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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.


