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Paer Slade, a drtimapedag&gia egyik legnagyobb.hatdsrt elmdlet.i *s..gyakorlati mestere' Ang-

lidban iskoldt teremtett. ez oi,nii'idazefren"Let ds mfidszer siiriisddik. Es milven fontos, amit

tnegfogalmaz.

,,A giermek a dr6maj6t6kbal -," g?log eredeti kifejezes s1e'Tt, a cselekv6sben - ha m6g nincs elronws'

felfedezi az 6retet €s iinmag6t, m6gpedig oiit"rc" fizitai 6s 'rzermi szintj6n. A._gyakorlatok segits6g6vel ez a

felfedez6s izgarmass6 6s szem6lyess6 uarik.s-tiiui " ai""r":at6k csoportban-^jl4,kiizdss6gi 6lm6ny birtok6-

ba is jut a gyermek. d;;;l"gy-a_ sr"rrretliJ! tivant rejtrid6s6rrez ncttiitotttet-etlen iinismeret 6s 6letismeret

birtokl6saig etjussunk, k6t tulajdonqgg].k"{;?.at""ia,9tii11t-lir"lr"t'tenie; az egyik az abszorpcl6 ' hogr k6-

pesek legyen"f. " gi"r"i;Jk "f'3fytif"iit"ftti""O"i, Glorbe6lodni) i iat6tU-' a sierepben' a szitu6ci6ban' fgr'

hogy kiizben minden "it*rt" g"iraorotot.r.ira."ut, kirekesztenek magukb6l, a m6sik az 6szlntes6g ' hogy k6pe-

sek legyenek becsiileteser jelen-lenni a j6t6kban 6s szerepben,,u'o'"n" mutogassak magukat' ne j6pof6skodja-

nak. Annyit hozzanak iinmagukb6l, n-"tnyi"J"f-Zfytir"*"1 6s <iszintes6ggel val6s6gosan benniik van"'

(Slade, Peter: Child Drama. London. 1954.)

CABNAI KATALIN

A RocroNzorr rAr6rr6r tz r{lrrrArEr ruszonrrC

AzIGYRENDEnTEMmEREKEKKELk&ab6|(!o8s,.9n1ettu!dt 'GabnaiKatal inmflhely-
nrwlmdnydnak aldbb rozou ,a'szif i- a;r", *o mdr'hozzifarhetetlen, o tanulmdny viszont id6-

szerii'

Hamarosan eljiin az az id6, amikor k6zik6lyvck,serege sorj6ztatia majd azokat aglrakorlatokat, amelyek

megkdnnyitik a ora-o:alct-iezetiSk napi munleijat. Mar-most-rendelkeziink n6h6ny olyan kiadv6nnyal' ame-

lyekben a ktiliinbdzri ;ffi; jilil. ?i'gynkoau;ot rendszerezve szerepelnek, v6gsziikseg eset6n pedig maga a

iat6wezet6 is kitalalhai olyan j6t6kvo.ia"-tui,--"ryek csoportj6nat iziits6gesek es 6rdekesek lesmek'
' 

A j6t6kosok ritk6n k6rdezik"meg, hogy d;gy *+ortai mi'e j6: 6riilnek, ha 6rdekes, sziszegnek, ha ne-

h6z, abbahagyj6k, ha uo"i-u.. A vlzet6-azoi[,-*trrt kell hogy u'iaalerczzen minden j6t6kot: mire j6 ez? Es

-"""i*#f$esztci jit6kok hasznat Pu ryl nem vitatia Ti! j1f*^:g1:*i11:",t#fl"'?ffln5-
sii v6lik, ha nem tal6lunk hozza oryar noraoia szerkezetei, olyan dr6mai mozzanatot, amelynek elj6tsz6sa, irj-

rateremt6se irjra 6s fjra 6rdekess6 tesz j6tsi6t 6s n6z6k ekiti egyarant. A dramatikus improviz6ci6, legyen az

n6maj6t6k vagy szdveges rdgtiinz6s, o*r*s1:ii, mrlnrcib.a aritSulr mikiizben szinre vizsg6zratja, tov6bb is fej-

leszti mindazon k6szsegeket, melyeket u, "ttuctita grakorlatdk sor6n m6r fel6bresztettiink. s azigazi iir6m6k

sora itt kezd<i<lik.
Hogy is kezdci<lik ilyenkor t.i6t6k? . .
A szerepv6ll"fa, pru'uoota ut6n megielenik valami 61 M!) vagy valaki' megielennek valakik' itt 6s most' a

semmibrjl teremt6dik egy fj vil6g, s tart egZszen adgi;l amig a ,].iotho" szabaiyai 6rv6nyesek, s az elinditott

cselelrr6siitem - melynek t6rbeli 6s iooueii rit-,stc"pr"t" i6 esetben t6k6letesen harmonikus az akci6 indu-

lathullimaival - befejezcidik.
Az eg6sz n6ha olyan egys-zery, hogy a szeml6l6 maSa sem 6rti, mi t6zta meg' hiszen az el6tte 6116 sinesz

csak felemel te a kez6r s u7zt6n leeresltette. Tal6n nem is a szeml6lcinek kell eit 6rtenie' hanem annak' aki a

hat6s kiv6lt6silra tudatosan tiirekszik'
Megalkotok, l6trehozok egy dr6mai egys6get, mellnek elemei egyiittv6ve elinditanak eg/ asszociaci6s sort

a tudatban, olykor a tudathafrron, s tud;;;'teit, mi" az a mozdula'i, mi az a hang vagy mondattiired6k' mely

a kiiziins6g gooootatoiia; fltalam kiv6nt fit,6u tovibblenditi,Ez a rendez6 dolga s a szi''6sz6'

M6reg6szenkicsigyerekn6l, .nyolc.-ki l "n"6n*korki i r i i lmeglehetkiv6nni,hoSy._saj6t6r i im6reis_
6rezze6s tartsa a dramatikus rdgt6nz6s i6..i" uruit utt a ritmusi mely hol t6rben' hol idcjben hozva l6tre sii-

.irtiaeri pontokat, biztos szerkeietet td a j6t6tnat, ivet a cselekv6snek.

Meseszeriien egrszerii ez. valami - "&il;i; ren6r papiron, egy l13q u "ryigbtl kiviltan' egr feldtlti in-

dulat az emberben, "gyj;;;et, egi t#8y ; szob6ban, iigyehe; kdzEppontjaba keriilv6n - elkezd lenni'

Telik az idci, kieg6szii6sr" u6r, valakiie vag] valamire. S mi[br az megielenik'.mir eCy (rj allapottal van dol-

gunk, mely nu -"g--"gbillen valahol, fjb6ii 6;;ett fuatt, eg6szen iaAig' mig egy 6tmeneti nyugalmi hely-

zet be nem k6vetkezik.



Ar6nyokat 6s ir6nyokat magyar6zunk Felhivjuk a figrelmet a harm6ni6ra, 6s megmutatjuk a dlszharm6nia
erej6t, hogy a szerkezet6pit6s izgalmas munkij6t jdt6kk6nt kedveltessiik meg, s a rendteremt6s s a rend-
szeralkot6s driime a csoport kdzos kinc#v6 v6ljon.

A drdma6pit6s szahilyai szinte 6nk6nt tArulnak fel a j6tsz6k eldtt, s mit sem von le a munka meghitts6g€-
kjl, ha ezeket olykor megpr6b6ljuk 6pp miik<id6s kdzben tetten 6rni.

A dramatikus rd,gt6nz6st el6k6szitd 6s javit6 (!) j6t6kokbol n6zzijrJr meg n6h6nyat! Mindenekel6tt 6s na-
ryon hangsitlyosan fel kell hivnunk a figrelmet a mozg6s elxillegesess6g6re a dr6mai akci6k sor6n. Gyerekek-
kel konnyen 6s azonnal, feln6ttekkel kiss6 nehezebben tudjuk ezt az elvet elfogadni.

Ha lehetne, 6rdemes lenne valami ki6lw6nyf6l6t ur^tezni a koll6g6khoz, valahog;r iry: Becsiilj6tek meg a n6-
maj6t6kot! Gycizciljetek meg a mozg6s els6dlegess6g6r6l, s mindig ebbril induljatok ki, mert ha a sz6ban biz-
tok, fgy j6rtok, mint azok a hajdani tan6rok, akik minket griitdrtek vegszavakkal, s az 6ltalatok dsszetdkolt
sztnjilt6k sz6tesik, 6s nem lesz ember, kinek 6rdme telj6k benne.

Kdzvetitsiink iizeneteket mozg6ssal, s gy6zci<tjiink meg r6la, helyesen 6rtelmezt6k-e azokat. Mi6rt nem 6r-
tett6k? Mi volt pontatlan? A megfigreles? Vary a bemutatis? Mi volt rosszul hangsflyozott?

A n6majit6k kihagyhatatlan eldiskola. De mir ehhez is sziiks6ges, hogy a j6t6kos tudja, merre van keze-
l6ba, hogr pontos testtudata legyen. Ezt szolgilj6k a j6l ismert el6k6szit6 gyakorlatok, a ritmusj6t6kok 6s a
t6nc is. Ahogy a szavat kiejt6s6t, 69r a mozdulatok formilis4t is meg kell tanulnunk. Mindent nem bizhatunk
kreativ impulzusokra! Or<imet 6s biztonsigot jelent egr meghat6rozott pootos mozdulat visszaadisa, ism6tel-
get6se vagy 6pp felismer6se. A t6r szerkezet6nek felismer6se, alakit6sa elk6pzelhetetlen t6rbeli biztonslg n6l-
kiil. S mig a mindenkori munkik alapz6 szakasziban van sziiksegiink a n6maj6t6kra, megesik, hogy k6zben,
mikor m6r r6gen szdveggel folyik a jiltilk, vissza kell nyulnunk a besz6d n6lkiili gyakorlatokhoz, hogy tisztiz-
zunk vit6s k6rd6seket.

A dramatlkus riigtiinzdst segftd jdtdkok

- Az utca k6t oldalin szemben l6vd ablakokb6l vagy a foly6 k6t partjir6l 6lla@junk meg abban, hory
mikor, hol tal6lkozunk, milyen jit6kot fogunk j6tszani.

- Ha kisebb szijmiit6t utin nem besz6lhet, hogyan fogia a a p{ciens mozdulatokkal, gesztusokkal a tiik-
rdt, f6siit k6rni, hogyan klrdezi meg, hogy milyen id6 van kint? Hogyan k6rdezi meg azt, hogy sziilei meghall-
gatj6k-e a r6di6meset, vagy hogy mit csin6l a n6v6re, aki nem jdhet el a k6rh6zba?

- Valaki padszomsz6dj6t6l csak mozdulatokkal elk6ri a radirgumit, & centzAt, a vonalz6t, a kdnyvet vagy
mis t6rgyat, egy bizonyos szines ceruzlt is.

- Megbesz6li a szinh(nban a ruhat6rossal, a jegyszed6vel, az iil6 n6z6vel, hogy tiljdn od6bb, hogy ne kell-
jen az eg6sz soron v6gigmenni.

- Titkos megbesz6l6s a m6sik csoport k6zel6ben. A r6szwevcik meg akarj6k lepni bar6taikat, nagyon kiF
zel vannak, ez6rt nem besz6lhetnek, csak mozdulatokkal, mimikival besz6lik meg a teend6ket.

- A csal6dtagok az 6ppen elalv6 csecsemd mellett 6rintkemek egrm6ssal.
- Edesapa 6ppen elaludt, anyfnak jeleznik, hogy m6r minden feladatunkat elk6szitetttik 6s szeretn6nk el-

menni 6 szini6tsz6 csoportba. Nem kell-e valamit hozni vagy valamit elint6zni az ldesapfunak (telefonitni a
munkahely6re, az oryoshoz menni, valamit v6s.4rolni)? R<igt6n vagy el6g a szinjitsz6 k6rbril visszajdvet?

- A gyermekcsoport k6peket akar k6sziteni a viziszilrnyasok 6let6rcil. Lassan g6zolnak a n6dasban; a ta-
laj siillyedni kezd. Hogyan hfvj6k segits6giil a baritokat 6gy, hogy ne riasszik fel az 6ppen megielenci mada-
rat?

- A csonak beakadt a nidasba, hasonl6 kdrtilm6nyek kdz6tt. Hogran evezzitnk vagr dolgozzunk a r6ddal
a lehetd legcsendesebben?

- Egyetlen sz6ra cselekedjiink, pl. ,,j66f" vag), ,,no szervusz", minden egrebet mozdulattal fejezziink ki.
(A fiti elvesztette 6r6j6t; vend6gek 6rkeztek; a vir6gcser6p az ablakb6l az utcilra esett; a tanul6 a t6bl6n6l
e$/est kapott; a kasz rajzra r66ml6tt a tus.)

- A kisgyermek a l6pcstih6zb6l vid6man rohan a szoba nyitott ajtaj6hoz, ahol apja fekszik; firyelmezteti
kifejez6 mozdulatokkal, hogy legren csendben, jelezzik mozdulatokkal, hogr apuka beteg, mi fij neki, lehet,
hogy 6ppen elaludt, viselkedj6k min6l csendesebben.

- Ugyanannak a gesztusnak, mozdulatnak a villtozatai: liryan mtatunk a hever6re, ahol beteg apink fek-
szik; k6szs6gesen mutatjuk az orvosnak, hogy hol van a kanil; parancsol6an a kuty6nak, mely za-varja a ven-
d6get, ,,fdldhdz!" a j6l idomitott kutyinak.

Az ut6nzissal bemutatott cselekv6sek, tiirgyak, 6llatok stb. felismer6se ut"in hamarosan sor keriilhet cselek-
v6ssorok bemutatiisira, riivid t6rt6netek eljitszislra. Ha figy l6tjuk, hogy a csoport tagjai nehezen tudnak ren-
det teremteni a tiirt6netben, s egrm6sra csfismak a jelenetek, elmos6dnak a fordulatok, s nem 6rtjiik mircjl is
v1n sz6, iavit6 i6t6l&6nt iktassuk be a diasorok bemutat6s.{t. Itt a fot6k kompon6l6s"4t k6rjiik, melyek a trir-
t6net legfontosabb pillanatait vetitik el6nk 6t-hat k6pben. elciszdr mi adjuk a feladatot, k6s6bb a jitsz6k v6-
laszljrik a tdrt6netet. Kdnnyit6sk6nt vagy nehezit6sk6nt megszabhatjuk, hoglr mennyi idcj alatt j6bt6dhat le a
t6rt6n6s, pl. a fut6verseny finise kb. f6l perc alatt, az ismerked6st6l a heass.ngkdt6sen 6t a v6i6sig kb. 2O 6v
alatt stb. A fci fordul6pontok kiemel6s6vel ez a j6t6k is a szerkezet tudosit6sit segiti eld.
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A t6r+zerkezet, a tiimegielenetek tagoltsiginak jit6ka a csoportk6p vez6nysz6ta. Gyors helyzetfelismer6st'
d6nt6st, nagrfokf alkalmazkod6k6pess6get ig6nyel ez a gyakorlat'

K6t csofrrtra oszlunk, egy-egy csoportban 6ten-hatan, de legfeljebb nyolcan-kileneen legyenek. Az els6 _cso-
port a terem veg6ben sz6ts26rtan helyezkedik el, mig a m6sodik csoport kitalil mag6nak egy tucat ,,helrye,
telyszinre utal6 

-elnevez6st" 
(pl. piac, temet6s, miit6, bir6sig, k6rhiz, 6voda stb.), s ezt a vez6nysz6t kti=di a

tOUbiettet. Az elxi csoport ugyanis - mig a misodik behunyja a szem6t - a vez6nysz6 elhangzilsiit k6vet6
k6t-h6rom m6sodperc alatt fog olyan ,,fot6t" alkotni, mely az adott helyr6l, helyzetr<il k6sziilhetett volna' A
jfut66ezet6 felsz6litisira kinyitj6k szemiiket a td,bbiek, megszeml6lik, megvitatj6k a keletkezett k6pet, s indul
i tiivettez6 k6p. Sokszor megesik, hogy ha a jit6kosok nem figrelnek egrmisra, a tribiin m<ig6tt is fut egr 16
zsok6ssal egriitt, egy hangveisenyteremben egyszerre hirom karmester is lesz, egy reptilcig6pen ped!8 ngSytit
pil6ta. Ne engedjiink semmif6le megbesz6l6st, igazodjanak el a j6t6kosok, s egrezzenek meg egrmissal tdre-
d6knyi id<i alatt, hang n6lkiil.

Miodeo koroszt6lynak javasolhat6 a rekl6mk6szit6s, csup6n tigresen kell kivdlasztani, mit relC6moztatunk,
b6r legt6bbsz6r a csoport maga d6nti el. Eg6szen egyszeni 6s fantasztikus feladatokat egyar6nt adhatunk. P6l-
d6ul "gy fogkr6m, egy ruhaf6le, eg;/ iizem, egy hivatal rekl6mja, de lehet rekl6mozni p6ld6ul marslak6kat, a
csopori-valametyik tigi6t stb. Fontos, hogy a jit6k 6tletes, j6 ritmus6, gdrdiil6kenyen kivitelezett, po6nra ki-
hegyezett legyen.-ilyen 

6s e-hhez hasonl6 j6t6kok sereg6vel fontos szahilyok megtartisit tudjuk megtanitani, mi tdbb, 6rt6k-
k6 tenni.

Ha nagyon 6szint6k akarunk lenni, az elsri improvizAci6k idej6n az is sikernek szimit, ha senki sem ill ki
a j6t6kbol, senki nem menteget6dzik, s a j6t6k nem 6ll le. Mindegr, hogy stiletlens6gek t6rt6nnek, mindegy,
hogy m6st fejeziink be, mint amit elkezdtiink!-Az 

elxi szabily: abba ne hagyd! MondJ valamlt, tdgy valamlt! B6rmlt, csak meg ne szakadJon a J6-
t6k!

A m6sodik szabilly betart6sa sokkal tdbb id6t vesz ig6nybe a tanul6s sorin, hiszen oly ryakori az a c9o-
porttag, aki bels<j bizonytalansig6nak enyhit6s6re, siker6nek nytgtizAsilra vagy energia- 6s koncentr6ci6hi6ny
miatt elvesziti a partner6vel val6 kapcsolati4t, kileskel a jdt6kbol, megszakitv6n a sznjitlk l6nyeg6t jelent6

kapcsolatot, megbonwin a dr6ma 6ramk6r6t. Teh6t: ne t|zz ki! (S ha lesz elegend6 dolga, nem is fog kin6z-
ni.)

A harmadik szahily: r tdr okos 6s lzgalmas, de hlteles haszn6lata. Azzz: ne zsfrfol6dj, ne takarj, ne csak
sikban mozogi, kezdj valamit a t6rrel fiigg6legesen is stb.

Mondjuk, hogr a negyedik sztbilyhoz is feln6 a csoport, s ezt aztiln gyakorolhatja egy 6leter kereszliil,
mert ez i k6vetiez6: ne hazudJ! Sem gesztusalddal, sem szavalddal ne kiivess v6lsfgos megold6sokat! A
hiteles j6t6k ellrdlrre diadalmas 6rz6s lesz.

,qz ittddik szabiily m6r szinte tudom6ny vagy inkibb m6r a mtiveszet r6sze: ne legyenek fiilbs szavald,
tanuld meg I s{lrft6s tudom6nyft, lddben, tdrben, szerepldkben gondolkodve dpftsd a J6t€kot' s csak
a legsztlksdgesebbet haszndld! Ldgy kiinnyed 6s pontos!

Ezek azok az alapk6szsilgek, melyek birtolciban m6r meg lehet pr6btilkozni 6n6ll6 dr6ma 6pit6s6vel, mely-
nek szint6n megvan a maga saj6tos menete az anyaggriijt6stcil a szerkezet 6csol6s.iig s az ellen6rz6 miivelete-
kig.
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