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Kulcsár Marianna (a Kecskeméti
Drámapedagógiai Mûhely veze-
tõje, szaktanácsadó) segítségével
kerestük. Megszakítva a szakmai
napok �ücsükélõs� hagyományát,
egy drámafoglakozáson vettünk
részt, amely az Új módszerek a
személyiségfejlesztésben: a drá-
majáték alkalmazása a gyermek-
könyvtáros és a könyvtáros ta-
nár munkájában � címet kapta.
A csoport egyik fele nézõként,
míg a másik fele aktív résztve-
võként szerepelt a foglalkozá-
son. Úgy gondolom, aki nem
vett részt benne, már a felénél
megbánta, hogy kimaradt, mert
a hangulat ragályosan jó volt.
Ennek még a lentrõl felhallat-
szó fúrás-kopácsolás sem tudott
gátat szabni. Önfeledten játszot-
tunk mi, felnõttek, rábízva ma-
gunkat a társainkra és játékve-
zetõnkre. Valami kialakult kö-
zöttünk, már nem voltunk töb-
bé idegenek egymás számára.

Azon a napon nemcsak Harry
Potter izzadt a forró székben,
hanem mi magunk, drámape-
dagógiával kísérletezõ gyermek-
könyvtárosok is. A megnyitó
után a József Attila Általános
Iskola elsõsei közremûködésével
egy könyvtárbemutató drámafog-
lalkozáson vehettek részt kollé-
gáink Igaz mese címmel. A drá-
mafoglalkozások igazi erénye,
hogy a gyermeket, felnõttet aktív
bekapcsolódásra készteti.

A valóság és a képzelet hatá-
rán egyensúlyozva játékosan
csempészi be a gyerekek tudatá-
ba az információkat. A gyerekek
játékkal tanulnak a legtöbbet.
Akkor mutassuk be nekik játé-
kosan a könyvtárat! Természete-
sen mindig kell lennie valami
megoldásra váró feladatnak, fe-
szültségnek is, ami elkötelezetté
teszi a gyerekeket a probléma
megoldására.

A játék alkalmazását sokkal
tudatosabbá is tehetjük a mun-
kánkban. A drámapedagógiát
nem lehet csak könyvbõl meg-
tanulni. Ahogy az egyik taná-
rom mondta: �csak ellesni le-
het�. Honnan? A drámapedagó-
gia elsajátítására 120 órás tan-
folyamok kínálkoznak. Például
Kecskeméten az Ifjúsági Ott-
hon, Budapesten a Marczibányi
Téri Mûvelõdési Otthon szer-
vez ilyen kurzusokat.

A mai versenyközpontú vi-
lágban hiányzó gondolat fontos
szerepet kap a drámajátékban:
itt nem teljesítményre megy a
dolog, hanem valaminek a meg-
élésére. Mindez bizalommal teli
légkörben történik: hatására ké-
pesek megnyílni, s így egészen
másfajta kapcsolat alakul ki a
résztvevõk között. Saját tapasz-
talatomból állíthatom, hogy a
drámafoglalkozást vezetõ egé-
szen másfajta élményben része-
sül, mint ha csak leadná begya-
korolt szövegét a könyvtári
rendrõl. Sokszor azon kapom
magam, jó játszani. És ha én
szeretek játszani, tetszik, amit
csinálok, egészen másképp vi-
szonyulok majd a gyerekekhez,
õk hozzám � következésképp a
könyvtárhoz, talán még az ol-
vasáshoz is. Itt találkozik a drá-
mapedagógia a könyvtárral, és
az olvasóvá neveléssel.

Regéci Márta
gyermekkönyvtáros

� � a magyar
nyelv katedrális��
Ismét anyanyelvi verseny a

celldömölki könyvtárban

Csokits János Francia lecke címû
költeményének e metaforáját vá-
lasztották a celldömölki Kreszn-
erics Ferenc V. országos anya-

nyelvi verseny mottójául a vetél-
kedõ szervezõi.

�E katedrális immár négy-öt-
ezer éve áll rendíthetetlenül, egy-
ségbe forrasztva a nemzetet; ro-
busztus falaival védve a szikla-
kõbe vésett oltárához járulókat;
égbe nyúló tornyával irányt mu-
tatva, hogy elkalandozó vagy el-
kalandozni kényszerült hívei is
mindig hazataláljanak. Az új év-
ezred küszöbén is reményked-
jünk, hogy e katedrális romlatla-
nul õrzi majd az elkövetkezendõ
magyarság számára is a kemény
igét; bizakodjunk, hogy a glo-
balizáció porviharában is tájéko-
zódási pont lesz e csodás épít-
mény utódaink számára, hogy
falai között nap mint nap ezután
is felhangzik a hazafiság égõ
zsoltára �� � e gondolatsorral
kezdõdött a versenybizottság nyílt
levele a versenyzõkhöz, melyet
2002. április 24-én, az ünnepé-
lyes megnyitón olvasott fel Nagy
Gábor, a  celldömölki székhelyû
Soltis Lajos Színház igazgatója.
A köszöntõ szavak után � immár
hagyományosan � Balázs Géza
nyelvész Az anyanyelvek értéke
címû elõadását hallgatta az a
huszonegy diák, aki sikeres pá-
lyamunkájával kiérdemelte az
országos döntõn való részvételt,
valamint felkészítõ tanáraik és a
meghívott vendégek.

Április 25-én írásbeli felada-
tokat oldottak meg a 7�8. osztá-
lyos diákok. Számot kellett adniuk
a névadó polihisztor életérõl, nyel-
vészeti munkásságáról; nyelv-
történeti, stilisztikai, helyesírási
feladatokat oldottak meg, de bizo-
nyították azt is, hogy szeretnek, sõt
már tudnak is játszani a nyelvvel.

A következõ napon szóbeli
próbatétel következett. Az olva-
sás évéhez kapcsolódó témákból
választhattak: három-négy perces
elõadásban fejthették ki vélemé-
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nyüket arról, hogy remélhet-e
olvasót a mai író, hogy szegett
szárnyú madár-e a költészet a mai
Magyarországon, s személyes ol-
vasmányélményeikkel vallhattak
az olvasás gyönyörûségérõl. Az
írásbeli és szóbeli forduló legjobb
hat versenyzõjének immár hagyo-
mányosan egy-egy � a magyar
nyelvrõl szóló � lírai verset kel-
lett felolvasnia, elemeznie, el-
mondania a költeménnyel kap-
csolatos gondolatait.

A háromnapos program során
eljutottak a versenyzõk és kísé-
rõik Egyházashetyére, ahol meg-
koszorúzták Berzsenyi Dániel
szülõházát, Celldömölk-Alsósá-
gon Kresznerics Ferenc emlék-
táblájánál és sírjánál helyezték el
a kegyelet koszorúit, túráztak a
Ság-hegy kráterében.

A rendezõ intézménynek, a
celldömölki Kresznerics Ferenc
Könyvtárnak köszönhetõen im-
már ötödízben találkoztak egy
közösség tagjai, akiket a nemze-
tet felnevelõ édesanya, az anya-
nyelv szeretete, tisztelete köt össze,
akik gyermeki szeretettel ragasz-
kodnak hozzá, aggódnak egészsé-
géért, védelmezik, ápolják õt.

A verseny befejeztével a szer-
vezõk és a versenyzõk azzal a
lélekemelõ érzéssel búcsúztak el
egymástól, hogy a Celldömölkön
töltött napok friss erõvel vértez-
ték fel a jelenlévõket, hogy to-
vább folytathassák a küzdelmet
a szép szó, a tiszta gondolat be-
csületéért.

A verseny helyezettjei,
díjazottjai

Különdíjak

A benyújtott pályamunkáért:

�KIS NYELVÕR� (Divatsza-
vak az ezredfordulón): Bilecz
Ágnes (Balassi Bálint Gimnázium
8. b, Balassagyarmat), felkészítõ
tanára: Hégely Györgyné

�KIS NYELVÕR� (Divatsza-
vak az ezredfordulón): Szécsényi
Noémi (Apáczai Csere János Gya-
korló Általános Iskola 8. o., Nyír-
egyháza), felkészítõ tanára:  Nagy
Endréné

�NYELVÉDESANYÁNK�
(Vallomás az anyanyelvrõl): Zsiray
Zsófia (Batsányi János Nyolcosztá-
lyos Gimnázium 7. o., Csongrád),
felkészítõ tanára: Fábiánné dr.
Szenczi Ibolya

�NYELVÖRÖKSÉG� (Szino-
nima-csokrok nyelvünk virágaiból):
Kovács Réka (Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskola 8. o., Eger),
felkészítõ tanára: Hunyadi Zsu-
zsanna

A döntõben nyújtott
teljesítményért:

A MÓDSZERTANI KIADÓ
DÍJA: Péter Krisztina (Cseh
Károly Általános Iskola 8. o.,
Ada), felkészítõ tanára: Szabó
Szabados Ilona

�SZÉP SZÓVAL� (Aki a leg-
szebben beszélt): B. Nagy Judit
(Apáczai Csere János Gyakorló
Általános Iskola 8. o., Nyíregyhá-
za), felkészítõ tanára: Nagy
Endréné

KÜLÖNDÍJ (A második anya-
nyelvén nyújtott kiváló teljesítmé-
nyéért): Hruscs Mária (Kanizsai
Dorottya Gimnázium 8. o., Szom-
bathely), felkészítõ tanára: dr.
Dragománné Tiszai Katalin

Tanárnak különdíj:

�KRESZNERICS-DÍJ� (Hét
tanulója pályázott, négy bejutott a
döntõbe): Németh Ervin tanár
(Lõrincze Lajos Általános Iskola,
Szentgál)

Helyezések:
I. hely: Bilecz Ágnes (Balas-

si Bálint Gimnázium 8. b, Balas-
sagyarmat), felkészítõ tanára:
Hégely Györgyné

II.  hely: Zsiray Zsófia (Ba-
tsányi János Nyolcosztályos Gim-
názium 7. o., Csongrád), felkészí-
tõ tanára: Fábiánné dr. Szenczi
Ibolya

III. hely:   Hajmásy Gyöngyi
(Általános Iskola 8. o., Csögle),
felkészítõ tanára: Csekéné Hóbor
Kornélia

IV. hely:   Péter Krisztina
(Cseh Károly Általános Iskola 8.
o., Ada), felkészítõ tanára: Szabó
Szabados Ilona

V. hely: Hevér Noémi (Balas-
si Bálint Gimnázium 8. a, Balas-
sagyarmat), felkészítõ tanára:
Gaálné Versényi Judit

VI. hely: Tamás Róbert
(Lõrincze Lajos Általános Iskola
8. o., Szentgál), felkészítõ tanára:
Németh Ervin

VII. hely:  Kovács Réka (Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola 8.
o., Eger), felkészítõ tanára: Hunya-
di Zsuzsanna

VIII. hely:  Szécsényi Noémi
(Apáczai Csere János Gyakorló
Általános Iskola 8. o., Nyíregyhá-
za), felkészítõ tanára: Nagy
Endréné

IX. hely:  Berczi Gergõ
(Velinszky László Gimnázium és
Szakközépiskola 8. d, Pusz-
taszabolcs), felkészítõ tanára:
Tánczos Krisztina

X.  hely:  B. Nagy Judit
(Apáczai Csere János Gyakorló
Általános Iskola 8. o., Nyíregyhá-
za), felkészítõ tanára: Nagy
Endréné

A verseny zsûrijének tagjai:

Molnár Tiborné általános is-
kolai tanár (Bersek József Általá-
nos Iskola, Kõszeg), magyar nyelv
és irodalom szaktanácsadó (Vas
Megyei Pedagógiai Intézet, Szom-
bathely), országos szakértõ

Dr. Köbölkuti Katalin könyv-
táros, a Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár (Szombathely) tudomá-
nyos fõmunkatársa, bibliográfus

Dr. Koltai Jenõ esperes-plé-
bános (Celldömölk-Alsóság),
könyvtáros, Kresznerics Ferenc
életének kutatója, levéltáros

Dörnyei László, az Eötvös
Loránd Általános Iskola (Celldö-
mölk) magyartanára, a feladatok
összeállítója, gyakorló pedagógus,
tankönyvszerzõ

Dr. Guttmann Miklós zsûri-
elnök, a Berzsenyi Dániel Fõisko-
la (Szombathely) Magyar Nyelvé-
szeti Tanszékének fõiskolai taná-
ra, Széchenyi professzori ösztön-
díjas kandidátus

Dörnyei László


