annak folyamatát, hogy az egyes
társadalmi rendszerek és alrendszerek befogadnak és kirekesztenek egyes
embereket. Az adott jelenség önmagában nem hordoz normativitást, csak ha egy
értéktartalmat is rendelünk hozzá, amelyre csak az etika, a politika, a jog vagy a
pedagógia képes.” (Schiffer Csilla, Szekeres Ágota) Pedagógiai szempontból
különösen jelentős, hogy az inkluzív közösség az egyéni különbözőségekre a tanulási
folyamat mélyítését és gazdagodását elősegítő lehetőségként tekint.

