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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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WETZEL: A „labelnek” több köze van egy márká-
hoz, mint egy csoporthoz.

HAUG: Ilyen a projektjeink munkamódszere.
Felemelô érzés, hogy az egyik projekt Stefané, egy
másik a miénk, a következô pedig mindhármunké.
De a normális színházba járó...

WETZEL: ... vagy átlag színházigazgató...
HAUG: ... nem biztos, hogy észreveszi ezt.
WETZEL: Nemrég kaptam egy mailt Helga Kaegi

Úr megszólítással.
HAUG: Valószínûleg rád gondoltak.

CÍM – Ezen szöveg címe a kiadónak való leadáskor
ABCD-neu-25.9-khw3.docx volt. Szép.

DIALÓGUS – A negyedik fal mögött egy nagyon
mûvészi folyamat. Nálunk inkább monológ, ami iga-
zából a publikummal való dialógus. – YUO 

DILETTANTIZMUS – Próba
DOKUMENTUMOK – A Fekete nyakkendô (Black

Tie) címû elôadásban Craig Venter DNS-kutató  ké-
szített egy géntesztet az elôadásban szereplô színész
származásáról. (A teszt mint egy szöveg a padlón volt
látható.)  A színészt hét hónapos korában fogadták
örökbe Koreából Németországban, és csak a köpetét
kellett beküldeni a két piacvezetô vállalatnak, amelyek
ezer dollárért végeztek vizsgálatokat. Két teszt, kétféle
eredmény. Tanácsot kértünk egy genetikustól – azt
mondta: „Csak az egyik eredmény lehet helytálló.” 

DOKUMENTUMSZÍNHÁZ – Amikor 2000-ben
egy hetvenkét éves frankfurti hölgy azt kérdezte tô-
lünk, hogy mi, színházi emberek miért teszünk fel
olyan sok kérdést, és akkor ki írta a darabot, és milyen
színészek játsszák el, visszakérdeztünk, nem tudná-e
ô csinálni. „Hogy nézne az ki? Ilyesmirôl nem is hal-
lottam még!” – vetette közbe. Egy mentô hazugságra
kényszerültünk: „Olyan lenne, mint egy dokumen-
tumfilm, csak színházban.” Egyetlen másodpercig se
gondoltunk Peter Weissre. A hölgynek tévémûsorok
jutottak eszébe. És ez segített. Késôbb mégse játszott
velünk. 

DRÁMASZÖVEG – Ki olvas szívesen színházi szö-
vegeket? A szereplôk felsorolása az elején, a szereplôk
sor eleji elhelyezése és a nevek  ismétlése a színházi
próbák folyamán hasznos, de az olvasó számára kö-
rülményes. Nem csoda, hogy már nem adnak ki da-
rabokat. Valamikor fel kéne találni egy darabátíró
gépet, ami a színmûveket automatikusan regény for-
mába teszi át.

ETIKA – Kis válogatás etikai kérdésekbôl: „Nem
lenne jobb az embereknek, ha a szakértôk történeteit
színészek mondanák el?” „Nem kockázatos, hogy a
résztvevôk rosszabbul fogják érezni magukat az önök
projektjeikben való részvétel után, mert hiányzik

elôadók nélkül zajlott, például a Home visit Europe
(Hausbesuch Europa, 2015), amelyben a színházjegyet
váltó tizenkét fôs mikroközösség játszik együtt egy, az
EU múltjáról, jelenérôl és jövôjérôl és saját magukról
szóló társasjátékot – egyikük lakásán. 

Elôadásaik nem feltétlenül színházi térben zajla-
nak, gyakran helyspecifikusak. Elôszeretettel használ-
nak különféle médiumokat és technikai vívmányokat.
Az utóbbi idôben több produkciójukban csak játék-
konzolok voltak, a nézôk ezek segítségével tudnak
(kvázi szereplôként) egy utat bejárni. A STASI-múltat
feldolgozó 50 Aktakilométerben (50 Aktenkilometer,
2011) applikációként letöltve lehet Berlin vagy Drezda
különbözô helyszínein hangfelvételeket (történeteket,
beszámolókat, interjúkat, konkrét adatokat) hallgatni
az adott korszakról.

Magyarországon három elôadásukat lehetett látni,
2006-ban a szívátültetésrôl szóló Blaiberg & sweet-
heart19 címût a Trafóban, 2009-ben a Budapesti
Tavaszi Fesztivál szervezésében a Nemzeti
Színházban a Karl Marx: A tôke, Elsô kötetet (Karl
Marx: Das Kapital, Erster Band, 2006) és 2010-ben a
Trafóban a Budapesti Ôszi Fesztivál keretében a
Rádió Müezzint (Radio Muezzin, 2008). 2012 végén a
Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen tartottak a
hallgatóknak egy kétnapos, zárt workshopot.

Elsô könyvük RIMINI PROTOKOLL ABCD cím-
mel 2012-ben jelent meg a Theater der Zeit külön-
számában; alapja az általuk az év elején az 1.
Saarbrückner Poetikdozentur für Dramatik1 keretein
belül tartott elôadás-sorozat. A kötet a Rimini
Protokoll addigi munkáihoz és színházi nézeteihez
kapcsolódó szócikkeket tartalmaz, ábécé-sorrend-
ben. A könyvet közösen, online írták. Az online írás-
és gondolkodásmód látszik a szerkesztésén is: tele
van képekkel, linkekkel, keresztutalásokkal. Vannak
szócikkek, melyhez több verzió, hozzászólás is ké-
szült, vagy amelyben egymás véleményét kommen-
tálják az alkotók, de olyanokat is találunk, melyek-
hez (direkt) nem írtak semmit. Ez a könyv a Rimini
Protokoll színházi munkásságának esszenciája, be-
lôle jól kirajzolódnak az általuk képviselt színházi
(dokumentarista) szemléletód sajátosságai. Az
ABCD elengedhetetlen mû a kortárs színházi törek-
vések megismeréséhez, megértéséhez.

A következôkben a RIMINI PROTOKOLL ABCD
címû könyv szócikkeibôl olvashatnak egy válogatást a
Theater der Zeit Kiadó szíves hozzájárulásával:

BRAND (LABEL2) – egy 2007-es, a Basler
Zeitungban megjelent interjúból:

ÚJSÁGÍRÓNÔ: Milyen értelemben nevezik ma-
gukat „brand”-nek? [Szó szerint: „label” – A ford.]

WETZEL: A „brand” a különbözô tevékenysége-
ink közös neve. Továbbá ha „csoportnak” nevez-
nénk magunkat, az úgy hangozna, mintha közös
légzôgyakorlatokat végeznénk.

KAEGI: Vagy gruppenszexelnénk.
WETZEL: Nem nyaralunk együtt, ritkán pingpon-

gozunk együtt, és nem sértôdünk meg, ha valame-
lyikünk egy másik buliba megy.

HAUG: Az „ernyôszervezeten” is gondolkodtunk.
KAEGI: Vagy „kiadó”.

1 A saarbrückeni egyetemen a 2011/2012-es tanévtôl kezdve minden
évben egy jelentôs színházi alkotó tart egy három elôadásból álló fó-
rumot a kortárs drámai szövegek helyzetérôl és szerepérôl. Az elsô
meghívott 2012-ben a Rimini Protokoll volt, azóta Roland
Schimmelpfennig (2013), Kathrin Röggla (2014), Albert Ostermaier
(2015), idén pedig Falk Richter tartott elôadásokat, melyek könyv
formájában is megjelentek.

2 A Rimini Protokoll tagjai, Helgard Haug, Stefan Kaegi és Daniel
Wetzel projektjeiket kvázi brandnek (szó szerint: „label”) nevezik,
így definiálják saját magukat a honlapjukon. (A ford.)
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nekik valami?” „Hogyan viselik, hogy ha a színpadon
az önök szereplôit a nézôk máshogy nézik, mint
ahogy önök szeretnék?” 

HISZTÉRIA – 
INKOHERENCIA – 
INTERAKTÍV – Sajnos ez a könyv nem az. A jó

színház viszont mindig. 
JELMEZ – Tulajdonképpen majdnem mindig hét-

köznapi viselet. A színház mégse farsang... 
KÖZÖNSÉG – Múltkor egy Odüsszeuszról szóló

zenés elôadáson a mögöttünk lévô sorban ült egy
nézô, aki az összes jelenetet kommentálta: „jó”,
„szép”, mondta azoknál a jeleneteknél, amelyek tet-
szettek neki. A „csodálatos”-sal a különösöen jól sike-
rült dalokat ünnepelte. Nagy sóhajjal szemlélte,
ahogy Pénelopé szenvedett, és amikor Pénelopé
Odüsszeusznak felrótta, hogy „és senki nem fogja
hallani az én történetemet”, érthetôen és hangosan
azt mondta: „pontosan”, úgy, hogy több sorral elô-
rébb ülô nézôk fordultak meg, és a mellettük ülôknek
egyértelmû pantomimes gesztusokkal fejezték ki a
tôle való elhatárolódásukat. Természetesen ez zavarta
az elôadást, és mindannyian szívesen kiküldtük volna
– de ugyanakkor a reakciójában volt valami csodálato-
san gyemeki. Úgy tûnt, nem tudja, hogy a színész
nem a közönséghez beszél, nem a közönségtôl kér-
dez valamit. Nyilvánvalóan senki nem mondta meg
neki, hogy a nézôknek úgy kell tenniük, mintha ott se
lennének – YOU 

LAIKUSOK – Nincsenek a mi darabjainkban. A
saját életérôl beszélni nem valamelyik – képzés el-
végzôinek privilégiuma. Ha a te életedrôl van szó,
abban te magad vagy a profi. 

MI – Ebben a könyvben mindig változó konstelláci-
óban használjuk. Lehetünk hárman, ketten vagy sok
hang egyben. Gyakran tartoznak hozzánk csoportok.

NEMZETI SZÍNHÁZ – legjobb, ha épület nélküli.
A walesi Nemzeti Színházat például csak néhány éve
alapították, de kevesebb mint egy tucatnyi alkalma-
zottja van, és évi tíz produkciót hoz létre, hol egy
sztriptízbárban, hol egy kisvárosban, egy lakóházban,
autókban, utazás közben vagy messze, vidéken, az
angol hadsereg gyakorlófalujában. Ez valódi nemzeti
színház, mely az egész országban megtalálható.

ONLINE – 1. Színpad. Össze kell legyen kötve más
terekkel; a nemzetközi adatáramlásba való csatlako-
zás is a – színpad része. Online-nak lenni alapvetô
díszletelem lehet – digitális táblák, melyek nem a vi-
lágot jelentik, hanem csak kapcsolatot létesítenek
vele. 2. „iWatch-nézô”3: Az online-lét már a közönség
egyik tulajdonsága. 2009-ben  a Megszakítjuk adásun-
kat (Breaking News) egyik bécsi vendégjátékán el-
mondtuk a színpadon, hogy Ausztria a németek elle-
ni meccsen kettô-egyre vezet. Kitörô taps fogadta, de
a nézôk csak az elôadás után tudták meg, hogy az
osztrákok egy gólt se lôttek. Ez  ma már nem menne.

POLITIKAI – „A ti színházatok politikai?” – kérde-
zik gyakran az újságírók. Jobb nem válaszolni!
Minden válasz hamis lenne: képmutató, naiv, utó-
pisztikus, fontoskodó vagy egyszerûen felszínes. 

PRÓBÁK – „Aki próbál, az gyenge” – ez volt a jel-
szavunk az egyetemen.

RÁDIÓ MÜEZZIN (Kaegi, 2009) – Kairó, „az ezer

mecset városa” felett a müezzinek hívása sokszínû
hangszônyeggé válik. Ez meg fog változni: a jövôben
harminc kiválasztott imára hívó hang fog szólni az
összes állami mecsetben egy rádión keresztül, ugyan-
abban az idôben. Ezzel nemcsak az imádság kultú-
rájának sokszínûsége, de a kakofónia is megszûnik.
És egyiptomi müezzinek ezrei némulnak el. A Rádió
Müezzin központjában négy müezzin áll: egy vak
Korán-olvasó, aki mindennap két órát utazik mini-
busszal a mecsetbe; egy felsô-egyiptomi parasztfiú,
aki korábban tankokat vezetett, és a mecsetben szô-
nyegeket tisztít; egy mérnök, aki egy szaúd-arábiai
vendégmunka és egy súlyos baleset után kezdett el
Koránt énekelni; és egy testépítô, aki a Korán-idézô vi-
lágbajnokság második helyezettje. Egy szônyegekbôl
és ventilátorokból álló díszlet mecsetben válnak saját
rekonstruált életük fôszereplôivé, egy olyan vallási
kultúra személyes képviselôivé, amelynek sokféle
arcát Europában gyakran sima ellenségképpé egy-
szerûsítik.

RIMINI – Van például egy emeletes ház a központ-
ban, ahol a különbözô emeleteken a bérleti díj szerin-
ti csoportok laknak – afrikaiak az egyik emeleten, ex-
jugók egy másikon, építészek és egyéb, a lofthoz kö-
tôdô foglalkozásúak egészen fönt. Egy, még nem
megvalósított projekt: lehetne egy roham- vagy evaku-
ációs gyakorlat, amelyhez a nézôket külöbözô laká-
sokba osztjuk, így kicsit bele tudnak tekinteni az ott
lakók életébe, akik betanulják a szerepüket. A jegyvé-
telnél be kell ikszelni, hogy a nézô képes-e lepedôre
ugrani vagy sem. 

SZEMÉLYES NÉVMÁS – Aki a Rimini-darabokban
„ént” mond, az arra gondol, aki éppen beszél, és nem
arra, akit eljátszana. A csalás is hozzátartozik. De ez
magától értetôdô. Ez teszi ezeket az embereket szá-
munkra sokkal inkább elôadókká, mint alternatív szí-
nészekké. –Laikusok, dilettánsok vagy amatôrök.

SZEREP – Általam választott vagy a környezetem
terméke? Magamnak vagy másoknak játszom? Ki va-
gyok én? Nem az, amit az ember egybôl az olvasópró-
bánál ki tud osztani. 

SZÍNHÁZ – Az indiai call centerekben az Észak-
Angliára szakosodott operátorokat a terület földrajzá-
val, idôjárásával foglalkozó ismeretekre és észak-ang-
liai dialektusra oktatják, hogy a telefonban olyannak
tûnjenek, mintha az ügyféltôl akár egy sarokra lakná-
nak. Tipikus angol nevet kapnak, és egy észak-angliai
alkalmazott szerepébe bújnak. 

SZÍNPAD – Bárhol lehetséges. 
TÁRSULAT – Akkora, mint a világ népessége.

Hétmilliárd potenciális tag. Növekvô tendencia. 
UTCAI JELENET BRECHT ALAPJÁN – A baleset

tanúja mellett mi megkérdeznénk a sofôrt is.
YOU – Killed the 4th wall4. 

3 Az iPhone, iPad, iPod és az egyéb Apple-termékek mintájára a Rimini
Protokoll által létrehozott szó; azt jelenti, hogy a Rimini alkotói szerint
a mai nézô folymaatosan online van, és ha egy színész állít valamit, az
azonnal ellenôrizhetôvé válik egy okostelefon segítségével. (A ford.)

4 „Ti megöltétek a negyedik falat.” A dokumentum-színházi elôadások
lebontják a színpad és nézôtér közötti, egyezményesen negyedik fal-
nak nevezett határvonalat, amely az illúziókeltés elôfeltétele. (A ford.)


