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FÓKUSZBAN: VALÓSÁG

100 százalékban támogatta a polgármester újravá-
lasztását, a legkevésbé szegény tíz csapatnak viszont
csak a fele hódolt be. Már annyira megszoktam, hogy
én vagyok a narrátor, hát most elmondhatnám, hogy
a megnyomorított és kiszolgáltatott helyzetbe kény-
szerített emberek mennyivel könnyebben manipulál-
hatóak. És ez témánk szempontjából fontos pont: a
játszó diákok nem mélyszegénységben élnek, a behó-
dolók és a szembefordulók valódi kiszolgáltatottságá-
ról nincs információnk. A szituáció fiktív, a válasz vi-
szont – ehhez igazodóan – reális. 

A diákelôadások elemzése során a nézôi reakciók
háttere jól kirajzolódik: a játékban a legjobban elszegé-
nyedô tíz csapat fele próbálkozott lopással megoldani
anyagi gondjait (a legkevésbé szegény tízbôl senki). A
tíz nagyon szegény csapatból csak egy vásárolt tetûirtó
szert megfertôzôdött gyerekének (ennyi pénzük még
lett volna, de más kiadás fedezése fontosabb volt) – erre
a jobb helyzetûek fele költött. Evidensnek tûnô össze-
függések, amik attól izgalmasak, hogy a diákok csak
virtuálisan szegények – dönthetnének máshogyan is.

Appendix a nevetésről

A fentiekben igyekeztem bemutatni, hogy egy sú-
lyos társadalmi problémahalmaz színházi bemuta-
tása során milyen dilemmákat vet fel a valóság betü-

remkedése a pódiumra. Egy olyan hiperrealista mo-
dellrôl beszéltem, amely minden színpadi történést
hozzácsomóz a színházon kívüli világ tényeihez. Az
„igazi valóság” az utcán van – mi pedig itt a szín-
házban, ahová persze beengedünk bárkit, bármit
onnan kívülrôl is. Az utcán hideg van és éhség,
„ezernyi fajta népbetegség, szapora csecsemôhalál”
– és mi itt a színházban végignevetjük a Szociopoly
kétórás elôadását.

Nevetünk, amikor a védônô az egyik nézô fejét
megsimogatja, aztán fertôtleníti a kezét. Amikor az
immorális polgármester bizalmasan azt mondja:
nemcsak ilyen tisztességes emberek élnek itt, mint
maga meg én. Vagy amikor kiderül a szülôi értekez-
leten, hogy az osztály tetves. Mindezt onnan kintrôl
hoztuk be a színpadra, és a saját helyén ezeken senki
sem nevet.

Megérne egy elemzést a Szociopoly komikumának
értelmezése, biztosan van köze ennek a porondon
hasra esô bohóc archetípusához, az elviselhetetlen fe-
szültség feloldásának mechanizmusához, a társasjá-
ték adta értelmezési kerethez – nem tudom. Az bizo-
nyos, hogy számunkra jó esélyt kínál arra, hogy segít-
ségével le tudjuk nyeletni a közönséggel a legkeserûbb
pirulákat is.

Miután lement a függöny, mindig sokan ott marad-
nak még beszélgetni, és már senki sem nevet.

pass Andrea

„mi nekem a valóság”
indig a valóság inspirál. Látok, hallok, átélek
valamit, ami felkavar, nyugtalanít vagy dühít,
esetleg szorongást ébreszt bennem, tehát va-

lamilyen erôs érzelmi hatást vált ki belôlem, és ami
vissza-visszatér, majd eszembe jut róla egy ötlet. Ezen
a ponton lép be a fikció. 

Huszonnyolc éves voltam, amikor meghalt az apai
nagymamám. Pesten voltam éppen, amikor anyukám
hívott, hogy utazzak haza Gyôrbe, mert a mama már
nagyon rosszul van. Várnom kellett a buszra, és hogy
átvészeljem ezt az ôrjítô várakozást, írtam egy rövid no-
vellát a mamámról. Ez volt az elsô alkalom, hogy iga-
zán személyes és fájó élmény miatt írtam (sôt, koráb-
ban csak néhány epikus mûvet dramatizáltam, más
próbálkozásom nem nagyon volt az írás területén).
Most is éppen egy olyan darabomat próbáljuk, a
Napraforgót, ami hasonló késztetésbôl született. Az írás
egyébként nem igazán segít feldolgozni a magánélet
problémáit, krízishelyzeteit, talán csak addig, amíg le-
írja az ember. Esetemben, hogy rendezem is, amit írok,
elég fájó tud lenni, amikor a próbákon viszontlátom az
életem egy megoldatlan problémáját, fôleg amikor a

színészek ezt nagyon hitelesen és személyesen adják
elô. Még akkor is, ha a fikció a legtöbb esetben átírja azt
a helyzetet, amit a valóságból kiemeltem.

Persze nemcsak a saját életembôl merítek ötletet,
ahhoz talán nem is elég érdekes. Egyébként az egy
fontos kérdés, hogy hogyan tudom személyessé tenni
azt a történetet, ami nem az én magánéletembôl szár-
mazik, amit nem éltem át. Mitôl lesz az mégis ôszin-
te? Ha ôszintén tudok beszélni egy témáról, ha ôszin-
tén szólalnak meg a szereplôk, akkor van esély rá,
hogy a darab érzelmileg megérinti majd a nézôt – ez
a cél. Abban bízom, hogy meg lehet érezni, amikor
hamis egy mondat, nem illeszkedik a sorok közé, és
ha sok ilyen mondat gyûlik össze, akkor szembe kell
nézni azzal, hogy nincs elég ismeretem a témáról. A
múltkor elkezdtem írni egy darabot a generációk kü-
lönbségérôl, a nyáron pedig arról, hogy
Magyarországon milyen nehéz valóra váltani az álma-
inkat. Ezekkel a témákkal kapcsolatban van némi ta-
pasztalatom, mégsem sikerült jól megírni ôket. Azt
hiszem, hogy azért nem, mert nagyon nehéz állapo-
tokról, jelenségekrôl drámát írni, hiába találtam ki
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mindkettôhöz egy-egy történetet. Talán szerencsé-
sebb, ha nem érem be azzal, hogy érdekelni kezd egy
jelenség; eredményesebb lehet egy emberi történet-
bôl kiindulni vagy egy nagyon erôs szituációból, ami-
bôl aztán kibonthatok egy egész sztorit, ami akár
sokat mesélhet bizonyos jelenségekrôl. Így dolgoztam
az Újvilágnál is, ott egy nagyon egyszerû, már-már
közhelyes, a didaktikusság csapdájával fenyegetô szi-
tuációból indultam el. Popper Péter egy róla készült
dokumentumfilmben meséli el a fiáról, hogy ka-
maszként szélsôjobboldali eszméket vallott, és ez úgy
történhetett meg, hogy a gyereknek nem árulták el
zsidó származását. Nem ez az egyetlen ilyen eset;
egyébként az elôadás célközönsége, a diákok nem iga-
zán ismernek ilyen történeteket. Az Újvilág esetében
tehát egyszerre jött a késztetés, hogy foglalkozzak a
szélsôjobb elôretörésével (jelenség), és találtam rá
erre a viszonylag egyszerû, nem túl eredeti alaphely-
zetre. Úgy éreztem, hogy így is érdemes építeni rá egy
történetet, mert nagyon jellemzô a társadalmunkra,
egyik oldalról a múlt eltagadása, a másikról az elhall-
gatása, a bûntudat, a félelem, és még hosszan sorol-
hatnám a darab fontosabb motívumait.

Ha már a félelemnél tartok, ez számomra egy olyan
érzés, sôt motiváció, ami által egy „külsô” történetet
személyessé tudok tenni. Félelem attól például, hogy
egyszer a szélsôjobboldal gyôzedelmeskedik Magyar-
országon. Amikor felkért a PanoDráma, hogy csinál-
jak náluk egy elôadást az iskolán belüli erôszakról,
akkor került napvilágra Sipos Pál ügye. Az unokahú-
gom akkor volt tizenhárom éves, és egybôl ô jutott
eszembe, hogy vele ilyen nem történhet meg, és per-
sze senkivel, csak hát az ember, vagy én, egybôl arra
gondol, azt félti, akit a legjobban szeret. Szóval ez az
érzés a „sajátommá” tette ezt a történetet. És persze

az is, hogy van némi tapasztalatom a verbális zaklatás
területén, kamaszkoromban többször is átlépték a ha-
tárt egyes tanár urak. Nagyon fontos darabnak tartom
ezt, mert egy olyan problémával foglalkozik, ami bor-
zasztó gyakran fordul elô, ilyen értelemben nagyon is
valóságos, és amivel még mindig nehéz szembenéz-
ni. Most ismét az iskolán belüli, de a diákok egymás
ellen elkövetett erôszakos cselekedeteirôl készülök
írni, ami egy új szorongás bennem, hogy milyen bru-
tális dolgokra képesek az elfojtott indulatok. Most is a
valóságból indulok el, több történet is inspirál, az
egyiket elmesélem, ami inkább csak egy erôs szituá-
ció. A Gyôri Nemzeti Színház elôtt van egy hatalmas
virágágyás, tele árvácskákkal. Egyszer arra lettem fi-
gyelmes, hogy egy kisfiú, úgy nyolcéves lehetett, ott
áll a virágok között, és mint a gép, egyik virágot tépi
ki a másik után gyökerestôl. Aztán egyszer csak meg-
érkezett egy autó, kinyílt az ajtaja, és a szülôk nevetve
kiáltottak oda a gyereknek, hogy szálljon már be az
autóba. Hát persze, hogy dühös volt, otthagyták egye-
dül. Persze ezért még nem kell kiirtani egy egész vi-
rágágyást, de ki tudja, hogy még miket fojthatott el
magában az a kisgyerek.

Bár az elôbb pont az állítottam, hogy nem szeren-
csés egy adott jelenségbôl kiindulni, egyszer mégis
csináltam ilyet. A Kô, papír, ollóra gondolok, ami egy
osztályterem-színházi elôadás. 2012-ben, amikor
megváltoztatták az oktatási törvényt, a diákok homá-
lyos jövôképe érdekelt, amibôl egyetlen menekülési
útvonalként következett számukra a kivándorlás
vágya. Nem volt nehéz személyessé tenni a témát,
mert akkoriban én sem tudtam, hogy hogyan tovább,
nem volt állandó munkahelyem, azt sem tudtam
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még, hogy van-e keresnivalóm ezen a pályán. Úgy in-
dult az egész, hogy tartottam egy foglalkozást diákok-
nak, ahol egy fiatal kivételével mindannyian azt
mondták, hogy külföldön akarnak élni. Ez annyira
sokkoló volt, hogy úgy döntöttem, jobban utánanézek
a dolognak. Elmentem iskolákba, ahol erre a témára
játszottunk a diákokkal, így elég sok mindent meg-
tudtam róluk. Persze a saját diákéveim is inspiráltak,
nagyon szerettem a gimnazista éveket, jó volt újra be-
lehelyezkedni ebbe a korszakba. Így álltak össze a ka-
rakterek, sôt, úgy alakult, hogy nem is a történet lett
igazán fontos ebben az elôadásban, hanem a szerep-
lôk sorsa: a családi hátterük, képességeik, lehetôsége-
ik és a jövôjüket blokkoló dilemmák.

A kutatás is fontos része a munkának. Az Újvilágnál
például nem volt elég a saját élményeimbôl kiindulni:
a történet az én kamaszkoromban játszódik, amikor
rendszeresek voltak a balhék a skinheadekkel. A
YouTube-on rengeteg dokumentumfilm található a
nyolcvanas évekbôl az akkori szélsôjobbos fiatalokról,
elég sok szöveg került be tôlük is az elôadásba.

Bevallom, nem volt valami nagy élmény végignézni
ezeket a felvételeket, de ezt nem lehetett megúszni. A
Más nem történt esetében nagyon sok olyan áldozat
beszámolóját olvastam el, akiket gyerekként szexuáli-
san zaklattak, és persze a Sipos Pálról szóló cikkeket
is, de nem az volt a célom, hogy az ô történetét repro-
dukáljam, a darab cselekménye már a saját képzele-
tem szüleménye. A történetet ráadásul úgy raktam
össze, olyan részeire fókuszáltam, amik drámapeda-
gógiai szempontból is megállják a helyüket – egy eny-
nyire kényes témánál ezt nagyon fontos figyelembe
venni.

Az eddigi munkáimból kiindulva nem kérdés, hogy
a valóság az, ami inspirált. Sôt, mivel minden karak-
terben, helyzetben ott vagyok én is, beleírom maga-
mat, ami egyébként nem is olyan könnyû feladat, már
ez is a valóságból való kiindulást jelenti. Ilyen érte-
lemben a valósághoz kapcsolódik az ôszinteség és a
személyesség fogalma is. Úgy hiszem, hogy minél
személyesebben írok meg egy történetet, annál in-
kább fogja a közönség a sajátjának érezni. 

XXI. századi kortárs színház egyik meghatáro-
zó mûfaja a dokumentumszínház, amirôl
Magyarországon elég keveset tudnak maguk a

színházi alkotók is. Ennek a fô oka, hogy kevés a köz-
vetlen tapasztalat, a meghatározó külföldi dokumen-
tum-színházi elôadások is csak nagy ritkán láthatóak
nálunk, így nem csoda, hogy alig van magyar doku-
mentum-színházi elôadás. Számos munkamódszere
közül itthon elsôsorban a verbatim színházra találunk
példákat, ami egy színészre alapozó színházi kultú-
rában nem meglepô.

A dokumentumszínház azon formája, melyet a
német Rimini Protokoll járatott csúcsra (és már túl is
lépett rajta), teljesen hiányzik a magyar színpadokról.
A Rimini Protokoll elôadásaiban a kiválasztott téma a
meghatározó, ebben a témakörben keresnek elôadó-
kat, a téma köré szervezôdik maga az elôadás (így pél-
dául Hermann’s Battle [2011] címû produkciójukban
nem Heinrich von Kleist Hermann csatája címû drá-
májának a  színrevitele az elsôdleges cél, hanem egy
olyan elôadás létrehozása a háborúkról, melyhez a
délszláv háború, az egyiptomi konfliktus és a cyber-
háború egy-egy résztvevôjének szövegei mellett a
Kleist-mûvet is felhasználják).Témaválasztásaik álta-
lában gyors és közvetlen reakciók olyan társadalmi és
politikai világeseményekre, mint például migráció,

konfliktusok és háborúk, kapitalizmus, identitáskér-
dés. A dokumentum-színházi elôadások a személyes
és a kollektív történelem feldolgozásának többféle le-
hetôségét hordozzák magukban – számtalan magyar
probléma kiált ilyen módon való színházi feldolgozá-
sért (ügynök- és cigánykérdés, emigrálás, népességfo-
gyás, éhezés)...

A Rimini Protokoll legjelentôsebb törekvése a szín-
ház határainak feszegetése. Ez a szemléletmód az elô-
adás minden szegmensére kiterjed. Kezdve azzal,
hogy nincs külön rendezô, író, dramaturg, szerkesz-
tô, hanem mindezt a tevékenyéget három alkotó:
Helgard Haug, Stefan Kaegi és Daniel Wetzel együtt
(vagy ketten, vagy egyedül) végzi. Ráadásul színészek
sincsenek, hiszen a szereplôik olyan civil emberek,
szakértôk, akik személyesen kötôdnek a kiválasztott
témához. Így teljesen felszámolták a színészbôl kiin-
dul több száz éves színházi hagyományt. 

Adva van tehát egy forma, melyben nincsen író,
rendezô, színész. Akkor mi marad? A nézô. Legtöbb
elôadásuk interaktív, bennük alkotó és nézô közti
határ elmosódik. Elôadóik közvetlenül hozzánk szól-
nak; nem Kossuth-díjas mûvészek, akiket áhítattal né-
zünk a színpadon, hanem átlagos hétköznapi embe-
rek, olyanok, mint mi.

A Rimini Protokoll legutóbbi elôadásainak zöme

rimini protokoll ABcd
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