
EGY TANFOLYAM TANULSACAT
- Bolton kurzus Budapesten -

Az idei ny6r jelent6s szakmai esem6nyei kdz6tt tart-
hattuk szimon Gavin Bolton magyarorsz6,gi l6togat6s.{t.
Az angolsz6sz vil6g egyik leg (el)ismertebb elm6leti szak-
embere 1994. jfinius 20-25. kdzott tartotta dr6mapeda-
g6giai mesterkurzusiit a budapesti Marczib6nyi T6ri
Mrivekildsi Kdzpontban.

A l6togat6snak kiiliin<is sirlyt adott az a tudatosan ter-
vezett egybees6s, hogr az 6rdekkjdrik a kurzus kezdet6re
mir 6t is lapozhattdk Gavin Bolton elsci k<inyv6nek ma-
grar kiaddsit, mely A tanit6si drima elm6lete cimmel 16-
tott napviliigot a Marczibdnyi t6riek b6b6skodrisa mel-
lett.

A tanfolyam elsS r6sz6ben a drrimatanitist, a gyer-
meki j6t6kot 6s az el6ad6sra is lehetds6get teremtS, szin-
h|zszerii tev6kenys6gform6kat 6rintci elm6leti 6ttekin-
t6st kaptak a rOszwevok a k6sribbiek pedig a megismert
te6ria gyakorlati 6rtelmez6s6re, jet6kba emel6s6re adtak
m6dot.

kvezetS, bemutatkoz6 besz6d6ben Bolton meglepri
6s megnyer6 6nir6ni6val oldotta fel a magyar dr6mape-
dag6gusok kdzott is gyakran tapasztalhat6 megkozeli-
t6sbeli kiil<inboz6s6geket. Erz6kletesen ecsetelte p6lya-
futisinak, gondolkodi4sm6dj6nak illlom6sait 6s meste-
reit Peter Slade+cjl Brian Way-en 6,t eg6szen Dorothy
Heathcotig, s szavaib6l kittint: aviltozils nem az eloz6
szakaszok teljes megtagad6silt, csup6n irj felismer6seket
jelent sz6.m6ra.

Elm6leti fejteget6seinekvizit a fent emlitett k6nyv
gondolatmen ete adta, aztrtri - 6s a k6tetet m6lys6g6ben
ismer6 - hallgat6 azonban r66bredhetett, hogy elciadi{-

Abban az istenadta szerencs6ben volt r6szem, hogy
egr alakul6 TlE-tiirsulat leend6 TlE-szin6szek6nt ott le-
het tem a m 6d szer 6shazij6tf,l firkeztj ir 6-rendez6, Geof f
Gillham speci6lis kurzus6n, melynek a Marczibdnyi T6-
ri Mrivekil6si K<izpont adott otthont'ez 6v jf liusi4ban.

A tanfolyam egyik - a munk6t is er6sen meghat6ro-
z6 - jellegzetess6ge azvolt, hogy h6rom kiild,nb<izcj fel-
k6sziiltsegii 6s,,6llapotri" csoport dolgozort egyiitt: A f ia-
tal kora ellen6re b6tran ,,felncittnek" nevezhet6 Kerek-
asztal Szinh6zi Nevel6si K6zpont szin6sz-tandrai a mii-
kid6siik h6rom 6ve alatt felhalmozott tapasztalattal 6s
konkr6t, j6l megfogalmazott elv6r6sokkal lrkeztek a
kurzusra.

A K6va Szinh6zi Nevel6si Csoport az elsd foglalkozi-
sok siker6nek 6s kudarcainak friss 6lm6ny6vel v6rta Ge-
off Gillhamet. Az ,,irjsztl<itt", a Forris Szinh6zi Nevel6-
si Csoport tagiai egy nagy ercifeszit6st ig6nylci, szek6rde-
r6knyi fj €s m6g le nem iilepedett ismeretet ad6 intenziv
dr6mapedag6giai k6pz6s ut6n mindenre kiv6ncsian, ne-
hezen artikul6lhat6 elvdrdsokkal kezdtr6k a nyolc napot.

Az elv6r6sokn ak ez a sokf6les6ge kem6nyen pr6bilra
tette a tanfolyamvezetcit, s n6ha bizony a r6sztvevcjket is.
A kurzus sor6n Gillham t<ibbszdr is kis6rletet tett arra.

siban nem az 1979-ben irottak egyszeni ismrltl6se, ha-
nem (ism6t csak megjegyz6sre 6rdemes elemk6nt) azok
gondolati meghaladisa, tov6bbfriz6se hangzott el.

Nem hallgathatjuk el ugyanakkor azt sem, hogr az
egyhetes egytittl6t sor6n akadtak doccencjk is, melyek
r6szben a kurzus c6lmeghatiro zisinak bizonytalans6-
gaib6l sztilettek. K6ts6gkiviil neh6z ugyanis egyetlen h6t
alatt eleget tenni egy k6pzetts6g6t, gyakorlottsigAt, dr6-
matan6ri irinyultsdg6t tekintve igencsak sokszinii cso-
port elv6r6sainak, ktil<in<isen. ha a ,,szellemi 6tlapon"
olyan fogisok kcivetik egrm6st, mint az elm6leti m6lye-
lemz6s, a gyakorlati munkaform6k 6s alkalmazd.si lehe-
tds6geik 6ttekint6se, valamint a szinhizi eszkdztilr 6s a
drima-munka kapcsolatin ak lisztinisa.

A kurzus kapcs6n felvetcidott k6rd6sek, elvarratlan
gondolati szdlak miatt a Gavin Boltonnal t6lt6tt egy he-
tet, annak tanuls6gait 6n magam mindenekel6tt a ma-
gyar dr6matan6rok,,kr6m j 6nek " tiik6rben6z6sek6nt
szeretn6m megcirizni eml6kezetemben. Bizom abban,
hogy a tanfolyam vdlaszkeres6sre k6sztetett mindannyi-
unkat: kik vagyunk, kikre sz6.mithatunk, mennyit tu-
dunk, mircjl hissziik, hogy tudjuk, tudunk-e nyiltan vitat-
kozni f ontos iigyeinkrril?

Gavin Bolton magyarorsz6gi ldtogatisa tal6n katali-
z6tora lesz mindezen k6rd6sek megv6laszoliisdnak,
fijabb l<ik6st adva tdbbiink ciszinte sz6nd6k6nak ,,ren-
demi v6gre krizds dolgainkat".

Szauder Erlk

hogy megfogalmazza 6s egreztesse a r6sztvevSk elvir6-
sait, s ennek megfelelcien alakitsa a programot.

A teljes kurzust egy k6tnapos mtihelymunka elSzte
meg, melynek sorin Gillham a Kerekasztallal elk6szitett
egy komplett TIE-programot. N6mi fesziilts6get okozott,
hogy a k6sz mtivet Gillham kcivetkezetsen a Kerekasztal
foglalkozisak6nt enlegette, mig a t6rsulat a fqglalkozils
kizir6lagos szellemi atyjak6nt a mestert nevezte meg.

A tanfolyam kovetkezci szakaszdban a ,,kezddk"
r6sztvev6k6nt ismerkedtek meg a k<izdsen l6trehozott
programmal. A foglalkoz6s sorin k<izvetlen tapasz-
talatokat gyrijthettiink arr6l, hogy mik6nt dolgozik egy
rutinos f oglalkozisve zet6. A faciliti4tor miikod6s6hez a
k6s<jbbiekben 6rt6kes elm6leti tdmpontokat is kaptunk.

A kurzus taliin leg6rdekesebb -,6s sokunk szAmira
leghasznosabb - r6sze azvolt, amikor megismerkedhet-
tiink Gillhamnek a cselekv6s jelent6sszintjeir<il sz6l6 el-
m6let6vel, amely a programok tervez6s6n6l a rend-
szerezett gondolkod6st, a kivitelez6sn6l a szin6sz-tanfur
c6ltudatos 6s pontos munk{j6t segiti.

Az utols6 k6t napon a h6rom tfrsulatb6l vegyesen
alakul6 kiscsoportok egy mini TIE program tewez6s6t
kapt6k feladatul. A tervezci munk6t Gillham csoportr6l-

Geoff Gillham TIE-szin 6szk€pz6 kurzusdrdl
- Egy,,but6crska megfiggrel6" besz6mol6ja -
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csoportn jfrvi scgitette: kem€ly k6ve&ezetess6g nyir-
bilia a l,iwinyc, de fdliisleges elemeket, s terelt benntin-
ket a t6rt6netben val6 gondolkodis feltil a dr6minak a
pobl6mamegoldrisban ttirt6nd alkalmazisa fel6. A ter-
iazett fogHkbzisok kdziil idcihi6ny6bansajnos csak egr-
grel ismerkedhettiink meg a grakorlatban.-- 

N6h,6ny h6nappal a tanfolyam ut6n, az elxi progra-
munk tervez6se kdzben bizony gyakran hivatkozunk a
kurzuson tanultakra, ami azt jelzi' hogy a nyolc nap' egy

a munkijlt nost kezd6 t irsulat szimira felt6tleniil hasz-
nos volt- Mindez6rt kdsz6netet mondunk a szewezSk-
nek, a hiziga z/rLklrrak,a nyelvi korl6tok led<int6s6re vil-
lalkoz6Posta Inurinak 6s a mesternek Geoff Gillham-
nak.

Lfi.frP6tcr
Forr6s Szinhizi Nevel6si CsoPort
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Egy K6zdp-Kelet Eurdpai Project kia.lakuldsa
A falukutii6 6s szinJ6tsz6 tdborokt6l a szociodr6ma tdboron keresztiil a

komplex drimat6borig

Akezdaek:
Ahhoz, hogy az 1993-94-es6vben megval6sitott Komp-
lex Drimat6borr6l irjak, emlit6st kell tegrek arr6l a fo-
lyamatr6l, amelyet 1982-ben kezdtiink el B6k6s megy6-
ben. A t6rsadalmi 6letben ez a puha diktatirra idciszaka
volt Magrarorszigon. A k6 z:ponti ir 6nyitis, a hierchikus
struktira rinyomta b6lyeg6t a t6rsadalomra. Az 6rtekni-
s6g soraiban sokan tudtuk, hogy a hivatalos jelent6sek
mellett l6tezik egr m6sik Magrarorszig is, akiknek a v6-
lem6nye nem kap fiangot, s j6p6ran felelevenitettiik az
1930-as 6vek hagyominyilt, a falukutat6st. Folytattuk
azoknak az egykori szociogr6fusoknak a munkij6t, akik
a tr. vil6gh6boni el6tt kutatt6k a magrar val6s6got, s nem
el6gedtek meg a hivatalos verzi6kal:

,,...ozok vesznek magukra nagy felel6ss6gct,
akik a veszdlyeket tartJfk, a baJokat eltagadjdk 6s a
vdltoztatdst halogatjdk... Mert minden tinvizsgf lat
amellett sz6l, hogya teremtd pfnik munk6l6saa leg-

Jobb kiizdrdek, tel6n az egyetlen m6d arra, hogy a bd-
kds vdltoztatdst szolgfljuk. A fiilkeltett szorongfs
taltin fdl€breszti azokat, aklk nem l6tnak, megfJft-
Ja a Jdratlanok szemdt."

lrta ezeket a sorokat Szab6Zoltin,1936 6sz6n ,$.
tardi helyzet" cimti miive el6. A k6t vil6ghiborfi k6z6tt a
n6pi ir6k legiobbjai gondolkodtak hasonl6k6ppen 6s va-
l6s6gfelt6r6 munkiikban adtak - olykor megr6 z6 ereif
- hirad.ist a,,n6ma" magyar falvakr6l. 1983+61Bek6s
megye falvaiban pr6b6ltuk felelveniteni, folytatni,,Ma-
g;rarorsz6g felfedez6s6t".
Cdlunkvolt:

al arqt6zkdd6 tirsadalmi jelen#gek fiilfedez6se 6s
tudatositilsa;

t/ ismert ideol6giai magrar6zatok 6jra6rt6kel6se;
c/ a t6borban r6szWev6k t6rsadalomszeml6let6nek

form6l6sa, a probl6ma6 rzlkenysflg, k6z6leti fog6kony-
sig kialakitisa, elm6lyit6se;

d/ a t6rsadalomban jelenlev6 szociol6giai szerepek,
viszonyrendszerek felismer6se, elemz6se.
E t6borokba r6sziink volt megismerkedni olyan egr6ni 6s
a telepiil6sen megtiirt6nt, nyilv6nosan soha el nem mon-
dott t6rt6netekkel, amely sokunk szeml6let6t egy 6letre
meghat6rozta a politika hatalmi j6tszrn6ival szemben.
Akkori tapasztalatainkat a Megyei lev6ltilr ,6rzi.

1987-ben a falukutat6s saj6tos formdj6t v6lasztot-
tuk. Owdztiik a s zoc i o I 6 g i 6t a s z{nj dt s zti ssa /. A faluku-
tat6 taborokt6l addig elkiil6niilten klasszikus 6rtelem-
ben vett szinj6tsz6 t6borok is mtik<idtek nyarank6nt
(dr6mapedag6giai k6pz6seket rendszeresen szeryez-

tiiok, b.ir tibort nem minden 6vben inditottunk). Gzt6-
ndsen tettiik, mert fgy v6ltiik, hogr a helyi tirsada-
lomnak a miiv6szet eszk6z6vel- a dr6m6val - a t6bor
v6g6n r<igtiin tiikrot tarthatunk, s fogalmunk sem volt,
hogy az UNESCO I 984-ben k6zreadott II. k6zlptilvttet -

v6ben ez is egy kivfnatos haladisi iriny:
,,,\ kreativitiis 6szttinz6se v6gett szoros 6s folyamatos

egyiittmiikird6st kellene kialakitani az oktatis-nevel6s 6s
az alkot6mtiv6szekkdzdtt...annak az ismer t szerveskdl-
cs6niis fiigg<is6gi viszonyoknak kell alapos tanul-
m6nyozis tiir gyirvivilnia,amely a kultrira 6s olyan terii-
letek k6zdtt 6ll fenn, mint a gazdas6g, a technol6gia, az
oktatis-nevel6s 6s a kommunikici6. E vizsg6latok sor6n
interdiszcipliniris megk6zelit6st kell kdvetniink, bevon-
va a tirsadalomtudom6nyok minden 6ga zatit."

A I 2napos miihelyiinket interdiszciplin6risvolta mi-
att Szociodrdma t6bornak neveztiik el. (Az 1920-as
6vekben Moreno haszn6lta ezt a m6dszert.) L6nyeges elv
volt, hogy a helyi tirsadalom t6rt6nelmi, jelenkori sze-
replcii elevenedjenek meg a szinpadon s a tiikdr a helyi
probl6mils helyzeteket mutassa be a k6zons6gnek a spon-
taneit6s 6s az,,itt 6s most" elv alapj6n.

B61 1987-ben szerveztiink elciszdr ilyen t itbort,otsz6-
gos t6mogatotts"igot 2 6wel k6s6bb 6rtiink el.Piiyina-
tunk alapj6n kdtdttiink 1989 mdrcius6ban szerzcjd6st az
akkor m6g Kiiz6letfejleszt6si keretprogram titk6rsig6-
val (elenleg Iskolapolg6r Alapitv6ny, kikkel m6g ma is
egyiittdolgozunk) 6s segitettek terjeszteni a t6bori felhi-
v 6st az orszilgk<iz6piskol6iban.

Mivel az orsziglegkiil<inb<izribb teriileteir<il (Szom-
bathely, Miskolc, Mohics) kivintak diikok 6s tan6rok e
ny6ri k6pz6sben r6sztvenni, igy aztt.,,el6k6pz6st" pos-
tin keresztiil oldottuk meg, hogy a leend6 t6borlak6k
jobban megismerkedjenek a ,,hely szellem6vel", a t6bor-
nak helyt ad6 telepiil6s helytdrt6neti 6s XX. szilzadi do-
kumentici6s anyagait, s termdszetesen a t6bor tervezett
programj6t kiildtiik el ily m6don a r6sztvevcjknek.

A project elsdfdzisa:
Az els6 napot az ismerked6sre 6s a munkamenet kdzds ki-
alakitlsfura sz6ntuk. A k6z6s,,alkotminy" kialakit6s6ra.
Fontos volt, hogy megismerjiik egym6st, tiszl.izntk,ki
mit viir ett6l a l2 napt6l, s ci maga hogyan k6pzeliszem6-
lyes r6szv6tel6t.

Tettiik mindezt jdt6kos form6ban az6rt, hogr k6ny-
nyebben jdjj6n l6tre a nyitott, j6hangulatf, bizalomkel-
t6 atmoszf6ra, mely az alkot6munk6nak elmaradhatat-
lan felt6tele. Az dnfejleszt6, kdziiss6g6pitri j6t6kok sor6n
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