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Előszó
 

Amikor Derek Paget a The ‘Broken Tradition’ of Documentary Theatre and Its 
Continued Powers of Endurance című tanulmányában a dokumentumszínház 
történeti formáinak számbavételén keresztül a dokumentarizmus kortárs 
lehetőségeit kutatja, arra a megállapításra jut, hogy egyrészt a dokudra-
matikus formáknak a reprezentációs médiákban (fotó, film, televízió, 
színház) való gyors elterjedése, mintegy szétburjánzása egy olyan meg-
változott társadalmi környezetre adott kulturális válaszként tekinthető, 
amelyet a politikai folyamatokkal és szociális ellátórendszerekkel szem-
beni általános bizalmatlanság jellemez. Másrészt a mediatizált társa-
dalmak poszt-dokumentarista kultúrájában és infó-menedzsmentjében 
épp a dokumentum státusza vált igen sérülékennyé, írja Paget, többek 
között ezzel magyarázva a tanú/tanúság fogalmának felértékelődést a 
kortárs dokumentarista színházban – amely autentikussága révén képes 
hiteles és hihető perspektívát nyújtani.

Jelen kötet anyagai a kutatásalapú színház és művészetalapú kutatás 
lehetőségeire és módszereire fókuszálnak, de ezen szövegek kiválasztá-
sában és megírásában abból az egy lépéssel távolabbi, mégis alapvető 
kérdésből indultunk ki, hogy mit jelent ma a dokumentum fogalma 
abban a folyamatban, amely a művészet és a társadalomtudományos 
kutatás összekapcsolásában a marginalizált társadalmi csoportok és 
helyzetek láthatóvá tételét, az ezen csoportok hangjainak, szempontja-
inak és tapasztalatainak a reprezentációját célozza. 

A két magyarországi esettanulmányhoz – a Szélmalmok és a Saját-
színház/SzívHANG című projektek elemzéseihez – részben az etnod-
ráma (ethnodrama) és etnoszínház (ethnotheatre) kontextusát kínálja a 
kötet, olyan műfajként, amely produktív válasznak tekinthető a klasszi-
kus dokumentumszínházi forma válságára. Johnny Saldaña, a módszer 
teoretikusa és gyakorlója az etnoszínházat úgy határozza meg, mint a 
hagyományos és új színházművészeti-alkotói technikák ötvözését egy 
élő színházi esemény létrehozása érdekében, amely a résztvevő kutatók 
tapasztalatait vagy/és a kutatók adatértelmezéseit jeleníti meg, dra-
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matizálja. A kifejezés magyar fordítása esetében ugyanakkor meg kell 
jegyeznünk, hogy ennek nincs köze az etnicitás jelentéseihez, sokkal 
inkább egy csoport, közösség mindennapi valóságának és társadalmi 
tapasztalatának színreviteléről van szó – Saldaña definíciója pedig egy-
szerre hangsúlyozza ebben a művészi és etnográfusi (kutatói) magatar-
tást, ezek szerves együttállását.

Az elkötelezett/alkalmazott színházi formák esetében rendre felme-
rülő kérdés annak a paradoxonnak a kitárgyalása, amely a célorientált 
színház (theatre-with-a- purpose) és a művészet autonómiája, önmagában 
valósága közt feszül, és amely részben a hatékonyság kérdéséhez vezet 
el, a kutatási tapasztalat hatásos és hiteles disszeminációjához: ennek el-
várása értelmében Saldaña az esztétikai megformálás módját központi 
jelentőségűnek tekinti, de nem elválaszthatónak a módszertani megfon-
tolásoktól. A tudományos adatok dramatikus feldolgozásához kapcsoló-
dóan Graham W. Lea tanulmánya a kutatásalapú színházi szövegköny-
vírás megközelítéseivel foglalkozik. Graham három eljárást modellez 
– kollektív, írócentrikus, vegyes –, amelyeket saját projektek tapaszta-
latain keresztül bont ki, rávilágítva a különböző gyakorlatokban rejlő 
feszültségekre is. A társadalmi beavatkozásként elgondolt színházra és 
a kutatásalapú szövegkönyvírásra vonatkozó magyarországi példaként 
Horváth Kata azt az összetett folyamatot mutatja be tanulmányában, 
amelynek során megszületett az anyák és az egészségügyi, illetve szo-
ciális intézmények viszonyaival foglalkozó forgatókönyv (valamint 
előadás), nyolc roma nő saját történetei alapján. Az Éljen soká Regina! szö-
vegkönyve, amely szintén olvasható a kötetben, verbatim színházi pro-
duktum és a kutatás eredményeinek alternatív hordozója.

Kathleen Gallagher, Anne Wessels és Burcu Yaman Ntelioglou 
tanulmánya egy négy éves kutatás eredményeit összegzi, amely kö-
zépiskolákban zajló színházi műhelyek, illetve egy verbatim színházi 
előadás középiskolás fiatalok társadalmi elköteleződésére gyakorolt 
hatását vizsgálja. Oblath Márton a Szélmalmok projektről szóló ta-
nulmánya ehhez hasonlóan egy fiatalokat bevonó, hosszabb drámás 
folyamat tapasztalatait elemzi, amelyet kutatás kísért, és amely a Káva 
Kulturális Egyesület és az AnBlokk Egyesület Részvételi Műhelye szer-
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vezésében valósult meg három kistelepülésen: ennek eredményeként 
három közösségi színházi produkció született.

A kötet anyagai tehát a kutatásalapú színház esztétikai és módszer-
tani kihívásaira keresnek válaszokat, esztétikai és módszertani kérdés-
felvetéseken, elemzéseken és nem utolsó sorban magán a kutatásalapú 
színház gyakorlatán keresztül. 

Varga Anikó
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Johnny Saldaña
De művészet ez? Egy lehetséges etnoszínházi esztétika
 

„Fennáll a veszélye, hogy a művészetalapú kutatók, abbéli eltökéltségükben, hogy a ke-
gyetlenséget kiküszöböljék, mégis metszővé, kizárólagossá, monologikussá és autoriterré 
válhatnak – halogatnak és önigazolást keresnek. A művészetalapú kutatók ezt a veszélyt 
követhetik el... lényegében, igyekezetükben, hogy történelmet csináljanak, elfelejtenek 
művészetet csinálni.”

 Tom Barone és Elliot Eisner1 

Megjegyzendő, hogy a fejezet címe nem De kutatás ez? A fejezet címe: 
De művészet ez? Egyetértek Baronéval és Einserrel, miszerint a temati-
kus színház, mint például az etnoszínház, éppen a művészetben szen-
ved időnként, vagy inkább nagyon is gyakran, hiányt. Oka van annak, 
hogy olyan művek, mint a The Laramie Project, a The Exonerated és A vagina 
monológok széles körben ismertek, és az I Am My Own Wife megnyerte a 
Tony-díjat és a Pulitzer-díjat is mint a legjobb dráma. Ezek mind tár-
sadalmilag érzékeny művek, ugyanakkor nagyszerű művészeti termékek is. 
Az etnodramatisták soha ne feledjék, hogy a mi dolgunk a tartalom és a 
stílus, a forma és az érzés, kutatás és művészet.

 ► Egy lehetséges etnoszínházi esztétika

Meghívtak a New York-i Egyetem (NYU) Színházi Nevelési Prog-
ramjába, hogy reflektáljak a 2006-os etnoszínházi és a színház mint 
a társadalmi változás eszköze témákban tartott fórumukra. Megírtam 
és megjelentettem a tanulmányomat az Arts Praxis című online újság-
jukban, amit most ebben a könyvfejezetben is felhasználok (Saldaña 
2010). Intenzív és izgalmas hétvége volt az esemény, amelyben eredeti 
etnoszínházi előadásokat rendezett a NYU, a konvencionális és a rea-

1 Tom Barone és Elliot Eisner (2012), Arts Based Research, 128. o.
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lista (realizmus a négyzeten) művészeti megközelítés jegyében.
A NYU-fórumon a résztvevők által feltett összes kérdés közül szá-

momra leginkább elgondolkodtató ez volt: „Van-e olyan, hogy etno-
színházi esztétika?” A gyors válaszom erre az volt: „Igen. Jöhet a kö-
vetkező kérdés...” De egy ilyen összetett felvetés sokkal átgondoltabb 
választ érdemel. A következő öt alapvetésemben nem szándékom vég-
érvényes megoldást, vagy válaszokat adni az etnoszínházi esztétikát 
illetően, amelyek e fejezet keretében meghatároznák a jelentős teljesítmé-
nyeket vagy művészi értékeket és érdemeket ebben a műfajban. Ellenben felhozok 
egyetlen nagy témát, amely felveti az etnoszínház egy ironikus para-
doxonát: az etnografikus valóság színpadra állítása akkor a leghatéko-
nyabb, ha az előadás egy nem-realisztikus – értsd: „teátrális” – stílust 
választ a megjelenítés keretéül. 

Egy lehetséges etnoszínházi esztétika eredeztethető a színházi al-
kotók azon kreatív szándékából, hogy a társadalmi életet a maga 
természetességében vigyék színre.

Azt gondolhatnánk, hogy az etnográfiai terepmunka színrevitele – a 
valós élet színrevitele – azt sugalmazza, vagy inkább kényszeríti, hogy 
a forgatókönyvünk a naturalizmus tanait kövesse, vagy azt, amit ver-
batim színháznak vagy társalgási drámának címkéztek a dráma- vagy 
előadás-elméleti tudományokban, amelyekben az emberi kommuniká-
ciót, szociális interakciót és konfliktust tanulmányozták. Egyszer vélet-
lenül meghallottam, amint egy nemzetközi playbackszínház szimpózi-
umán két résztvevő bevallotta egymásnak, hogy mások történeteinek 
meghallgatása időnként fárasztó és unalmas. Teljesen megértem, mert 
nem feltétlenül a színen mesélő, aki megosztja a történetét a playback-
konduktorral az, aki érdekes, hanem az ő értelmező újraalkotása a 
playbackjátszók által. Ha a művészet az élet utánzása, akkor azt úgy 
kell tennie, hogy a közönség érdeklődését felkeltse.

Lehet-e a mindennapit – a hétköznapit – természetességgel színre vin-
ni, jó színházzá alakítani? Biztosan alapos etnográfiai kutatást igényel, 
igen érdekes volt például megtudnom, hogy ténylegesen létezik egy 
akadémiai szaklap, amelynek címe Journal of Mundane Behavior (ami még 
a szerkesztők szerint is meglehetősen vicces cím). Érdekes lenne vé-
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gigböngészni annak reményében, hogy találhatunk olyan tanulmányt, 
amelyben van etnodramatikus lehetőség. De az etnodramatista Robin 
Soans arra int:

„Néhányan érdekes vagy szórakoztató módon unalmasak, mások viszont egyszerűen csak 
unalmasak. És ha unalmas, akkor az a teljes [etnoszínházi] gyakorlatot feleslegessé teszi. 
Mi értelme összegyűjteni háromszáz embert egy elsötétített terembe, hogy újra meghall-
gassák azt, amit már hallottak, vagy ami még rosszabb, hogy álomba ringassák őket?” 

(Hammond & Steward 2008:33)

Persze a fizikai bántalmazás, a faji megkülönböztetés, a természeti 
katasztrófa, a háború és nemi identitás történetei sokkal „szaftosab-
bak”, mint azok, amelyek hétköznapi rutinjainkról szólnak. Életünk 
nagy megvilágosodásai sokkal jobb monológokká lesznek, mint a min-
dennapjaink – igen gyakran így van ez. Mégis van olyan, hogy akár 
olvasóként, akár nézőként elbűvöl az élet apró dolgainak dramatikus 
leírása, amelyekről azt hittem volna, senki sem vesz róla tudomást. Ta-
lán fel kellene kutatnunk, mit jelent huszonegyedik századi Csehovnak 
lenni – hogy megleljük a drámát a hétköznapiban, a kortárs önmagunk 
hétköznapiságában, hogy ne csak a karakterünk tartalmasságát, ha-
nem mulatságosságát is megragadjuk. Mindig is nagyon érdekesnek 
találtam Robertson Davies észrevételét, miszerint „a dráma elméletét 
kutatók lehet, hogy a tragédiával és a komédiával foglalkoznak, de az 
élet realitását gyakrabban adja vissza a melodráma, a bohózat vagy a 
groteszk” (Davies 1991:215).

Mindezek ellenére a naturalizmus és a realizmus a színházi alkotók 
kezében néha új értelmezési tartományokba kerülnek, és a kreatív újra-
teremtés gazdag tartományává lesznek. A korai huszadik század „mo-
sogatódrámái” (kitchen-sink dramas) ugyan hűek voltak a valósághoz, 
de gyakran semmi inspirációt nem nyújtottak egy lehetséges rendezői 
koncepcióhoz. Talán ez az oka annak, hogy ma az etnoszínházi alkotó 
attól tart, hogy az interjúátiratok esetleges szárazságánál és a megfi-
gyelő résztvevő helyszíni jegyzeteinél több szükséges ahhoz, hogy a 
színházi előadás megérintse a nézőt. A mi vizuális, erősen mediatizált 
kultúránk magasra tette a lécet, és átalakította a nézői elvárásokat az 
élőben zajló színházi előadásokkal szemben. Talán túl kreatívak va-
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gyunk, és a rendezői és díszlettervezői felkészültségünk felkavarja a 
naturalista vizeket. Nem annyira felelősség ez, mint amennyire előny. 
Amikor a széles skálán mozgó színházi formákat, műfajokat, eleme-
ket, stílusokat és a médiát használják a társadalomtudományos kutatás 
színreviteléhez, érdekes prezentációs és reprezentációs elegy fog meg-
jelenni.

Egy lehetséges etnoszínházi esztétika úgy jelenik meg, hogy a 
színházi alkotó alkalmazza a már meglévő és új színházi formákat, 
műfajokat, stílusokat, elemeket és a médiát egy etnodramatikus 
mű szövegkönyve és színrevitele érdekében.

A drámaírók nem „írják” az etnodrámákat, hanem adaptálják őket, 
mind tartalom, mind teatralitás szempontjából. Szerencsés voltam, 
hogy végzős diákként részt vehettem Aurand Harris az utóbbi évek 
színházáról szóló, fiatal szerzőket célzó drámaírói kurzusán. Rájöttem, 
hogy az alapvetések nagy része, amit nekünk tanított, még mindig ér-
vényes a saját etnodramatikus színházi szövegkönyveimben, és a máso-
kéban is. Az egyik lényegi megközelítése az volt, hogy minden adaptá-
ciót egy bizonyos színházi stiláris keret szerint kell felépíteni. Például a 
Toby Show egy Hamupipőke-történet, de magában foglal Chautauqua2, 
vaudeville, valamint a huszadik század eleji Toby Színház elemeit is az 
Egyesült Államokból. Az Androcles and the Lion egy Ezopusz-fabula át-
irata, de magába foglal commedia dell’arte elemeket és karaktereket, 
valamint bizonyos musicalkonvenciókat. A kortárs etnodrámák közül 
a The Laramie Project dokumentarista színházat utánoz a történetmesélő 
színház nyomaival vegyítve, míg a The Exonerated színrevitele a felolva-
sószínház hagyományos konvencióit alkalmazza. Anna Deavere Smith 
női egyszereplős darabjai nem narratív monológokként, hanem versek 
sorozataként vannak felépítve. 

Az etnoszínházi alkotók nem feltétlenül megemelik vagy elferdítik 
a valóságot képzeletgazdag írásaikban vagy színreviteleikben, hanem 

2 A Chautauqua az Egyesült Államokban egy felnőtt oktatási mozgalom, amely a késő 
19., korai 20. században volt leginkább népszerű. A 20-as években elterjedt Amerika ru-
rális területein is. Szórakoztatást és kultúrát hozott a közösségekbe: előadók, oktatók, 
zenészek, prédikátorok által (ford. megj.).

De művészet ez? Egy lehetséges etnoszínházi esztétika
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úgy tűnik, olyan esztétikai formákat adnak előadásaiknak, amelyek 
performatív ontológiák hibridjét eredményezik. A legutóbbi kvalita-
tív kutatók, Miles és Huberman (1994) szerint a kutatók a „megmu-
tatott gondolat” függvényében kell hogy rendszerezzék és elemezzék 
saját empirikus anyagukat. A színházi alkotók alapértelmezés szerint 
a „megmutatott gondolatra” vannak felkészítve, ezért az etnodramati-
kus előadások nem egyszerűen csak reprezentációk, a megmutatás és 
kiállítás gesztusai, hanem értelmezési aktusok is. Az etnodrámák nem a 
hagyományos értelemben vett színházi szövegkönyvek, hanem esszen-
ciára sűrített terepmunkák, amelyeket újraformáltak mint performatív 
„megmutatott adatot”. A színpadi realitás ezáltal nem egy reduktív, 
hanem egy hatványozott értékű – tehát: realitás.

Nézzük az etnoszínház egy példáját a NYU fórumáról. Christian 
Marín előadása José Casas 14-éből egy színpadi testimonio (tanúságtétel), 
amelyet latin-amerikai és fehér férfiak és nők tesznek. Joe Salvatore An 
Teorainn előadása interjúrészleteket ötvöz megidéző táncdrámával. He-
lyenként stand-up comedy felhangokkal kísért hagyományos történet-
mesélés strukturálja Dana Edell ViBe Theatre Experience és Nan Smithner 
Women’s Project című női előadásait. Philip Taylor Beautiful Menaced Child 
előadása boali formákat használ, míg Brad Vincent The Silence at School 
megtartotta a felolvasószínház eleganciáját, médiavetítésekkel kísérve. 
Stephen DiMenna fiatalok számára készült színházi előadása, az Un-
censored 2006 a kamaszok élményeinek autentikus történeteit adta vissza 
egy társulati revü formájában (némi szkeccskomédiával fűszerezve). 
Sem „semleges”, sem hagyományosan realisztikus előadást nem kínált 
a NYU etnoszínházi fóruma. Hogy szabadon alkalmazzuk a performan-
ce studies teoretikusának, Richard Schechner gyakran idézett mondását, 
az etnoszínházi prezentációk „újramesélt viselkedések” (restoried be-
haviour) és „nem-nem-reálisak” voltak.  

Az etnoszínház esztétikai lehetőségeit tovább bővíthetjük, ha az 
előadásokat még inkább multidiszciplinárissá tesszük. Az etnodráma 
egy kortárs zenei megfelelője Steve Reich szerzeménye, a Different 
Trains. A kazettára felvett ritmikus szekvenciák és az énekbeszéd, 
amelyek a gyerekkori nevelőnőjével, továbbá egy nyugalmazott 
Pullman-portással és holokauszt-túlélőkkel készített interjúkból 
származnak, és amelyekben a második világháború korabeli amerikai 
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és európai vonatokról beszélnek, nem csupán ihletésül szolgáltak a 
zenéhez, hanem magának a zenének a szövetébe épültek. A Different 
Trains interjúrészei olyan frázisokat tartalmaznak, mint „Chicagótól 
New Yorkig”, „az egyik leggyorsabb vonat” és „számot tetováltak a 
karunkra”. Reich elmondása szerint: 

„olyan beszéd-részleteket választottam ki, amelyek többé vagy kevésbé tisztán érthetőek, 
majd zenei notációban leírtam őket, a lehető leghűségesebb közelítésben... Így a darab egy-
szerre hordoz dokumentarista és zenei valóságot... amely várakozásaim szerint egy újfajta 
dokumentarista zenei-video-színházhoz vezet a nem túl távoli jövőben” 

Reich 1989, nem publikált 

Az olyan musicalek, mint a Working vagy az A Chorus Line autentikus 
interjúrészleteket tartalmaznak, míg a New York City-beli The Civilians 
és a chicagói Albany Park Theatre Project verbatim interjúrészleteket integ-
rálnak az előadásaik dalszövegeibe. Lehetséges volna a nem túl távoli 
jövőben etnodramatikus oratóriumokat vagy operákat alkotni? 

Amikor elkezdtem etnodrámát írni, eleinte vonakodtam attól, hogy 
túl szabadon belefoltozgassam a résztvevők eredeti szavait és hang-
ját. Úgy éreztem, hogy a színház művészi ereje, hogy kreatívan pre-
zentáljon, ellene megy annak a kísérletnek, hogy autentikusan reprezen-
táljon. De miután jóval több mint 300 szöveget és előadást olvastam 
és/vagy láttam, amelyeket etnodramatikusnak tekintek, elkezdtem az 
etnoszínházra a saját pragmatikus tanácsomat alkalmazni arra vonat-
kozóan, hogy mi a megfelelő elemzési stratégia: „bármi, ami műkö-
dik.” Észrevettem, hogy az általam olvasott etnodrámák legnagyobb 
része változatos drámai formában íródott, mint a revü, rant3, hangjá-
ték, performanszművészet, történetmesélő színház, felolvasószínház, 
kamaraszínház, költészet, expresszionizmus, vita, digitális történetme-
sélés, résztvevői színház, szimulált tantermi előadás, rítus. Ironikus, 
hogy az emberi társadalom valóságáról szóló élethű szövegkönyvek, 
amelyeket naturalista vagy realista konvenciók szerint szerkesztettek, 
kisebb számban fordulnak elő. Az etnodramatisták etikai fejtörője 
az, hogy hűek maradjanak a terepjegyzetekhez és az átiratokhoz úgy, 

3 Hosszas, impulzív beszéd, a slamhez hasonlatos (ford. megj.).
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hogy ne bénuljon meg a képzeletgazdag gondolkodásuk egy kutatási 
tanulmány lehetséges színrevitelekor. De az etnoszínházi alkotóknak, 
mint minden akkurátus kutatónak, azt is tudomásul kell venniük, hogy 
felelősséggel tartoznak a résztvevők és a nézők felé abban, hogy egyen-
súlyban tartják a kreativitást a hitelességgel és megbízhatósággal.

Egy lehetséges etnoszínházi esztétika a színházi alkotó igazmon-
dáshoz és a valósághoz való hűségéből ered.

Különös módon abban a helyzetben találom magam, hogy kvantita-
tív mérést használok annak megállapítására, hogy egy darab kvalitatív 
háttérkutatása és dramatizálása értelmében megérdemli az etnodráma-
ként való besorolást (a saját meghatározásom szerint). Az egyetemem 
egyik előadása egy közösségi otthonban élő, zaklatott hátterű kama-
szokkal készült interjúátiratokat használt alapszövegként ahhoz, hogy 
eredeti előadást hozzon létre az életükről. Alig vártam, hogy láthassam 
az előadást, feltételezve, hogy ez egy új etnoszínházi előadás lesz. Ha-
bár az előadást jó színrevitelben, az egyetem diákjainak realisztikus szí-
nészi játékával mutatták be, végig inautentikus és hiteltelen dialógusok 
sorának érzékeltem. Másnap megkérdeztem a diákot, aki az átiratot 
készítette: „A szövegkönyved hány százalékát tették ki a társulat által 
meginterjúvolt és megfigyelt kamaszok valódi szavai?” Néhány má-
sodperc gondolkodás után így felelt: „Körülbelül negyven százalékát”. 
Tehát ezt az előadást egy olyan devisedmódszerrel létrehozott színházi 
produkciónak sorolom be, amely lényeges társadalmi problémákkal 
foglalkozik a fiatalokat illetően, de nem tartom etnoszínházinak.

Az auto-etnográfia kivételével mekkora hitelesség szükséges ahhoz, 
hogy egy szövegkönyvet etnodramatikusnak tekintsünk? Mennyire 
kell „valódinak” lennie a valóságszínháznak? Talán egyeseknek visz-
szatetsző módon fogalmazva, de a szövegkönyv monológjainak, dia-
lógusainak és cselekményének hány százalékát kell kitegyék az eredeti 
átiratok, helyszíni jegyzetek és dokumentumok ahhoz, hogy etnodrá-
maként soroljuk be? Peter Morgan forgatókönyvíró megjegyzi (2007), 
hogy amikor történelmi fikcióra kerül a sor, és nem elérhető számára 
a szükséges információ arra nézve, hogy mi a valóság, akkor azt te-
kinti feladatának, hogy megírja azt, ami hitelesnek tűnik. (Mellékesen 
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megjegyezve, mindig is érdekesnek tartottam, hogy a „hipokrita” szó 
eredete a görög hypokritēs, ami azt jelenti: „színész a színpadon”.)

Bevallottan és mentegetőzés nélkül a megítélés egy szubjektív szint-
jét használom a különválasztásra, egyensúlyozván a saját viszonyomat 
a darabhoz és az előadáshoz, hogy felmérjem, vajon a darab etnodrá-
ma-e. Egy drámaíró meg tudja mondani nekem, hogy a szövegkönyve 
hozzávetőleg kilencven százalékban verbatim kivonata az empirikus 
anyagnak, és ekkor nyugodtan etnoszínházinak nevezem a darabot. 
Bármi, ami ennél kevesebb, egyedi elbírálás alá esik. Rengeteg kivé-
telt láttam a saját szabályom alól, és néha csapdába is estem általa, így 
fenntartom a jogot arra, hogy ezt a mérést és módszert a jövőben meg-
változtassam, amennyiben úgy szükséges. Alecky Blythe brit etnod-
ramatista ezt az ösztönös megítélést „igazságmérőnek” nevezi (Ham-
mond & Steward 2008:96).

Első példa: sokan megdöbbennek, amikor meglátják, hogy Paul 
Greengrass United 93 (2006a, 2006b) című művét a filmes etnodrámák 
közé sorolom. (Néhány filmkritikus hibásan sorolta ezt a filmet a „do-
kudráma” kategóriájába.) A film fele a 2001. szeptember 11-i baljóslatú 
repülőút alatt végbemenő akciót mutatja. Honnan is tudhatnánk meg-
kérdőjelezhetetlen biztonsággal, hogy mi történt valójában a fedélze-
ten az utasokkal, a legénységgel, az eltérítőkkel, és mit mondhattak 
vagy tehettek a tragikus vég előtt? Meggyőzött a rendező Greengrass 
kommentárja, ami a DVD-n kiadott filmet kíséri. Ezen a hangfelvéte-
len elmondja, hogy sokan, akik a tragédia alatt a valóságban is légiirá-
nyítók voltak, saját magukat játszották a United 93 filmben. A The 9/11 
Commission Report szövege volt a „bibliája” ahhoz, mondja, hogy a film-
ben hűen rekonstruálja a valóságban megtörtént eseményeket. A túlélő 
családtagokkal készült több mint száz interjú, az utasok és a legénység 
észvesztett telefonhívásainak átirata, és két hét intenzív próbaidőszak, 
amelyben a szereplők és a rendező megalkották a „hihető igazságot” 
(Greengrass 2006b:101), mind forrásként szolgált a monológ, dialógus 
és akció rekonstruálására. Mindazonáltal, az alapos kutatás nyomán 
kidolgozott szövegkönyv, a film érzelmi ereje, a színészek naturalista 
játékából származó dermesztő valóságélmény, és a rendező szikár, de 
együtt érző víziója vezetett arra a következtetésre, hogy a United 93 az 
egyik legjobb, ha nem a legjobb etnodráma, amit valaha is létrehoztak.

De művészet ez? Egy lehetséges etnoszínházi esztétika
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Második példa: instruktorként számomra az egyik legszebb pillanat 
az volt az Etnodráma és Etnoszínház kurzusom során, amikor Micha-
el V. Angrosino (1994) klasszikus cikkének, az On the Bus with Vonnie Lee 
egyes részeit dramatizáltuk. Ez az esettanulmány egy fejlődési rendel-
lenességgel élő felnőtt portréja, aki az Egyesült Államok déli részén 
nőtt fel, és szenvedélye volt a városi buszon utazgatni. Victor Turner 
előfeltevéséből indultunk ki, miszerint ahhoz, hogy a résztvevők bőré-
be bújjunk, el kell játszanunk az ő történeteiket – az etnodramatikus 
stúdiógyakorlatokat „kultúra-színrevitelként” neveztük.

Angrosino cikke Vonnie Lee gyerekkorának rövid, vázlatos leírásá-
val kezdődik, egy szomorú és zaklatott időszakéval, amelyben az alko-
holista anya számtalan fizikai és szexuális abúzust élt meg sorozatos 
partnerkapcsolataiban. Öt diákra osztottuk ki Vonnie Lee, a két nő-
vére, az anyjuk és az egyik bántalmazó férfi szerepét. Az improvizáció 
azzal kezdődött, hogy minden színész hagyta, hogy arra vezesse őt a 
karaktere („szerencsétlen fehér szemetek – igazi dilinyósok”, mondja 
róluk Vonnie Lee), amerre a gyakorlat végzése közben a leginkább hi-
telesnek érezte. A jelenet a család otthonában játszódott, néhány kezdő 
cselekvéssor után pedig nyers dialógusba fordult át, amelyet a felnőt-
tek a gyerek felé irányítottak, és amely végül az anya részeg, obszcén 
üvöltözésévé fajult Vonnie Lee irányába, mert a szeretője megenged-
hetetlen gyöngédséggel közeledett az egyik lányához. Az improvizáció 
az erőszak olyan magas szintjére jutott, hogy a színészek és néhányan 
a nézők közül egyaránt úgy érezték, meg kell állítaniuk a gyakorlatot. 
A jelenet megbeszélése és feldolgozása során a színészek és néhányan 
az évfolyamtársaik közül rájöttek, hogy nem a karakterként eljátszott 
és megélt kegyetlenség volt az oka annak, hogy muszáj volt kitörniük a 
szerepükből, hanem az a megdöbbentő felismerés, hogy olyan pillana-
tokat sikerült megragadniuk, amelyek túl hitelesek és túl igazak voltak 
ahhoz, hogy a komfortérzetük elviselje azokat.

Victor Turnernek igaza volt.

Egy lehetséges etnoszínházi esztétika abból jön létre, hogy a színházi 
alkotók képesek egyszerre színházi és etnográfiai módon gondolkodni.

Nem írhatom le elégszer, és nem olvashatják el elégszer: hagyjunk 
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fel a társadalomtudósként való gondolkodással, és kezdjünk el mű-
vészként gondolkozni. Az utóbbi jó néhány évben szerencsém volt 
elolvasni drámaírók vázlatait keresztül-kasul Észak-Amerikában, hogy 
visszajelzést adjak, javítási lehetőségekre rámutassak. Néhány ezen 
szövegkönyvek közül jó lehetőséget nyújt annak megvitatására, hogy 
eredeti feltevéseink az etnodrámaírásról miképpen vezethetnek félre 
bennünket.

Az egyik darab megkísérelte realisztikusan rekonstruálni egy bán-
talmazott nő elhangzott beszédét egy támogatói csoportülésen, akik 
szintén egy darabot próbáltak a saját élményeikből. Első reakcióm ol-
vasóként az volt, hogy a dialógusok mesterkéltek voltak, egy kiagyalt 
keretbe illesztve, hogy megindokolják a színrevitelt. Arra biztattam a 
szerzőt, hogy „gondolkozzon színházi módon” (Wright 2009), és ne 
etnografikusan, és hogy az afrikai-amerikai drámaíró Ntozake Shange 
munkássága miképpen használható inspiráló modellként a darab újra-
gondolásához. La’Ketta Caldwell újraírt változata, az Unclothed most 
egy nőt kísértő történeteit és gyógyulását mutatja be: egy olyan nőét, 
akit érzelmileg, fizikálisan és szexuálisan is bántalmaztak, egy mono-
logikus, szertartásszerű és dinamikus dráma által. Íme egy drámaíró, 
aki bízott az alkotói impulzusaiban és megrendítő darabot írt, amely 
színházi és autentikus egy időben – ezt a minőséget nevezem „etnodra-
matikus hitelességnek” (Saldaña 2005:32).

Egy másik szerző késztetést érzett, hogy társadalmi kérdésekkel 
kapcsolatos kormányzati statisztikákat foglaljon bele az ezzel a témá-
val foglalkozó darabjába. A számok egy férfikórus szövegébe kerültek 
bele, de ez az eszköz megszakította az igen szépen kidolgozott, etnod-
ramatikus komédia-dráma cselekményét. Eredetileg azt tanácsoltam a 
drámaírónak, hogy vágja ki ezeket a didaktikus jeleneteket a szöveg-
ből, mert jobban érdekeltek a szereplők, mint a statisztikák. A beszél-
getésünk során megegyeztünk abban, hogy a meleg közösség demo-
gráfiája, a HIV/AIDS és egyéb társadalmi kérdések nagyon lényegesek 
egy hagyományos kutatás alapján írt tanulmányhoz, de nem egy drá-
mához. Másképpen szólva, tudományként helyt állt, drámaként nem.

Mindennek ellenére azt éreztük, fontosak ezek az adatok, és közölni 
kell ezeket a közönséggel, tehát szükséges helyet találni nekik a szöveg-
ben – de hogyan és hol? Közösen gondolkodtunk hosszan, és majdnem 
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véletlenszerűen ötlött fel bennünk, hogy a nyilvánvalót nyilvánvalóvá 
kell tenni. Az átiratban a drámaíró Carlos Manuel, aki maga is játszott 
a darabban mint adatgyűjtő etnográfus, váratlanul megállítja a Vaque-
eros cselekményét, amely rejtező latin-amerikai melegekről szól, és be-
mutatja a statisztikát egy puccos PowerPoint prezentációban, szétoszt-
ható szórólapok kíséretében („Tessék, vegyen egyet, és a többit adja 
tovább.”). Amit ebből tanultunk, hogy a lényeges adatokat – még a 
leíró statisztikát is – lehet humorosan és színházian kezelni. Bármit, 
ami működik...

Egy lehetséges etnoszínházi esztétika a színházi alkotók kutatási 
publikálásából, és a műfajban való kreatív munkájukból jön létre, 
azért, hogy fejlesszék ezt az ágazatot, és hogy ösztönözzék a dia-
lógust annak művelői között.

Amit valamikor „kísérleti” és „alternatív” (értsd: marginalizált) et-
noszínházi munkának neveztünk, magas presztízsű helyet vívott ki a 
kortárs kutatási módszerek kánonjában. Az „etnodráma” szócikket ka-
pott a The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methodsban (Given 2008). 
A Sage Kiadó elkészítette a Handbook of the Arts is Qualitative Re-
search (Knowles & Cole 2008), amelyben külön fejezetek szólnak az 
etnodrámáról, továbbá olyan színházi formákról, mint a felolvasószín-
ház, a film/video alapú és a közösségi előadások.

Még mindig művelik és publikálják a jó minőségű etnodrámát, 
kezdve a HIV-fertőzött nők pontos és éles narratívájától (Sandelowski 
et al. 2006), a Katrina hurrikán utáni Louisiana- és Mississippi-
beli sorozatos performanszprojekteken keresztül (pl. Holmes 2009; 
Marks&Westmoreland 2006) az ellentmondásos Voices in Conflict 
(Dickinson 2008) című, Wilton, Connecticut High School-beli színházi 
előadásig. Nem tudom biztosan, hogy az etnoszínház kutatásalapú 
művészeti formaként továbbra is legitimált lesz, mint, amelynek egyre 
nagyobb a hitelessége, és ezen a potenciális felívelő pályán teljes 
elfogadottságot élvez az oktatásban és a társadalomtudományokban 
egyaránt; hogy ennek verbatim színházi formái továbbra is 
folyamatosan hozzák majd a közepesen sikeres kommerciális/szakmai 
vállalkozásokat, olyan drámaírókkal, mint Robin Soans (2004, 2005, 
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2007); vagy inkább csak egy divathullám ez a színháztörténetben, amire 
egy nap majd úgy tekintenek vissza, mint szórakoztató, de idejétmúlt 
műfajra. De a valóság sosem megy ki a divatból, nem igaz? Lehet, hogy 
egyszerűen csak a színházi megjelenítése vagy reprezentációja fog 
továbbfejlődni.

A kvalitatív kutatások jelenlegi trendjei és a színház a társadalmi 
változásért nemcsak nagy mennyiségű etnodramatikus munkát termelt 
ki, hanem etnodramatikus „szociális munkát” is. Mienczakowski (1995) 
és Denzin (2003) gyakran idézett publikációi olyan etnodramatikus 
szándékot írnak le, amely elsősorban kritikus, politikus, morális és 
emancipáló jellegű. Nyilván, a jól megalkotott etnoszínházi előadások 
ezeket a csodálatra méltó célokat didaktikusság és nehézkesség nélkül 
teljesítik be. De az etnodráma olvasójaként és nézőjeként egyaránt én 
is arra vágyom, hogy olyan dolgokkal találkozzam, amikről addig nem 
tudtam, új információkra bizonyos kulturális csoportokról, belátásra 
és revelációra magammal kapcsolatban, és nem csak általában az emberi 
sorsra vonatkozóan.

Jelentésteljes részleteket keresek, nem csak nagy ideákat. Művé-
szetteli pillanatokat keresek, nem csak aktivizmust. És valahányszor 
színházba megyek, szórakozást is keresek, nem csak jelentést. Az et-
noszínházi szakemberek tudomásul kell hogy vegyék, hogy nézőik-
nek többrétegű, és gyakran ellentmondásos elvárása van, mert részt 
vesznek és részt vállalnak egy etnoszínházi eseményben. Személyes cé-
lom művészként – mert ez az, amit nézőként is szeretnék megkapni –, 
hogy egy olyan etnoszínházi esztétikát dolgozzak ki, amely a színpa-
don komplex módon mutatja meg azt, amit etnotainmentnek nevezek: 
„A színház elsődleges dolga, hogy szórakoztasson / vendégül lásson – vendégül lásson 
gondolatokat, ahogyan vendégül látja nézőit.” Az etnográfiai előadással tehát 
az a felelősség jár, hogy szórakoztatóan informatív élményt okozzon a 
nézőnek, olyat, ami esztétikailag teljes, intellektuálisan gazdag és ér-
zelmileg megszólító” (Saldaña 2005:14, kiemelés az eredeti szerint).

Összefoglalva, egy lehetséges etnoszínházi esztétika a színházi alko-
tók által a következőképpen jön létre:

• azon kreatív szándékból, hogy a társadalmi életet a maga termé-
szetességében vigyék színre;
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• a már meglévő és új színházi formák, műfajok, stílusok, elemek és 
média alkalmazásából egy etnodramatikus mű szövegkönyvének 
megalkotása és színrevitele érdekében;

• az igazmondáshoz és a valósághoz való hűségéből;
• azon képességből, hogy egyszerre színházi és etnográfiai módon 

gondolkodjanak;
• kutatásból, publikálásból és a kreatív munkából jön létre, azért, 

hogy fejlesszék ezt az ágazatot, és hogy ösztönözzék a dialógus 
létrejöttét annak művelői között.

Ezen kijelentések egybeszövik a valóságost és a művészetet, annak 
minden nagyszerűségével, egy megszövegezett, színre vitt és publikált 
etnoszínházi munka során.

 ► Zárszó

Peter Sellars színházi művészeti vezető szenvedélyesen beszél erről 
a művészeti formáról, és mindannyiunkra rábízza a következő felada-
tot, Bowles (1997) antológiájához írt előszavában, amely meleg és lesz-
bikus fiatalokról szóló etnodrámákat tartalmaz:

„A színházat azért találták fel, hogy nyilvánvalóan és következetesen bizonyítsa, egyikünk 
sem áll felette egyetlen másik emberi lénynek sem ezen a földön. Nagyon sok mindenre van 
szükségünk. Többet hordozunk, mint amennyiről tudásunk van, hogy miképpen hordoz-
zuk. És többnyire nem vagyunk túl őszinték ebben – magunkhoz sem, nemhogy másokhoz... 
A művészek kommunikátorok, és a feladatuk, hogy megnyissanak helyzeteket, és fenntartsák 
a kommunikációt a sötétség, összetettség, zavarodottság és holtpont zónáiban. Új szótárak 
létrehozása, a régi szókincsünk megreformálása, az adottság, hogy gondolati folyamataink 
és érzelmi életünk képzeleti funkcióit összehangoljuk az aktuális valóság-tapasztalásunkkal 
és a kapcsolataink folyamatosan változó természetével – ezek a lényegi szolgálataink.” 

VII-VIII. o.

A valóság mint a drámairodalom inspirációs forrása 2500 évesnél 
idősebb gondolat. De a huszonegyedik század valóságészlelései sokfé-
lék, kétértelműek, vitatottak és összetettek. Az etnodráma és az etno-
színház a művészek és a közönség számára arra teremtenek lehetősé-
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get, hogy mi és mások miképpen tapasztaljuk meg az életet, valamint 
arra, hogy ezeket a pillanatokat esztétikai formákba öntve közelebb 
hozzanak bennünket olyan fogalmakhoz, mint hogy mi a reális és mi a 
valós, igaz, ahogy ezeket egyénileg és közösen megteremtjük.

A színház sokféle és különböző hangok demokratikus fóruma, ahol 
a nézők összegyűjthetik és sajátos előadások által tapasztalják meg az 
emberi létet. A művészeti és irodalmi műfajok, elemek és stílusok széles 
választéka elérhető számunkra, hogy prezentáljuk és reprezentáljuk a 
társadalmi életet. E könyv elsődleges célja, hogy praktikus útmutatást 
nyújtson az etnoszínház szövegének írására és megjelenítésére, de sem-
mi módon nem autoriter vagy lezáró szándékkal készült munka ebben 
a témában, annak ellenére, hogy kijelentéseket teszek arról, hogy mit 
értékelek, vagy miben hiszek, ami a társadalomtudományokat vagy a 
művészetet illeti.

A világtörténelemnek ebben a különleges és instabil időszakában 
sok színházi alkotó teszi fel magának a kérdést, hogy mi „a jövő szín-
háza”. Néhányan a legújabb technológiát vonják be az előadásaikba, 
hogy elmossák a mediatizált és az élő színház határait. Mások vissza-
utasítják, hogy arról elmélkedjenek, mi „a jövő színháza”, mert a jövő 
annyira bizonytalan és megjósolhatatlan. És néhány pesszimista egye-
nesen kijelenti a hagyományos élő színház halálát abban a formájá-
ban, ahogyan ismerjük. Egyik fiatalabb kollégám attól tartott, hogy 
a 2009−2011-es gazdasági instabilitás és annak következményeként a 
színházi előadások és társulatok költségvetésének folyamatos csökken-
tése meg fogja ölni a színházat mint művészeti ágat. De negyvenévnyi 
színházi tapasztalatommal meglepett és felderített az a kreativitás és 
kitartás, amit a művészek részéről tapasztaltam, akik továbbra is iz-
galmas, új munkáikon dolgoztak, akár egyedi szövegkönyvről, akár 
újszerű színrevitelről legyen szó. És a közönség soraiban ülve szó 
szerint könnyekig meghatottak a hiteles minimalista előadások a leg-
szerényebb terekben. Biztosítottam a kollégámat, hogy amíg az embe-
reknek van testük, hangjuk, kreativitásuk, mindig lesz színházunk. És 
amíg az emberek a valóságban élnek és keresik az igazságot, mindig 
lesz etnoszínház.

Fordította: Sebestyén Rita
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Graham W. Lea 
A kutatásalapú színházi munka megközelítései 
 

 

A művészek már igen régóta használják a színházat mint médiumot a 
körülöttük lévő társadalmi világ vizsgálatára. A drámaírók Arisztopha-
nész Lüszisztrátéjától (1990), Shakespeare Lear királyán (2000) át olyan 
kortárs művekig, mint Larson Rentje (2008) és Letts Augusztus Oklahomá-
ban-ja (2008) a színház segítségével véleményezik és kérdőjelezik meg 
a színház falain kívüli világot. Az utóbbi néhány évtizedben a tudo-
mányos közeg is elkezdte a színházat a társadalmi világ megértésére 
„módszerként és módszertanként“ használni (Mienczakowski és Mo-
ore 2008:451) a legkülönfélébb diszciplínákban az egészségkutatástól 
(Colantonio et al. 2008, Kontos és Naglie 2007) kezdve az oktatásig 
(Belliveau 2008, Conrad 2012, Vanover és Saldaña 2005).

A kutatásalapú színház alkalmazása eleinte jellemzően a kutatási 
eredmények terjesztésére terjedt ki. Művelői, Mienczakowski és Sal-
daña az összegyűjtött kvalitatív adatok színházi formává való átalakí-
tását etnodrámának nevezik. (Mienczakowski és Moore 2008, Saldaña 
2005). Saldaña (2005) tovább finomítja a terminust, elválasztva az 
etnodrámát (etnográfiai adatokra épülő kutatási szövegkönyv) az etno-
színháztól (az etnodrámából készült színházi előadás). 

Norris (2000, 2009), aki színdarabépítésnek nevezi a munkáját, 
amellett érvel, hogy a színház használata lehet több, mint a terjesztés 
művészi eszköze, mivel szerinte a „drámában mint kutatásban rejlő le-
hetőségeket akkor aknázzuk ki maximálisan, ha nem pusztán adatokat 
fordítunk át színdarabbá, hanem hagyjuk, hogy a drámai cselekvések 
úgy alakítsák az ábrázolást, mint ahogy a kvantitatív kutatás használja a 
számszerű adatokat a kutatás összes fázisában” (2000:45). Ugyanakkor 
az etnodráma vagy az etnoszínház jelenlegi definíciói nem mondják ki 
a színháznak ezt a folyamatos integrálását a kutatási folyamat során. A 
kutatásalapú színház, amit Mitchell, Jonas-Simpson és Ivonoffski úgy 
ír le, mint a „különféle csoportokban és közösségekben átélt tapasz-
talatok jobb megértésének” (2006:198) az eszközét, már megengedi, 
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hogy a színházat a kutatási folyamat bármely részében beépíthessék, és 
felöleli az etnodrámát, az etnoszínházat és a színdarabépítést.  

Norris hangsúlyozza az etnodráma és a színdarabépítés közti kü-
lönbségeket, de elismeri, hogy „hasonló episztemológiai alappillé-
reken” (2009:21) nyugszanak, és mindkettő „színházi eszközök (sic) 
használatát integrálja a kutatási eredmények bemutatására” (23). Te-
hát különböző, de egymással rokon megközelítéseket jelentenek a 
kutatásalapú színházhoz. A jelenlegi szakirodalom alapján három fő 
megközelítés rajzolódik ki: (a) az írócentrikus, lásd Saldaña, (b), a kol-
lektív, mint Norris színdarabépítése, és (c) a vegyes, ami a kettő közti 
rést hidalja át.

A British Columbia Egyetemen a közelmúltban három projekt ke-
rült végrehajtásra, és mindegyiknél a három megközelítésből egyet 
alkalmaztak. Ez a tanulmány a három megközelítést írja le, a hagyo-
mányos és a kutatásalapú színházból vett példákból egyaránt merítve. 
Először röviden vázoljuk a megközelítéseket, majd a hozzájuk kapcso-
lódó projekteket, a fejlesztési folyamatot és azokat a lényeges tapasz-
talatokat, amik a megközelítés alkalmazásánál merültek fel. A három 
projekten keresztül jobban megérthetjük a háromféle megközelítést és 
a bennük rejlő esetleges feszültségeket.

 ► 1. A kollektív megközelítés

Ha a színházat egy kutatás elvégzésére vagy a terjesztésére használják, 
a drámaíró gyakran kénytelen egy tőle eltérő nézőpontból írni. A ka-
nadai drámaíró, Sharon Pollock egy gyémántmetaforával érzékelteti, 
hogy számára mit jelent ez a kihívás:

„Egy helyen állok, egy adott idő, hely és tapasztalás függvénye vagyok, és nálam van egy 
zseblámpa. Ha soha nem próbálom meg kitolni a határaimat, akkor csak egyetlen irány-
ba tarthatom a zseblámpámat, és a gyémántnak csak egy bizonyos részét világíthatom 
meg... Nem tudom körbesétálni a gyémántot. Ha azonban sok író egyszerre veselkedik 
neki ugyanannak a történetnek, akkor az egész gyémánt felragyog” 

(idézi Jansen 1991:100).

A kutatás alapú színházi munka megközelítései 
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A kollektív alkotás színházi fejlesztési folyamata egy olyan módszer, 
ami lehetővé teszi, hogy sok író egyszerre „veselkedjen neki ugyanannak 
a történetnek“ (Barton 2008, Filewood 1987). Ebben a megközelítésben 
egy művészekből: írókból, rendezőkből, színészekből és másokból álló 
csapat közösen, a különféle nézőpontjaikat összeadva vizsgál meg egy 
témát és hozza létre az előadást. A nézőpontoknak ez a megsokszorozó-
dása lehetővé teszi, hogy ha nem is az egész gyémánt, de egy nagyobb 
része ragyogjon fel, mint amit egyetlen író munkája tenne lehetővé. A 
kanadai kollektív színdarab, a Farm Show (1976), a Theatre Passe Muraille 
produkciójában olyan improvizációs ülésekből „fejlődött ki, amiken a 
színészek megpróbálták dramatizálni a felfedezéseiket” (John 1976: n. 
o.); „nem volt szövegkönyv, a darab interjúkból, látogatásokból, és imp-
rovizációkból nőtt ki” (Thompson 1976). A Farm Show a társulat közös 
alkotásaként jött létre, és inkább színházi aktusokon keresztül bontako-
zott ki, semmint egy magányos író keze nyomán.

Norris (2009) saját elmondása szerint a Passe Muraille Színház kol-
lektív alkotói folyamata is hatást gyakorolt annak kidolgozására, ahogy 
a színdarabépítést elkezdte kvalitatív kutatási módszerként használni. 
A kollektív megközelítésben (1. ábra), az adatokat egy fejlesztő csa-
pat gyűjti vagy gyűjteti össze, és dolgozza fel színházi eszközökkel. 
Nincs egy kitüntetett személy, aki végleges ellenőrzést gyakorolna a 
szövegkönyv felett, a színházi kutatócsapat tagjai közösen készítik el 
azt. Norris az alkotói folyamatot az adatok folyamatos és kollektív fel-
dolgozásaként írja le. 

„A színdarabépítés és a próbafolyamatok során körkörösen haladunk a külső kutatás-
tól, az egyéni elemzésen és a csoportos megbeszélésen át az improvizációig, egészen ad-
dig, amíg már annyi ötlet nem gyűlik össze, amikből kirajzolódnak a lehetséges témák 
és jelenetek. Az adatgyűjtés, az elemzés és a terjesztés egymást erősítve kapcsolódik össze 
a munkánkban” 

(2000:46).

A színházi próbák így válnak az adatgenerálás és elemzés módsze-
reivé, hiszen az ismétlés, a karakterépítés és feltárás révén új jelentések 
generálódnak és bukkannak felszínre. A témákat, történeteket és jele-
neteket, amik a próbák során születnek, közösen szövik bele az előadás 
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A dráma mint másodlagos nyelv4 

A dráma mint másodlagos nyelv (Drama as an Additional Language) egy 
konferenciapanel témájaként született, azzal a céllal, hogy angolul ta-
nuló diákok drámakörös tapasztalatait kontextualizálja, dramatizálja 
és elemezze. A fejlesztési folyamat részletes kifejtésre kerül Lea et al. 
(2011) kötetében, így itt csak röviden foglaljuk össze.

A dráma mint másodlagos nyelv kidolgozására egyértelműen hatott Norris 
(2000, 2009) színdarab-építési módszere, ugyanakkor gyökeresen különbö-
zött is attól, mivel a színházi fejlesztés során nem a kutatói tapasztalatokból 
nyert adatokra támaszkodott, hanem a terepen generált megfigyelői jegyze-
tekből, résztvevői naplókból, fényképekből és videókból építkezett.

Hasonlóan ahhoz a módszerhez, amit Bird et al. alkalmazott az Alice Hoy is 
not a Building (2010) előadásnál, az adatok egyéni elemzése után a kutatócsapat 
tagjai először külön-külön kidolgoztak két megírt jelenetet. Ezekre a szöve-
gekre épültek az adatok által vezérelt improvizációk és adták meg azt a struk-
túrát, amin keresztül fejlesztettük az előadást. Ezek az improvizációs ülések 
lettek Bird et al. nyomán „az adatok elemzésének és értelmezésének dialo-
gikus megközelítései és az előadás-készítés kritikai megközelítései”(2010:91).

A próbák során folyamatosan oszcilláltunk az adatok és a drámai 
megkomponálás között: az adatok szolgáltak inputként az improvizá-
ciókhoz, amik újabb felismerésekkel bővítették az adatokat. Ugyanúgy, 
mint Turner háromszakaszos performansz-etnográfiájának a harmadik 
szakasza: „az etnográfia hat a szövegkönyvre, a szövegkönyv az előadás-
ra és az előadás a meta-etnográfiára” (1982:90). A turneri meta-etnográfi-
ára való átlépés azt sugallja, hogy egy performansz-etnográfia létrehozá-
sa és az abban való részvétel lehetővé teszi az előadók számára, hogy 
az etnográfiai résztvevők „bőrébe bújva” új „megértéssel felszerelkezve” 
térjenek vissza az etnográfiához. Ugyanakkor, ellentétben Turner három 
lineáris fázisával, a Dráma mint másodlagos nyelv körkörös folyamata 
lehetővé tette, hogy az előadásból származó felismerések újabb meglátá-
sokkal bővítsék az etnográfiát, ami szintén hatott a további előadásokra.

Vizsgálódásaink nem értek véget a szövegkönyv elkészítésével, 
sem a végső próbával. Minden egyes előadás egy szöveges improvizá-

4 Ennek a projektnek az elemzéséhez lásd Wagner et al. (2009)
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Goldstein, a Hong Kong, Canada (2001) fejlesztésénél az írócentrikus 
megközelítést alkalmazva gyűjtött etnografikus adatokat, amiket adap-
tált a szövegkönyvhöz. Azonban a próbák során a színészek olyan pár-
beszédekre hívták fel a figyelmét, amikben „az etnografikus karakterek 
problematikusan lettek ábrázolva” (Goldstein 2002). A színészektől 
kapott jelzések alapján változtatott a nyelven, de ettől még ő maradt az 
elsődleges művészi alkotó. Tehát az íróközpontú megközelítés megen-
gedi, hogy a színészek, rendezők, látványtervezők és mások elemezzék 
és megkérdőjelezzék a szöveg elméleti és művészeti elemeit, de a szö-
vegkönyv fejlesztésének szakaszában a művészi kidolgozás felelőssége 
a kutatóé/íróé marad.

Naming the Shadows  

2008 tavaszán egy Montessori általános iskola elsőtől harmadik osztá-
lyos tanulói próbálták és előadták Richard Carter (2008) Szentivánéji álom 
adaptációját. A próbákat és az előadást végigkövették a kutatók, akik a 
megfigyelői jegyzeteikből, képekből, videókból, szülői véleményekből, a 
tanulók fogalmazásaiból és a tanárral folytatott interjúkból létrehoztak 
egy adatarchívumot. Az adatokat összegyűjtötték és átadták egy írónak, 
aki az írócentrikus megközelítést alkalmazva5  kidolgozta a Naming the 
Shadows kutatásalapú szövegkönyvet (MacKenzie et al. 2011).

Előkészületek az író számára. Az író munkájának előkészítésére egy 
négytagú kutatócsapat elolvasta és lekódolta az adatokat – visszatérő 
elemeket, rendellenességeket és dramatizálható pillanatokat keresve –, 
amik irányt szabhattak az írónak.  Ezt az előzetes elemzést elvitték az 
íróval való első találkozásra, amelyen a kutatók és az író a kódolt adat-
szegmensek felhasználásával egy kutatási képet alkotott6.  A vizualizá-
ció segített az írónak tájékozódni az adatok között, míg a képalkotás 
folyamatában lehetősége nyílt beszélgetni a kutatócsapattal, és így is 
közelebb kerülni az adatokhoz.

5 Az író írási folyamatának a leírásához lásd MacKenzie és Belliveau (2011).
6 További információkért lásd Lea (2010).

Graham W. Lea



31

Belép az író. A Naming the Shadows írója tudományos kutatói háttérrel 
bír, de mégsem folyt bele a kutatási folyamatba. Csak akkor lépett be 
a projektbe, amikor már megvoltak az adatok, és elkészült az előze-
tes elemzés. Ez nem törvényszerű, mert projektről projektre változik, 
hogy hol lép be az író. Saldaña három fő példát mutat be: 

1. Az elejétől fogva: Saldaña a kezdetektől közvetlenül bevonódott 
a kutatási folyamatba a Maybe Someday, if I’m Famous... esetében 
(Saldaña 1998b). A szövegkönyv Saldaña egy hétéves longitu-
dinális tanulmányából bontakozott ki. Miután megírta a hagyo-
mányos kutatási beszámolót, adaptálta egy etnografikus perfor-
manszszöveggé (1998a).

1. Adatok utáni gyűjtés: Saldaña a Street Rat című performansz 
(Saldaña, Finley, és Finley 2005) szövegkönyvét Finley és Finley 
(1999:313–37) munkájából állította össze. Mivel nem vett részt a 
kezdeti adatgyűjtésben, Saldaña nem ismerte behatóan a kuta-
tási kontextust. Ennek áthidalására „egy gyors etnográfiai kutatást 
végzett”, hogy megértse a kontextust és a résztvevők világát” 
(Saldaña 2005:140). 

2. A terjesztés után: Saldaña, miután elolvasta Wolcott Sneaky Kid 
című cikksorozatát, megkereste Wolcottot, hogy „hozzájárul-e 
ahhoz, hogy adaptálja a cikkeket egy etnográfiai előadás szö-
vegéhez és megrendezze azt (Wolcott 2002:132). Saldaña a Find-
ing My Place: The Broad Triology (2002) szövegkönyvét nem az ere-
deti kutatási adatokra, hanem Wolcott lehozott cikkeire és a vele 
folytatott beszélgetésekre alapozta. 

A Maybe Someday, if I’m Famous..., a Street Rat, és a Finding My Place: The 
Brad Trilogy egy-egy modellként szolgálnak arra, hogy az írócentrikus 
megközelítésben az író miképpen tud bekapcsolódni a fejlesztési fo-
lyamatba.  A három modell nem zárja ki egymást, hanem ötvözhetőek, 
mint a Naming the Shadows esetében. MacKenzie nem kapcsolódott be 
a kutatás kezdeti fázisába és kutatási jelentéseket sem kapott, csupán 
nyers kutatási adatokat és egy előzetes elemzést. Annak érdekében, 
hogy a kutatás kontextusát jobban megismerje, a saldañai gyors etnográfia 
módszerét alkalmazva visszament az osztályterembe és a következő év-
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ben megfigyelte a tanárt a Sok Hűhó Semmiért előadás próbái alatt. 

Kreatív korlátok. Mitchell, Jonas-Simpson és Ivonoffski (2006) meg-
jegyzik, hogy az I’m Still Here kidolgozásánál az író, Ivonoffski jelen-
tős „szövegmennyiséget emelt be a demenciáról, ami nem közvetlenül 
kapcsolódott a kutatáshoz” (201). A kutatócsapat kénytelen volt kihúz-
ni ezt a részt, mondván, hogy talán „nem elég pontosan határozták 
meg a színdarab paramétereit” (201). Okulva a hibából, a Naming the 
Shadows esetében a kutatócsapat nemcsak a nyers adatokkal és az előze-
tes elemzéssel, hanem néhány korlátozással is ellátta az írót:

• A kutatásalapú színdarab előadáshossza körülbelül 12−15 perc legyen. 
• A szövegkönyv az adatok szellemiségét vagy esszenciáját jelenítse meg. 
• A szereplők száma a lehető legkevesebb legyen. 
• A szövegkönyv a kutatócsapat erősségeiből merítsen. 

Az író számára ez úgy csapódott le, hogy korlátok közé szorítják. 
(D. MacKenzie, személyes forrás, május 18, 2009). MacKenzie azt 
is hozzáteszi, hogy ezek kreatív korlátok voltak. „Akik azt mondják, 
hogy lépjél ki a keretekből, valószínűleg sose alkottak kereteket és nem 
tanulták meg, hogy milyen csodát lehet varázsolni azokon belül is” 
(MacKenzie et al. 2011).

Az íróközpontú megközelítésben a paraméterek/korlátok gondos 
felállítása, amit vagy átadnak az írónak, vagy vele együtt hozzák létre, 
igen fontos döntéssé válik. Ezek a paraméterek nyújtják azt a struktú-
rát, ami egyszerre lehet kényelmetlen és kreativitásra késztető, de min-
denképp jelentős hatást gyakorol a végleges előadásra, és így arra is, 
hogy a közönség mennyire érti meg a kutatást. 

A vonalon. A Naming the Shadows kidolgozásának a fejlődése igen jól 
megvilágítja az író adatokhoz való viszonyát. Eleinte a kutatócsapat az 
adatokat és az előzetes elemzést akarta az írónak bemutatni, aki ezek-
kel dolgozva készítette volna el az előadásra szánt szövegkönyvet. Ez 
egy lineáris modell lett volna, amiben a terepkutató átadja a megértését 
a kutatócsapatnak, aki ezt átadja az írónak, aki továbbadja a szereplők-
nek, hogy végül a közönség kapja meg. Minden egyes szakaszban új 
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jelentések és felismerések születnek, amik aztán átadódnak a következő 
szakaszba – így egyszerre világítják meg és homályosítják el az eredeti 
kutatási kontextust.

A Naming the Shadows darab kidolgozásánál a lineáris modell felbom-
lott azáltal, hogy az író visszament az osztályterembe, ahol elvégzett 
egy gyors etnográfiai kutatást. Továbbá, mivel a kutatócsapat tagjai vol-
tak egy személyben a szereplők is, igen jól ismerték az eredeti adatokat 
és folyamatosan vissza tudtak csatolni azokhoz a próbák során. 

 ► 3. A vegyes megközelítés 

A Joint Stock Theatre Group, egy azóta megszűnt brit színházi 
társulat, olyan fejlesztési megközelítést alkalmazott, amiben az előa-
dásokat „író nélkül építették fel vagy fejezték be, és az anyagot a szí-
nészek improvizálták, ám az eredmény – jó hír az íróknak – általában 
kevésbé bizonyult sikeresnek” (Ritchie 1987:18). A csoport sikeresebb 
vállalkozásait háromszakaszos folyamatban fejlesztették, ami ötvözte 
a kollektív és az írócentrikus megközelítéseket. A Joint Stock módsze-
rében az írók, rendezők, színészek és a társulat többi tagja kollektíven 
dolgozták fel a témát, amit aztán dramatizáltak. Az író ezekből merítve 
inspirációt, de nem szolgaian követve azt, írta meg a szövegkönyvet. 
A harmadik és végső szakaszban a művet elpróbálták az előadáshoz 
(18). Az atlanti−kanadai kollektív Moncton-Sable hasonló módszert 
követett, amikor az írót nem a próbafolyamatok elején integrálta a szö-
vegkönyvvel, hanem azt kérte tőle, hogy a műhelymunkák eredményeit 
dolgozza egybe (Belliveau 2005, Collette 2010).

A vegyes módszer (3. ábra) – amit a Joint Stock és a Moncton-Sab-
le alkalmazott – kombinálja az írócentrikus és a kollektív megközelí-
téseket. A színházi művészek/kutatók az adatokat nyers vagy elem-
zett formában, vagy a kettő kombinációjában kapják meg (Mitchell, 
Jonas-Simpson és Ivonoffski 2006). A színésztársulattal az adatokra 
épülő improvizációs színházi technikák egy egész sorozatát végeztetik 
el, igen hasonlóan a kollektív megközelítéshez. A fejlesztési folyamat 
során az adatokból és a színészeknek, rendezőknek „az anyaghoz fűző-
dő érzelmi viszonyulásából” (Mitchell, Jonas-Simpson és Ivonoffski 
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kutatás során készített interjúk lekódolt átiratait, amiket négy témába 
rendeztek: bizalom, gyakorlati költségek, kapcsolatok és a részvétel in-
dokai. A négy művészeti ágat ötvöző művészi munka egy negyvenper-
ces produkcióvá állt össze a British Columbia Egyetemen, ahol kétszer 
került előadásra (Cox et al. 2009).

Megközelítés és fejlesztés. Mitchell, Jonas-Simpson és Ivonoffski (2006) 
a vegyes megközelítést alkalmazó kutatásalapú színházi előadásuk, az 
I’m Still Here kidolgozási folyamatának a leírásában három fejlesztési 
szakaszt azonosítottak: az első kettő a kollektív, a harmadik pedig az 
írócentrikus megközelítésre hasonlít. 

1.  Elmerülés az adatokban, amelyben a színészek, az író és a kutatók 
fejlesztőcsapata megismerkedik az adatokkal, és a témával kap-
csolatos hozott tapasztalataikkal. 

2. Improvizációs munka, amelyben az író vezeti az improvizációkat a 
sarkalatos fogalmakon keresztül.

3. Szövegkönyvírás, amelyben az író egybedolgozza a „jelenetek leira-
tát, a néma improvizációkat, a kutatási interjúk kiemelt részeit, 
az aha-élmények jelöléseit, amiket ő és a többiek hasznosnak ta-
láltak”, a színészek naplóival, az eredeti kutatással és a kutatás 
elméleti keretével (201). 

A szubjektum középpontba állítása projekt ezt a modellt követte, de pénz-
ügyi és időbeli korlátok miatt a fejlesztő csapatnak nem volt lehető-
sége arra, hogy dramatikusan is feldolgozza az adatokat.  Mitchell, 
Jonas-Simpson és Ivanoffski modelljének (2006) egyes és kettes szaka-
szait két, egyenként két és fél órás fejlesztési ülésbe sűrítették össze. A 
hat színész/kutató mindkét ülésen megkapta a kinyomtatott lekódolt 
adatokat azzal az utasítással, hogy miközben felolvassák, jelöljék meg 
a „színházi átdolgozás szempontjából lényeges sorokat és képeket” (G. 
W. Lea, nem publikált forrás).

Körülbelül harmincpercnyi beszélgetés és színházi feldolgozás 
után a színész/kutatók bemutatták egymásnak a jeleneteket, amik kö-
zött voltak viccesek és csípősek, szó szerintiek és metaforikusak, idézet-
tek és kitaláltak, fizikálisak és verbálisak, monológok és párbeszédek, 
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illetve kórusok. Miközben ők bemutatták egymásnak a jeleneteiket, én 
a bemutatásaik formáját, tartalmát jegyeztem fel és minden olyat, ami 
még eszembe jutott, például más színdarabokra való utalásokat vagy 
esetleges színpadi ötleteket8. 

A két fejlesztési szakasz lezárultával fogtam a saját megfigyelési 
jegyzeteimet, a színész/kutatók jegyzeteit, a kódolt adatokat, a szín-
házi ízlésemet és hátteremet és nekiálltam, hogy megírjam a szöveg-
könyvet. Közben rájöttem, hogy el kell döntenem, hogy írnokként 
akarok-e dolgozni, aki szolgaian lemásolja a műhelymunkák során lét-
rejött anyagokat, vagy művészként, aki hagyja, hogy inspirálják a fej-
lesztések, de nem a puszta reprodukálásukra törekszik. Aztán kiderült, 
hogy a szövegkönyvírás nem bináris kapcsolatot tételez az írnok- és a 
művészidentitás között, hanem olyan folyamat, ahol a kettő egy kon-
tinuumot alkot, és én a kettő közötti térben szabadon csúszkálhatok. 

A kontinuum elhelyezése. A korszakalkotó kanadai kollektív alkotást, a 
Farm Show-t (Theatre Passe Muraille 1976) a színészek és a rendező, Paul 
Thompson kollektív kutatómunkával és színházi fejlesztéssel hozták 
létre. Az előadást „nem írták le”, hanem az interjúkból, látogatásokból 
és improvizációkból” (Thompson, 1976: n. o.) nőtt ki. A megjelente-
tett szövegkönyvet „Ted Johns szerelte össze” (Theatre Passe Muraille 
1976: n. o.). John összeszerelő munkája a kontinuum írnok végére il-
leszkedik, mint olyan valaki, aki megpróbálja a kollektív fejlesztőcsa-
pat munkáját a lehető legpontosabban visszaadni a szövegével.

A Joint Stock Theatre Group írója szintén részt vett a műhelymun-
kában, amin az író, a színészek és a rendező együtt kutatták és drama-
tizálták a javasolt színdarab témáját. Ehhez képest a szövegkönyvírás

„...ellentétben a közkeletű felfogással, nem az improvizációk leírása vagy a csoport által 
megfogalmazott instrukciók követése. Az író munkája független, kreatív cselekedet ma-
rad, aminek az eredménye nem feltétlenül tükrözi egy az egyben a műhelymunka által 
produkált anyagot”

(Ritchie 1987:18).

8 A projekt színházi részének én voltam a felelőse, ezért szerepel ebben a részben egyes 
szám, első személy. 
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A Joint Stock írója tehát nincs úgy megkötve, mint egy írnok, ha-
nem inkább úgy dolgozik, mint egy művész, aki ihletet merít a műhely-
fázisban kollektíven fejlesztett anyagból, de nem feltétlenül reprodu-
kálja azt. 

Miközben a Szubjektum középpontba állításán dolgoztam, azt tapasztal-
tam, hogy egyfolytában mozogtam az írnok-művész kontinuumon, és 
hol úgy írtam, mint az egyik, hol úgy, mint a másik, gyakran pedig 
valahol a kettő között. 

Az író mint írnok. A Szubjektum középpontba állításának a második jelenete 
egy kórussal nyit, ami interjúrészleteket mond fel a színész/kutatóktól 
kapott kódolt adatok alapján. Miközben ezen dolgoztam, igyekeztem 
a lehető legpontosabban reprodukálni az egyik fejlesztési ülés tartal-
mát. Az ülésen az egyik csoport az előadott jelenetükben sorba állt, és 
kórusban felolvastak egy részletet az adatok alapján. A szövegkönyvet 
a kódolt adatokból, a jegyzeteimből és a színész/kutatók próbai mun-
káik alatt készített széljegyzetelt szövegeiből dolgoztam össze. Mivel 
itt a műhelymunka tartalmát próbáltam reprodukálni, a kontinuum 
írnok végén helyezkedtem el. 

Az író mint művész. A Project MK Woyzeck (Scholle 2009) egyetemi előa-
dásából merítve ihletet − aminek az elején és a végén színészek kuta-
tóként mutatkoznak be, akik a színházat használják laboratóriumként 
− két rövid jelenettel toldottam meg a szövegkönyvet, egy kezdéssel és 
egy újrakezdéssel. Ez a két jelenet bemutatja a Szubjektum középpontba állí-
tásánál használt kutatási és a fejlesztési folyamatot, hangsúlyozva, hogy 
a színészek „a jelenséghez való viszonyulást vagy arról való reflexiókat 
ábrázoltak, nem pedig magát a dolgot, vagy annak »reprodukcióját«” 
(Gallagher 2007:107).

A kezdési és az újrakezdési jelenetek nem a műhelymunkákból nőt-
tek ki, s nem is azok inspirálták, a két jelenetnél az adatokhoz és a mű-
helymunkával kapcsolatos saját élményeimből merítettem, ezért ezeket 
a kontinuum művész végére helyezném. 

Az író középen. A második jelenet középső része egyszerre merített ih-
letet a fejlesztési ülésekből és próbálta reprodukálni azokat. E miatt a 
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kettőség miatt nehezebb elhelyezni a kontinuumon. A jelenet megpró-
bálja reprodukálni azt az ülést, amikor az előadók egy szereplőt járnak 
körbe, és gépiesen kérik, hogy vegyen részt a felmérésükben, amire ő 
makacsul nemet mond. A szövegkönyvben használt monoton felkérés az 
egyik színész/kutató jegyzetéből származott: „Gratulálunk, ön megfelel 
a kiválasztási kritériumoknak, és szeretnénk, ha részt venne a 32624-es 
véletlenszerű kontrollpróbánkon” (G. W. Lea, nem publikált adat).

A fejlesztési ülés reprodukálásának a szándéka a jelenetet a kon-
tinuum írnok végébe helyezné, viszont én álarcokat tettem bele, így 
az elhelyezés már nem annyira egyértelmű. Egy másik színész/kutató 
jegyzetében a kutató „arctalanként” szerepel (G. W. Lea, nem publi-
kált forrás). Ezt az arctalan kutatót én úgy dramatizáltam, hogy a ku-
tatókra fehér maszkot adtam, hogy szó szerint arctalanná változtassam 
őket. A második jelenet középső részének a kidolgozásánál egyszerre 
voltam írnok, aki reprodukálja a „monoton felkérést” és művész, aki ih-
letet merítve a műhelymunka „szelleméből” (Ritchie 1987), egy álarcot 
tesz a jelenetbe. Ezért ezt a részt az írnok-művész kontinuum közepére 
helyezném. 

A Szubjektum középpontba állítása projekt tapasztalata azt mutatja, hogy 
az írnok-művész kontinuumon való pozicionálás nem egy statikus dön-
tés, amit a forgatókönyv fejlesztési folyamatának az elején lehet meg-
hozni. Az írónak és a kutatócsapatnak folyamatosan tudatában kell 
lennie, hogy az író a kontinuumon épp hol tartózkodik, és hogy ennek 
milyen következményei vannak a vállalt kutatási projektre nézve. 

Záró megjegyzések 

A tanulmányban a három megközelítés inkább leíró, mint előíró 
szándékkal került megfogalmazásra, azzal a céllal, hogy struktúrát 
és közös nyelvet adjon a gyakorló szakembereknek, nem pedig azért, 
hogy formákat diktáljon. Norris azt a gyakorlati tanácsot adja a színda-
rabépítésnél, hogy legyen kéznél legalább egy ember, aki megfigyeli 
az improvizációs üléseket, hogy legyen belső és külső szem is (Norris 
2009). A megfigyelő hozzáadása a folyamatot a kollektív megközelítés-
től a vegyes felé mozdítja el, mutatva a három megközelítés összekap-
csolódását: mindegyik megközelítés tud inputtal szolgálni a fejlesztési 
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folyamatban. Ha esetenként átfedésben is vannak, a szétválasztásuk 
lehetőséget kínál arra, hogy az egyes megközelítésekre specifikusan jel-
lemző kérdéseket vizsgáljuk.

Ez a tanulmány a kutatásalapú színházi szövegkönyv fejlesztési 
folyamatára koncentrált. Így a turneri performansz-etnográfia három 
szakaszából az elsőnél marad: „az etnográfia átfordítása a dráma szö-
vegébe” (Turner 1982:90). A színészek, látványtervezők, rendezők és 
közönség bevonása a próbák és az előadás során olyan szinten bonyo-
lítják tovább a kutatásalapú színházi munkák fejlesztését, ami túlmutat 
ennek a tanulmánynak a keretein. Ugyanakkor a produkciós csapat és 
a közönség mindig hatással vannak a tudás alakulására és annak be-
fogadására, ami azt sugallja, hogy a próbafolyamatok, a kutatásalapú 
színház előadási módjai és azok hatása a tudás alakulására további 
vizsgálódásokat igényel.

A kutatásalapú színház szövegkönyvénél használt megközelítésnek 
jelentős hatása lehet a kutatás megértésére. Tehát amikor színházi esz-
közökkel bemutatott kutatásról gondolkodunk, beszélni kell a fejlesz-
tési megközelítés kiválasztásáról. Ez a tanulmány egy ilyen beszélgetés 
elindításához nyújt keretet, de további munkára van szükség annak 
feltérképezésére, hogy a fejlesztési folyamatba melyik megközelítést 
mikor lehet a leghatékonyabban integrálni.

A kutatásalapú színház egyre nagyobb népszerűségre tesz szert 
számos akadémiai diszciplínában. Nem egyetlen megközelítést nyújt 
a kutatáshoz, hanem többet is felölel, amelyeknek mind megvannak 
a maguk erősségei és gyengeségei. A kutatásaink résztvevőit azzal be-
csüljük meg, ha belátjuk, milyen fontos megérteni, hogy a kutatási 
adataink előadássá alakítása mennyi bonyolultságot rejt magában. A 
három megközelítés azáltal segíti ezt a megértést, hogy keretet és közös 
nyelvet ad azok kezébe, akik ötvözni kívánják a színházat a kutatással.

Fordította: Barta Judit
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Kathleen Gallagher, Anne Wessels és Burcu Yaman Ntelioglou

Verbatim színház és társadalomkutatás:  
odafordulni mások történeteihez
 

A tanulmány az etnográfiai kutatás és verbatim színház egymásra ha-
tását elemzi egy városi középiskola drámaosztályának és két toron-
tói színháznak a kontextusában. A négyéves nemzetközi, digitális 
és kollaboratív etnográfiai kutatás azt a hatást vizsgálja, amelyet a 
színházi előadás gyakorol a fiatalság társadalmi elköteleződésére. A 
szélesebb kutatási projekt részeként a tanulmány négy iskolai kuta-
tási helyszínen gyűjtött adatokra épül, a fiatalok reakcióját vizsgálta 
egy verbatim színházi műhelyre, valamint egy hajléktalanszállón élő 
fiatalokról szóló verbatim előadásra, a The Middle Place-re, amelyet egy 
társadalmilag elkötelezett társulat, a Project: Humanity hozott létre. 
További digitális adatot képeztek a diákok által létrehozott verba-
tim monológok videofelvételei. A kutatócsapat két professzionális 
színházba is követte a Project: Humanity társulatát (a Theatre Passe 
Muraille-be és a Canadian Stage-re). Ezeken a helyszíneken interjúk 
készültek közvetlenül az előadás után a közönség fiatal és idősebb 
tagjaival, az interjúk az előadás élményét, a fiatalokról szóló repre-
zentációkat és a társadalmi beavatkozásként értelmezett színház kér-
dését járták körül. Adataink harmadik forrása az osztályterem volt, 
ahol megfigyelhettük, hogyan csapódott le a The Middle Place előadása 
a diákok által végzett munkában. Az adatok elemzése során a perfor-
manszelméletet, a brechti elméletet, a relacionális művészetelméletet, 
és a Foucault által kidolgozott „parrhesia” fogalmát használjuk an-
nak megvilágítására, hogy milyen etikai vetületei vannak a trauma 
reprezentációjának, illetve milyen lehetőségei vannak a „félelem nél-
küli beszédnek.” A fiatalok színházi előadásra adott válaszreakció-
ja értékes bepillantást engedett a kutatók számára a városi fiatalok 
szubkultúráinak működésébe, illetve ezeknek a csoportoknak a szín-
házcsináló gyakorlataiba. 
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 ► Bevezető

Történetmesélés, összetett struktúra, mimikri és invenció, a verbatim 
színház megkívánja annak kritikai számbavételét, hogy milyen készsé-
gek szükségesek ehhez a típusú munkához, illetve milyen kreatív im-
pulzusok és társadalmi értékek kapcsolódnak hozzá. David Hare írja a 
műfajról: 

„Különösen más emberek dialógusainak használatával szemben fogalmazódtak meg ki-
fogások. A verbatim dráma műfajának megjelenésével egy időben megjelentek a szkepti-
kusok is, akik szerint valamiért kevésbé elfogadható a lejegyzett, mint a kitalált dialógus. 
Előbbit az újságírók művelik, nem pedig a művészek. De mindenki, aki csak egy kicsit is 
belegondol a verbatim színház műfajába, arra a következtetésre fog jutni, hogy a dolog 
nem annyira egyszerű, mint ahogy elsőre látszik.”

David Hare verbatim színházról megfogalmazott gondolatai segí-
tettek bennünket annak megértésében, hogy miért jelentett annyira 
erőteljes empirikus, pedagógiai és művészi élményt a The Middle Place-t 
megalkotó Project: Humanity néhány újabb munkája saját etnográfiai 
kutatásaink kontextusában.9  Segítettek megérteni továbbá azt is, hogy 
hogyan volt képes ez az ifjúsági hajléktalanszállóról és annak lakóiról 
készült verbatim színházi előadás olyan nagy hatást kiváltani közép-
iskolás diákok széles csoportjaiban. Az alábbi tanulmány egy olyan 
etnográfiai kutatásról számol be, amelynek során a kutatás szorosan 
összefonódott a színházcsinálással, olyan módszertani irányokat nyit-
va meg, amelyek rámutatnak a színházi performansznak a városi társa-
dalmi élet vizsgálatában játszott erőteljes szerepére. 

Az etnográfia, amely a művészetet választja tárgyául, másképpen al-
kotja meg a jelentéseket. Barry Freeman szerint a színházzal foglalko-
zó posztmodern etnográfia „a zavaros, konfliktusos aspektust ragadja 
meg a színházról szóló társadalmi diskurzusban – legyen szó előadás-
szövegről, színpadi előadásról, vagy a próbateremről – egy elkötelezett 
résztvevő perspektívájából, egy jól meghatározott pillanatban” (65). 
Erre a leírásra szeretnénk alapozni, kiegészítve azt a színházról szóló 

9 Lásd a Project: Humanity weboldalát: http://www.projecthumanity.ca.
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társadalmi diskurzusok olyan színtereivel, mint a színházi előcsarnok, 
városi drámaosztályok, vagy a középiskolák auditóriumai. A nézőként 
és színházcsinálóként fellépő fiatalok tapasztalatait elemezve a fiatal-
ságról szóló etnográfiai tudástermelést szeretnénk kiterjeszteni. Leg-
fontosabb forrásaink az előadások után készült interjúk, saját reflexív 
válaszaink a színpadon létrejövő színházi esemény elkötelezett részt-
vevőiként, a színház műsorpolitikája, valamint az a színházi munka, 
amely egy városi középiskola drámaosztályában jött létre a The Middle 
Place című előadás megtekintése után.

Érvelésünk lényegéhez tartozik annak megértése, hogy a The Middle 
Place közönségét odafordulásra, az előadással kapcsolatos nyitottságra 
kérték fel; kutatásunk fiatal résztvevői pedig a lehető legkomolyabban 
vették ezt a felkérést. Az odafordulás metaforája, amely erőteljes szere-
pet játszott a darab koreográfiájában és a produkció nyilvános pedagó-
giájában, olyan kulturális válaszreakciót szült a fiatalok körében, mely 
tudatosította bennük a darab által felvetett témákat, és döntően alakí-
totta az előadás megnézését követő saját színházi kísérleteiket, ame-
lyeket saját személyes életanyagukra alapoztak. A The Middle Place-ben 
a színészek a jelenet kezdetén befele fordultak, a jelenet végén kifelé; 
egymás felé fordultak és elfordultak egymástól, keresve és kerülve a 
kontaktust, mi pedig, a nézők, érzékeltük életük fordulópontjait. Peda-
gógiai szempontból a Project: Humanity megteremtette a feltételeit an-
nak, hogy a hajléktalanszállón élő fiatalok felé forduljunk azáltal, hogy 
a nézők közötti dialógus irányába terjesztette ki az előadás játékidejét 
és bejárati terét. A Project: Humanity nyilvános pedagógiája által kiér-
zékenyítve, kutatókként megtapasztalhattuk a projekt színházi mun-
kája felé való fordulást, miközben egy relacionális művészetelméletre 
alapozva felvetettük annak a kérdését, hogy mennyire képes a színház 
újra átélhetővé tenni a traumákat. Az odafordulás gondolatát itt olyan 
központi konceptuális eszközként használjuk, amely segít megérteni 
azokat a különböző társadalmi diskurzusokat, amelyeket a The Middle 
Place létrehozása során, valamint az előadásból inspirálódó fiatalok ál-
tal létrehozott színház esetében etnográfiailag nyomon követtünk. 

A tágasabb kutatási projekt, amelyre ez a tanulmány is alapoz, egy 
négy éven át tartó etnográfiai vizsgálat, amely jelenleg a negyedik évé-
ben jár, és amelynek a címe: Városi Iskolai Előadások: az élő és digitális drámán 
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keresztül megnyilvánuló lokális-globális tudás a diákok társadalmi elköteleződéséről 
(USP). A projekt diákokat és tanárokat vizsgál hagyományosan hát-
rányos helyzetűnek tartott iskolákban Torontó (Kanada), Tajpej (Taj-
van), Lucknow (India) és Boston (USA) városaiban. A kutatás szín-
helyéül egy-egy iskola szolgál Lucknow-ban, Tajpejben és Bostonban, 
valamint két iskola Torontóban. Mind a négy helyszínen, mindegyik 
iskolában etnográfiai munkát végeztek a kutatók, a tanárok, diákok és 
a drámafoglalkozások tanmenetében részt vevő meghívott művészek 
közreműködésével.10  A drámafoglalkozások tantervének az előírásai, 
a drámafoglalkozásoknak az iskolai tanterv egészében elfoglalt helye, 
valamint a diákok által megtapasztalt drámapedagógia minden egyes 
vizsgált helyszínen eltérőnek mutatkozott. Az ezeken a helyszíneken 
végzett munkát más nemzetközi kutatókkal is megosztottuk, egy blo-
goldalt hoztunk létre, ahova feltöltöttük az előadások videofelvételeit. 
Az online együttműködés, valamint az előadások digitális adatainak 
a feldolgozása olyan dialógust alakított ki és tartott fenn a több hely-
színen működő kutatók között, amely az osztálytermek kultúráiban, a 
diákok társadalmi elköteleződésében, a drámapedagógiában, valamint 
a színházcsinálás gyakorlataiban megmutatkozó különbségeket és ha-
sonlóságokat vette számba. 

A többterepű etnográfiai kutatás fenti leírása tanulmányunk fontos 
általános kontextusaként szolgál, maga a tanulmány viszont egyetlen 
torontói iskolára, illetve ennek az iskolának a The Middle Place-szel ki-

10 Diákokkal, tanárokkal, művészekkel készítettünk interjúkat mindegyik kutatásban 
szereplő helyszínen. A diákok ezenkívül online kérdőíveket és az osztályteremben kiosz-
tott kérdőíveket is kitöltöttek, ezek azt mérték, hogy saját megítélésük szerint mennyire 
köteleződnek el az iskolával, illetve a drámaosztályokkal szemben. Az osztályteremben 
végzett megfigyelések arra összpontosítottak, hogy hogyan „teljesítenek” társadalmi, 
iskolai és művészeti szempontból ezek a diákok a „hátrányos helyzetű” iskolákban. A 
tanulmány megírásának pillanatában 28 óra videofelvételt készítettünk az osztályterem-
ben végzett munkáról és 29 interjút rögzítettünk (17 egyéni interjút és 12 fókuszcsoportos 
beszélgetést, amelyen 2-5 diák vett részt). Ezekben a beszélgetésekben megpróbáltuk 
körbejárni a fiatalok kulturális és mindennapi, a diákélethez, iskolai élethez kötődő 
teljesítményét, valamint a drámaosztály kontextusában létrehozott művészi teljesít-
ményüket. A kutatás második lépésének két torontói színház szolgált a helyszínéül, itt 
75 interjút készítettünk (47-et a Theatre Passe Muraille-ben és 28-at a Canadian Stage-
en). Ezek az interjúk a The Middle Place-t megtekintő közönség fiatal és idősebb tagjainak 
előadásélményére, valamint a társadalmi kommentár és beavatkozás médiumaként tekin-
tett színháznak a percepciójára fókuszáltak.
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alakított viszonyára összpontosít. Először is le szeretnénk írni, hogyan 
készítették fel a művészek által vezetett színházi műhelyek a diákokat 
saját előadásuk létrehozására. Aztán arról számolunk be, hogyan lépett 
be az etnográfiai kutatás a színházba. Ez az elmozdulás arra késztetett 
bennünket, hogy megvizsgáljuk, mennyire változtatta meg a társadal-
mi jelenségek tanulmányozását az, hogy a kutatók beléptek a színházi 
produkció terébe, a The Middle Place két előadása során (a Passe Murail-
le színházban 2010 októberében, és a Canadian Stage-en 2011 február-
jában). Végül azt vizsgáljuk meg, hogy mi történt művészeti és peda-
gógiai szempontból a drámaosztályokban, amikor a diákok elkezdték 
saját verbatim színházi előadásukat létrehozni, és hogyan világított rá 
ez a színházcsinálás a személyes, néha traumatikus tapasztalatok meg-
osztásának összetett folyamatára. A tanulmány rámutat arra, hogy a 
diákok odafordulása és megnyílása – kezdetben a The Middle Place ver-
batim színházi előadásának hatására, utána pedig saját együttműködé-
sük kontextusában – nagy kihívásokat jelentő, de végső soron gazdag 
tapasztalatnak bizonyult. 

 ► Odafordulni

A verbatim színház az emberek saját szavait használja fel, gyakran él 
a közvetlen, első személy egyes számú megszólítással, vagy a tanúbi-
zonyság-tétel stílusával, annak érdekében, hogy egy bizonyos közös-
ség számára releváns témákat vessen fel, és általánosabb társadalmi 
elkötelezettséget hívjon életre.11  A Project: Humanity által létrehozott 
verbatim színháznak hasonló társadalmi víziója volt. A közönség meg-
szólításával az alkotók azt remélték, hogy a kisemmizett, de rugalmas 
és lendületes hajléktalan fiatalok hangja közösségi állásfoglalást fog 
kiváltani a fiatalok életét meghatározó szegénységgel szemben. Jan 

11 A verbatim színház a dokumentarista színház egy típusa, amelyben az előadások az 
egy adott témáról megkérdezett interjúalanyok szó szerinti válaszaiból épülnek fel. A 
verbatim színház néhány újabb, nagy nyilvánosságot kapott példájaként említhetjük Da-
vid Hare The Permanent Way című előadását (2003), Robin Soans Talking to Terrorists című 
előadását (2005), Alan Rickman és Katharine Viner My Name is Rachel című előadását 
(2005), Anna Deavere Smith Let Me Down Easy című előadását (2008), valamint a Look 
Left Look Right Counted című produkcióját (2010).
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Cohen-Cruz új könyvében, az Engaging Performance-ban „társadalmi fel-
hívás, kulturális válasz”-nak nevezi ezt a jelenséget. Cohen-Cruz „tár-
sadalmi felhívás, kulturális válasz” elképzelését mi valamiféle odafordu-
lásként értelmezzük. Világos, hogy ennek az odafordulásnak általánosabb 
jelentősége is van a különböző társadalmi-politikai színházprojektek 
vonatkozásában. A fogalom ugyanakkor érdekes módon reflektál 
azokra a sokrétű, megkomponált fordulatokra is, amelyekkel Alan Dil-
worth rendezése élt. 

A The Middle Place rendezéséből a darab visszatérő fordulatait szeret-
nénk kiemelni és hozzákapcsolni saját értelmezésünkhöz, a darabban 
megnyilvánuló általánosabb nyilvános pedagógiához, valamint azok-
hoz a diákok által létrehozott monológokhoz, amelyek a darab hatásá-
ra születtek meg. Az előadás díszlete egy ovális alakú fénykörből állt, a 
színészek beléptek és kiléptek ebből a körből, felemelték a kezüket és 
megvárták, míg kicsengetik vagy becsengetik őket (utalás volt ez a darab 
helyszínéül szolgáló hajléktalanszálló csengőjére). A csengetés hangjá-
ra a színész megfordult és új karakterként lépett be egy új jelenetbe. A 
színészek stilizált fordulatokat használtak az általuk megtestesített kü-
lönböző karakterek jelzésére. Ami kezdetben csupán egy gyakorlat volt 
a próbafolyamat során, végül a darab rendezésének és esztétikájának 
központi elemévé vált. A darab számos fordulata, a karakterek egymás 
felé és a közönség felé való fordulása világosan rámutatott az előadás 
általánosabb társadalmi és pedagógiai elköteleződésére. 

Bár a verbatim színház műfaja az 1960-as, 1970-es évek színházi 
gyakorlataira vezethető vissza, gyökerei ennél mélyebbre nyúlnak. 
Ebben a tanulmányban nem áll módunkban megrajzolni a verbatim 
színház genealógiáját, mint ahogy nem tudunk számot adni arról az 
érdeklődésről sem, amely napjainkban iránta megmutatkozik.12  Nem 
szeretnénk hozzászólni azokhoz a vitákhoz sem, amelyek a színház-
tudományok keretén belül ennek a műfajnak a státusáról, dokumen-
tumértékéről folynak. Arra fogunk összpontosítani, hogy a Project: 
Humanity hogyan alkalmazta a verbatim színház műfaját egy általá-
nosabb, közösségi elköteleződést és tudatosítást megcélzó pedagógiai 
projekt részeként, valamint arra, hogy hogyan válaszolt személyes és 

12 Lásd Anderson és Wilkinson.
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művészi szinten erre a felhívásra egy csoport fiatal diák. 
Brechtnek a színházon keresztül létrejövő társadalmi elköteleződés-

ről vallott nézetei, valamint esztétikai és politikai érdeklődése a repre-
zentációként értelmezett gesztus iránt különös jelentőséggel bírnak a 
Project: Humanity politikai és nevelési erőfeszítései, és művészi dön-
tései számára. Brecht fogalma, a Gestus, nem csupán „gesztust” jelent, 
hanem magában foglalja „a társadalmi viszonyok külső jeleinek teljes 
skáláját, a viselkedést, intonációt, arckifejezést” (Brecht 119) (Esslin 
140−141). Esslin a következőképpen írja le a Gestust: 

„A színészek elrendezésének és csoportosításának, mozgásuk és beszédük módjának olyan-
nak kell lennie, hogy az a lehető legnagyobb kifejezőerővel, eleganciával és az eszközök 
gazdaságosságával mutassa meg ennek az alapvető Gestus-nak minden vonzatát. Tel-
jesen irreleváns, hogy az adott jelenet hogyan nézhetett ki a való életben, a rendezőnek 
csupán arra kell figyelnie, hogy kiemelje annak társadalmi tartalmát és jelentőségét” 
(sic) (142).

Bár Brecht színháza dokumentarista színházi forma volt, amely 
a „valóságot” célozta meg, amint azt Esslin világossá teszi, a fordu-
lat gesztusainak társadalmi jelentősége fontosabb volt számára, mint 
a valóság leképezése. A színészek által megtestesített karaktereknek 
először az interjúkészítő, önmagát alakító Andrew Kushnir felé kellett 
fordulniuk13,  aztán pedig egymás felé, majd a közönség felé fordultak. 
A közönség az előadás hatására megnyílt és élénk visszabeszélés for-
májában mutatta meg, hogyan hatottak rá az előadásban megfogalma-
zott gondolatok, illetve esztétika. Kutatásunk szempontjából végül az 
volt jelentős, ahogy a diákok beemelték ezt a tapasztalatot az osztály-
terembe, és művészi módon válaszoltak az előadás felhívására, saját 
tapasztalataikat felhasználva arra, hogy beszélgetést kezdeményezze-
nek egymással a kihívásokról és győzelmekről, amelyekkel fiatalként 

13 Fontos hozadéka volt annak a szokatlan döntésnek, hogy a drámaíró interjúkészítőként 
beleírja magát az előadásba. A legtöbb verbatim színházi előadás interjúkon alapul, de az 
interjúkészítő személye és az interjú kérdései általában kimaradnak magából az előadás-
ból. Kushnir esetében a döntés, hogy a hajléktalanszállón élő fiatalok kérdezőjeként 
játszani fog a darabban, az előadás nézőkre gyakorolt összhatásában a kitaszítottság 
érzetét húzta alá. Megtapasztalhattuk az interjúkészítő által érzett kényelmetlenség 
érzését, kialakíthattuk a saját viszonyulásunkat hozzá.
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egy összetett, társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetben 
szembesültek.

 ► A háttértörténet: művészek látogatják meg az iskolai kutatás terepét

Egy évvel azelőtt, hogy a The Middle Place-t a Theatre Passe Muraille-ben 
és a Canadian Stage-ben bemutatták volna, a művészek végigjárták To-
rontó iskoláit. A társulat olyan műhelyekkel egészítette ki az előadást, 
amelyek saját színházi produkciójuk létrehozására készítették fel a diá-
kokat. A Project: Humanity két társulati tagja, Andrew Kushnir (a The 
Middle Place írója) és Antonio Cayonne (a The Middle Place színésze) pár 
napon keresztül együtt dolgoztak kutatási terepünk fiataljaival. Ennek 
során bevezették őket az átírt szövegekkel való munka folyamatába, il-
letve fizikai kifejezési formákat kerestek a központozás és szintaxis szá-
mára egy „központozásos séta” formájában. Ez egy kísérleti módszer, 
amely az interjúszövegek lényegének a kiemelését célozza meg, a való-
di emberek belső nyelvtanából próbálja meg kialakítani a karaktereket, 
figyelembe véve saját „belső ritmusukat” (Kushnir és Cayonne).14 

A kísérletezés periódusa után, miközben a diákok előadásokat néz-
tek és együtt dolgoztak a színészekkel, a diákok kialakították saját ver-
batim monológjaikat, majd eljátszották ezeket. Jelentős és tanulságos 
nap volt az osztályban, amikor láthattuk, hogyan ölt formát hosszú 
hetek munkája, hogyan alakítják karakterekké a diákok a társaik ál-
tal elmondott szövegeket és gondolatait. Eltérően a The Middle Place 
színészeitől, akik soha nem találkoztak azokkal az emberekkel, akik-

14 A diákok együtt dolgoztak egy másik verbatim előadás, a Talk Thirty to Me rendezőjével, 
Oonagh Duncannal is. Oonaghgal a diákok olyan verbatim technikákkal kísérleteztek, 
mint amilyen például a szimultán előadás: a fiatalok fülhallgatón keresztül hallgattak 
monológokat és megpróbálták szimultán módon megtestesíteni a beszélő szavait. Ez 
a módszer az Alecky Blythe brit rendező „rögzített átadás” módszerére hasonlít, ame-
ly a maga során Anna Deavere Smith amerikai rendezőnő módszereire épít. Újabb ta-
pasztalatot jelentett az iskolákban turnézó Roseneath Theatre társulata, ők egy részben 
verbatim színházi kamaradarabot adtak elő, Get Yourself Home Skylar James címen. Az 
alkotók interjúszövegek verbatim átírását, valamint fikciós elemeket használtak egy 
olyan történet bemutatására, amelyben egy amerikai katona a katonaságban jelen levő 
homofóbia miatt dezertál. Elmondható tehát, hogy számos „tanterven kívüli” színházi 
tapasztalat övezte és inspirálta a diákoknak a műfajjal való kísérletezését.
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nek a szavait interpretálták, a diákok jól ismerték társaikat. Egyesek 
utánozni próbálták őket, mások a dialógusból (a nyers interjúanyag-
ból) próbáltak monológokat, élő, megtestesült személyeket létrehozni. 
Egyesek úgy érezték, hogy az interjúszövegek nem eléggé sokrétűek, 
kevés alapot nyújtanak a művészi feldolgozásra. 

A kutatás következő évében az iskolai terep drámaosztályának di-
ákjai megnézhették a The Middle Place előadását, és megtapasztalhattak 
egy színházi eseményt, az „Urban Youth Experience”-t, amelyet a Pro-
ject: Humanity hozott létre. Ennek során nyilvánvalóvá vált, hogy a 
The Middle Place pedagógiájában és színrevitelében megmutatkozó oda-
fordulás egy összetett párbeszédet képes elindítani a társadalmi margi-
nalizációról, miközben a drámaosztály keretein belül olyan gyakorla-
tok létrejöttéhez is hozzájárul, amelyek segítenek a diákoknak bátran 
és összetett módon feltárulkozni és egymás felé fordulni. 

 ► A közönség elköteleződése és az „Urban Youth Experience”: 
relacionális művészet, nyilvános pedagógia és parrhesia

Iris Rogoff a következő megjegyzést fűzi a kurátori gyakorlat „oktatási 
fordulatához”:

„Egy „fordulat” során elmozdulunk valamitől, elmozdulunk valami felé, mozgunk va-
lami körül. És mi vagyunk azok, akik ezt a mozgást végzik, nem pedig valami. Valami 
aktiválódik, talán aktualizálódik bennünk mozgás közben. Ezért aztán kísértést érzek, 
hogy elforduljak a pedagógia esztétikájának különböző megnyilvánulásaitól, amelyek 
az elmúlt években számos fórumon és platformon megmutatkoztak, kísértést érzek, hogy 
magának a fordulatnak a forrásához nyúljak vissza.”

A színház épületében a Project: Humanity úgy fordult a közönség 
felé, hogy két teret is létrehozott a nyilvános és esztétikai pedagógia 
számára. Az első teret a színpad képezte, ezen foglalt helyet az előadás 
minimalista díszlete (Jung Kye Kim munkája). A második teret az elő-
csarnok, folyosók és lépcsőház képezték, ezekben a terekben a Project: 
Humanity kísérő programjai kaptak helyet. A „kísérés” itt azokra a pe-
dagógiai és művészi erőfeszítésekre vonatkozik, amelyek az előadás köré 

Verbatim színház és társadalomkutatás: odafordulni mások történeteihez



54

szerveződtek, végül ezek a programok kapták az „Urban Youth Expe-
rience” nevet. Helyet kapott ezekben a terekben egy fotóinstalláció, ki-
nagyított fényképek voltak láthatóak arról a hajléktalanszállóról, ahol 
a Project: Humanity színházi műhelyeket tartott és verbatim interjúkat 
készített, bemutattak továbbá a hajléktalanszállón élő fiatalok által ké-
szített műalkotásokat, valamint volt még egy audioinstalláció a verbatim 
interjúkból vett részletekkel, amelyek nem kerültek bele az előadás vég-
ső szövegkönyvébe. A társulat megtervezett és a közönség rendelkezé-
sére bocsátott egy brosúrát, amely a városban található, a hajléktalanok 
számára elérhető erőforrásokat térképezte fel. A Theatre Passe Murail-
le-ben pedig olyan közösségi csoportok számára nyitották meg az előa-
dás után a játékteret, amelyek a színház eszközein keresztül vetették fel 
a hajléktalanság kérdését. A kísérőprogram további részeként a társulat 
teret biztosított az előadás utáni közönségbeszélgetések számára is. 

A nyilvános pedagógia ezen sokrétű formáit a megszokott színház-
ba járás rutinjának és elvárásainak megtörése céljából hozta létre a Pro-
ject: Humanity. A cél az volt, hogy kitágítsák az előadás által nyújtott 
tapasztalatot. Kushnir, a darab írója azt szerette volna elérni, hogy „a 
közönség a függöny legördülése után is még egy kis ideig részt vegyen 
az előadásban. Ez volt mindennel kapcsolatban az alapvető elképze-
lés” (a szerző által készített interjú). A mi részvételünk ebben a prog-
ramsorozatban lehetővé tette számunkra a rácsodálkozást arra, hogy 
milyen módon képes az előadás megszólítani a fiatalságot. Interjúkat 
készítettünk mind fiatalabb, mind idősebb nézőkkel, közvetlenül az 
előadás befejezése után. Elfoglaltuk a lépcsőket, az üres székeket, még 
a mellékhelyiségek előterét is, ahol interjúkat rögzítettünk a verbatim 
színházzal, illetve azzal kapcsolatban, hogy az előadás hogyan mutatja 
be a fiatalokat. Ennek során érdekes közönségreakcióknak lehettünk 
tanúi, egyesek számára már ismerős volt valamennyire a hajléktalan-
szállók rendszere, míg mások számára az előadás olyan társadalmi vi-
lágot nyitott meg, amelyhez korábban nem volt hozzáférésük. 

Mikor az előadás már a kifutása felé közeledett a Theatre Passe 
Muraille-ben, interjúkat készítettünk a társulat tagjaival is, rákérdezve 
az előadást övező kurátori munka tapasztalataira. A társulat értékelése 
szerint a program egy jó kezdőlépés volt, de összességében nem sikerült 
megvalósítania a célként kitűzött ideált. Bár a társulaton egy kissé úrrá 
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lett a kiábrándultság, Bourriaud relacionális művészetről szóló gondola-
tai lehetővé teszik, hogy a Project: Humanity kísérőprogramját máskép-
pen is, a dialogikus, nyilvános pedagógia szempontjai szerint értékel-
jük. Bourriaud a művészetről mint a találkozás terepéről ír, a művészet 
dialógusteremtő, „emberek közti egyezkedést” létrehozó képességére 
összpontosít. Állítása szerint az a művészet értékes, amely képes párbe-
szédet kialakítani, és közös gondolkodásra ösztönözni. „Van egy kérdés, 
amelyet minden esztétikai termék esetében fel kell tennünk: lehetővé 
teszi-e ez a munka, hogy dialógus alakuljon ki?” (109). Amennyiben a 
relacionális művészet példájaként tekintjük, a The Middle Place körül kiala-
kított kontextuális programok a másokkal való párbeszéd kialakításának 
számos módját nyitották meg, a hajléktalanszálló fiataljaitól származó 
verbatim szövegek meghallgatása, kollektív megtapasztalása alapján. 

Létezik azonban a relacionális művészetnek egy olyan kritikája is, 
amely az általa létrehozott dialógusok ürességét hangsúlyozza. Irit Ro-
goff például ezt írja: 

„és így a művészeti világ a végtelen beszélgetés terepévé vált – a beszéd gyakorlatként téte-
leződött, az összejövetel módjaként, annak módjaként, hogy bizonyos tudások, kérdések 
hozzáférhetővé váljanak.  A beszéd vált a hálózatépítés, szervezés, és számos szükséges 
kérdés feltevésének módjává. De értékeltük-e igazán valamilyen formában mindazt, ami 
konkrétan elhangzott?” 

A dialógus minőségének felbecsülésére az egyik módszer Rogoff 
leírását használni arról, amit Foucault „félelem nélküli beszédnek,” 
„parrhesiá”-nak nevezett. Foucault a parrhesia gyakorlatát egy időszá-
mításunk előtt V. században élt szerzőre, Euripidészre vezeti vissza, 
és kijelenti: „nem az volt a szándékom, hogy az igazság problémáját 
vessem fel, hanem az igazmondó problémáját, az igazmondásnak mint 
gyakorlatnak a problémáját akartam bevezetni... kicsoda képes meg-
mondani az igazat, miről, milyen következményekkel, a hatalomhoz 
való milyen viszonyulás során?” (5) Érvelésünk szerint a Project: Hu-
manity parrhesia típusú beszédmódokat hívott elő azáltal, hogy létre-
hozta az előadást és az előadás köré szerveződő programokat, felkínál-
va a közönségnek az őszinte beszéd lehetőségét (Foucault 11). Látnunk 
kell azonban azt is, hogy a félelem nélküli beszéd, a színház mint tár-
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sadalmi felhívás és kulturális válasz, ahogy azt Cohen-Cruz értelmezte, 
hasonlóan a pedagógia más formáihoz, nem minden esetben valósul 
meg problémamentesen. 

Egy diák például, a diákokkal folytatott beszélgetés végén láthatóan 
ingerültté vált és megszakította az előadás után készült interjút. Kis idő 
kellett annak felismeréséhez, hogy nem az előadás váltotta ki belőle az 
ingerültséget, hanem a közönség egyes olyan tagjai, akikről úgy látta, 
hogy kinevetik a színészek által az előadásban megformált fiatalokat:

„Nem az előadás az oka.  Korlátoltak, mert igazán... ez valakinek az élete, és te viccet 
csinálsz belőle. Minden kibaszott fej abból az előadásból megérdemli, hogy a pokolban 
végezze. Mi értelme van eljönni erre az előadásra? Ők [a közönség] azt sem tudják, hogy 
miért van ez az egész. Az emberek a közönségben nagyon éretlenek. Vicceket csinálnak, és 
ez nem helyénvaló. Nem is akarok beszélni róla többet. Bocsánat” 
(Theatre Pass Muraille, Fiatalok. Előadás utáni interjú. 2010. november 3.). 15

A Project: Humanity kedvezményes jegyeket osztogatott a helyi 
hajléktalanszállókban rendezett műhelyein. A következő interjú egy 
ott élő fiatallal készült, és jól mutatja, mennyire váratlan élmény volt 
számára a Theatre Passe Muraille-ba tett látogatás: 

„Őszintén szólva, nagyon boldog vagyok, hogy valami ilyesmi... Nagyon boldog vagyok, 
mert ők tényleg kimentek és időt áldoztak rá, ingyen. Nem voltak rákényszerítve, hogy 
ezt megcsinálják. Megcsinálták és időt áldoztak rá, hogy jobban megismerjék az olyan 
embereket, mint mi, mert nekünk mindig befogják a szánkat. Bemész a CH-ba [a hajlék-
talanszálló neve], szembejön veled egy öltönyös figura, te azt mondod „helló,” ő pedig rád 
se néz. Rád se fog nézni. Te pedig „helló, szép napot.” Én ezt mondom mindenkinek. Én 
ezt szeretem. Azt mondom, „szép napot, uram.” Ő pedig meg se fordul. Semmi. Még egy 
lépést se tesz felém. Ez azért van, mert a hajléktalanszállón élek. Nem számít, mennyire 
rendesen nézek ki, tudják, hogy én ott lakom”
 (Theatre Passe Muraille, Fiatalok. Előadás utáni interjú, 2010. október 29.).

Az interjúban a lány lelkesnek mutatkozott az előadással kapcsolat-

15 Ez, valamint az előadás fiatal közönségétől származó további idézetek a Theatre Passe 
Muraille-ben 2010. október 29-én és november 3-án készített egyéni interjúkból szár-
maznak. Az interjúalanyokról nem gyűjtöttünk demográfiai adatokat.

Kathleen Gallagher, Anne Wessels és Burcu Yaman Ntelioglou



57

ban. Azt állította, hogy az előadás kihívás volt azok számára, akik más-
különben elfordulnának tőle, láthatatlanként kezelnék. Ugyanakkor 
fájdalmának is hangot adott, amely abból fakadt, hogy a színpadon 
látható karakterek az ő traumáinak adtak hangot. Stephenson szerint 
az ezekhez hasonló pillanatokban trauma és élet egyesül, „a múlt trau-
máinak elmondása lehetővé teszi az esemény megszületését. Elbeszélés 
és élet egybeesik” (102). Ebben a hajléktalanszállón élő fiatallal készült 
interjúban a lány azt mondta, hogy ő sírt, miközben újra átélte a múlt-
ban elszenvedett sérelmeket, majdnem kiment az előadásról, a jelenet 
viszont éppen idejében megváltozott. Az interjú közepe felé meg kel-
lett kérdeznünk ezt a lányt, hogy nem traumatizálta-e őt, a szándéka-
ink ellenére, maga az interjúzás folyamata.

„Nem zavar, egyáltalán. Inkább beszélek róla, minthogy magamban tartsam. Tudom, 
hogy ez hasznos. A kutatás része lesz... Sok probléma van a szállókon, amelyekről senki 
sem tud. Például emberek jönnek, és pénzt adnak neked. Azt mondják: „Isten áldjon. 
Isten szeret.” Én pedig: „egyáltalán semmit sem tudsz rólam. Egyáltalán semmit sem 
tudsz rólunk, szóval ne gyere ezzel, hogy »Isten, ne add fel. Bla, bla, bla.« Mi a fenét 
adnánk fel? Senki sem mondja, hogy bármit is feladnánk. »Hogy érted ezt? Miért? Mert 
itt élünk? Azt jelenti ez, hogy el fogunk rontani mindent?« Utálom ezt.”

Ezen a ponton hasznosnak találtuk a trauma revíziójának Domi-
nick Lacapra és Cathy Caruth által kidolgozott fogalmát. A Representing 
the Holocaust: History, Theory and Trauma című könyvében Lacapra Freud 
traumatanulmányaira épít, különösen a Freud által használt „átdolgo-
zás” fogalmára, és azt írja, „a bénítóan traumatikus esemény nem esik 
egybe előfordulásának pillanatával” (174). Lacapra érvelése szerint a 
trauma revíziója vagy átdolgozása (a freudi értelemben) lehetőséget 
biztosít a traumatikus eseményről való gondolkodásra, reflexióra. Ca-
thy Caruth ugyancsak Freud úttörő munkájára, A halálösztön és az életösz-
tönökre épít, és Freud írásait két eltérő traumatikus esemény kontextusá-
ban tárgyalja: i) első világháborús veteránok esete, akik folyamatosan 
a háborúról és a halálról álmodnak ii), egy gyerek esete, aki újrajátssza 
az édesanyja eltávozását és megérkezését azáltal, hogy ismétlődő mó-
don egy zsinórral ellátott faorsót dob a kiságyára, miközben az „ooo” 
hangot adja ki (jelentése fort/el), majd visszarántja, miközben „aaa”-t 
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mond (jelentése da/vissza; Caruth 8). Caruth elmagyarázza, hogy a 
gyerek játékában megmutatkozó ismétlődés (először az anya eltávo-
zásának felfoghatatlan és fájdalmas pillanata, majd az anya örömteljes 
visszatérése), valamint a veteránok álmaiban jelentkező ismétlődés (a 
háború rémálmának traumája, melyet a felébredés meglepetése követ) 
nem csupán a halállal vagy veszteséggel való elmaradt találkozás meg-
ismétlődése, hanem a túlélés/életre ébredés aktusa is, „az életösztön 
megnyilvánulása” (18). Ezért aztán Caruth amellett érvel, hogy ki kell 
terjeszteni a trauma elméletét „a halálösztön belátásán túlra, az életösz-
tön fogalmában enigmatikus módon megnyilvánuló belátás felé” (21). 
Fiatal interjúalanyunk lelkesedése az előadás iránt (annak ellenére, 
hogy a darab fájdalmas módon összekapcsolódott saját korábbi trau-
matikus élményeivel), az interjúhelyzet vállalása, és az interjú végén 
adott összegzés („Inkább beszélek róla, minthogy megtartsam magam-
nak.”), mind az élet felé való fordulás jelei, a traumára való odafigye-
lés vágyának és a lány „életösztönének” a megnyilvánulásai. Világossá 
kell tennünk azonban, hogy nem tekinthetünk leegyszerűsítő módon 
a színházra úgy, mint a traumából való kigyógyulás színterére, hanem 
egy olyan helyszínnek tartjuk, ahol megtörténhet „az életre való oda-
figyelés,” miközben elismerjük, hogy a trauma a néző befejezetlen és 
befejezhetetlen szenvedéseként továbbra is ott marad a háttérben.16 

A nyilvános pedagógia utolsó aspektusa, amelyet tárgyalnunk kell, 
a mindkét színházban sorra kerülő előadás utáni beszélgetések esete. 
Hogy megérthessük az előadás utáni eseményeket, fontos leírnunk ma-
gának az előadásnak az egyik pillanatát. Röviddel a The Middle Place-t 
lezáró utolsó nagyjelenet előtt az egyik karakter, Neveah leír egy kol-
lázst, amely szobájának a falán látható, és amelyet Európa különböző 
helyszíneit ábrázoló újságkivágásokból állított össze. Ezek mind olyan 
helyszínek, amelyeket a szereplő valamikor meg szeretne látogatni. Az 
egyik Canadian Stage-ben játszott előadás utáni beszélgetésen a kö-
zönség egy idősebb tagja „irreálisnak” minősítette Neveah és a többi 

16 A színház és gyógyítás viszonyát Michael Redhill drámaíró kérdőjelezte meg. Egy in-
terjúban, amely a Goodness című előadásával kapcsolatban készült, Redhill kijelenti: „az 
előadást nem lehet a gyógyítás gesztusának tekinteni. Ha valamit tesz, az nem más, mint 
belemélyeszti a körmöt a heg széleibe, és második lépésben felszakítja ezt a heget. A heg 
az a leegyszerűsített, megemészthető forma, amelyet az atrocitásokról szóló történeteink 
képeznek” (idézi Goldman és Kyser 914).
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hajléktalanszállón élő fiatal álmait. Az illető szkeptikus volt azt illető-
en, hogy a fiatalok valaha képesek lennének megvalósítani ezeket az 
álmokat, és azt nyilatkozta, hogy „semmi esélye annak, hogy valaha is 
eljussanak oda.” Kushnir (a dráma írója) azt válaszolta, hogy „annak 
köszönhetően, hogy hajléktalanok – ebben benne van a segítség hiá-
nyából fakadó kétségbeesés – felruházhatjuk őket annak szépségével, 
hogy álmaik vannak – a fiatalok álmodoznak.”17  Meglátásunk szerint 
Kushnir válasza arra késztette a közönségnek ezt a tagját, hogy maga 
mögött hagyja ítéleteinek kényelmes távolságtartását, és az előadás in-
tim, imaginárius világa felé forduljon. 

A színházi terekben kibontakozó etnográfiai kutatás egyik konklú-
ziója az lehet, hogy a Project: Humanity által létrehozott verbatim 
előadás, az ezt kísérő programok, valamint a hajléktalanszállókon élő 
fiatalok iránti elkötelezettség olyan politikai aktus volt, amely egyszer-
re írta le és szólította meg Torontó marginalizált fiataljait. Ezeken a 
gyakorlatokon keresztül a Project: Humanity dialógusra késztette a 
közönséget, és feltárta saját rejtett bűnrészességünket annak a rend-
szernek a fenntartásában, amely elnémítja ezeket a fiatalokat. Fontos 
ugyanakkor, hogy képesek voltak rámutatni arra is: mit jelentene elfor-
dulás helyett feléjük fordulni. 

 ► Az esztétikai és a szociális: verbatim színházcsinálás mint 
osztálytermi gyakorlat

Az etnográfiai terepnaplóból, fókuszcsoportos interjúkból, a tanárok-
kal készített interjúkból, valamint a diákok által írt monológokból és 
előadásokból származó adataink alapján a tanulmánynak ebben az 
utolsó részében azt írjuk le, hogyan folyt át a verbatim színház élmé-
nye, tapasztalata a középiskolai drámaosztályok tevékenységébe, ho-
gyan befolyásolta a pedagógiai folyamatot, és hogyan vált alapjává 
végül a diákok előadásainak. A middleview-i iskola drámaosztályának 
diákjai (az iskola és a diákok nevei álnevek) a Theatre Passe Muraille 
színházban látták az előadást, és úgy tűnt, hogy eléggé megérintette 

17 Terepnapló, Canadian Stage, 2011. február 23.
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őket a darab cselekménye, valamint a hozzájuk hasonló fiatalok tör-
ténetei. Az előadás élményének a hatására úgy döntöttek, hogy a saját 
életükből vett tapasztalataik alapján saját monológokat fognak létre-
hozni és előadni. Az odafordulás szimbolikus gesztusát gyakorolva, 
ezeknek a monológokra épülő előadásoknak a létrehozása során a diá-
kok egymás felé fordultak és párbeszédet kezdeményeztek a társadalmi 
marginalizáció narratíváival kapcsolatban. Ezt követően pedig egy szé-
lesebb iskolai közönség felé fordultak, és megnyitották a lehetőségét 
egy általánosabb „felhívásra adott válasznak.”

Az így létrejövő pedagógiai tér etnográfus megfigyelőiként észre-
vettük, hogy a drámatanár folyamatosan az esztétikai és szociális di-
menzió között mozgott. A drámaosztály olyan térré vált, amelyben a 
diákok személyes történetei fontosnak számítottak. Amikor megkér-
deztük a diákokat, hogy miért választottak ennyire személyes történe-
teket, a The Middle Place erőteljes színházi élményét, valamint a tanár 
által megteremtett befogadó pedagógiai tér szerepét emelték ki. 

Az esztétikai és szociális dimenzió közti folyamatos elmozdulás ku-
tatásunk visszatérő témájának bizonyult.18  Annak érdekében, hogy a 
diákok drámaosztályban végzett munkájában rámutassunk a szociális 
és esztétikai dimenzió bonyolult egymásba fonódására, két diák, Asad 
és Shashaqe monológjaira és előadására fogunk a továbbiakban össz-
pontosítani. Asad (afrikai származású heteroszexuális férfi, szuahéli, 
angol és alapszintű arab nyelvtudással) és Shashaqe (jamaikai szüle-
tésű, jamaikai−indiai heteroszexuális, keresztény patoist beszélő nő) 
mindketten azt állították, hogy inspirálónak találták a The Middle Place 
verbatim előadását, valamint a hozzájuk hasonló fiatalok történeteit. 
Shashaqe monológja egy vers volt. Az interjúban elmagyarázta, hogy 
az előadás adta meg számára a versíráshoz, és saját történetének a meg-
osztásához szükséges erőt:19

 
„Igen, ez késztetett arra [a The Middle Place], hogy nekifogjak [a versírásnak]. És 
akkor, attól a naptól kezdve elkezdtem verseket írni. Verseket arról, hogy mi mindenen 

18 Lásd Gallagher, Freeman és Wessels.
19 Az idézett részletek verbatim módon reprodukálják az interjúk során elhangzott 
szöveget, beleértve a diákok által elkövetett nyelvtani hibákat is.
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megy keresztül az ember tinédzserként, különösen Torontóban... A versemnek [a mo-
nológnak] az a része, amely a leginkább megfogott, az, amikor azt mondom, »szobám 
zárt ajtói mögött állok, és reménykedve, imádkozva várom, hogy elhagyjon mindez a 
fájdalom.« Néha szoktam egyedül sírni a szobámban, de amikor oda mentem [a hajlék-
talanszállóra] ezt nem tudtam megtenni, mert ott nincs magántér. Nem tudtam aludni, 
nem tudtam mosolyogni... A szobámban tolvajok voltak, minden annyira elviselhetetlen 
volt, mint ahogy azt a The Middle Place-ben megmutatják. Így tehát arra gondoltam: 
»Hűha, itt pontosan arról beszélnek, amin én is keresztülmentem«” 

(Middleview, Shashaqe, személyes interjú, 2011. január 12.).

Egy másik interjúban Asad elmagyarázta, miért döntött úgy, hogy 
a menekültstátus igénylésének tényleges szövegét osztja meg monológ 
formájában osztálytársaival. Mivel mindenki más is nyíltan beszámolt 
személyes történeteiről és problémás élettapasztalatairól, nem feszé-
lyezte a megosztás gondolata:

„A monológomban, én nem írtam meg a monológot, mert már korábban megírtam, hogy 
bemutassam a helyzetemet [mint menedékkérő], tehát így ez olyan, mint reflektálni egy 
korábbi képemre... megmagyarázni, hogy honnan jöttem, ez egy katasztrofális hely, 
ahonnan jöttem... és olyan, mintha a testemben lenne – tehát olyan, mintha eldöntöttem 
volna, hogy kiadom magamból. Először nem akartam az iskolában kiadni magamból, 
de... mindenki [ebben az osztályban]... megosztja a magáét... eldöntöttem, hogy én is 
megosztom, a szívemben, az iskolának, megosztom, hogy mi mindenen mennek keresztül 
az emberek... így... a monológom az egész életemről szól, a nehézségeimről, örömeimről 
itt Kanadában 

(Middleview, Asad, személyes interjú, 2011. január 11.).

Rea Dennis és Julie Salverson színház- és performanszkutatók fontos 
kérdéseket vetnek fel az esztétikával és általában a számonkérhetőség-
gel kapcsolatban, különösen a menekülttörténetek „újrajátszásának” 
kontextusában. Salverson megkérdőjelezi azt a gyakorlatot, melynek 
során „az előadás mimézissé, »a valóság tükrévé«, reprodukcióvá redu-
kálja a reprezentációt” („Change” 124). Salversonhoz hasonlóan Den-
nis ugyancsak „reduktívként és potenciálisan erőszakosként” kritizálja 
ezeknek a narratíváknak a szó szerinti reprezentációját. Rea Dennis 
az esztétika és számonkérhetőség feszültségét egy playback színházi 
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előadás kapcsán tárgyalja, mely egy Afganisztánból származó nő sze-
mélyes történeteire épül. Ennek a playback előadásnak az esetében a 
közönség soraiból egy néző fellép a színpadra, elmond egy személyes 
történetet, és kiválaszt egy színészt, aki aztán őt fogja megtestesíteni. 
Aztán a színészcsapat előad egy rögtönzött, improvizált interpretációt 
a történetről, míg az elbeszélő nézi őket. Dennis szerint az esztétikai 
és szimbolikus egymásba játszása a színészek együttes munkájában 
egyetlen, minden mást kizáró interpretáció helyett új jelentéseket hoz-
hat létre. Azt írja, hogy „a megelevenítés aktusa átalakítja a történetet, 
az előadók pedig művészi felelősséget vállalnak a szó szerinti/verbális 
elbeszélés színházi nyelvvé való lefordítása során” (212). 

A reprezentáció, potenciális kizsákmányolás és a traumák újra át-
élésének Dennis és Salverson által felvetett problémái fontos szerepet 
játszanak kutatásunkban, illetve a két diák menekültekről és a hajlékta-
lanszállók életéről szóló monológjainak a vizsgálatában. A monológok 
osztálytermi előadásai hasonlítottak a playback színházhoz, amennyi-
ben a diákok nem szólódarabokként játszották el őket, hanem csopor-
tokba szerveződve, egymás monológjait alapul véve improvizáltak. A 
playback színházzal ellentétben azonban a monológot megíró diák nem 
maradt pusztán nézője annak, ahogy mások eljátsszák az ő történetét. A 
monológ írója egyben rendezte is az előadást, vagy a narrátor szerepét 
vette fel, vagy pedig önmagát alakítva együtt játszott a többiekkel.  

A tanárnak az a döntése, hogy más diákokat is bevonjon és együt-
test hozzon létre a monológot előadó szereplőkből, segített elkerülni 
a trauma naturalisztikus újraalkotását. A diákok – Brecht Gestusára 
emlékeztető módon – stilizált gesztusokat használtak a történet elbe-
szélésében, távolságot tartva a naturalizmustól, amelynek veszélyeire 
már Salverson is felhívta a figyelmet („Transgressive Storytelling” 36). 
Asad monológjának előadásában például a diákok felemelték a ke-
züket, mintha Mombassa biztonságos városába való megérkezésüket 
ünnepelnék, de aztán – közvetlenül a közönség felé fordulva, felemelt 
karokkal, kitágult szemekkel – a gesztus új értelmet kapott, amint op-
portunista rendőrök jelentek meg a színen, akik pénzt kértek tőlük. 

Asad és Shashaqe interjúiban mindketten elmondták, hogy azt 
szerették volna, ha mások tudomást vesznek az általuk megtapasztalt 
nehézségekről, annak érdekében, hogy a jövőben kevesebb emberrel 
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történhessen meg hasonló. Meglátásunk szerint a két diák számára meg-
határozó volt annak a vágya, hogy nyíltan beszéljenek, és a maguk ösz-
szetettségében mutassák be életproblémáikat egy olyan folyamat során, 
amely biztosítani képes ezeknek a problémáknak a „láthatóságát.”20  Ezt 
a láthatóságot önmagában jelentős eredménynek tartották mások is. 

Különösen fontos volt Asad és Shashaqe számára az, hogy megoszt-
hatták nehéz életproblémáikat, ezt egyikük sem tartotta lehetségesnek 
a színházcsinálás folyamata előtt. Asad soha nem vett részt korábban 
drámaosztályban, és az angol nem volt az anyanyelve. Azt mondta, 
hogy saját monológjának az előadása, a darab rendezése, a társaitól és 
közönségtől kapott bátorítás lehetővé tette, hogy kockázatot vállaljon: 

„Ráébresztett arra, hogy vihetem valamire a művészetek terén. Rájöttem, hogy van ben-
nem lehetőség és... még akkor is, ha nehezemre esik a beszéd, de láttam magam, és nagyon 
sokat fejlődhetek... ez tehát olyan, mintha kaptam volna – mit is mondhatnék róla... 
Önbizalmat adott az önkifejezésben... igen, valójában nagyon sokat kaptam ezektől a 
drámaóráktól” 

(Middleview, Asad, egyéni interjú, 2011. január 11).
 

 ► Zárógondolatok

Akárcsak másokat, bennünket is aggaszt a traumák újra átélésének 
tereként elgondolt dráma, az olyan térként létrejövő dráma, amely ha-
mis biztonságtudatot sugall. Nagyon is tisztában vagyunk a személyes 
történetek megosztásában rejlő veszélyekkel, azzal a veszélyes köny-
nyedséggel, amellyel egyes fiatalok elvesztik a határok érzékelésének 
képességét. Ez egy olyan tapasztalat, amelyet később megbánhatnak. 
Ugyanakkor azt is láthattuk ebben az osztályteremben, hogy az iga-
zat mondás, egy történet elbeszélése a láthatóság egyik módozatává 
válhat, miközben a drámaosztály a relacionális művészet, félelem nél-
küli beszéd és nyilvános pedagógia helyszínévé alakul át. Cohen-Cruz 
számunkra is használható módon a „társadalmi felhívás, kulturális vá-
lasz” egy módjaként jellemezte a nyilvános színházpedagógiát, mások 

20 Lásd Burn, Franks és Nicholson 176.
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felé fordulásként egy megnyílás, válasz reményében. Kutatásunk során 
tanúi lehettünk annak, ahogy a színházi előadók egymással rezonál-
tak, miközben megszólították a közönséget, ahogy a diákok egymással 
rezonáltak, miközben megszólították egymást, a tanáraikat, és a láto-
gató kutatókat. És ez így megy tovább, kockázatokkal minden fordu-
lóponton, de olyan kockázatokkal, amelyeket végül is megéri vállalni. 

Támadóinak címzett válaszként David Hare azt írja: „az újságírás 
olyan élet, amelyből kiveszett a misztérium. A művészet olyan élet, 
amelyben újra megjelenik a misztérium.” Etnográfiai munkánk, amely 
közelről követte egy társadalmilag elkötelezett színházi társulat nyil-
vános pedagógiáját, valamint egy középiskolai drámaosztály verbatim 
színházi csapatának pedagógiáját, segített abban, hogy kevésbé hét-
köznapi módon szemléljük a fiatalságot, amint feltétlen módon vála-
szolnak egy színházi produkcióra, majd a színház nyelvét használva ki-
mondják saját igazságukat. A Project: Humanity által megfogalmazott 
társadalmi felhívás arra késztette a fiatalokat, hogy tisztelettel és etikus 
módon megosszák saját „valódi történeteiket,” kreatív nyersanyagként 
használják ezeket az identitás és remény színházi nyelven történő kife-
jezésére, mind az osztályteremben, mind a színpadon. A fiatalok mű-
vészi tapasztalataiba és az általuk végigvitt alkotási folyamatba való 
betekintés azt is megtanította a számunkra, hogy az együttműködésen 
alapuló kvalitatív kutatásmódszertan sokat meríthet a színházcsinálás 
folyamatainak bizonytalanságaiból és ellentmondásaiból, és közelebb 
vihet, legalábbis az általunk vizsgált esetben, a történetekhez, amelye-
ket fiatal kutatási alanyaink érdemesnek gondoltak megosztani.

A felhívás elhangzott és gazdag, sokrétű válasz érkezett rá. A Project: 
Humanity által létrehozott The Middle Place előadás szabad esztétikája és 
világos pedagógiája arra késztette a közönséget, hogy a közös társadalmi 
kontextusban rejlő kényelmetlen valóság felé forduljon. Etnográfiai né-
zőpontból elmondható, hogy az előadás képes volt elindítani egy társa-
dalmi diskurzust a felelősségről és reprezentációról, ösztönözte a diákok 
színházcsinálását és elmélyítette a nézői magatartást. A Project: Huma-
nity munkája arra késztette a közönséget, hogy amint azt Kushnir remél-
te, „benne maradjon az előadásban” azután is, hogy legördül a függöny.

Fordította: Seprődi Attila 

Kathleen Gallagher, Anne Wessels és Burcu Yaman Ntelioglou
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Oblath Márton 
Szélmalmok 
Drámaalapú beavatkozás a hódmezővásárhelyi tanyavilágban
 

Bevezetés

A Szélmalmok című, két évadon átívelő művészeti projektet a Káva 
Kulturális Műhely és az Anblokk Egyesület Részvételi Műhelye indí-
totta 2015 márciusában, azzal a szándékkal, hogy Mindszent, Székku-
tas, Hódmezővásárhely tanyasi/telepi gyerekcsoportjaival társadalmi 
beavatkozásként értelmezhető színházi/drámás aktivitásokat hozzon 
létre. 

A három településen megvalósuló drámaalapú beavatkozások so-
rán a drámatanárok a részt vevő fiatalokkal közösen vizsgálták a mai 
tanyavilághoz kapcsolódó kulturális jelentéseket. Vagyis azt, hogy mit 
jelent ma tanyán élni – miféle társadalmi kihívásokkal néznek szembe, 
és miféle kulturális erőforrásokra támaszkodhatnak azok a 10−14 éves 
fiatalok, akik a tanyavilágban képzelik a jövőjüket. A drámás folyama-
tok három közösségi színházi előadásban értek össze. A Kása, Kút, Kár-
tyavár című előadások a helyi bemutatókat követően 2016 áprilisában 
voltak láthatók a budapesti MU Színházban. 

A teljes folyamatot kutatás kísérte, amely a társadalmi önazonosság 
érvényes elbeszéléseinek, bemutatásainak közös lehetőségeit kereste. A 
projekt fiatal drámás szakemberei ebben drámaalapú kutatókként vol-
tak jelen, bekapcsolva a fiatalok szüleit és tanárait, valamint a telepü-
léseken dolgozó civileket és döntéshozókat is a program folyamatába.

A programról két típusú elemzés készült: a folyamatelemzések 
a drámatanárok által vezetett strukturált műhelynaplók alapján mu-
tatják be a közösségi színházak létrehozásának eljárását. Az értékelés 
ezzel szemben azt vizsgálta, hogy mi jellemzi a Szélmalmok projekt 
általános fogadtatását a bevont célcsoportokban, milyen elvárásokat 
támasztottak vele szemben és milyen eredményeket ért el összességé-
ben. 
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 ► 1. A Kása, Kút és Kártyavár létrehozásának folyamatelemzése

A Kása létrejötte

A hódmezővásárhelyi folyamatra vonatkozó elbeszélésükben a drá-
matanárok élesen elkülönítették a decemberig tartó „csoportépítési” 
(a készségfejlesztést és a csoportkohéziót erősítő) szakaszt a február-
ban elindított „színjátszós” (színpadi tartalmakat generáló) szakasztól, 
amely a projekthéten teljesedett ki és a városi előadásokkal zárult le. A 
drámatanárok közötti munkamegosztás reflektálta ezt a kettéosztást: a 
csoport vezetője mindvégig a csoportfolyamatokra, a rendező pedig a 
színdarabra, annak esztétikai és színészvezetéssel kapcsolatos teendői-
re koncentrált. Az első félévben az első, a második félévben inkább a 
második drámatanár vezette a csoportot. A két fiatal drámapedagógus 
az első szakaszban inkább asszisztens-diákként, a másodikban színját-
szóként és facilitátorként működtek közre. 

Az előzetes terepszemle két tanulsággal szolgált a munkacsoport 
számára. 

A „tanyasi gyerekek” társadalmi izolációját tematizáló program 
ijedelmet, sőt visszatetszést keltett az iskolavezetésben és a helyi sajtó 
részéről, s végül a helyi tanárokkal folytatott egyeztetések alapján nem 
csak tanyán élő fiatalok vettek részt a programban, és a résztvevők nem 
is elsősorban a tanya tematikával foglalkoztak.

Bár a programot befogadó iskola a városi szintű oktatáspolitikai 
integráció egyik országos modelljeként – mint a nem roma halmozot-
tan hátrányos helyzetű, vagyis „tanyán élő” tanulókat integráló iskola 
– tett szert hírnévre, az utóbbi időszakban ezt a címkét igyekszik ke-
rülni. Míg a megelőző években az intézmény a „nem roma hátrányos 
helyzetű” tanulók integrálásában és a szüleik bevonásával megerősített 
„közösségi iskola” modelljének kidolgozásában volt érdekelt, ma a „ta-
nyasi gyerekre irányuló figyelem” helyett inkább olyan informális ok-
tatási programot látott szükségesnek az intézmény, amelyben a „nem 
középosztályba tartozó, de nem is halmozottan hátrányos helyzetű”, 
jellemzően az integrációs és a tehetséggondozó programokból egya-
ránt kimaradó diákokat vonja be. Ezt az intézményi érdekeltséget el-
fogadva, a csoportba nem csak a tanyán élő 5. és 6. osztályos tanulók 
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kerültek be, sőt valamennyi tanuló jelentkezhetett az egyik „köztes” 
(nem a legjobb és nem a leggyengébb) osztályból. 

Az iskola másik megfontolása ahhoz kapcsolódott, hogy a tantestü-
let az utóbbi egy-két évben e „köztes státuszú” tanulók között érzékel-
te a magatartási problémák megszaporodását. A gyakori verekedések, 
agresszív beszéd kezelését drámapedagógiai módszerekkel gondolták 
kezelhetőnek. A helyi program célja ezért elsősorban nem meghatá-
rozott élethelyzethez kötődő tapasztalatok feldolgozásához kapcsoló-
dott, hanem általánosabb pedagógiai célt választott, amelyhez temati-
kusan jobban illeszkedett a helytörténeti mitológiák felelevenítése és 
élővé tétele.

A programba bekerülő diákcsoportot részben a drámatanárok által 
tartott bemutatkozó játékok, részben pedig a tantestület közvetlenül 
inspirálta a jelentkezésre.

A program későbbi stabil működtetése szempontjából meghatáro-
zónak bizonyult, hogy a helyi pedagógus szerepe, a munkafolyamat 
helyszínének megválasztása, s később a munkaformák gyakorlása egy-
aránt erősítették a „köztességet”; azt, hogy a folyamat az iskola életén 
belül jön létre, ám a megszokotthoz képest (kicsit) elkülönülő, (kicsit) 
eltérő módon vezetett órákon vegyenek részt a gyerekek.

A köztesség megfelelő mértékének megteremtésén az iskola kívül-
ről, a drámatanárok pedig a csoportrítusok kialakításával belülről épít-
keztek. 

Bár az iskola számos párhuzamos programot kínált, a szerencsés 
intézményi beállítódásnak köszönhetően a diákok ezt jellemzően nem 
alternatív időtöltésként, hanem a drámacsoportba bevihető párhuza-
mos élményként kezelték. Ezen a helyszínen túljelentkezés alakult ki. 
A tantestület nem csupán a program tematikáját és pedagógiai célját 
határolta be, hanem olyan külsős tanárok által tartott, de alapvetően 
iskolai programként pozícionálta a drámaműhelyt az iskola közvéle-
ményében, hogy a diákok közül senkinek nem volt „ciki” jelentkezni, s 
később is csupán egy fő morzsolódott le a programból.

Az első félév építkezésének elbeszélésében két mozzanat dominál 
a drámatanárok narratívájában. Egyfelől az egyéni és csoportos kész-
ségek fejlesztendő területeinek feltérképezése, az ezek fejlesztéséhez 
megfelelő eljárások megtalálása; másfelől az építkezés számára bizton-
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ságos, stabil környezet megteremtése, ebben a helyi pedagógus szere-
pének kimunkálása volt fontos a számukra. 

A tíz-tizenkét éves, tehát viszonylag fiatal tanulók esetében nem 
jelentett a szokásosnál nagyobb kihívást a közösség megteremtése, 
ugyanakkor a beszédkészségüket, a véleményalkotó készségüket a várt-
nál erőteljesebben kellett fejleszteni, és különösen a fantáziájuk szabad 
használatában kellett őket rutinossá tenni annak érdekében, hogy a 
második félévre képessé váljanak egy sok improvizáción alapuló, saját 
tapasztalatokat mobilizáló színházi előadás létrehozására. 

A helyi pedagógus szerepe rendkívül hamar kialakult. A drámamű-
hely terében ő is egy lett a csoporttagok között, akit lehet a dráma ide-
jében tegezni. Igyekezett a gyerekek számára kiszámítható ritmusban 
egyszerre folyamatosan jelen lenni, ugyanakkor a jelenetalkotásban 
háttérbe húzódni – ezzel a megoldással hidat épített az iskola valósága 
és a drámaórák szabadsága között.  Ezt a szerepet tovább erősítette, 
hogy a Káva drámatanárai által vezetett alkalmak közötti kéthetes pe-
riódusokban ő tartott foglalkozást a résztvevőknek (a drámatanárok 
által küldött foglalkozásvázlat alapján).

A szabály- és fantáziajátékok begyakoroltatása (a havi és a köztes 
drámaórákon) lett az egyik garanciája annak, hogy a résztvevők maga-
biztossá válva, felszabadultan játszanak mások előtt is. 

A folyamatos drámacsoporttal tervezett közös játék második garanci-
ája a színpadi „kulcsemberek”, vagyis azon résztvevők megtalálása volt, 
akik a többiek számára is rendszeresen mintát mutattak ahhoz, hogy mi-
ként kezdjenek el egy alkalmi jelenetet drámatanári instrukció alapján, 
s hogy mit jelent egy-egy konkrét jelenet esetében a szerepbe lépés. A 
csoport játszóképességének harmadik biztosítéka a visszatérő helyzetek 
alkalmazása, a helyzetek alapos feltárása, végigbeszélése volt. 

A csoportkohézió erősítésében meghatározó alkalom volt a decem-
beri foglalkozás, ahol először kerültek be a drámás térbe explicit mó-
don is a személyes tapasztalatok. A személyes történetek megosztása 
– aminek közösségteremtő hatását felerősítette a „karácsonyi hangulat” 
– utóbb olyan „közösségélménynek” bizonyult, ami a stabil színdarab-
építés lehetőségét biztosította a következő időszakban. 

Az előadás létrejöttének folyamatát a második félévben meghatá-
rozta a résztvevők felkészültsége és a rendelkezésre álló idő. A félév a 
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megismert munkaformák további gyakorlásával és tematikus gyűjté-
sekkel kezdődött.

A résztvevők játszókészségére tekintettel a rendező drámatanár 
„laza szerkezetű össznépi vásári őrület” létrehozását vette alapul. A 
nagycsoportos improvizációk alkalmazását indokolta, hogy az újon-
nan megtapasztalt, de még csak kevéssé reflektált csoportkohézió azt 
garantálta, hogy a résztvevők egymás felé fordulva, egymásnak játszva 
legyenek felszabadultak a színpadon. A megoldás kevés díszletet és jel-
mezhasználatot engedett meg, ugyanakkor szükségessé tette a karakte-
rek csoportos verbális kidolgozását (szerep a falon, Facebook-profil), 
a szituációk lehetséges jelentésrétegeinek drámatanári megkötését és 
ezekhez kapcsolódóan a közös verbális improvizáción alapuló „mélyí-
tést”. A fiatalok erős játékkedve ellenére (ami az említett „befelé for-
dulásból” merítette az erejét) a drámacsoport vezetői nem kockáztat-
hatták meg nézői interakciók beépítését a fiatal játszók és a közönség 
találkozásába.  

A cselekmény alapanyagát a drámatanárok már a tervező szakasz-
ban, az első terepszemle alkalmával megtalálták. Az előadás létreho-
zását közvetlenül megelőző projekthéten bemutatott történet mitikus 
formában megidézte az első félév játékai során artikulált kulcstémákat 
is: a szegénység-gazdagság, vidék-város, felnőtt-gyerek oppozíciók a 
résztvevők döntő többségét foglalkoztatta, azonban a reláció nélkül 
beajánlott tanya téma (esetleg mint lakóhely szerinti hierarchia) nem 
érdekelte őket. 

A helyi boszorkány démonikus-manipuláló, a férfiakat és a fővárost 
leigázó, elbukással és kísértéssel végződő története az első felolvasás 
után megnyerte a csoport tagjait. A cselekmény alkalmas volt sokféle 
tömegjelenetre, így a projekthét során biztonságosan alakulhatott ki az 
előadás forgatókönyve.

A drámatanárok utólagos értékelése szerint a Kása című előadás 
létrehozásának folyamata elsősorban azt példázza, hogy egy helyi tör-
ténet korai megtalálása, majd a csoporton belüli munkamegosztás kö-
vetkezetes fenntartása miként teszi alkalmazhatóvá a klasszikus diák-
színjátszós munkaformákat bármely iskola 11-12 éves diákjaival. 
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A Kút létrejötte

A Mindszenten folyó beavatkozás esetében a rendező drámatanár és 
a fiatal drámapedagógusok elbeszélésének meghatározó motívuma a 
beavatkozási folyamat helyi konfigurációjának több tényezőből adódó 
instabilitása, az intézményi környezet felől érkező impulzusok kezelé-
sének a nehézsége. Ezek következtében egy változó összetételű részt-
vevői körrel, a csoportépítés hullámvölgyein keresztül 2016 tavaszára 
sikerült eljutni a csoport stabilizálásáig, amellyel azután egy intenzív 
projekthét keretében megszülethetett egy egyszerű és jól érthető, helyi 
relevanciával bíró történetbe ágyazódó, elsősorban életképeket elren-
dező színpadi cselekmény. 

Alapvető kihívást jelentett a befogadó intézmény pozíciója a helyi 
társadalomban. Az egyetlen városi általános iskola tagintézményeként 
működő iskolában két párhuzamos osztály működik, azonban a ta-
nulócsoportok kisebb létszámúak, a tanulók többsége pedig részben 
a környező tanyákról, nagyobb számban pedig a közeli, romák által 
nagyobb arányban lakott telepről kerül ki. A tagintézmény mérete 
egyfelől bensőséges hangulatot, másfelől magatartási problémákat (a 
tantestület percepciójában) és túlzott fegyelmezést (a diákok percepci-
ójában) von magával. 

Az intézmény együttműködését a program során végig nehezen 
nyerték meg a helyben dolgozó drámatanárok. Valószínű, hogy a helyi 
pedagógus iskolán belüli pozíciója (részben a művelődési ház, részben 
az iskola alkalmazottja) nem volt elég erős a koordinátor szerephez. 

A második alapvető kihívás a csoport heterogenitása volt. Ebből 
kezdetben csak az életkori különbségeket, és a fiúk meglepő többségét 
érzékelték a drámatanárok.

A már stabilnak tűnő, bár alkalomról alkalomra még mindig eltérő 
összetételben megérkező színjátszó társaság csak decemberre alakult 
ki. Később kiderült, hogy a lemorzsolódás mégis folyamatos, még a 
projekthéten is meggondolták magukat résztvevők. 

Már az első félév játékaiból kirajzolódott az állandó státuszküzde-
lem a részt vevő gyerekek között, amit kezdetben fiú-lány rivalizálás-
ként, később egy ezzel egyidejű lakóhely szerinti rivalizálásként azo-
nosítottak a drámatanárok. Az iskola nem tudott érdemben segíteni 
a drámatanároknak, a drámatanárok nem tudtak segítséget kérni a vi-
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szonyok rekonstrukciójában, és ezzel összefüggésben a lemorzsolódás 
okai is feltáratlanul maradtak. 

A belső konfliktusokat és a csoportépítést meghatározó további kö-
rülmény volt, hogy – bár a tagintézmény elsősorban a szegény telepi 
gyerekeket szolgálja ki – a csoportból végül is lemorzsolódtak a helyi 
roma tanulók. A naplókból és az értékelésből egyaránt kiderül, hogy az 
etnicitás „néma” a településen: a társadalmi viszonyokat nem nevezik 
meg sem a tanárok, sem a diákok a magyar/cigány különbségtétellel, 
ugyanakkor a „telepizés” és a „parasztozás/bunkózás” erősen formálja 
a diákok közötti kapcsolatokat. Voltaképp ebben a kontextusban je-
lent meg először a tanyáról való gondolkodás is.

Míg kezdetben a drámatanárok is elfogadták a helyi iskola domi-
náns értelmezését, és a diákok részéről az egymás cikizését elsősor-
ban pedagógiai-fegyelmezési kihívásként értették, a csoporton belüli 
konfliktusok ismétlődésével fokozatosan kirajzolódott az is, hogy a 
fiú-lány rivalizálásnál meghatározóbb erők is feszítik a csoportot – 
amelyek egyre nyilvánvalóbban csupán a települési státuszharcokat 
képezték le a dráma terében. Mindezek megjelentek az önismereti és a 
tartalomgeneráló játékokban, másfelől pedig folyamatosan megakasz-
tották a játékot.

A drámapedagógiai munka szempontjából meghatározó harmadik 
kihívástípus a tanulók koncentrációs és önkifejezési nehézségeihez 
kapcsolódott. A drámatanárok ezt a kihívást érzékelték először, a prob-
lémát azonban ekkor még nem hozták kapcsolatba a csoportkonflik-
tusokkal és az intézményi környezettel. Elsősorban készségfejlesztési 
programként értendő játéksorokat terveztek be, ami azonban megnö-
velte az időnyomást a programban.

A drámatanárok elbeszéléséből kiderül, hogy csupán az első félév 
végére rajzolódott ki a helyi munkacsoport számára, hogy az intézmé-
nyi kontextusba kódolt tekintélyi viszonyok idézhetik elő a drámacso-
port ingatagságát (egy-egy tanuló esetében párhuzamos feladatot, a 
teremből való kihívását), ami szorosan összefügg azoknak a csoport-
helyzeteknek a megbomlásával, amelyek fő célja a résztvevők egyéni 
bekapcsolása/fejlesztése. Ez pedig összekapcsolódik azzal is, hogy a 
csoportban az eredetileg tervezettnél lényegesen nagyobb időigény 
merül fel a fejlesztő munkaformákra.
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Az első félév abban az értelemben tekinthető autonóm szakasznak 
a beavatkozási folyamatban, hogy decemberre a drámás csoport a leg-
mélyebb hullámvölgybe került. Élesebb megfogalmazásban: a decem-
beri foglalkozások második napjára tulajdonképpen szétestek/felfüg-
gesztődtek a drámacsoport mentális és intézményi keretei. 

Egy időközi egyeztetésnek köszönhetően a második félév prog-
ramja abban a reményben indulhatott el, hogy az intézményi háttér 
támogatásával, elköteleződő tanulókkal valósulhat meg a projekthétig 
hátralévő két foglalkozássorozat. A végleges résztvevői csapat mind-
azonáltal – életkorban, státuszban, nemek tekintetében – példátlanul 
heterogén maradt. A továbbra is bizonytalan intézményi környezet és 
a helyi társadalmi konfliktusok mellett ez a heterogenitás továbbra is 
elsősorban csapatépítési kihívást jelentett a drámatanárok számára.

Emiatt a színpadi munka feltételét jelentő tartalomgenerálás csak 
márciusban kezdődhetett el. Ideiglenesen hatékony megoldásnak bi-
zonyult a fiú- és lányklikkek meghagyása, és a csoportok elkülönülését 
támogató munkaformák.

A nonkomform helyi jelentéseket mobilizáló résztvevői történetek 
és helyzetek sokasága azt a kockázatot jelentette, hogy a helyi közön-
ség elidegenedik a program egyik fontos helyi céljától, vagyis a részt 
vevő tanulók elismerésének kivívásától, a telepi gyerekek presztízsének 
erősítésétől. Így a vadság (vagyis a fiatalok szimbolikus igazságának) 
kibontása helyett inkább a felidézett helyzetek színpadi stilizálása lett 
a feladat, a helyi pedagógus is a városi közvélemény számára való el-
fogadhatóvá alakításukat tartotta szerencsésnek. Drámapedagógiai 
szempontból a történetek inkább jelzéseknek, s nem pedig kibontható 
drámai helyzetnek tűntek. A „sovány” anyaggal való foglalkozást ismét 
fegyelmezési gondok és a csoporttagok cserélődése nehezítették, a fia-
tal drámatanárok kimondottan elkeseredtek. Ebben a kiélezett helyzet-
ben érkezett el a projekthét áprilisi időszaka.

A drámaprogram intézményen belüli státuszát a program végégig 
nem sikerült stabilizálni. A projekthét bizonytalanságai erre vezethe-
tők vissza, különösen azok a helyi oktatásszervezési döntések, amelyek 
miatt még a projekthéten is rendszeresen kerültek a résztvevők döntés-
helyzetbe azt illetően, hogy inkább a színházi előadásra készüljenek-e, 
vagy inkább más (iskolai) programokon vegyenek-e részt. Mindazon-
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által a program egészének egyik legfontosabb (a stúdiósokat érintő) 
pedagógiai hozadékát foglalja össze, hogy a befogadó intézmény és 
a drámacsoport működése közötti egyensúly hiánya előidézte a fiatal 
drámatanárokban a perspektívaváltást, s több estben a domináns isko-
lai értelmezésekkel szemben a tanulók elemi igazságából kiindulva az 
ő társadalmi nézőpontjuk legitimitását kezdték keresni. 

Ez a szolidaritás a tanulókkal fokozatosan alakult ki, a február−
márciusi naplókban már erősen érzékelhető. Mindez azonban még és 
már nem hozhatta automatikusan magával azokat a munkaformákat, 
amelyek a csapat számára lehetővé tették volna a színpadképes alkotás 
létrehozását. A diákszínjátszásban kiemelkedően tapasztalt drámata-
nárok megoldása a helyzetre egy feszesebb, kezdetben a delegált mű-
vészeti eljárásra emlékeztető folyamat beindítása volt.

Bár a színpadi jelenetek felrakásának idejére sem alakult ki teljes 
összhang a drámatanárok és a csoporttagok között a metódust illető-
en, a feszes munkatempó újszerűnek, ám egyúttal átláthatónak is bizo-
nyult a résztvevők számára, amelyben mindannyian azonosíthatták a 
velük szembeni elvárásokat. A beindulás után fokozatosan át(vissza-)
vehették a tartalom meghatározását is.

A színpadon megjelenített egyszerű történet egy helyben közismert 
helyzettel, a kútfúrás nehézségével foglalkozik. Mivel a kút kifúrása 
megfizethetetlen egy néni számára, a helyi fiatalok összefognak, gyűj-
tést szerveznek, még a tévébe is eljutnak, és végül – bár ehhez értékes 
tárgyaktól, egy motortól is meg kell válniuk – sikerrel járnak. Az ide-
oda mozgó gyerekcsoport története alkalmasnak bizonyult a település 
jelentésgazdag helyszíneinek felidézésére, és azoknak a beszélgetések-
nek a bemutatására, ami a település szélén élő fiatalok életét, e helyszí-
nekhez fűződő viszonyát jellemzi.  

A Kártyavár létrejötte

A Székkutason, az egykori tanyaközpontban megvalósított beavatko-
zás a drámapedagógusok elbeszélésében egységes építkezési folyamat-
ként jelenik meg, amelyben nem vált el egymástól a készségfejlesztő 
és a színdarabépítő szakasz. Az elbeszélést inkább a résztvevők egyéni 
élettörténetei és a színdarab-alkotási szándék érintkezései – egymás 

Oblath Márton 



77

irányába mutató és elváló szakaszai – tagolják, ami elsősorban abból 
fakad, hogy a tanyaközpont kisiskolájának nyolcadikosaival végigvitt 
folyamat mindvégig a diákszínjátszás és a csoportos terápiás munka 
közötti határon mozgott. 

A részt vevő csoport egyetlen osztály volt, amelynek fele rendelke-
zett megelőző színjátszós tapasztalattal, ami azonban nem akadályozta 
meg a résztvevőket abban, hogy kezdettől csoportként működjenek. 
Az osztályon belüli nagyszámú speciális oktatási szükségletű diák és a 
hatalmas képességbeli különbségek ellenére kezdettől fogva példátla-
nul erős volt a csoportkohézió. 

A színjátszós tapasztalat a 14−15 éves diákokkal a folyamat elejétől 
kezdve bátor munkaforma-használatot tett lehetővé a drámatanárok szá-
mára. Így már az első alkalommal sor került jelenetalkotásra és a második 
látogatáskor lehetséges volt a fórumszínházas konvenció alkalmazása is. 
A korábbról is ismert munkaformák használata okozta, hogy a résztve-
vők felidézhették azt a liminális, rendkívül erős bizalmi teret, amelyet a 
korábbi színjátszó foglalkozások során teremtettek meg maguknak, és 
amelyet most reflektálatlanul kiterjesztettek az osztályközösség egészé-
re, sőt a drámatanárokra is. Minden bizonnyal ez a kibővült bizalmi tér 
hozta magával azt is, hogy a drámatanárok által beajánlott új munka-
formákat ugyanarra használták, mint korábban a bevett játékokat: hogy 
szabadon megosszák egymással az aktuális (de sok esetben akut) élet-
történeti nehézségeiket. A drámaműhely e „terápiás” elsajátítását nem 
feltétlenül az objektív módon nehezebb élethelyzethez kapcsolhatjuk a 
résztvevők esetében (bár más terepekkel összevetve esetleg ahhoz is), 
hanem ahhoz a helyi ifjúsági kultúrához, amely rendelkezik eszközökkel 
az élettörténeti kihívások azonosítására.

A munkaformák ismeretére alapozva – és a terápiás használattól való 
elkanyarodás érdekében – a drámatanárok az október−novemberi láto-
gatások között karakterépítő házi feladatokat adtak a résztvevőknek, 
amelynek elkészítését a helyi pedagógus koordinálta a köztes időben. 
Decemberre, az első félév végére a drámacsoport már a karaktereket 
használó jelenetezésnél tartott. E stabil munkafolyamatot kellett ekkor 
kiegészíteni a drámaműhelyhez kötődő lojalitás megerősítésével, ami-
re a személyre szóló virtuális karácsonyi ajándékok rituális (sőt, a szó 
közvetlen értelmében: teátrális) átadását választották a drámatanárok.
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Az első félév tapasztalatai alapján a drámatanárok egy erős szín-
házi provokációval akarták elkezdeni a színdarabépítést. Az ingatag 
közös építmény lerombolásának gesztusát a megelőző félév tartalom-
generáló eredményei alapján találták ki, a formáját pedig az határozta 
meg, hogy a gesztus szervesen beépüljön a megszokott munkamenet-
be – végső soron szimbolikusan kifejezze az második félévben várható 
munka jellegét és tétjét.

A drámatanárok ötletét kibontó játék megdöbbentően nagy meny-
nyiségű, drámailag erős jelenet megalkotására bizonyult alkalmasnak a 
továbbiakban is. Feltételezhető, hogy a játék nem csak a tartalmi pon-
tossága miatt hatott inspirálóan; talán bármilyen erős színházi gesztus-
sal hasonló eredményt érhettek volna el a drámatanárok.

Az egész év folyamán a „terápiás játék” a résztvevők személyes dön-
tései alapján vált egyre intenzívebbé. A korosztályi sajátosságok mellett 
a sokszor tragikus és feldolgozatlan élettörténetek behozása életképek 
színpadra állítását tette indokolttá. A helyi pedagógus értelmezésében 
a folyamat következménye olyan, drámailag erős színházi helyzetek so-
kaságát termelte, hogy a rendezői munkának elsősorban stilizálnia (és 
nem „mélyítenie”) kellett az alakításokat. 

Felismerve a program által kezdeményezett, de a résztvevők által 
saját kézbe vett folyamatot, a drámatanárok leginkább úgy értelmezték 
saját feladatukat a második félévben, hogy minél inkább a résztvevők 
intenciói szerint végezzék el a behozott jelenetek szűrését és összeállí-
tását: megtalálják a dramaturgiai kohéziót az életképek között, anél-
kül, hogy külsődleges szempontokat kényszerítenének a csoportra.

A projekthét során kihívást jelentett, hogy a 2015 őszétől kezdve 
egyre részletesebben behozott élettörténeteket a drámatanárok igye-
kezzenek megérteni, ugyanakkor megtalálják a történethez való saját 
viszonyukat, anélkül, hogy a résztvevők terápiás rutint vélelmezzenek 
a drámatanárok részéről. 

A drámás munkaformák nem színházi célú elsajátítása a diákok ré-
széről egy meglepő kihívás elé állította a programot ezen a terepen. 
Színházi tekintetben ugyanis kulcsprobléma maradt a sztereotip, dek-
lamáló nyilvános előadásmód, illetve ennek leépítése. 

A befogadó intézményen belül sok tekintetben perifériára szorult 
helyi pedagógus egyúttal a színjátszó kört vezető drámatanár volt. Míg 
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az iskola életében a színjátszó kör felvállalta a nyilvános előadások, 
megemlékezések megtartását, a kör valódi értelme a fiatalok számára 
nem a nyilvános szereplés lehetősége, hanem az életrajzi performan-
szok egymásnak való megmutatásának, az önartikuláció biztonságos 
keretek közötti lehetősége volt. Ezzel is magyarázható, hogy azok, akik 
a legszívesebben vettek részt a drámás folyamatban, a színházi, vagyis 
nyilvános előadás közeledtével érdeklődésüket veszítették, vagy meg-
ijedtek a nyilvános „szerepléstől”.

Az egyéves drámaműhely alakulásának folyamatát kiegészíti egy 
párhuzamos történet: a résztvevőkben – elsősorban az egymástól 
való elszakadás félelme – már januárra megérlelte a gondolatot, hogy 
létrehozzanak egy olyan társadalmi szervezetet, ami az ő kölcsönös 
segítésükkel kapcsolatos tapasztalatukat (és talán ennek sikeres ki-
terjesztésével kapcsolatos élményüket) átviszi a társadalom idegen 
tagjainak segítésére is. A cselekvéshez minden bizonnyal hozzájárult 
a drámaműhely tematikája is, a program civil társadalmat fejlesztő ki-
mondott célja, valamint a messziről jött, profi drámatanárok részéről 
megtapasztalt figyelem is. Néhányan a csoportból egy alapítvány (vagy 
egyesület) létrehozását határozták el január−februárban.

 ► 2. A három drámás folyamat értékelése

Az értékelés a kutatók által készített interjúk, kiküldött online kér-
dőívek, valamint csoportos értékelő beszélgetések adatai alapján ösz-
szegzi a performatív beavatkozás eredményeit. A helyi drámaalapú 
beavatkozást követő időszakban (a budapesti bemutatók idején) a 
drámatanárokat már szembesíthettük a korábbi önértékelésükkel, va-
lamint a helyi visszajelzésekkel is.

A program első értékelési szakaszában a Káva drámatanárai vizs-
gálták az első terepszemle alapján a beavatkozás kitűzött céljait és a 
kutatók által javasolt megismerési tematikát. Az értékeléshez kifejtős 
kérdésekkel operáló (kb. 40 perces) online kérdőívet kaptak, amit 10 
fő töltött ki.

Az időközi értékelés során négyszemközti interjúk készültek min-
den bevont intézményben a helyi pedagógusokkal, csoportos értéke-
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lő beszélgetések készültek a teljes társulattal, továbbá kiscsoportos 
interjúk készültek az egyéves folyamat egészéről a három településen 
dolgozó drámapedagógus teamekkel. A háromnegyed-egy órás, négy-
szemközti, félig strukturált pedagógusinterjúkon minden iskolából 
a programban szerepet vállaló helyi kapcsolattartó tanár értékelte a 
programot, továbbá az egyik iskolából egy olyan pedagógussal is ké-
szült beszélgetés, aki részt vett a módszertani képzésen, valamint az 
osztályában is volt már drámaóra a program keretében. 

Míg az időközi értékelés elsősorban lehetőséget kívánt teremteni a 
felnőtt résztvevőknek arra, hogy jelezzék a program kapcsán megfogal-
mazódó benyomásaikat, esetleges kritikáikat, a záró értékelés a prog-
ram eredményeire és a hasonló programok számára hasznos tanácsok 
megfogalmazására koncentrált. A záró társulati értékelések két, illetve 
másfél órás strukturált kvalitatív visszajelzések, a drámatanári szakmai 
értékelések átlagosan kétórás folyamatértékelő mélyinterjúk voltak. 
A helyi kapcsolattartó tanárok visszajelzései és a drámatanárok szak-
pedagógusi értékelései a részt vevő diákok tapasztalatait is összegző 
proxyinterjúként értelmezhetők. 

A kvalitatív adatgyűjtéseket online kérdőívek egészítették ki a drá-
maórák és a módszertani műhelyek tapasztalatairól. Mindhárom részt 
vevő iskola tanári kara, valamint a módszertani műhelyeken részt vevő 
civilszervezetek munkatársai megkapták a kérdőívet. A pedagógusok 
közül 14 fő, a civilek közül 6 fő töltötte ki a kérdőívet. A visszajelző pe-
dagógusok közül összesen 8 fő a módszertani műhelyben, 11 fő az osz-
tálya drámaórán való részvétele alapján töltötte ki az űrlapot. A civilek-
nek szervezett módszertani műhely résztvevői közül 6 fő töltötte ki a 
kérdőívet. A pedagógusok és a civilek számára megfogalmazott kérdő-
ív kis mértékben eltért egymástól, ugyanakkor a pedagógusok esetében 
– kerülendő a felesleges terhelésüket – összevontuk a két eseményhez 
kapcsolódó kérdőívet, hiszen a legtöbben mindkét programelemben 
érintettek voltak. A kitöltő pedagógusok között végül 5 fő volt érintett 
mindkét programelemben, közülük azonban csak ketten voltak jelen 
az osztályuk drámaóráján. Vagyis a minden programelemet külön-kü-
lön vizsgáló dupla kérdőívvel 25 lett volna a teljes esetszám (a jelenleg 
20 helyett), azonban a módszertani műhelyek szempontjából értékel-
hető esetek száma csak 14 (8 pedagógus, 6 civil), az osztálytermi drá-
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maórák szempontjából hasznosítható esetek száma pedig 3 lett volna.
A kérdőívek esetében tehát hangsúlyozandó, hogy az alacsony tel-

jes elemszám (N=30) és a válaszadási arány (a megkeresettek kevesebb 
mint fele) együttesen nem teszi lehetővé számszerű következtetések le-
vonását. A nyitott kérdésekre adott válaszokat azonban elemezzük, az 
adatokat a kvalitatív interjúkkal összevontan értékelhetjük. 

 ► 2.1. A beavatkozás megismerési céljai

A Szélmalmok című művészetalapú társadalmi beavatkozást nemcsak 
közösségi művészeti folyamatként, hanem egyúttal részvételi megis-
merési (közösségkutatási) programként is definiáltuk, amelyben drá-
matanárok és helyi fiatalok (a fiatalok környezetében élő felnőttek 
bevonásával) közösen keresik a társadalmi önazonosság érvényes elbe-
széléseit, bemutatásának lehetőségeit. A javasolt „tanya” tematika ki-
indulóponttá tételét két megfontolás indokolta. Egyfelől feltételeztük, 
hogy a hátrányos helyzetű területek társadalmi fenntarthatósága szem-
pontjából meghatározó, hogy a jelenleg ott élő fiatalok milyen mérték-
ben képesek bekapcsolódni a településük jövőképének formálásába. 
Amilyen mértékben hallathatják a hangjukat, érthetővé tehetik akara-
tukat, olyan mértékben válhatnak résztvevőivé leendő életfeltételeik 
alakításának (maradnak felnőttként a településen). Ugyanakkor azt is 
feltételeztük, hogy a dél-magyarországi tanyavilágban a nyilvánosan 
vállalható, személyes elköteleződéssel társuló jövőkép megfogalmazá-
sa a fiatalok részéről nem lehetséges a tágabb társadalom ambivalens 
„tanyaképe” miatt. A puszta-romantika elemeiből és a pauperizmus 
populáris reprezentációiból építkező társadalmi imaginációkkal a fi-
atalok és a környezetükben élő felnőttek nem tudnak azonosulni. A 
helyi történetek e két kép keveredésén, abszurd-ironikus stílusú előa-
dásán alapulnak, ezért megismerési célként azt ajánlottuk a drámata-
nárok számára, hogy vizsgálják meg: miféle mások számára is érdekes 
és helyben érvényes „tanyaképek” vannak jelen a helyi társadalomban, 
majd ezek artikulálására, újrakomponálására vállalkozzanak a művé-
szetalapú beavatkozás során. 

Első lépésben a dél-magyarországi tanyavilágra vonatkozó faluszo-
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ciológiai irodalom alapján jelöltünk ki öt vizsgálható témakört. Má-
sodik lépésben egy „terepszemle” feldolgozásának keretében – a helyi 
iskolák tanulóival, tanáraikkal és családjukkal való találkozás alapján 
– a drámatanárok fogalmazták meg a kérdéseiket. 

A hódmezővásárhelyi terepszemle és az ott dolgozó drámapedagó-
gusok tapasztalatai alapján a hódmezővásárhelyi csoport érdeklődése a 
következő két kérdés felé fordult: 1. Melyek az általánosítható (makro- 
és mikroszinten is érvényes, megosztható) helyi identitástörténetek? 
Ezen belül: Melyek a generációk közötti különbségeket feldolgozó (és 
áthidaló) helyi identitástörténetek? 2. Milyen módon, milyen eszközök 
segítségével erősíthető fel a fiatalok hangja a helyi közösségben?

A mindszenti terepszemle és az ott dolgozó drámapedagógusok ta-
pasztalatai alapján érdekesnek és a program egésze szempontjából re-
levánsnak bizonyult a téma, ugyanakkor a csoport érdeklődése alapján 
három kérdést értékeltek érdekesnek, dramatikus eszközökkel feldol-
gozhatónak: 1. Mit jelent egy sikeres és egy sikertelen tanyáról iskolába 
járni? Mifélék a helyi civilek és alkotók imaginációi a tanyáról, melyek 
az ő és a tanyán élő fiatalok olvasatai közötti különbségek? 2. Mely 
közösségi befogadási technikák sikeresek az intézményes kirekesztés 
kompenzálásában? Mifélék a telepi fiatalok ezzel kapcsolatba hozható 
közösségre, iskolára, alkotásra vonatkozó imaginációi? 3. Miféle prog-
resszív, demokratikus közösségszervező és érdekérvényesítő hagyomá-
nyokra támaszkodhatnak ma a tanyán élő fiatalok?

A székkutasi terepszemle és az ott dolgozó drámapedagógusok ta-
pasztalatai alapján érdekesnek és a program egésze szempontjából két 
téma bizonyult relevánsnak, amelyek elsősorban a helyben élő fiatalok 
társadalmi izolációjának megértését, feldolgozását helyezték a közép-
pontba: 1. Mi a diákok-fiatalok szerepe egy közösség helyi identitásá-
nak megfogalmazásában? 2. Mi a színház (tágabban: a művészetalapú 
beavatkozás) szerepe a helyi közösségi identitás alakításában?

E tematikus hangsúlyok kijelölésével a tereptapasztalatok alapján 
újraértékelték, specifikálták a drámapedagógusok a program célkitűzé-
seit. A drámapedagógiai folyamatok eredményeként létrejövő színházi 
produkciók tehát elsősorban az alapján értékelhetők, hogy milyen mó-
don adnak válaszokat ezekre a kérdésekre.
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 ► 2.2. Az előadásokat létrehozó csoportok munkájának értékelése

 ► 2.2.1. A programmal szembeni várakozások, az intézmény 
bekapcsolódásának indokai

[Korábbi beágyazottság] Hódmezővásárhelyen és Mindszenten a 
korábbi években több alkalommal dolgoztak a drámatanárok, míg 
Székkutason a helyi drámatanárral tartottak fenn régóta szakmai kap-
csolatot. A társulat helyi beágyazottságával összefüggnek a Szélmal-
mok programmal szembeni várakozások is. Mindszenten elsősorban 
a korábbi programok továbbvitelét, Székkutason a drámapedagógia 
erősebb bevezetését az iskolai kultúrába (jelenlétének erősítését), míg 
Hódmezővásárhelyen jellegzetes iskolai kihívások kezelését várták a 
programtól. Az általános várakozásokat számos intézményspecifikus 
tanári, oktatásszervezési, pedagógiai-módszertani igény egészítette ki.

[Tanulói igények] A félidei értékeléskor mindhárom iskolában leír-
ták a pedagógusok a tanulóknak azokat a jellegzetes helyi nehézségeit, 
amelyre a drámafoglalkozást megoldásnak tartották. Az egyik iskolá-
ban már a kezdeti várakozásokat is meghatározta, hogy a programba 
beajánlott évfolyamokon a tantestület jelentősebbnek érzékelte a ma-
gatartási problémákat, mint akár a korábbi években, akár a többi év-
folyamon. Az osztályokon belüli státuszküzdelem, a verbális és fizikai 
agresszió kezelése a tantestület többsége szerint „valamilyen drámás meg-
oldást” igényelt. A második iskolában a tanulók önkifejezési nehézsége 
két problémakörre is vonatkozott: Egyfelől cél volt, hogy a „szociális és 
érzelmi hátrányokkal érkező gyerekeket sikerüljön a kis bezárt világukból kimozdítani”. 
E tekintetben jelentős előrelépést érzékelnek a tanárok: „közlékenyebbek, 
kerek mondatokban beszélnek már többen”, ami annak köszönhető, hogy a drá-
matanárok a verbális kifejezőkészségre és a spontán beszédre helyezték 
a hangsúlyt a kezdeti játékokkal. Másfelől úgy látták ebben az isko-
lában, hogy a hagyományos tanórai keretben nem kompenzálhatók a 
tanulók verbális nehézségei, mert „a gyerekek nem beszélhetnek a jövőjükkel 
kapcsolatos elképzeléseikről.” A harmadik iskolában a részt vevő diákok kö-
zött „alig van, aki nem szerzett súlyos sérüléseket már tizenévesen”. Az ő esetükben 
a helyi pedagógus fő célja az volt, „hogy játékokon keresztül feldolgozzuk velük 
azokat a helyzeteket, amiket meg kell élniük.” Emellett jelentősége volt annak is, 
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hogy az idegen drámatanárok jelenléte „ebben a társaságban azért is fontos, 
mert [a diákok] azt képzelhették, hogy csak az én személyemhez kapcsolódnak a rugal-
mas tanórák, de most észreveszik, hogy pedig ez a normális”; továbbá annak, hogy 
„tavaly, hetedik osztályban előfordultak súrlódások, amit a drámaóra elrendez, erősíti 
a közösségüket”, amit most már maguk is igényelnek, ugyanis „a sok sze-
rencsétlenség összekovácsolta a társaságot, és [most nyolcadikban már] piszokul félnek, 
hogy mi lesz szeptemberben. Egymás elvesztésének a lehetősége ijesztő a számukra. Meg 
kell élniük az összetartozásukat”.

[Módszertani újítás lehetősége] Két intézményben meghatározó, 
hogy a fiatal drámapedagógus új módszertani eszközök elsajátítását 
remélte a drámatanárokkal való közös munkától. Egyikük drámapeda-
gógusi végzettség nélkül vette át a helyi iskolai drámacsoport vezetését. 
A Káva drámatanárai óravázlatot adnak számára a közbülső kétheti 
foglalkozásokra. A másik drámapedagógus rendelkezik végzettséggel, 
óravázlatot sem igényelt a közbeeső alkalmakra, azonban az alapfokú 
művészetoktatási iskola tanáraként eltérő munkamenethez szokott: ál-
talában produktumorientált, feszesebb, „szövegtanulósabb” munkaformá-
kat alkalmaz, hiszen „a szülők felé teljesíteni kell”. A drámatanároktól most 
látott nyitottabb munkaformákat igyekszik elsajátítani: „Számomra ez 
tanulási szakasz, próbálom megjegyezni a játékokat. Amiket hoznak, abban nekem 
sok-sok új van. Majd próbálom hasznosítani. Meg beállok a játékokba, mert nagyon 
szeretnék én is játszani a darabban.” 

[Oktatásszervezési motívumok] Az egyik iskola nehezen döntött 
a program befogadása mellett. Ebben az esetben a döntő szempont az 
volt, hogy ebbe a programba nem csak hátrányos helyzetű gyerekek 
jelentkezhetnek (mint a megelőző évek HEFOP és TÁMOP program-
jaiba), így bekerülhettek olyan „nagyon félénk, de jó anyagi helyzetű diákok” is, 
akik a korábbi években kimaradtak a támogatott iskolai szakkörökből. 
Fontos szempont volt az is, hogy a részt vevő 5. és 6. évfolyamon az idén 
nem tudtak utazást, nagyobb tábort biztosítani (mint a hetedikeseknek). 

[Dráma mint a tanuló-megismerés eszköze] Mindhárom iskolá-
ban felmerült, hogy a drámás munka alkalmas arra, hogy a részt vevő 
diákok a saját tanáraik felé „egy másik arcukat mutassák”. Egy helyen meg-
fogalmazódott, hogy az állandó drámacsoport esetében a helyi peda-
gógus kimondottan azt remélte, hogy „ha a Káva drámatanárai vezetik a 
foglalkozást, akkor én is ki tudok lépni és meg tudom nézni őket.”
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[Hozzáférés] Nem elhanyagolható, hogy mindhárom iskolában a 
helyi pedagógusok úgy látják, minden osztályban és csoportban sikere 
lenne, lett volna a drámaóráknak, vagy drámás folyamatnak a művésze-
ten és játékon alapuló pedagógiai forma miatt. Valamilyen formában 
mindegyik helyszínen megfogalmazódott, hogy a diákok szívesebben 
jönnek a drámafoglalkozásokra, mint más szakkörökre: „A diákokat ne-
héz motiválni bármilyen szakkörön való részvételre. Erre a programra pedig maguktól 
jönnek, nem kell őket nyaggatni. Állandóan a nyakamba vannak a gyerekek, hogy most 
jönnek-e ezen a héten A-ék, vagy a következő héten jönnek.”

 ► 2.2.2. A résztvevők kiválasztása, a csoportok stabilizálódása, a 
drámás munka hatása a résztvevőkre

[Csoportok stabilitása] Hódmezővásárhelyen hozzávetőleg kétsze-
res volt a túljelentkezés a programba. Ebben fontos ösztönző szere-
pe volt a megelőző év végén tartott drámaórának. Itt menet közben 
csupán egy lemorzsolódás volt (személyes, egyedi okokból), a csapat 
erősen összekovácsolódott. A helyi pedagógus megítélése szerint az 
együtt töltött idő összefogja az amúgy több szempontból is elkülönü-
lő, szembenálló gyerekekből álló heterogén csoportot. Székkutason a 
résztvevők közül 11 fő a drámakörnek is tagja, az ő számukra a játékok 
már ismerősek voltak. Hozzájuk csatlakozott az osztály további nyolc 
tagja. A tanulók közötti erős képességkülönbségek és drámás formák-
ban szerzett különböző mértékű tapasztalataik ellenére már eleve erős 
osztályközösségként kapcsolódtak be a programba. Lemorzsolódás 
annak ellenére nem volt év közben, hogy a legtöbben tanyákról bejáró 
gyerekek, akiket –különösen a lányokat – a tanároknak kell hazavinni-
ük a foglalkozás után. Mindszenten, ahol több évfolyamból, továbbá 
részben színjátszósokból, részben nem színjátszósokból rekrutálódtak 
a résztvevők, decemberig nem stabilizálódott a csoport: változó össze-
tételben 12−14 fő körül ingadozott a csoportlétszám. Ebben a heterogén 
összetétel mellett szerepet játszhatott, hogy többen többször betegek 
voltak, hogy a halkabb lányokat nehezen engedték kibontakozni a do-
mináns fiúk, akik ugyanakkor maguk is bizonytalanok voltak abban, 
hogy mit kezdjenek a kívülről érkező drámatanárokkal, illetve a rész-
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vétel lehetőségével. A helyi pedagógus mindazonáltal nagyobb fokú 
lemorzsolódásra számított. Értékelése szerint rendkívüli eredmény, 
hogy a hetedik-nyolcadik évfolyamos fiúk elfogadták a drámatanárok 
által ajánlott partnerséget, és ragaszkodnak a programhoz – még akkor 
is, ha délelőtt épp nem voltak iskolában és ezért a tanáraik megpróbál-
ják hazaküldeni őket a délutáni drámafoglalkozásról. 

[A drámás munka hatásai] A hódmezővásárhelyi csoport eredmé-
nye egyfelől a tanár-diák és a diák-diák viszonyok elmélyülése, béké-
sebbé és közvetlenebbé válása. A helyi pedagógus megítélése szerint ez 
részben a drámatanárok rutinjának, csoportvezetési stílusának, és a ba-
rátibb atmoszférának köszönhető („Először furcsa volt nekik, hogy mindany-
nyian tegeződünk”, amit „azzal egészítettem ki, hogy én is részt veszek a játékban”, és 
„engem is másként látnak, amikor például gyerekként viselkednek, sokkal közvetlenebbé 
válik a viszonyunk”). Részben pedig azoknak a játékformáknak tudhatók 
be, amelyek hatására a résztvevők megismerik egymást, hiszen minden 
alkalommal erős, személyes tartalmak megfogalmazását segítik a gye-
rekeknek: „Nagyon hasznosak azok a feladatok, amelyek egy-egy iskolai konfliktus 
bemutatását kérik. Van, aki azt mutatta meg, hogyan piszkálódik a szünetben, van, 
aki azt, hogyan unatkoznak, vagy, hogy miként jelentkeznek észrevétlenül az órán. Ezek 
erős visszajelzések nekem is, pedig sokat vagyok velük.” „Mindig őszinték, és néha na-
gyon megdöbbentő dolgokat mutatnak meg az otthonukból. Kiderül, hogy kit hogyan 
fogadnak otthon, hogy ki miféle szóbeli ajándékkal tud kedveskedni a másiknak.”

Székkutason kezdetben inkább a lányok voltak erőteljesek a játék-
ban, később a fiúk is felzárkóztak hozzájuk, a játszás bátorsága febru-
árra kiegyenlítődött. A helyi pedagógus három jelentős hatást tudott 
azonosítani: Valamennyi résztvevő esetében érzékelhető, hogy a konk-
rét élettörténeti tartalmak közvetlen megjelenítése terápiás hatással 
van több résztvevőre (még akkor is, ha a vendég drámatanárok a sok 
esetben kíméletlen történeteket, a gyerekek élettörténeti tapasztatait 
szimbolikus szinten értelmezik): „Azt mondja nekem, hogy kiordíthattam ma-
gamból a fájdalmat. Tanárnő olyan jó volt.” A csoport egy részénél a pszichés 
megerősödés nem csupán bátrabb játékkal, hanem – a helyi pedagógus 
által amúgy évek óta gondozott – színjátszó készségeik robbanásszerű-
nek tűnő fejlődésével is társult: „Rutinosak lettek, szakszavakat használnak, 
hogy például »pillanatképeket« csinálnak, és rendezőként is fellépnek.” Mások ese-
tében érdekes módon a proszociális fantáziák erősödtek meg ezzel egy-
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idejűleg: egy társaság a „Hétköznapok kis hősei” elnevezéssel közös 
alapítvány létrehozását tervezi, aminek promotálásába már bevonták a 
Káva drámatanárait is. 

Mindszenten „a kislányok még ma is zárkózottabbak, a fiúk pedig hajlamosak 
leuralni őket”. Valamennyien bizonytalanok még abban, hogy mi az, 
amit mutatniuk, hozniuk kellene egy-egy játékban. Ez a bizonytalan-
ság felerősíti bennük a kíváncsiságot, hogy „miként fog kinézni a darab”. A 
helyi pedagógus szerint nehezen fogadják el, szokatlannak találják azt 
a gondolatot, hogy „az tőlük függ”. Ezzel is összefügg, hogy a helyi peda-
gógus szerint elsősorban azok a helyzetek a maradandóak, hatásosak 
pedagógiai tekintetben, amikor együtt hoz létre egy drámatanár egy je-
lenetet egy gyerekkel. Ezekben a jelenetekben „sok apró gondolatot hoznak, 
ami engem meglepett. Két lányka például azt játszotta el, hogy a strandon vannak, és 
amikor úszni mennének, az egyik azt mondja, hogy ő nem is tud menni, mert műlába 
van. A megoldás ebben a helyzetben pedig az lett, hogy akkor maradnak mindketten a 
parton. Tehát behoztak egy testi problémát, amivel egyébként nem nagyon találkoznak.”

 ► 2.2.3. A behozott témák, a „tanya” tematika jelentősége, 
használhatósága

A program kiinduló felvetése volt, hogy a „tanya” és a „tanyavilág” kultu-
rális reprezentációjának megújítása valamennyi településen és csoportban 
érdekes és fontos feladat lehet a résztvevők számára: a diákok saját élettör-
ténetükbe, közös tapasztalataikba lehorgonyozva olyan új „tanyaképeket” 
hozhatnak létre a drámatanárok segítségével, amelyek egyaránt kikerülik 
a túlzottan romantikus, másfelől a pauperizált tanyaképek csapdáit, elkerülve 
e domináns reprezentációkkal való egyéni azonosulás nehézségét. A drá-
más folyamatban azonban a tanya tematika két településen irrelevánsnak, 
vagy feldolgozhatatlannak bizonyult, így a drámatanárok által a szakasz 
kezdetén azonosított „kutatási témák” (jövőkép, közösség, kizárások) kö-
zös kereteként sem vált alkalmazhatóvá. 

Az egyik iskolában alapvető közös témának bizonyult annak tisz-
tázása, hogy „kinek hol van a helye az iskolában”. Vagyis az, hogy „kik az áldo-
zatok, kik a keményebbek, kik segítenek a gyengébbeknek”. Ez abból fakadt, hogy 
a diákok most léptek a kiskamasz korba, váltottak intézményt, és így 
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„a gyerekek számára az volt a feldolgozni való téma, hogy ők hányadán állnak egymás-
sal”. A tanya téma ilyetén törlését indokolta még az intézményvezető 
ódzkodása az „integráció” és a „tanyasi fiatalok” fogalmak nyilvános 
használatától, továbbá az, hogy a helyi pedagógus megítélése szerint 
„nincs ellentét a tanyáról jött és városi gyerekek között. Bár van, aki fél órát gyalogol a 
sárban hazafelé, vagy fél, hogy lekési a buszt, azért ők általában szegény, de teljes csa-
ládokban élnek”. Mindeközben van konfliktus a gyerekek között, de jel-
lemzően más szempontok alapján tesznek különbséget maguk között: 
„beszédmód, anyagiak, szorgalom, s legfőképp személyiség: hogy ki áll ki magáért, ki 
húzza meg magát, és ez még csak nem is életkorfüggő”. 

A másik településen pedig a személyes élettörténetek és a családdal 
kapcsolatos tartalmak váltak dominánssá, háttérbe szorítva a tanya te-
matikát. Sőt, a család témakörben talán még „túl sok is a téma”: a szituáci-
ós játékokkal tudnak élni, és a behozott drámás formák újabb és újabb 
erős személyes történeteket hoznak, burjánoztatva a család témát. Bár 
a gyerekeket erősen foglalkoztatják a politikai és helyi közéleti témák 
is (különösen három-négy fiú fogékony a történelmi témákra és a poli-
tikára), ugyanakkor „ezekről a témákról sajnos nem szabad ezen a környéken nyil-
vánosan beszélni. Engem is meghurcolnának érte.”

A harmadik településen azonban a helyi drámatanár megítélése sze-
rint jó keretezést adhat a fantáziálásnak a tanya fogalma, ugyanis – bár 
a település nevében város – „valójában egy kicsike falu, ahol a bent élő gyerekek 
ugyanazokat a problémákat panaszolják, mint a tanyán élők, hogy nincsenek boltok, 
nincs szórakozási lehetőség.” Ezenkívül „azért jó erről a problémáról játszani, mert 
megszülethet bennük a gondolat, hogy végül is itt akarnak élni, vagy sem. A nyolcadiko-
sok ezt nyilván mélyebben fogják megélni, mert számukra ez az általános iskola elvégzése 
után alapvető kérdés lesz, hiszen itt nincs középiskola. Áprilisra ezzel kapcsolatban min-
denkinek lesz valamilyen gondolata szerintem.” 

 ► 2.2.4. Az előadások hatása, a közönség összetétele

Az egyik település helyi pedagógusa elsősorban a fellépő gyerekek csa-
ládtagjaira számított a közönség soraiban, akiknek a többsége eljön 
megnézni a gyerekét, és várhatóan a tantestület tagjai is ott lesznek. 
Az előadás hatását inkább individuálisan képzeli: „Bizonyosan tükröt tart a 
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közönségnek, de ennek a tanulságait személyesen vonják majd le a szülők.” A legtöbb 
szülő „valószínűleg nem tudja, hogy pontosan mivel töltik a gyerekek a mindennap-
jaikat”, és várhatóan lesz, akinek az lesz a nagy öröm, hogy a gyereke 
ki mer állni mások elé. Ez a helyzet néhány diák életét akár közvetle-
nül is befolyásolhatja: „Sok szülő visszafogja és egy irányba tereli a gyerekét, de 
most észreveheti, hogy szélesebb érdeklődésű a csemete.” Egy-egy esetben kimon-
dottan mást tervez a szülő, az osztályfőnök, valamint a gyerek: „Van 
olyan diák, aki művészi pályára vágyik a szülei ellenére.” A közönség összetétele 
a várakozások szerint alakult, azzal a kiegészítéssel, hogy meglepően 
nagy számban jelentek meg a helyi civilszervezetek, iskolai pedagógu-
sok, továbbá helyi döntéshozók. A feldolgozott történet mobilizálta a 
helytörténeti legendárium sokféle elemét, kiegészítve azt a részt vevő 
diákok kérdéseivel és helyekhez kötődő történeteivel, mítoszaival. 
Ugyanakkor a rendezés parabolaszerű értelmezést is megengedett: 
a város – ahonnan köztudomásúlag kerültek ki az utóbbi időben az 
országos politikát és közpolitikákat alakító közéleti szereplők – egy 
bűbájos boszorkája mentális fogságba ejti a főváros lakosságát. A kö-
zönség elsősorban a diákok bravúros performanszait emelte ki az utó-
lagos méltatásokban, két esetben pedig azt erősítették meg a szülők az 
iskolai pedagógus felé, hogy a számukra is megható volt a gyermekük 
tehetsége. Ezekben az esetekben a helyi pedagógus bízik a szülők nyi-
tottabbá válásában a gyermekük alternatív, gimnáziumi karrierútjának 
támogatását illetően.

A második településen a helyi pedagógus elsősorban a szereplő gye-
rekek nagyszüleire, valamint helyi idősebbekre számított, várakozása 
volt, hogy a helyi tantestület tagjai nem szívesen jönnek el, „de azért 
ott lesznek, mert muszáj”. Az ő közönségszervezéssel kapcsolatos felada-
ta volt, hogy „minél több szülő is eljöjjön”, akik közül azonban sokan több 
műszakban dolgoznak. „Néhány szülő már most büszke a gyerekére, vagy büszké-
vé vált – a beszámolóim alapján –, de van néhány szülő, aki valószínűleg nagyon meg 
fog lepődni a saját gyermeke teljesítményén.” Miközben a helyi pedagógus a 
szülők körében toborzott, hangsúlyozta az előadásban rejlő alapvető 
kockázatokat is: „A közös produkció veszélyessé válhat, ha a szülők könnyen ma-
gukra ismernek. Most a gyerekek nagyon bátrak. Ha nagyon megerősödnek, félő, hogy 
olyasmit is kimondanak, aminek a nyilvánosságával még nem tudnának megküzdeni.” 
A helyi tanár feladata ezért az volt, hogy segítsen fikcióvá stilizálni a 
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konkrét történeteket, „ritkítani a túl erős színházi anyagot”. Ennek megfelelő-
en a projekthéten az – elsősorban életképek láncolataként értelmezhe-
tő – jelenetsort egyetlen álomtörténet pillanataivá stilizálta a rendező, 
amelynek szuggesztív szövegei és sűrű képei a résztvevők szerint gaz-
dag asszociációs kapcsolatba kerülhettek a település helyi tudásával. A 
helyi bemutató filmfelvétele – dermedt csend, kitörő taps –, valamint 
a szülők által a helyi pedagógus számára megfogalmazott visszajelzé-
sek azt támasztják alá, hogy sikerült megtalálni a személyes történetek 
kimondása és a felnőtt közösség botránymentes provokációja között a 
kényes egyensúlyt. 

A harmadik településen a helyi drámatanár arra készült, hogy erő-
sen dolgoznia kell a közönségszervezésen. A szülők személyes elhívása 
– arra hivatkozva, hogy „az ő kisgyerekük csodát tett, és jöjjenek el megnézni” – 
elsősorban a későbbi drámaórák számára ígért támogatókat, jelentke-
zőket. A résztvevők szülein azonban már februárban érződött, hogy 
„megbecsülik a helyzetet, vagyis lehetőségként fogják fel, hogy a Káva drámatanárai 
foglalkoznak a gyerekeikkel.” A toborzás arra is épített, hogy a színház „in-
teraktivitása” szintén fontos hívó szó a településen, hiszen egy tanári 
és volt diákokból (ma már felnőttekből), sőt döntéshozókból álló kör 
számára már ismerős volt a Káva résztvevő színháza a korábbi évekből. 
Akiknek azonban nincs ilyen emlékük, azokat a központi iskolába járó 
gyerekeik miatt kívánták behúzni a programba. (A gyerekek között 
ugyanis folyamatosan újratermelődik a „telepizés” és a „cigányozás”.) 
A közönségszervezésben további szempont volt a helyi pedagógus sze-
rint, hogy az ún. „lenti” intézmény családias hangulata, a „burok” azt 
eredményezi, hogy összetartó a tantestület: „Azok a tanárok, akiknek van 
érdekeltségük vagy a színházi módszerben, vagy a gyerekekben, várhatóan eljönnek.” 
Végül a közönség megtöltötte a város művelődési házát, ahol jelen volt 
a polgármester és a képviselőtestület több tagja is. A helyi célokhoz 
igazodva itt egy egyszerű – már korán megtalált – történetre fűzte fel 
a rendező azokat a jeleneteket, amelyek elsősorban a város jelentés-
gazdag helyszíneit idézték meg a résztvevők számára. A helyi pedagó-
gusok értékelése szerint azonban elsősorban nem a cselekmény lokális 
relevanciája miatt volt itt is kitörően pozitív a fogadtatás, hanem annak 
köszönhetően, hogy egy helyi történetet az alacsony státuszú tagintéz-
mény tanulói vittek színre a nagyközönség előtt. A település a bemu-
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tatót követő hónapban elkezdte kiaknázni azt a lehetőséget, hogy az 
– eddig szinte láthatatlan tagintézménye – egy „több mint vállalható” pro-
dukciót hozott létre. Összesen három régióbeli felkérést fogadtak el 
falunapokra és iskolai rendezvényekre: még a beszámolási időszakban 
két olyan előadásra került sor, ahol – bár a Káva drámatanárai már 
jelen sem voltak – a település a tagiskola diákjai segítségével reprezen-
tálta magát más települések közvéleménye előtt. 

 ► 2.3. A közösségi színházi folyamat szakmai eredményeinek 
értékelése

A drámás beavatkozás mindhárom településen azonosítható legfon-
tosabb eredményei a következők voltak a folyamatot értékelő interjúk 
és csoportos beszélgetések alapján:

[A fiatal drámapedagógusok szakmai fejlődése] A program egy 
tervezett – bár nem központi – célja volt, hogy fiatal drámapedagógu-
sok számára teremtsen lehetőséget az építkező jellegű drámás folyamat 
megértésére. „A kávás előadásokhoz képest itt a folyamat volt az erős: szakmailag 
láttam, hogyan kell/lehet felépíteni egy éves programot, amiből sokkal többet tanul az 
ember technikákról, csoportépítésről, mint másból.” Ez természetesen együtt járt 
a drámajáték-vezetői stílus csiszolódásával, új technikák elsajátításá-
val is. A folyamat reflexiója nyilvánvalóan hosszabb időt igényel: „Még 
feldolgozandó. Hogyan kell végigvinni, lezárni egy folyamatot”, és: „Sírtam délelőtt, 
mint amikor lejössz a drogról, szóval egy túltelített állapot jött létre az év végére, amit 
nehéz elengedni.” Ugyanakkor a technikai eszköztár bővülése együtt járt a 
magabiztosabb játékvezetéssel is: „A gyerekek és én sem tudtuk eldönteni, hogy 
inkább gyerek, vagy inkább tanár vagyok. Úgy indult, hogy interjúkat fogok készíteni, 
ehhez képest bemelegítő játékokat is tartottam, és így sokkal gyakorlottabb, magabizto-
sabb, nyitottabb voltam a projekt által”. Ennek elérésében fontos momentum, 
hogy a naplók vezetése segített tudatosítani a drámás eljárás elemeit: 
„A naplózáson keresztül reflektáltan nyomon követtük a folyamatot, nem veszítettük el 
a fonalat és a projekthéten koncentráltan tudtuk felhasználni a gyerekek által mondot-
takat.”

[Az izoláció csökkentése, új barátságok] A program végén, a bu-
dapesti előadások idején derült ki, hogy a diákok nyitottá váltak a töb-
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bi településen élő fiatalokkal való kapcsolatok, barátságok kialakításá-
ra: „Azok a srácok, akik néhány hónapja azt mondták, hogy benti iskolába nem teszik 
be a lábukat, enni pláne nem fognak, mert azok parasztok, és most kiderült, hogy ezeket 
a távolságtartásokat félre tudják tenni.” A helyi érintkezéseket korlátozó előí-
téletek oldása mellett a résztvevők a csoportban való munkaformát, az 
összetartozás élményét is először tapasztalták meg; a végére színjátszó 
csapat tagjaként kezdtek gondolkodni: „Hogyan fogjuk a szotyizós jelenetet 
megoldani [emelt színpad nélkül], kérdezte az egyik kislány, vagyis telepátia volt köz-
tünk, vagy ő is a köz kérdésén gondolkodott”.

[A részt vevő diákok kompetenciáinak fejlődése] A drámapedagó-
gusok folyamatértékelése szerint a részt vevő diákok körében elsősor-
ban a szociális kompetenciákat, a motiváltságot, valamint az önbecsü-
lést és az önismeretet erősítette a drámás folyamat. „A projekthét előtt nem 
éreztem, hogy a diákok fejlődnek, most pedig fejlődtek, vagy legalábbis kiderült, hogy 
messzire jutottak” – szól az általános megfogalmazás. A drámás munka 
egyszeri találkozásokra épül, itt pedig felismerhetővé vált, hogy „mi az 
eredménye a folyamatnak. Öt-hat gyereket ki tudok emelni, akiken látható az elképesztő 
változás.” A fejlődésben nemcsak a drámás munkaformák, hanem az al-
kotókkal kialakult személyes kapcsolat, a kötődés hatása a meghatáro-
zó: „Személyesen sokat adott a helyi pedagógusokkal és a tanyán élő lányokkal létrejött 
barátság. Ami *-on az előadásban megszületett, az ezt kifejezi. Láthattuk, hogy a folya-
mat részeként jött létre az egyesület, amit a fiatalok alapítottak, ami nagyon erős vissza-
jelzés”, és: „Katartikus élmény a helyi művelődési ház munkatársainak és a szülőknek, 
de a legnagyobb fejlődés a gyerekeken látható. Sokkal összeszedettebbek, mint az iskola 
többi diákja, nyilvános eseményeken ők az irányítók. Erős volt a civil vörksop, ahonnan 
szokatlanul pozitív visszajelzés jött.”

[A helyi jelentések mobilizálása] A szakemberek részéről a leg-
kevesebb szó az előadások cselekményéről, a színre vitt jelentésekről 
esett, ugyanakkor egyetértés volt abban, hogy létrejöttek közösségi 
színházi előadások, amelyekben a „gyerekek megfogalmazták maguk számára, 
hogy mi az a közös világ, amiben élünk”. Ez elsősorban annak köszönhető az 
értékelések szerint, hogy a „csapatépítés után már lehetővé vált a helyi gondola-
tok fokozatos beépítése a darabba”.

[Közösségi színházra egy szervezetileg működő, felsőoktatásban 
tanítható példa létrejötte] A program menedzsmentje elsősorban az 
előadásokon szembesült az egész éves folyamat mélységével, ugyan-
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akkor azt folyamatosan érzékelték, hogy szakmai figyelem irányul a 
programra. A disszeminációs előadások (Pécs, Budapest) szintén meg-
erősítették, hogy a Szélmalmokban egy érvényes, ráadásul jól tanítható 
közösségi színházi modellprogram jött létre: „A projekt máris tananyaggá 
vált: a drámainstruktor szakon a Szélmalmokon keresztül tanítjuk a közösségi színhá-
zat.” A „taníthatóság” elsősorban a részletes dokumentációnak és a folya-
matosan biztosított nyilvánosságnak köszönhető: „Csak a háttérfolyamatot 
láttam, ami az előadáson nyeri el az értelmét, de közben felhívott egy MOME-s bará-
tom, hogy be fogja vinni az órára, mert az iparosok nem hajlandóak szociológusoktól 
megkérdezni, hogy hova menjenek, mit csináljanak”, illetve: „Pénzügyesként kívülről 
néztem, de egyre inkább úgy éreztem, hogy de kár, hogy nem vagyok ott. Nagyon nagy 
eredménynek érzem, hogy ez a projekt ennyi emberrel nem esett szét, és ugyanúgy tan-
anyaggá vált, mint az Új Néző.” A sok szereplő és a dokumentáció részletes-
sége szükséges feltételnek bizonyult a program sikeréhez, ez azonban 
jelentősen megterhel – még egy hazai viszonylatban nagynak számító 
– drámapedagógiai társulatot is: „Sok határhelyzet volt, dokumentáció, helyi 
kapcsolatok menedzselése, hogy előadások tartalmilag eljutnak-e az elképzelt pontra, 
satöbbi. Mindez összejött, de két-három évente tudunk egy ilyet bevállalni.”

[A helyi pedagógus pozíciójának változása] Jelentős eredmény a 
helyi pedagógusok tanulási folyamatának támogatása mellett, hogy a 
sikeres előadásuk hatására megváltozik a pozíciójuk a helyi társada-
lomban (az iskolában és a településen): „Én azt akarom kiemelni, hogy a 
kollegák mit szóltak a programhoz. Az előadás után ugye többen sírtak, és tényleg azt 
kérdezték, hogy »Ezek a mi gyerekeink???« Tehát, hogy tudtad velük ezt megcsinálni? 
Hát, meg lehet.” A program folyamatának nyilvános reflexiója segített 
annak kialakításában is, hogy a helyi közvélemény értse, és nyitottan 
érdeklődjön a pedagógustól a programról: „A sajtónak adott nyilatkozato-
kon keresztül kellett megfogalmazni, hogy miről szól a program, mi a helyzet nálunk, 
ami valamiképp megváltozott. Úgy éreztem eddig, hogy szélmalomharcot vívok, de itt 
most nemcsak a gyerekek részéről láttunk robbanást, hanem érzem, hogy van eredménye 
a munkámnak, mert a település is elismeri.” 

Szélmalmok
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Horváth Kata
Sajátszínház: SzívHANG 
Nyolc roma nő saját színházának megszületése Borsodban
 

Bevezetés

Éljen soká Regina! – ez lett a címe annak az anyák és az egészségügyi, 
szociális intézmények viszonyával foglalkozó forgatókönyvnek, illetve 
színházi előadásnak, amely egy 9 hónapos művészetalapú társadalmi 
beavatkozásból és kutatásból született a Sajátszínház program része-
ként Borsodban.  De hogyan született meg a Regina, amelyben nyolc 
roma nő a saját személyes történeteit viszi színre? Ez az írás röviden 
bemutatja azt a folyamatot, amelynek eredményeként összeállt az előa-
dás forgatókönyve. E processzus alapvető módszerei a szociodráma és 
a digitális történetmesélés voltak, illetve az ezekre épülő, ezekből épít-
kező színházi munka, próbafolyamat. 

A folyamat végére egy olyan színházi produkció jött létre, amelyben 
nyolc, 30 és 48 év közötti roma nő áll a színpadra. Az előadás anyai sze-
repben megélt különböző intézményi helyzeteket mutat be, ezek men-
tén épül fel a történet. A darab az elvitatott anyai kompetenciákról, 
illetve a gyerekek egészsége, biztonsága, fejlődése védelmében magá-
nyosan vívott anyai küzdelmekről szól. Oly módon adja egy diszfunk-
cionális egészségügyi és szociális intézményrendszer kritikáját, hogy 
bemutatja e működés hétköznapi következményeit, illetve hatásait e 
nők élettörténeteire. 

Egy művészeti folyamatot, amelyben 11 szakember21, illetve – kü-
lönböző mértékben és formában – 45 helyi roma nő vesz részt, nyil-
ván számos úgymond „emberi tényezőˮ is befolyásol, egyéni diszpo-
zíciók, kreativitástípusok, tapasztalatok, szakmai kvalitások, és ezek 

21 Lanszki Anita (facilitátor, digitális történetmesélés), Teszáry Judith (szociodrá-
ma-vezető), Romankovics Edit (rendező), Gyulay Eszter (dramaturg), Sárosdi Lilla 
(színésznő), Háda Fruzsina (rendezőasszisztens) Horváth Kata (társadalomkutató, 
szakmai koordinátor), Lázár Irén (közösségszervező), Hegyi Dávid (dokumentumfilm), 
Oblath Márton (programvezető), Oláh Kata (koordinátor).
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bonyolult szövedéke. Természetesen minden művészeti munka és 
akció a maga módján egyedi és megismételhetetlen, az alkotó(k) kre-
ativitásától függ, és azt bizonyítja. Ugyanakkor, mivel a Sajátszínház 
kezdeményezés esetében a művészet társadalmi változtató funkciója 
kerül előtérbe, alapvetően fontos a folyamat tényezőinek és lépései-
nek rekonstruálhatósága is, elsősorban a beavatkozás más helyszínen, 
más résztvevőkkel, más szakemberek által való reprodukálhatóságá-
nak érdekében.

Én magam egyszerre kutatóként és a művészeti beavatkozás szak-
mai koordinátoraként vettem részt a folyamatban.  Ez a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy a bevont szakemberekkel együtt dolgoztuk ki az al-
kalmazott módszerek lokális adaptációjának formáit, közösen kutattuk 
a munka során előkerülő hétköznapi jelenségek strukturális meghatá-
rozottságait, gondolkodtunk a bevont résztvevők és a mögöttük álló 
közösség biztonságáról. Ez a kutatói szerep egyszerre foglalta magába 
a foglalkozások sikeres megtartásához szükséges társadalomtudomá-
nyos háttértudás közvetítését, a résztvevőkkel és a helyi partnerszerve-
zettel (SZOMARO) való folyamatos kapcsolattartást, az asszisztensi 
teendők ellátását, az alkalmak (fotó, videó, audio) dokumentálását és 
e dokumentáció elrendezését (a videók vágását és tematikus felcímké-
zését, a szükséges anyagok begépelését), a kooperációt a dramaturggal 
a forgatókönyv megírásában, az előadások hirdetésében és szervezésé-
ben való közreműködést.

A társadalomtudományos kutatásnak egy Magyarországon újsze-
rűnek számító megközelítésére és módszertanára támaszkodott ez a 
munka, amelyet művészetalapú részvételi akciókutatásnak neveznek. 
Ezen irányzat legfontosabb jellegzetességei, hogy (1) képviselői vállal-
tan elkötelezett, a saját beágyazottságot és a hatalmi viszonyokat re-
flektáló kritikai kutatásokat végeznek, (2) a kutatás összekapcsolódik 
valamely marginalizált társadalmi csoport érdekében történő beavat-
kozással, (3) a részt vevő emberek aktív szerepet kapnak a folyamatban 
és alakítják azt, (4) az alkalmazott művészeti, művészetpedagógiai, 
művészetterápiás módszerek kutatási módszerekként működnek, mint  
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szisztematikus adatgyűjtési, elemzési és reprezentációs eljárások22.
A klasszikus kutatás ez utóbb említett szakaszai a művészetalapú rész-

vételi akciókutatásokban nem feltétlenül különülnek el ilyen élesen egy-
mástól. A digitális történetmesélés, a szociodráma és a színdarabépítés 
(play building) spirálszerű, iteratív folyamatok. Egy-egy digitális törté-
net (video) elkészítése és bemutatása a közönségnek, egy-egy téma vagy 
történet színrevitele a szociodráma színpadán, egy-egy konkrét helyzetre 
történő improvizáció és annak színházi jelenetté alakítása egyszerre mű-
ködnek diagnosztikus, elemzési és reprezentációs helyzetekként, ráadá-
sul a folyamat minden résztvevője – nem csak a kutató – számára. 

Ugyanakkor a forgatókönyv szövege tekinthető egyfajta (legalább 
ideiglenes) kimerevítéseként ennek a folyamatnak. A színházi forgató-
könyv ebben az értelemben a kutatási eredmények rögzítésének, hozzá-
férhetővé tételének, nyilvános reprezentációjának a formája, a klasszi-
kus tudományos szöveg alternatívája. A társadalomtudományon belül 
a performatív etnográfia foglalkozik behatóan ezzel a lehetőséggel. A 
kutatási eredmények dramatikus feldolgozását, illetve színrevitelét et-
noszínháznak (ethnotheatre) nevezik.23

Mindezen megfontolásokat figyelembe véve, ebben a tanulmány-
ban azt a 9 hónapos folyamatot követjük végig, amelynek során a Re-
gina forgatókönyve létrejött. E folyamatot néhány előzetes adottság és 
kiinduló döntés határozta meg.

22 A művészeti tevékenységformák alkalmazásánál a kutatásban két dologról van szó: 1. 
A művészetalapú (art based) kutatás mint részvételi kutatás a helyi tudást nemcsak arti-
kulálni segít a széles nyilvánosságban, hanem „tárgyiasítja” és így rendezi, átfoghatóvá, 
továbbgondolhatóvá teszi a helyi résztvevők számára is. Vagyis olyan kollektív önis-
meretet fejleszt, ami később a közös helyi cselekvés (ez persze lehet politikai cselekvés 
is) bázisa lesz. 2. A művészeti formákat alkalmazó társadalomkutatás (arts informed re-
search) az önkifejezést könnyíti, az eltérő iskolázottságból fakadó egyenlőtlenséget felül 
tudja írni, és így a marginális helyzetek és az ezekhez kapcsolódó személyes tapasztala-
tok megértéséhez – tudományos értelemben – érvényesebb adatgenerálási eljárás, mint 
más, a verbalitásra kizárólagosan építő kutatási módszerek.
23 Miközben a munkánkat leginkább az „ethnotheatre” területéhez lehet sorolni, bajban 
vagyunk az elnevezés magyar használatával. Az eredeti elnevezésben az „ethno” egy 
csoport, egy közösség belső jelentéseit színre vivő színházat jelent, viszont magyarul 
nagyon erősen az etnicitás kifejezésekre asszociálunk, mintha valamiféle etnikus színház 
megteremtése lenne az ambíciónk.
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 ► 1. Az elrugaszkodási pont

Kiinduló feltételek és előzetes döntések

Messzire vezetne, és ennek a tanulmánynak a kereteit bőven meghalad-
ja annak a pályázati konstrukciónak a bemutatása, amelyben egy ilyen 
munka egyáltalán létrejöhetett. A lényeg talán annyi, hogy a norvég 
finanszírozási mechanizmus keretén belül egy művészeti beavatkozá-
sokkal foglalkozó szakmai csoport már évekkel ezelőtt kidolgozott egy 
olyan keretet, amely a roma integrációt elősegítő művészeti programok 
megvalósítását volt hivatott lehetővé tenni elsősorban vidéki települé-
seken. Ilyen jellegű programoknak már volt előzménye Magyarorszá-
gon, ezek tapasztalatait integrálta a koncepció. A magyar és a norvég 
állam között kialakult államközi konfliktus miatt azonban – amely 
akkoriban sajtónyilvánosságot is kapott – csak 2016-ban írták ki azt a 
pályázatot, amelyben végül tíz, a művészeti eszközöket különböző mó-
don használó program tudott megvalósulni. E programok egyike volt 
a Sajátszínház24, amelynek része a SzívHANG fantázianévre keresztelt 
színházi projekt. 

A helyszín: Borsod, Szomolya

A pályázati kiírás alapján összesen 10 hónap állt rendelkezésünkre a 
teljes munka lebonyolítására, vagyis a helyi toborzásra, a résztvevők 
egyéni és csoportszintű felkészítésére a színházi munkában való részvé-
telre, a társulat felállítására, az anyaggyűjtésre, a forgatókönyv megírá-
sára, a színházi előadás létrehozására és bemutatására. A szűk időkeret 
azt követelte meg, hogy olyan helyszínt válasszunk, ahol eleve jó hely-
ismerettel rendelkezünk, ahol ismerjük a családokat, és a lokális viszo-
nyokat, amelyekbe beavatkozunk, ahol nagy bizonyossággal tudunk 
olyan ajánlatokat megfogalmazni, amelyek rímelnek a helyiek (akár 
még meg sem fogalmazott) igényeire, vágyaira, és feltételezhető, hogy 
saját kreativitásukkal rá tudnak csatlakozni ajánlatunkra. A helyszínvá-
lasztásban fontos volt az a szempont is, hogy segítségünkre tud lenni 

24 A teljes program részletes bemutatása: www.sajatszinhaz.org
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egy jól beágyazott és megbízható helyi partnerszervezet, amely ráadá-
sul motivált egy művészeti program implementációjában, és fantáziát 
lát benne akár a jövőre nézve is. Szomolyán már több mint 15 éve foly-
tatunk etnográfiai kutatásokat, és korábban már kísérleteztünk művé-
szeti beavatkozásokkal is.25 A faluban működik egy jól beágyazott szer-
vezet, amely az egri SZETA (Szegényeket Támogató Alap) szakmai 
támogatásával jött létre és fejlődött az elmúlt 10 évben. A SZOMARO 
élén egy mélyen elkötelezett, agilis, a helyi viszonyokon túllátó, hely-
ben ügyesen politizáló szomolyai roma asszony áll, aki elérte, hogy a 
szervezet számításba veendő tényezővé vált a faluban.

Az 1700 fős mereven hierarchizált faluban a lakosságnak körülbelül 
a 15%-a roma. A roma (magyar cigány/romungro) családok jó része év-
tizedek óta nagyon határozott igazodási stratégiákat követ egy olyan, 
egyre feudalisztikusabb módon működő környezetben, ahol a cigány-
ság egyértelműen faji különbséget jelent. Ez a régióban tipikusnak, ál-
talánosnak mondható működés, amelynek az a következménye, hogy 
egy cigány családba született ember számára nincs az életnek olyan 
szituációja, amikor úgymond eltekinthet származásától, nincs az élet-
történetének olyan momentuma, amit ne határozna meg a roma szár-
mazás. Az intézményi szituációkban – akár Szomolyán, akár a környe-
ző városokban – a kérdés, hogy vajon „azért történik-e mindez, azért 
viselkednek-e, azért bánnak-e így velem, mert cigány vagyok?” mindig 
jelen van, és egyénenként,  illetve családonként különböző, változatos 
és változó stratégiák vannak ennek   kezelésére.  

A téma: az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményei és a 
romák

A téma szempontjából a kiindulópontunk az volt, hogy az intézményi 
mikrohelyzetek olyan sűrű momentumok, amelyek láthatóvá teszik az ál-
lam működését, viszonyulását a problémákhoz és saját állampolgáraihoz, 
az adott esetben különböző társadalmi státusú állampolgáraihoz. Egy 
másik szempontból ezek az intézményi szituációk gyakran emberi sorso-

25 Az Új Néző közösségi színházi programnak (2010) Szomolya volt az egyik helyszíne.  
A szobor című színházi nevelési foglalkozásra és az azt kiegészítő művészetpedagógiai 
programra (2016) szomolyai fiatalok csoportja jött Budapestre.
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kat befolyásolnak, családok életét határozzák meg. Társadalmilag minél 
alávetettebb, minél marginalizáltabb helyzetben van egy egyén vagy egy 
család, annál jobban kiszolgáltatott az állami intézmények működésének. 
Annál jobban függ a szabályozásoktól, azok gyakorlati működésétől, az 
intézmények képviselőinek helyzetértelmezéseitől, hozzáállásától stb. Az 
élethelyzetüknél fogva az intézmények fokozott védelmére és támogatá-
sára szoruló emberek személyes történetei élesen rávilágítanak az intéz-
ményrendszer mindannyiunkat érintő diszfunkcióira, legyen szó oktatás-
ról, egészségügyről, munkaerőpiacról. Aktuális munkánk fókuszában az 
egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményei állnak, amelyekkel a 
legintenzívebben a gyerekszülés és -nevelés kapcsán találkoznak a roma 
családok, illetve a legközvetlenebbül a roma nők.

A résztvevők: „középkorú” roma nők

A faluban kialakult merev, rasszizált határvonal miatt Szomolyán 
egyelőre lehetetlennek tűnik egy olyan társulat létrehozása, amelyben 
a helyi roma és nem roma emberek közösen vesznek részt. A szomaró-
sok már a tervezésnél figyelmeztettek egy ilyen toborzás előre megjó-
solható, „szükségszerű” kudarcára. Ebben a különbségeket felnagyító, 
szegmentált társadalmi közegben annak is örülnünk kell, ha családi 
határvonalakat átívelően tudunk mozgósítani résztvevőket, és így sike-
rül társulatot építeni – szögezték le a realitásokat. 

Megértve a dinamikát, amelyben cigányságuk egyszerre össze is 
köti és el is választja egymástól a helyi „roma közösség” tagjait, a tár-
sulat létrehozása érdekében rá kellett mutatnunk egy olyan tapaszta-
latközösség és identitás lehetőségére, amely mentén egy rokonságtól 
független csoport szerveződhet. A nemi szerepekhez és a korosztályi 
hovatartozáshoz kapcsolódó közös tapasztalatok ilyennek tűntek.

Mivel az egészségügyi és szociális intézményekkel, amelyek tema-
tikus fókuszaink voltak, a gyerekek révén a nők állnak szorosabb kap-
csolatban, egy női csoport és egy abból kinövő női színtársulat létre-
jöttét kezdeményeztük. A „középkorúnak” számító 35−45 éves nők jó 
részének már felnőtt, családos gyerekei vannak. Életkoruk nemcsak 
bölcsességet jelent, hanem nagyobb függetlenséget is a férjüktől, gye-
rekeiktől. A korai gyerekvállalás miatt ráadásul e korosztály tagjai úgy 
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érzik, hogy valami kimaradt az életükből, belefáradtak a mindennapos 
fizikai munkába (többségük jelenleg közmunkásként dolgozik) és az 
asszonyi, családi teendőkbe. Ugyanakkor – bár vágynak másfajta el-
foglaltságra, újfajta szerepek kipróbálására – a kilépés a hétköznapok 
rutinjaiból elszántságot és erőfeszítést követel tőlük, a mindennapos 
gondok hátrahagyása sokszor lehetetlennek tűnik. Ráadásul legtöbb-
jük esetében a nyilvános szerepléshez kapcsolódó szégyenérzet, és a 
bizalmatlanság nagyon erős, ezek leküzdése komoly feladat.   

A cél: „hangadás”

A SzívHANG fantázianév – amely után a Szívhangok társulat is kapta 
az elnevezését – e nők szubjektív, személyes hangjára utal. Felidézi az 
egészségügyi kontextust, illetve az ebben a kontextusban anyaként meg-
élt drámai pillanatokat. Eszünkbe juttatja az anyává válásnak azt a ki-
tüntetett pillanatát, amikor a nő először meghallja a magzat szívhangját 
egy terhességi vizsgálaton. De éppúgy felidézi azokat a terhesség vagy 
a szülés alatt előálló drámai pillanatokat is, amikor a magzati szívhang 
ritmusának változása valamilyen problémát jelez. Eszünkbe jut ugyan-
akkor az orvosi műszer, amely a szív hangjának kihangosítására szolgál. 
Ez a műszer kifele is hallhatóvá teszi a szívdobogást, segítségével rögtön 
érzékelhető, ha probléma van, ha valamilyen komplikáció lép fel.

Célja szerint a művészeti beavatkozás az intézmények által befo-
lyásolt, meghatározott élettörténetek, anyaságtörténetek kimondását, 
megfogalmazását, feldolgozását, formába öntését, politikai kiáltvány-
nyá formálását segíti a társadalom perifériáján élő nők számára.

Az alkalmazott módszerek

Három egymástól jól elkülöníthető, de szervesen egymásra épülő sza-
kaszt határoztunk meg, amelyben a nők különböző körével, külön-
böző művészeti/művészetterápiás/művészetpedagógiai módszerek 
segítségével dolgozunk élettörténeti tapasztalataik artikulálásán, fel-
dolgozásán, közössé tételén.

Digitális történetmesélés: Az első szakaszban kétnapos műhelyek formá-
jában összesen 30 helyi nő készíthet digitális történetet négy csoport-
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ban, amelyben az egészségüggyel kapcsolatos személyes történeteiket 
fogalmazzák meg.  Ezt a módszert az 1990-es években dolgozta ki Joe 
Lambert vezetésével a Center for Digital Storytelling nevű művészeti 
csoport. Az eljárás ötvözi a történetmesélés klasszikus formáit az audio-
vizuális technológiával, és lehetőséget teremt bárkinek arra, hogy 2–5 
perc hosszúságú személyes videókat hozzon létre saját életének fontos 
témáiból. A videókon az alkotók a saját történeteiket maguk mond-
ják el, ezt a narrációt az általuk válogatott és szerkesztett képi és zenei 
anyag kíséri. Videóikat aztán közösségi vetítéseken mutathatják be, illet-
ve megoszthatják az interneten. A Sajátszínház programban a digitális 
történetmesélés egyszerre szolgál terápiás jellegű és pedagógiai, anyagy-
gyűjtési és kutatási célokat. Lanszki Anita, a digitális történetmesélés 
műhelyvezetője a helyi igényekhez igazítja a módszert, és képzést tart a 
SZOMARO munkatársainak, hogy létre tudjanak hozni egy helyi digi-
tális történetmesélés-műhelyt. A programban 30−40 nő készíti el a saját 
digitális történetét Egy meghatározó kórházi emlékem címmel.

Szociodráma: A videók készítői ezután döntenek, hogy csatlakoznak-e az 
induló szociodráma-csoporthoz. E csoport összesen 6 alkalommal talál-
kozott 2-2 napra. A szociodráma egy terápiás és vizsgálati eljárás, amely 
a mindennapi élethelyzetekben alakított társas szerepek és viszonyok feli-
dézését és elemzését teszi lehetővé a résztvevők számára, oly módon, hogy 
a hétköznapi helyzeteket és ezek alternatív változatait a dráma színpadán 
újrajátszhatják. A Jacob Levy Moreno által kidolgozott módszer kötődik 
a  Magyarországon beágyazottabb pszichodrámához és szociometriához. 
A szociodráma-játék felépítése és technikái nagy részben megegyeznek a 
pszichodrámáéval, azonban a dramatikus vizsgálódás fókusza különbö-
zik: míg a pszichodráma a protagonista előtérbe helyezésével egy-egy sze-
rep egyéni megéléseire és az egyén életét formáló  szerepkonfliktusokra 
koncentrál, addig a szociodráma a társadalmi szerepek közösségi erede-
tére, a csoportműködésre, a szerepkonfliktusok társadalmi következmé-
nyeire is koncentrál. A program szociodráma-foglalkozásait tartó Teszáry 
Judith egyébként nem húz merev határt a pszichodráma és a szociodráma 
közé, eljárását leginkább „pszicho-szociodrámaként” vagy „szocio-pszi-
chodrámaként” definiálja. A Sajátszínház programban a szociodráma 
egyszerre szolgál egyéni terápiás, csoport- és közösségépítő, valamint  
anyaggyűjtési és kutatási célokat.
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A színdarabépítés, vagyis a színházi műhely három hónapon keresztül 
tart. Havi 4-6 napot dolgoznak együtt az amatőr színészek a drama-
turggal (Gyulay Eszter), egy színésznővel (Sárosdi Lilla), a rendező-
vel (Romankovics Edit), a rendezőasszisztenssel (Háda Fruzsina) és a 
kutatóval. A színházi műhely a digitális történetmesélés és a szociod-
ráma-folyamatokra támaszkodik: az ezek során felszínre került törté-
netekből építkezik a színdarab, és az amatőr színészek is a műhelyek 
tagjai közül kerülnek ki. A történetek mentén kikristályosodik az előa-
dás pontosabb témája. A forgatókönyv első változata a próbafolyamat 
kezdetére összeáll. A forgatókönyv szükségszerűen szelektál a digitá-
lis történetmesélés és a szociodráma-műhelyben előkerült történetek 
között. A szelekciónak különböző szempontjai lehetnek: Az „egész-
ségügyi ellátórendszer és roma nők” kereten belül, milyen tematikus 
fókusz, kérdések, állásfoglalások mellett köteleződik el végül a darab, 
és ezt mely személyes történetek illusztrálják a leginkább? Milyen mű-
vészeti stílust, formákat választ a rendező, és ez mely történetek bemu-
tatásának kedvez? A műhelyek tagjai közül végül kik (mely történetek 
birtokosai) csatlakoznak a társulathoz? Mely történetek színrevitele 
biztonságos, komfortos az egyes szereplőknek? A próbafolyamat során 
a kezdeti forgatókönyv átalakul. A szerkezet szempontjából hiányzó 
jeleneteket a szereplők improvizációi alapján írja meg a dramaturg. A 
szereplők megfogalmazzák kritikai észrevételeiket az egyes jelenetek-
kel kapcsolatban (legyen szó akár bizonyos kifejezések használatáról, 
akár tartalmi kérdésekről), a dramaturg ezeket figyelembe véve átírja 
a problémásnak tűnő passzusokat. Bizonyos jelenetek megformálása 
nehézséget jelenthet az amatőr szereplőknek, a dramaturg ezeket is 
átalakítja. A forgatókönyv véglegesnek tekinthető szövege ebben a fo-
lyamatban jön létre, amely a színdarab nyilvános bemutatóival zárul.

A nyilvánosság

Az alapvetően zárt műhelymunka különböző mértékben és formában 
kap nyilvánosságot a folyamat során.

A szociodráma-műhely egy 12−15 fős zárt csoport, ahol a csoporttitok-
ra vonatkozó szabályok megfelelnek a terápiás csoportoknál szokásos 
előírásoknak, ajánlásoknak. A műhely során készített fotók nyilvános-
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ságra hozataláról egyesével döntenek a résztvevők, de nagyon kevés kép 
válik publikussá. A műhely során dokumentációs céllal készülő videókat 
a csoport vezetőjén, a kutató-asszisztensen, a csoporttagként részt vevő 
későbbi rendezőn kívül csak a dramaturg nézi meg. A szociodráma szín-
padán megjelenő történetek (drámák) közül csak azok és csak abban a 
formában kerülnek be az előadásba, amelyet a történet tulajdonosa is 
szeretne nyilvánossá tenni.  A nyilvánosság számára a szociodráma-mű-
helyről egy néhány perces, a módszert bemutató videospot készül.

A digitális történetmesélés-műhelyekben alkalmanként más-más 
résztvevők készítik el filmjeiket. A munka maga itt is zárt csoportban 
zajlik, és vonatkozik rá a csoporttitok, ugyanakkor az elkészült digitá-
lis történetek nyilvánossá válhatnak, amennyiben alkotójuk hozzájárul 
ehhez. A nyilvánosságnak különböző léptékét választhatják, a helyi 
vetítéstől a program honlapjára feltöltött, bárki számára hozzáférhető 
videókig. Helyi szűk körű vetítéseket minden műhelyalkalom után ren-
dezünk. A műhely zárásaként pedig a mezőkövesdi művelődési házban 
tartunk egy nyilvános vetítést a filmekből.

A színházi előadást egy zárt próbafolyamatban, de már egyértel-
műen szélesebb közönség számára készíti az amatőr színészekből és a 
profi színházi szakemberekből álló társulat.

A szomolyai roma nők élethelyzetének, tapasztalatainak, története-
inek nyilvános megfogalmazása különböző formákban történik meg 
a folyamat során, egyfajta fokozatosságot követve.  E folyamat vége a 
három színházi előadás: (1) a saját falujukban, ahol elsősorban a helyi 
roma közönség részvételére számítunk, (2) a település szomszédságá-
ban lévő város (Eger) egyetemén, aminek küszöbét se nekik, se gyere-
keiknek esélyük sincs átlépni, és ahol a hallgatókból álló közönségre 
úgy tekintünk, mint a helyi intézmények jövendőbeli dolgozóira, (3) 
egy elismert budapesti játszóhelyen, a Trafóban, ahol a témára érzé-
keny, a társadalmi színház újszerű lehetőségeire kíváncsi értelmiségi 
közönség  nézi meg az előadást.

A nyilvánosság mint téma egyébként a nők pozíciójából adódó 
szégyenérzet és a hangadás ambíciója között fennálló feszültség miatt  
központi kérdésként jelenik meg a teljes folyamat során.

Ezen előzetes elgondolásokkal indult el a munka egy olyan „ver-
batim színház” létrehozásának céljával, amelyben nincs arra szükség, 
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hogy profi színészek utánozzák, helyettesítsék a civileket és idézzék, 
kihangosítsák történeteiket. Ehelyett egy professzionális stáb támoga-
tásával e nők maguk válnak képessé saját perspektívájuk megjeleníté-
sére, igazságaik nyilvános megfogalmazására, képviseletére. E támo-
gatás alatt egyrészt a folyamat terápiás aspektusát értjük. Ez lehetővé 
teszi a pszichés felkészülést, elsősorban a traumatikus élettörténeti 
események átdolgozását a műhelymunkák során. A támogatás másik 
része a műhelyekben folyó közösségépítő munka. Ennek révén a nők 
fokozatosan felismerik tapasztalati közösségüket, és képessé válnak 
korábbi viszonyaikat átalakítva, egy közös célért dolgozó teamként, 
társulatként működni. A támogatás harmadik formája az önartikuláció 
segítése: vagyis olyan kifejezési és reprezentációs formák elérhetővé, 
elsajátíthatóvá tétele és begyakorlása, amelyek segítik a tapasztalatok 
megformálását, keretezését, közérthetővé tételét. Mind a szociodrá-
ma-játék, a digitális történet és a színházi előadás az önartikulációt se-
gítő formák, amelyeknek megvannak a maguk sajátos eszközei, műfaji 
szabályai. A műfaji keretek nyújtotta lehetőségeken belül azonban a 
folyamat során dől el, kristályosodik ki, hogy melyek azok a történetek, 
amelyek megjeleníthetőek, milyen eszközökkel, miképp keretezve, ho-
gyan illeszkedve a megjelenő további elbeszélésekhez. 

 ► 2. A folyamat

A hangadás vagy önartikuláció szempontjából a folyamatot két jól el-
különíthető szakaszra lehet bontani.  

A történetek felszínre hozása, artikuláció – az anyaggyűjtés fázisa

A digitális történetmesélés és a szociodráma-műhely jelenti az első 
részt. E hat hónapig tartó munkafázisban a kihívás az volt, hogy ki-ki 
egyéni tapasztalatait, történeteit a saját maga számára megfogalmazza, 
illetve meg tudja, meg merje osztani azokat egy szűkebb csoportban. E 
szakasz jelentősége a színházi forgatókönyv szempontjából az anyagy-
gyűjtés, a történetek „előbányászása” volt.

Míg a digitális történetmesélés-műhelyen szigorúbban tartottuk 
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magunkat az egészségügy témához és az elkészült történetek 95%-a 
valóban egészségügyi intézményekkel való találkozásokat dolgozott 
fel, addig a szociodráma-játékok tematikusan sokkal szerteágazóbbak 
voltak. Ez következik a két módszertan különbségéből, illetve a prog-
ramban betöltött eltérő szerepükből is.

A digitális történetmesélés alapvetése az, hogy a megadott téma va-
lójában apropó arra, hogy a résztvevők a számukra fontos, „valódi té-
májukat” megfogalmazzák, egyfajta katalizálója a történetmesélésnek.  
Például Renáta nagy valószínűséggel akkor is a másfél évesen elvesz-
tett kislányáról készített volna filmet, ha a téma nem „egy meghatározó 
kórházi esemény az életemben”. Neki ez volt a története. Rita Döntés 
című filmje arról szól, hogy az orvosi tanács ellenére, hogyan „szökött” 
el a kórházból, nehogy megcsászározzák. Ha nem a „kórházi történet” 
a téma, Rita valószínűleg akkor is egy olyan történetet mesél, amelyben 
egy intézményektől függetlenül, intézményekkel szemben hozott hatá-
rozott döntésének köszönheti a „túlélést”. Ez pedig az ő témája.

A szociodráma-játék azonban kevésbé témából, inkább közösen fel-
ismert csoportállapotból, csoporthangulatból, érzelmi viszonyulásokból 
indítható el, ami azután megtalálja a tárgyát, témáját.  A szociodráma 
terápiás ereje éppen abban van, hogy a résztvevők azt élhetik meg, hogy 
a játékok belőlük indultak, semmilyen feladatnak nem kellett megfelel-
ni, pontosan az és úgy került a színpadra, ahogy az „belőlük jött”, a sa-
ját érzéseiket, helyzetüket, viszonyulásaikat látják viszont a színpadon. 
Ugyanazt élik át, mint a való életben, csak ezúttal a szerep és pozíciócse-
rék révén lehetőségük nyílik több szempontból ránézni a valóságukra, 
és abban a saját helyzetükre. Összesen két olyan szociodrámanap volt (a 
tízből), amikor expliciten az egészségügy volt a csoport témája.

A digitális történetmesélés és a szociodráma-műhelyek során a kö-
vetkező, igen szerteágazó jelenségek kerültek elő az egészségügy témá-
jában: érthetetlen okokból elvesztett vagy a szülés során károsodáso-
kat szenvedett kisbabák, félrediagnosztizált betegségek, pénz híján ki 
nem váltott gyógyszerek, kisgyerekkortól lábon kihordott betegségek, 
a fizikai munkában gyorsan megöregedő testek, rossz minőségű ételek, 
cigaretta, a háziorvos, aki meg sem vizsgál, és akinek be kell mutatni 
a kiváltott gyógyszert, hogy igazolást adjon, a védőnő, aki az iskola 
folyosóján állítja sorba a gyerekeket, hogy átnézze a fejüket, a mező-
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kövesdi rendelőintézet, az egri és a miskolci kórházak gyakran lekeze-
lő, cinikus vagy csak elérhetetlen orvosai, a szülésnél magukra hagyott 
kismamák, félreérthető és félreérthetetlen megjegyzések, a hálapénz, 
amire rámegy egy családtag teljes havi nyugdíja, de az orvos mégis 
kevesli, a kórházi látogatásokban végleg elszegényedő család, a kór-
házból kidobott látogatók, a „betelt” anyaszállások, a megalázkodás, 
a saját felelősségre hazabuszozó vagy hazagyalogló kismamák és bete-
gek, egy-egy őrangyalszerűen előbukkanó főorvos, aki megnyugtatóan 
szól, emberségesen viselkedik, megfejthetetlen kórházi zárójelentések, 
diagnózisok, soha el nem ismert, gyakran végzetes következményekkel 
járó műhibák, hanyagságok, fertőzés, el sem indított panasztételi eljá-
rások,  megnyerhetetlen perek, tudtuk nélkül meddősített nők.

A szociodráma-műhely további alkalmainak játékait 4 tematikus 
csoportba sorolhatjuk:

1. Egyéni történeteket feldolgozó, protagonista (pszicho-szociod-
ráma) játékok. 

2. Egyéb (nem egészségügyi) intézményi helyzeteket feldolgozó 
játékok: iskola, nevelőotthon, közmunka, bíróság, ÉMÁSZ.

3. A falubeli roma – nem roma („cigány”–„magyar”) viszonyt fel-
dolgozó játékok.

4. Csoportdinamikai játékok a bizalom és a szégyen témájában.

E témákat nem a vezető kezdeményezte, hanem az ülések alkalmával 
a csoport „termelte ki” őket. E játékok segítettek feldolgozni bizonyos 
egyéni traumatikus és egyben szégyenteli életeseményeket, amelyek 
mind a női kiszolgáltatottságukhoz és megalázásukhoz kapcsolódtak 
(egy bántalmazó apához, a családot elhagyó férjhez, az évtizedekig tartó 
bántalmazó házastársi kapcsolathoz), illetve segítettek felvállalni ezeket 
az élettörténet részeként. Másrészt ezek a játékok segítettek abban, hogy 
azokat a jogos haragokat, dühöket és az ezek kiadatlanságából adódó fo-
lyamatos feszültséget (az ő szavaikkal „ideget”), amelyeket a hétközna-
pi igazságtalanságok elszenvedése okoz, formába öntsék. Bár e játékok 
sokszor látszólag elvittek a tematikus fókusztól, mégis nagy szükség volt 
rájuk, és nem csak terápiás vagy csapatépítési jelentőségük miatt.

(1) Például Ilonka és Rita egy szociodráma-műhely alkalommal le-
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zajlott protagonista játéka felhívta a figyelmet az intézményekhez való 
gyökeresen különböző egyéni viszonyulások élettörténeti okaira és kö-
vetkezményeire. Míg Ilonka kisgyerekkorától nevelőotthonban volt, a 
vele nagyjából egyidős, szintén a negyvenes évei végén járó Ritát nem 
vették állami gondozásba, hanem egy rendkívül elhanyagoló család-
ban, sok testvérével együtt nevelkedett Sály cigánytelepén, egészen 9 
éves koráig, amikor abbahagyva az iskolát is, elszökött otthonról és a 
környező településeket járva, rokonoknál húzta meg magát.  Ilonka az 
intézetből kijárta a nyolc általánost, majd szakmát tanult. Azóta is jól 
megtalálja a hangot az intézmények képviselőivel, akiket nem fél felke-
resni, akik kooperáló partnert látnak benne, és a lehetőségeikhez mér-
ten segítik.  Ezzel szemben Rita csak a személyes kapcsolatokban bízik, 
ha teheti, a lehető legtávolabb tartja magát az intézményektől, a saját 
útját járja, ha kapcsolatba kerül bármely intézménnyel, abból előbb-
utóbb konfliktus lesz, és Rita megerősödik abban, hogy csak magára 
számíthat, és csak a család létezik. A játékoknak ez a csoportja felhívja 
a figyelmet az intézményi találkozások élettörténeti aspektusaira, meg-
mutatja e találkozások élettörténeti jelentőségét.

(2) A más intézményi színtereken, nem az egészségügyben játszódó 
drámák kirajzolják azt a mozgásteret, amelyben ezek a nők a hétköz-
napjaikat élik. A játékokban a közmunka intézménye több formában 
is előkerült, mivel a mindennapjaikat aktuálisan ez határozta meg. Ez 
az éhbérért, gyakorlatilag munkavállalói jogok nélkül végzett munka a 
fegyelmezés és a helyi hierarchia fenntartásának eszközeként működik 
a faluban. A téli időszakban a roma nők alkalmas munkaruha, védőfel-
szerelés és a szükséges eszközök nélkül az erdőre jártak fát kitermelni. 
Közvetlen főnökük a polgármester.  A szociodráma-csoport tagjainak 
nagy része egy közmunkabrigád tagja, ami egyfajta, legalább ideiglenes 
sorsközösséget (amit ők „rabszolgasorsnak” hívnak) teremt közöttük. A 
közmunka témában több játék is született, amelyek közül a legösszetet-
tebb Julis esetét vizsgálta, aki egy konfliktushelyzetben a polgármester-
rel földhöz vágott egy kapát, és ennek súlyos következményei lettek.

Ezek a játékok azon túl, hogy segítenek kezelni a mindennapos meg-
aláztatásból származó folyamatos feszültséget, a téma szempontjából 
is relevanciával bírtak. Testközelbe hozták például, hogy a résztvevők 
pszichés és fizikai állapotát hogyan határozza meg a rettenetes körülmé-
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nyek között végzett munka. Ezenkívül e játékokból a háziorvos a falusi 
hierarchiában betöltött szerepe is kirajzolódott.  Láthatóvá vált, hogy a 
háziorvos, akinek nyilvánvalóan érzékelnie kell az asszonyok egészségi 
állapotát, és tud nehéz anyagi körülményeikről is, az egészségügyi té-
nyezőkön kívül milyen egyéb szempontokat vesz figyelembe páciensei 
állapotának megítélésekor (a polgármesteri utasítások a táppénzzel kap-
csolatban, a hálapénz). Az egyik szociodráma-játék egy olyan fantázia-
helyzetet vitt színre, amikor az orvos beszámol a polgármesternek a téli 
fagyban az erdőn dolgozó közmunkásnők állapotáról. A polgármester 
hajthatatlan, az orvos az egymásnak feszülő szakmai elvárások és a falu-
beli státusához kötődő elvárások közül az előbbit adja fel.

E különböző intézményi színtereken (közszolgáltatók, szociális ellátó-
rendszer igazságszolgáltatás stb.) játszódó drámák kirajzolják azt a fegyel-
mező és fenyegető intézményi közeget, amelyek sorába az egészségügy is 
illeszkedik, és amelyek meghatározzák e nők élethelyzeteinek alakulását.

(3) A „cigány−magyar” viszonyt tematizáló csoportjátékokat azok 
a történetek hívták életre, amelyek azt állították, a cigányságuk volt a 
meghatározó az intézményi és hétköznapi helyzetek alakulásában. A 
csoportjáték azt hivatott kibontani, hogy mit is jelent ez a cigányság: 
alacsonyabb társadalmi státuszt, iskolázatlanságot, etnikai, netán faji 
különbséget? Milyen társadalmi pozíciókból hozzák létre az emberek a 
cigány − nem cigány különbséget és milyen jelentéseket társítanak a ci-
gánysághoz? A csoportjátékban az asszonyok három társadalmi pozíciót 
tesznek ki a színpadra: a romákat/cigányokat (váltogatják a megneve-
zést), a „cigánygyűlölő magyarokat” és a „cigányszerető magyarokat”. 

A történetek elrendezése, az önreprezentáció – a szelekció és a „rit-
kítás” fázisa

A program második szakaszában a színházi műhely munkája folyt. 
Ezen időszak jelentősége témánk szempontjából az, hogy az anyagy-
gyűjtés során keletkezett temérdek mennyiségű dokumentumból (a 
digitális történetek és a műhelyek videodokumentációja) kialakul az 
előadás szűkebb témája és az ezt a témát dramatikusan feldolgozó for-
gatókönyv.  Ennek menete nagy vonalakban a következő:
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• Hosszas egyeztetést követően (először a szakmai stábon belül, 
majd az asszonyokkal is) megszületik a rendezői alapkoncepció: 
a kerettörténet és egy előzetes jelenetsorrend. 

• A koncepció figyelembe vételével és tovább cizellálásával a dra-
maturg és a kutató közösen tesznek le egy első szövegjavaslatot. 
A jelenetek reprodukálják a szociodráma-játékokban eljátszott, a 
digitális történetekben elmondott helyzeteket. A szövegek 98%-
a szó szerinti idézet.

• Jelenetenként haladva, a nők igényeit és színházi szempontokat 
figyelembe véve, a dramaturg és a kutató átdolgozza a forgató-
könyvet. 

• A hiányzó jeleneteket vagy jelenetrészeket színházi improvizá-
ciók segítségével pótolják. A dramaturg az improvizációk szö-
vegén a korábbi anyagokhoz hasonlóan dolgozik, meghagyva a 
szó szerinti idézeteket.

• A színházi próbák során a jelenetek szövege kisebb-nagyobb 
mértékben átalakul. Minden jelenet részben improvizatív ma-
rad, csak a tematikus megkötésekhez és néhány fix fordulathoz 
kell feltétlenül ragaszkodnia a játszóknak.

Az előadás szűkebb témája és a végleges forgatókönyv egy szelekci-
ós folyamatban jött létre, amelyet a következő szempontok és paramé-
terek határoztak meg:

(1) Az anyaggyűjtési szakaszból egyáltalán rendelkezésre álló tör-
ténetek. Vagyis a két korábbi műhelyből származó, fentebb rész-
letesen is bemutatott anyagok: a szociodráma videodokumentáci-
ója és a digitális történetek.

(2) A társulat összetétele: A társulatba bekerült nők közül öten 
(Noémi, Anita, Ilonka, Julis, Rita) egy korosztályhoz tartoznak. 
A hetvenes években születtek. A nyolcvanas évek végén, a kilenc-
venes években lettek szülők, 2010 után születtek unokáik. Mind-
egyiküknek legalább három gyereke van.  A társulat tagjainak a 
fele Szomolyán született, a másik fele házasság révén, tizenéve-
sen került Szomolyára. Ketten élnek külön a férjüktől, a többiek 

Sajátszínház: SzívHANG 



110

házasságban azzal a férfival, akivel tizenévesen összeházasodtak, 
és akitől a gyerekeik is vannak. Ketten nőttek fel intézetben. Né-
hányan közülük szereztek valamilyen szakmát, de a legtöbbjük-
nek 8 osztály végzettsége van (Ritának csak kettő). Gyakorlati-
lag soha nem dolgoztak Szomolyán kívül. A faluban mindig is 
fizikai munkát végeztek (napszám, közmunka). A legfontosabb 
szerepük, hogy feleségek és anyák. A társulatba bekerült egy, az 
asszonyoknál fiatalabb, 30 éves lány is, Zsani, aki szintén szomo-
lyai és több asszonnyal is rokonságban áll. Neki nincs gyereke, 
több szakmát is szerzett, érettségi előtt áll, egy nem roma férfival 
él együtt Egerben, a program idején a SZOMARO munkatársa. 
A társulat összetétele szelekciós szempontként úgy érvényesült, 
hogy az előadásba csak a játszók saját történetei kerültek be. Az 
előadásban ezért az anyaként szerzett női tapasztalatok, a speciá-
lis korosztályi tapasztalatok, és a nők társadalmi státusukhoz köt-
hető tapasztalatai jelennek meg. Sárosdi Lilla színésznő szintén 
tagja a társulatnak, az ő saját, személyes történetéből csak igen 
kevés jelenik meg.

(3) A társulat tagjainak és a helyi roma közösség egészének védel-
me: Bár az előadásnak a hangadás volt az egyik legfontosabb cél-
ja, a szomolyai hierarchikus viszonyok firtatása, illetve a rasszista 
társadalmi környezet direkt bemutatása olyan helyzetbe hozta 
volna az asszonyokat, amiért nem tudtunk felelősséget vállalni. 
A közmunkával, a háziorvossal  és a cigány−magyar viszonnyal 
kapcsolatos történetek, helyzetek közül egy sem került be az előa-
dásba emiatt a szempont miatt.

(4) A játszók egyéni és közös igényei, elvárásai: A játszók több-
ségének explicit igénye az volt, hogy ne a „cigányságról” szóljon 
az előadás. Külön tanulmányt érdemelne annak a félnapos vitá-
nak az elemzése, amely a színházi (reprezentációs) szakasz ele-
jén bontakozott ki arról, hogy mi az, ami a színpadra kerülhet 
(volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, semmi), vagy mi az, amivel 
a játszók csak leszégyenítik magukat (néha úgy tűnt, minden). 
Mindeközben megfogalmazódott az is, hogy az előadásnak az 
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igazságról kell szólnia, sőt, hogy a történeteket pontosan úgy kell 
bemutatni, ahogy a valóságban voltak. Mind az esztétikai (ruha, 
zene, beszédstílus), mind a tematikus elvárások lényege az volt, 
hogy az előadás ne legyen „túl cigányos”, ha ezalatt egyénenként 
különböző dolgokat értettek is. Szelekciós szempontként ez azt 
jelentette, hogy szereplőről szereplőre haladva végigvettük, hogy 
kinek-kinek mi a szégyenteli a saját eredeti szociodrámás történe-
téből, és vagy teljesen kihagytuk, vagy némileg „finomítottuk”, 
vagy más szájába adtuk azt. Bár hozzá kell tenni, hogy a finomítá-
sok „visszadurvultak” és a történetek végül visszakerültek eredeti 
tulajdonosukhoz a próbafolyamat során. Az is fontos tapasztalat 
volt, hogy ez az egész „cigányságszégyen” problematika kifejezet-
ten a szomolyai előadás kapcsán merült fel, és az asszonyok hang-
súlyozták, hogy ők Egerben és a Trafóban sokkal szabadabban 
felvállalják a történeteiket. Van is az előadásnak egy jelenete (az 
anyaszálló), aminek kétféle változata született meg, az egyik kife-
jezetten a szomolyai előadásra.

(5) Társadalomkritikai ambíció: Ez az ambíció az alkotók, a stáb 
tagjai felől jön, és kapcsolódik a nők védelméhez is. Egy társada-
lomkritikai keretben ugyanis a roma nők személyes történeteinek 
színrevitele véletlenül sem a kuriozitás mutogatását jelenti (szoci-
álpornográfia), hanem egy közügy személyes következményeinek 
alanyi felmutatásait. A néző nem a privát szféra kukkolója, hanem 
egy társadalmi, politikai projekt részese, amelyben felhívják a fi-
gyelmét olyan rendszerszintű problémákra, amelyeket privilegi-
zált pozíciója miatt nem, vagy másképp érzékel. Szelekciós szem-
pontként ez az elv úgy működik, hogy akár a legszemélyesebbnek 
tűnő, vagy legintimebb családi helyzetről szóló történetek is be-
kerülhetnek az előadásba (amennyiben ezt a történet birtokosa is 
szeretné), de ezek sosem önmagukban kell megjelenjenek, hanem 
mindig ki kell rajzolódjanak körülöttük azok a direkt vagy indi-
rekt kényszerek, normák, azok a társadalmi szituációk, amelyekbe  
illeszkednek.

(6) Törekvés dokumentumszínházi előadás létrehozására. Nem 
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klasszikus dokumentumszínházról van szó, hanem az „ethnot-
heatre” műfajába sorolható előadás létrehozása a cél. Ez a szem-
pont nem a meglévő anyag szelektálásában segít, hanem egy 
olyan elvárást épít be a forgatókönyv megírásába, hogy ameny-
nyire lehetséges, a szövegkönyv ne használjon semmilyen egyéb 
vendégszöveget, hanem kizárólag a nőktől származó anyagból 
dolgozzon, csak eredeti történeteket használjon, amelyeknek a 
szóhasználatán sem változtat. Az előadás így vállaltan egy vidéki 
roma női (egyben korosztályi) perspektívából szól. 

(7) Az eredeti téma megtartása: az (egészségügyi) intézmények 
és a roma nők. E téma kijelölése alapvetően meghatározta, hogy 
egyáltalán milyen történetek kerültek elő, illetve hogy az első 
körben az ebbe a témába nem illő mely történeteket hagyhatjuk 
el. Az egészségügyi témájú történetek tanulmányozása vezetett 
ahhoz a belátáshoz, hogy a kórházi helyzetek önmagukban nem 
érdekesek, hanem akkor válnak jelentéstelivé, ha felismerjük hatá-
saikat, következményeiket egy-egy ember élettörténetére. Mivel a 
nők jelentős részének történetei anyaszerepben átélt egészségügyi 
helyzeteket tematizáltak, kézenfekvő döntésnek tűnt, hogy az 
anyaság, az anyaszerep intézményi konstrukciójának témája ke-
rül a fókuszba. Amennyiben viszont erre a problematikára fóku-
szálunk, nem értelmes szigorúan az egészségügynél maradnunk, 
hanem bővítenünk kell az intézmények körét, és be kell emelnünk 
a nők védőnői ellátással, gyámügyi védelembe vételről, korai is-
kolaelhagyással, pártfogó felügyelettel kapcsolatos intézményi 
tapasztalatait.

(8) Reagálás mindhárom játszóhely különböző közönségének 
ízlésére, tematikus és esztétikai elvárásaira: A különböző játszó-
helyek feltételezett elvárásai hatottak a forgatókönyv szövegére. 
A szomolyai (többségi) feltételezett elvárás egy kulturált, lehető-
leg szórakoztató, operett- vagy népi műfajú előadás színrevitele 
lett volna, ami teljesen törli a cigányság tapasztalatainak megje-
lenítését, és csak annyiban „cigányos”, hogy roma nők állnak a 
színpadon, de ők is azért, hogy bebizonyítsák, képesek másra is, 
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mint egyébként. Ehhez képest a Trafó közönsége épp ezekre a 
tapasztalatokra lenne kíváncsi testközelből. A forgatókönyv végül 
a kerettörténettel (Regina születésnapjának megünneplésére jött 
össze a család és ennek konyhai előkészületeit végzik az asszony 
rokonai) igyekezett reagálni a helyi elvárásokra. A Trafó közönsé-
ge pedig úgy találkozhat a számára talán idegen, „egzotikus” ta-
pasztalatokkal, hogy közben rákérdez arra az általa is fenntartott 
szisztémára, amiben igenis, testközelben vannak e nők történetei.
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ÉLJEN SOKÁ REGINA
 

A szomolyai nők saját történetei alapján írta: Gyulay Eszter és Horváth Kata 

SZEREPLŐK

rEGina, 50 éves RENÁTA
bEa, Regina lánya VALI
Liza, Regina lánya ZSANI
szabina, Regina testvére RITA
móniKa, Regina testvére NOÉMI
csiLLa, Regina testvére ANITA
EriKa, Regina unokatestvére ILONKA
mari, Regina unokatestvére JULISKA
LiLLa, színésznő, Regina barátnője LILLA

Helyszín: konyha

KEZDÉS

Zajlik az élet a konyhában, mialatt a nézők bevonulnak és elfoglalják a helyüket.  
Regina egy „másik térben és időben” énekel, dúdol.

rEGina ELső daLa: Fekete bánat...

Az asszonyok csevegnek, nevetgélnek, pakolnak, törülgetnek. Mónika, Csilla és Sza-
bina a húsleves körül, kóstolgatják, megsózzák, nézegetik, hogy készen van-e. Mire a 
nézők nagy része bevonul, leveszik a levest a tűzhelyről, felteszik a vizet a krumplinak. 
Az asszonyok leülnek, elkezdik pucolni a krumplit. Regina abbahagyja a dúdolást, és 
ruhájának anyagából elkezdi készíteni az első babát.      

1. Készülődés

Gyulay Eszter, Horváth Kata
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bEa: Mit csinálunk mi itt?
csiLLa: Most normálisak vagyunk? De tényleg?
szabina: Magam is csodálkozom, hogy még itt vagyok.
móniKa: Itt ülünk az egészen, oszt a krumplit pucoljuk. 
LiLLa: Ti hogy vágjátok a krumplit?
szabina: Én kockára.
bEa: Ez a kés olyan, mint a bot.
LiLLa: Ekkorára-e?
EriKa: Lillácska négyfele.
csiLLa: Igy hosszúra is lehet. 
szabina: Haladjál má, jön nemsoká!
LiLLa: De most akkor, hogy legyen? Ők kockázzák.
mari: Nem mindegy az, csak együk má!
bEa: (Erikához) Te meg miért nem pucolsz?
EriKa: Én iszok, hagyjál már engem békén!
szabina: Vigyázz, nagyon erős, meg ne fújjál!
LiLLa: Nemsokára jön a torta.
csiLLa: Hogy fog örülni Regina!
móniKa: Ozt belegondoltál már, hogy mibe fog ez kerülni…? Meg 
 hogy jönnek-e annyi ember, akit meghívtatok? 
csiLLa: Azt mondják, nem lesznek, azt tele lesz a ház!
szabina: Tudjátok, hogy milyenek a romák!
LiLLa: El fognak jönni, higgyétek el! Egyszer 50 éves, nem? 
szabina: Rendes tőled, Lillácska, hogy így megszervezted ezt az 
 ünnepséget. Nekem biztosan nem lesz ilyen. 
bEa: Nem mindegyik cigány éli meg az 50-et!
mari: Hát! Nem éljük meg!
EriKa: Isten éltesse a testvéremet sokáig!
csiLLa: Te, Lilla, azt szeretném megkérdezni, hogy a testvérein és a 
 gyerekein kívül hívtál-e meg valakit?
LiLLa: A faluból is hívtam, mert ott is sokan szeretik Reginát! Na
 gyon sok mindenkit meghívtam! Képzeljétek el, még 
 pestieket is!
móniKa: Sok gádzsót, mi?
csiLLa: (Mónikának) Te semminek nem tudsz örülni!

Éljen soká Regina!
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móniKa: Mindig eljön ide közénk, befurakodik. Hiába, megöltök se 
 bírom! Állandóan lejön ide, filmeket készítenek, ők a 
 sztárok, ozt játsszák nekünk itt a nagy valakit!
LiLLa: Neked is fontos, hogy a testvérednek is legyen születésnapja!
szabina: Hát!
móniKa: Nem is azt mondom! Hát rendesen kifordítgassa ez a lyány 
 a szavunkat!
csiLLa: Fel kéne hívni Ricsit, hogy merre vannak?
móniKa: Szólj ennek a magyar lyánynak, úgyis van pénz a telefonján!
csiLLa: (Lillának) Hívd már, Lilla, légy szíves, nincs a telefonomon pénz. 
LiLLa: Persze! (Lilla telefont nyújtana Csillának.)
csiLLa: (Beához) Beszélj vele, Bea, a te testvéred!
bEa: (telefonál) Halló, Ricsi! Bea vagyok! Hol vagytok már? 
 Micsoda? Elment? … Beszéltél az orvossal? Saját felelősség-
 re? És hol van? Menj utána, ozt keressed meg! Jó! Hivjá! 
 (Leteszi a telefont. A többiekhez szól.) Szerintem elkerülték egy-
 mást. Mire Ricsi odaért, már nem volt ott!
csiLLa: De hát hol van akkor?
móniKa: Ozt elment Ricsivel a Liza is?
EriKa: Tényleg hol van az a lyány? Egész nap nem is látni.
csiLLa: Mit tudjam én? Csak festi magát mindég! Én nem tudom, 
 kire ütött az az egy jány! Na, Liza várjál, adok én neked!
bEa: Dolgozik!
szabina:  Na, a titkárnő! Elkésik az anyja születésnapjáról!

Liza belép, csak Beának ad puszit.

Liza: Sziasztok!
EriKa: Na, né má Liza!
bEa: Szia!
szabina: Hol voltál, te?
Liza: Dolgom volt. Mi lesz a menü? Készen van már?
bEa: Húsleves. 
csiLLa: Meg petrezselymes krumpli.
EriKa: És rántott szelet.
Liza: Nem szeretem.
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szabina: Nem is neked kell szeretni! Anyádnak csináljuk!
Liza: Szóljatok, ha kell valami?! Elmegyek átöltözni.
móniKa: Nem kell, hogy szóljanak! Gyere, álljál ide, azt vegyél 
 hasznát magadnak!
Liza: (Beához) Ozt anyu hol van? Mikor jönnek?
szabina: Hát még nem tudni a!
Liza: Elindultak már? Ricsit hívtad?
bEa: Hívtam, de elkerülték egymást.
Liza: Mi? De hogy?
móniKa: Inkább mentél volna Ricsivel te is!
Liza: Hát de most mi van anyuval akkor?
szabina: Jön már, minden el van készülve. Csak őt várjuk már!
csiLLa: Eljött a kórházból maga. Nem bírta kivárni, míg érte megyünk.
Liza: És most hol van? 
szabina: Már jön ide biztosan!
LiLLa: De ki tudja, milyen állapotban van? 
EriKa: Elindult. Ott áll, ki tudja, hol? Meg van-e nála pénz is?
Liza: Én felhívom Ricsit!
bEa: Már utánament kocsival, hív, ha megtalálta!
Liza: De tiszta gyenge, nehogy elinduljon gyalog! 
csiLLa: Lillácska, add ide a telefonod, légy szíves!
móniKa: Képes és még hazagyalogol!

Liza próbál telefonálni.

EriKa: Igyunk egyet inkább! A Regina születésnapjára!
móniKa: Én, ha iszok, szaladtok!
szabina: Erika, te meg ne igyál már annyit!
csiLLa: Mire jön a testvéred, már nem leszel normális!
bEa: Tiszta szégyen lesz, mire ideér, már részeg leszel!
móniKa: Mindegy, csajok, az a lényeg, hogy ő jól érezze magát!
EriKa: Jól is érzem magam, Regina annak örül! És én az egészségé-
 re iszok! Meg amúgy is engem szeret a legjobban! 
szabina: Hát, de miért mondol ilyet?
EriKa: Mert ismerlek benneteket! Kétszínűek vagytok! Te is két-
 színű vagy! Állandóan kibeszélitek a háta mögött, mikor 
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 tudjátok nagyon, hogy testvérek vagytok, neked anyád. 
 Hogy nem fogadta el Gergőt, az már más dolog. Az, hogy 
 nem mentél iskolába, az meg a te dolgod volt. Ő csak a jót 
 akarta nektek! Úgyhogy egészségünkre!
Liza: Ki van kapcsolva.
szabina: Le van merülve a telefonja a gyereknek.
móniKa: Hogy lehet így szervezkedni? Nem tudjátok, hogy hol van, 
 ozt beleköltekeztetek! Utolsó pénzt beleraktátok.
LiLLa: Hát én bíztam.
móniKa: Mibe bíztál?
LiLLa: A Ricsibe!
mari: Ozt akkor most elmarad?
móniKa: Ne aggódj, Marikám, nem marad el!
csiLLa: Regina mindig ilyen volt! Emlékszel, mikor Lizával elszökött?
bEa: Milyen önfejű volt! Saját felelősségére hazajött a kórház-
 ból. Nem bízott az orvosokba, ő saját magába bízott. 

Bea magához vesz egy babát, és így a következő jelenetet már, mint Regina játssza.

2. Szökés a kórházból

Digitális történet indul: „36 hetes terhes voltam, lepénylevállásom lett. Elvitt a men-
tő Miskolcra. 4 napig bent feküdtem a kórházban. Nem csináltak velem semmit. Szü-
lőszobán voltam. 4. nap jöttek az orvosok. Voltak vagy tízen. Körülfogtak, hogy most mi 
van? Azt hittem, hogy a gyerekemmel baj van. Meg voltam lepődve, meg voltam rémül-
ve, hogy hirtelen mennyi orvos lett. Három férfi beszélgetett, aztán elmentek. Kérdez-
tem a nővért, hogy baj van a gyerekemmel? Nem, azt mondja, csak annyi, hogy holnap 
reggel magát meg fogjuk császározni. Mondom, én megyek haza saját felelősségemre. 
Ennyi volt. Akkor abban a pillanatban ezt a döntést hoztam magamban meg, ijedtség-
emben, hogy én ezt nem akarom.”

A történet megszakad, és innentől már élőben látjuk a jelenet folytatását. 

Bea, (mint Regina) feláll, indul elfele, Lilla (mint nővér) utána szól.
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LiLLa: Hova? Hova?
bEa: Hát megyek haza.
LiLLa: De ne tessék elmenni, mert holnap reggel megcsászározzák!
bEa: Hát engem nem fognak megcsászározni, mert én megyek haza.
LiLLa: Szeretném, hogy megértse anyuka, hogy ezzel saját magát 
 és a magzatot is veszélyezteti!
bEa: Maga értse meg, tudom én, hogy mit csinálok!
LiLLa: Ez a baj magukkal, hogy ilyen felelőtlenek!
bEa: Amúgy meg magának ehhez semmi köze, nem fognak po-
 tyára felvágni, tudok én vigyázni magamra és a gyerekemre!
LiLLa: Márpedig én a kiskönyvet nem adhatom oda.
bEa: Hát akkor tegye el a kiskönyvet, mer én megyek. Ozt majd 
 Kövesden megszülök, vagy az úton. De akkor se maradok.
LiLLa: De Regina, értse meg, hivatalosan nem tudom elengedni! 
 Nálunk van a kiskönyve! Ne szórakozzon már! Ez szökés-
 nek minősül!
bEa:  Én megyek hazafele.
LiLLa: Jó, de akkor alá kell írnia, hogy saját felelősségre!
bEa: Jó, aláírok! Megyek hazafele. 

Lilla kilép a történetből.

LiLLa: És mi lett azután?
bEa: Hát Regina simán megszült. Fél óra alatt meglett Liza.

Bea ismét Regina szerepébe lép. Eljátssza, hogyan érkezett haza a kórházból a babával. 

3. Mi kell a babának?

A hazaérkező kismamát fogadják a testvérei.

csiLLa: Na, hogy ment Regina? Hogy bántak veled?
bEa: Hát volt, aki durva volt, volt, aki rendes volt.
csiLLa: De akkor csak nem kellett megcsászározni, hogy eljöttél.
szabina: Haggy nézzem már meg, hogy kire hasolít? Jáj, tiszta Sanyi!
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csiLLa: Tiszta fekete a gyerek!
bEa: Hát milyen legyen, szőke?!
szabina: Szép kislyány! Szép nagy haja van! Hogy híjják?
bEa: Liza.
csiLLa: (a babának) Áldjon meg az Isten!
szabina: Szedjél már neki! Hagy egyen már a lány!
csiLLa: Egyé, lesz sok tejed!
szabina: Azt Regina, van-e tejed?
bEa: Van.
csiLLa: Tudol szoptatni?
bEa: Tudok.
szabina: Alszik éjszaka?
bEa: Hát összekevergeti még a nappalt.
szabina:  De ne fogjad egész nap. Felkapatod. (Leteszik a gyermeket.)
 Megvetted a gyógyszert?
bEa: Hát nem mindent tudtam. A fürdető az megvan, de pár da-
 rabot nem tudtam. Megvárom a szülésit, tudod.
szabina: De tudod, hogy a védőnő mindjárt fog jönni.
bEa: Hát hagy gyöjjön!
csiLLa: Szépen takarítsá ki, ne legyen piszkosság! Meg azon legye-
 tek, hogy kiváltani.
bEa: Hát úgy ismersz, Csilla!?
csiLLa: Tudod, a védőnő mindenbe beleköt. 

Megjelenik Lilla védőnőként, mint egy furcsa látomás.

LiLLa: Látom, rendben kimeszeltek. Tisztaság van. Meleg van. 
 Nehogy itt bent rágyújtsanak! Remélem, maga nem do
 hányzik. Van teje? A melle nem gyulladt be? Alkoholt sem 
 ihat! Hol a baba? Fel kéne kelteni, hogy megnézzem. 
 Pólyában van? Hol a kiságya? Miért nem abban fekszik? 
 Azt tudja, hogy nem alhat a maguk ágyában! A kiságy az 
 elengedhetetlen! A kórházi papírokat elrakta? Mennyivel 
 lett? Mennyivel hozta haza? Van teje? Szoptat? Mérleg van? 
 Bérelni kellett volna. Lassan rá kell állni a háromóránkénti 
 szoptatásra! Ne csüngjön az a gyerek egész nap a mellén! 
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 A köldököt szépen kezelni kell. Nem esett még le a köldök-
 csonk? Hintőpor, alkohol van? Fürdésnél ne érje víz? Kis-
 kádat vettek? Fürdető, popsikrém, olaj? D-, A-, C-, K-vita-
 min? Maga, hogy van? Nagyon sovány. Eszik rendesen? És 
 a legfontosabb, a 6 hetet várják ki a férjével! És a kiságy, az 
 elengedhetetlen! (Lilla el)
csiLLa: Kiságy meg ilyesmi megvannak? 
bEa: Há’! ilyesmi megvan. 

Szabina felveszi megint a gyereket.

csiLLa: Nézd már meg a kis púpját, rendben van-e neki?
szabina: Köldökcsonk még rajta van neki. 
bEa: Meg ne fázítsátok! 
szabina: Jaj, de fekete! Na, megint odakozmált a tészta! 

Az asszonyok nevetése visszavezet a jelenbe. Újból a konyhai készülődésben vagyunk.

3.Tésztás sztori

Lilla és Mónika a tűzhelynél beszélgetnek, Mari is körülöttük ténfereg.

LiLLa: Nem értem. Ezt ti mondjátok, hogy odakozmált a tészta? 
 Ezt mire mondod a gyerekednek?
móniKa: Ja, te ezt nem tudhatod, Lillácska! Na, ez akkor volt, ami-
 kor én a harmadik babámat vártam. Mi anyósomni laktunk 
 lenn, az udvarban, egy pinceházban. Március 7-e volt em-
 lékszem, előtte lévő nap kinn volt a védőnő és mondta, 
 hogy mire megszületik a kisbaba, azért csak pinceház, szép 
 legyen, rend legyen, patent. És így hetente frissíteni kéne. 
 Hát akkor én úgy gondoltam, eleget teszek a védőnőnek, 
 nehogy gond legyen, baj legyen. Szépen kimeszeltem, ezt 
 ilyen 4-szer 4-est gondoljunk el. Nem olyan hatalmas, de 
 nem is kicsi egy mindenórás kismamának.
mari: Jaj, ez az asszony még kimeszelt!
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móniKa: Utána meg hozzáfogtam mosni a két kicsi gyermekemről, 
 de akkor már elkezdett csipkodni a fájás. De úgy gondol-
 tam, akkor már odateszek főzni nekik, nem hagyom otthon 
 őket éhen.
LiLLa: Nem féltél, hogy baj lehet? Hogy késő lesz?
móniKa: Hát nem, Lillácska, nem hagyjuk ott a gyereket!
mari: Hát jó, hogy!
móniKa: Szaggattam a tésztát, amikor éreztem, hogy a magzatvíz el-
 folyt. De nekem még tűrhető fájásaim voltak ahhoz, hogy 
 én elmenjek. Addigára a férjem már kihívta a mentőt, szólt 
 a mentős, hogy lehet kismama beülni a mentőbe, de hát én 
 még nem végeztem, had öblítsem már le a tésztát! Amikor 
 már nagy fájásom volt, beültem a mentőbe, nagy veszeke-
 désre. 
LiLLa: Még jó, hogy kiabált, ő lesz a hibás, ha baj lesz! Ez az ő 
 felelőssége!
móniKa: Miután megérkeztünk, gyorsan fel is fektettek a szülőágyra, 
 és mondták az orvosnak, hogy már tolófájásai vannak a 
 kisasszonynak, mert otthon tésztát szaggatott. Mondta az 
 orvos, hogy még ne merjek nyomni, mert még nem vagyok 
 előkészítve.
mari: Dik az az ember!
móniKa: Dehát hiába mondta, mikor a gyerek már kérte az erőt. 
 Úgyhogy szerintem 5 perc alatt meg is szültem. Mondta is a 
 szülészorvos: Na Puporkáné, egy jó nagy babája van! Kicsit 
 sötétbőrű lett, de biztos odakozmált a tészta, azért!
LiLLa: De neked ez nem volt sértő, hogy így lebarnázza a gyereket?
móniKa: Hát kicsit rosszulesett akkor, de amikor megláttam a babá-
 mat, akkor nem. Végül is, tényleg barna volt.
EriKa: Tiszta bolondok vagyunk, hogy ebből viccet csinálunk! 
 Rendesen lenéznek, kigúnyolnak minket! Ozt saját magun-
 kat nevetjük ki! Saját magunkat alázzuk meg! Tiszteletle-
 nül beszélnek velünk.
LiLLa: Ott van például a Regina, amikor hordta be a tejet a kisfiú-
 nak minden nap!
mari: Na, ezt most ne hozzátok ide!
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móniKa: Ezt most kár felemlíteni!

Regina dúdolni kezd – „Beteg vagyok…”, Szabina felé fordulnak mindannyian, aki ke-
zében egy babával üldögél. Lassan megelevenedik egy új történet a múltból.

Szabina játssza most Reginát. Erika, nővér szerepben, odalép hozzá, és elveszi tőle a 
babát.

5. A halott kisfiú története

Regina magába roskadva ül tovább. Megérkezik Csilla, mint pszichológus.

csiLLa: Regina, látom az esetét. (nézi a papírt) Elmondaná kérem, 
hogy mi történt? 
szabina: (rázza a fejét)
csiLLa: Jogosak az érzéseid. Én a te oldaladon állok. Engedd meg, 
 hogy segítsek. Kérlek, mondd el, hogy mi történt veled?
szabina: Volt egy terhességem, 6 és fél hónapra megszületett a kisfi-
 am, így koraszülött lett. Jöttek az orvosok, mondták, adjam 
 oda a gyereket, mert hogy kis súllyal lett, meg nincs kifej-
 lődve a kis tüdeji, beteszik az inkubátorba. És utána min-
 den nap jártam hozzá nyolc napon keresztül fejni a tejet. 
 Nyolc napig mentem hozzá. Oszt a nyolcadik napon, ami-
 kor mentem, kerestem a nővért. 
EriKa: Hát maga meg már minek jött?  Kiküldtük a táviratot, nem 
 kell már hoznia a tejet!
csiLLa: Dehát tegnap még semmi baja nem volt?!
EriKa: Kiküldtük a táviratot!
csiLLa: Rák egye ki a beleteket! Ti öltétek meg a gyerekemet! 
EriKa: Kiküldtük a táviratot! Meghalt a gyerek!

(Regina kétségbeesve összeomlik.)

csiLLa: Nyugodjon meg, kislány! Regina, kérlek, nyugodj meg! 
 Minden rendben lesz! Fiatal vagy még! Elfelejted ezt! Lesz 
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 még sok egészséges gyereked! Fiúk! Lányok! Ezt a kisbabát 
 most szépen elgyászolod, eltemeted! Van-e valaki, aki eb-
 ben segíteni tud? Családod? Férjed? (Regina rázza a fejét) 
 Jó! Jó! Semmi baj! Tudod, az pénzbe is kerül. Pénzed sincs. 
 Segítek!

6. Vita az orvosokról és nővérekről

Visszatérünk újra a jelenbe. Az asszonyok tovább főznek a konyhában.

EriKa: Az a kis pszichológusnő azért rendes volt. Még segített is 
 eltemetni a kisfiút. 
LiLLa: Én megértem a Reginát, hogy így kiborult, és nekiment a 
 nővérnek, és hogy betörte az ablakot. Én se lettem volna 
 különb, ha egy nővér vagy egy orvos így beszél velem.  
EriKa: Az orvosok azt hiszik, hogy felettébb valóak mint mi, ezért 
 bármit megtehetnek. Mi abban a helyzetben ki vagyunk 
 szolgáltatva, mint ahogy Regina volt. Az ember csendben 
 van, nyugodtan van, hogy nehogy valami történjen vele, 
 pláne még szülés közben és szülés után.
LiLLa: Az a baj, hogy az a legnagyobb úr a világon, aki a betegsé-
 gek fölött tud uralkodni. Mert beteg mindig leszel, és min- 
 dig ki leszel szolgáltatva. Ő az, aki ismeri a betegséged el-
 lenszerét. Ezért bármit megtehet.
EriKa: És akkor már bármit megtehet?!
mari: Megtehet.
LiLLa: Mondjuk azért ezt már embere válogatja. 
EriKa: Attól függ, hogy kivel állsz szemben, meg hogy milyen han-
 gulatban van, mennyire van elnyomva.
LiLLa: Ez az emberségen múlik.
mari:  Meg a pénzen!
LiLLa: Velem az abortusz után úgy beszélt az asszisztens, hogy: 
 Jól kikapartuk magát, anyuka, most majd vigyázzon, ha 
 most lefekszenek, nehogy nyomi gyereke legyen! És ezért 
 még 50 ezret fizettem!
EriKa: Mert azt ők nem szeretik, amikor gyereket elveteted. Azt 
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 gyűlölik, azt az embert, azt a nőt. Azt megalázzák. Lehet 
 magyar, lehet cigány.
LiLLa: Ebben mindannyian egyformák vagyunk!
EriKa: Azért mindegyik kórházban van egy szoba, ahol csak ci-
 gány asszonyok vannak. Hogyha pénzt adsz, akkor is 
 ugyanabba a szobába mész, csak akkor nem bánnak olyan 
 lekezelően veled. Egyszer megkérdezte, hogy értem-e, amit 
 mond? Mondtam, hogy: Hát csak értem. Én is magyarul 
 beszélek. Értem én a magyar szót.
szabina: Most én csak arról tudom példázni, hogy 46 éves vagyok, 
 velem az életben olyan történt meg, amikor a lányommal 
 voltunk kórházban, májgyulladása volt, azt egyik nap jön 
 az orvos, és azt mondja: 
LiLLa: (mint orvos) Jó, hogy elhozta a gyerek a holmiját, mert ha-
 zaadjuk. Sajnos nem tudunk rajta segíteni. Másfél éves ko-
 rában meg fog halni a kislány. 
szabina: Az volt a szerencse, hogy besárgult a gyerek, ezért át kel
 lett szállítani a másik kórházba a fertőző osztályra. Én men-
 tem utána. De oda nem lehetett bemenni, csak ablakon ke-
 resztül lehetett benézni. Mindennap mentem. Egyik nap 
 nem láttam a kislányt, ahogy néztem be, aztán egyszer az 
 egyik ajtó nyitva maradt és csaptam ki az ajtót és szaladtam -
 be, és a folyosó végin volt, berakva a vegyszerek közé a 
 jéghidegbe. A taknya, a nyála, a könnyei egybe voltak fa-
 gyva. Én felkaptam, hogy viszem haza sírva, ordítottam, 
 eszméletem vesztettem, mondtam, hogy addig nem megyek 
 el, amíg nem hívják ide az orvost, dörömböltem, az uram 
 meg már csipkodott, hogy hallgassak el. És akkor jött egy 
 alacsony kis orvos – egyem meg a szivit –, öröm róla beszél-
 ni is.
LiLLa: (egy másik orvos szerepében) Mi ez az ordibálás?  Mi történik itt? 
szabina: És akkor én már nem bírtam beszélni, úgy sírtam, az uram 
 meg mondja, hogy ide tették be a gyereket. 
LiLLa: Próbáljon meg megnyugodni, anyuka! Jöjjön velem! Kér 
 egy kávét? Vagy inkább hozok egy nyugtatót. Ezt vegye be! 
 Higgye el, én nem tudtam róla, hogy itt van a kislány. 
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szabina: Nagyon normális volt. Kedves volt. Lenyugtatott. 
LiLLa: Tudja, megvizsgáltuk a kislányt, és sajnos szükség lesz egy 
 nagy műtétre, különben másfél évesen meghal a gyerek. 
 Nem kertelek, egy kockázatos műtétről van szó. 
szabina: Egy olyan műtét, hogy a gyerek vagy kel fel az asztalról 
 vagy nem? Olyan papírt kell aláírnom, különben tényleg 
 meghal másfél évesen. Nem tudtam, hogy mi legyen a dön-
 tésem. A halálát írom alá vagy az életét. És akkor valami 
 melegség megérintett belül, akkor abba a pillanatba. És 
 mondom, aláírom, mondom, ha ne adj isten meghal, én 
 megölöm magam. Evvel a döntéssel írtam alá. És aztán 
 megműtötték, és sikerült a műtét, hál Istennek, kibírta. 
LiLLa: Anyuka! Nagyon akar élni ez a gyerek! 
szabina: 100-ból az 1, aki megmarad ebbe a műtétbe. Úgyhogy azért 
 mondom, hogy vannak emberségesek. Életembe se történt 
 ilyen. Muszáj jó erősen nekimenni, mert úgy figyelnek rád 
 csak.
Liza: Most tegyük fel, a gyerek beteg. Helyet kérsz az anyaszállá-
 son. A nővér nagy fajgyűlölő vagy mit tudjam én, nem akar-
 ja, hogy ott maradj. Na most akkor mit csinálsz?

7. Anyaszálló

EriKa: Hogyhogy mit csinálsz? Odamegyek oszt mondom neki: 

(Szerepjátékba kerülnek, ahol Lilla és Mónika, mint két, az anyaszállón dolgozó nővér 
jelenik meg. Erika érkezik hozzájuk.)

 Jó napot kívánok! A kisfiamat holnap fogják műteni, és mi-
 vel messziről jöttem, szeretnék egy ágyat éjszakára, hogy -
 bent tudjak maradni vele!  
LiLLa: Sajnos nincs már szobánk mára.
EriKa: De most láttam, hogy egy asszony épp ment el nagy táskák-
 kal, esetleg az ő helyére?
LiLLa: Azt sajnos már betöltötték, azt a szobát.
EriKa: De én nagyon szeretnék a kisfiam mellett lenni.
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móniKa: Tudtommal nincsen üres szoba.
EriKa: Azért mert roma vagyok, nem adnak szobát?
LiLLa: Mi ezt nem nézzük, higgye el, asszonyom!
EriKa: De akkor miért nem segítenek, kérem, nézzék meg, hogy 
 nincs-e valamilyen lehetőség?
móniKa: Nem érti, hogy nincs szoba!
EriKa: Én megígértem neki, hogy vele leszek. Nagyon szépen ké-
 rem, segítsenek nekem.  
Liza: De hát akárhogy is mész alá, nem fognak ágyat adni! Be-
 szélhetsz nekik reggelig. Ez egyszerűbb, figyeljetek!
 Jó napot kívánok! A kisfiamat holnap fogják műteni, és mi-
 vel messziről jöttem, szeretnék egy szobát kapni!
móniKa: Tudtommal nincsen üres szobánk.
LiLLa: Nincs, sajnos szoba, ha a főnővér asszony úgy mondja.
Liza: Nem tudjuk-e mégis valahogy megoldani? („zsebébe nyúl”)
LiLLa: Jaj, nem ezen múlik, drága!
móniKa: (elveszi a pénzt) Én megnézem, hátha találunk mégis valami 
 megoldást!
Liza: Nagyon köszönöm Önöknek!
 Ez ennyi, ezen múlik! Ha pénzt adsz nekik, akkor beenged-
 nek. Ennyi!

(Kilépnek a játékból egy pillanatra, és újra a konyhában vagyunk.)

móniKa: Mondjuk nem mindegy, hogy mennyit adsz!
EriKa: Egy 500-assal még a háziorvos is kidob.
Liza:  Minimum egy 5000-res kell hogy szóba álljanak veled!
mari: Fejenkint.
LiLLa: De Reginának nem volt pénze, és mégis el tudta intézni. 
 Megoldotta a maga módján. Bea, legyél most te a fajgyűlö-
 lő nővér!

(Lilla lép Regina szerepébe. Bea, mint nővér.)

 Jó napot kívánok. Holnap műtik a kisfiamat. Elég messzi-
 ről jöttem. És ezért szeretnék egy szobát kérni.
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bEa: Nincsen szoba. Telt ház van!
LiLLa: Dehát most ment el az egyik anyuka, láttam. Kell lenni 
 helynek! 
bEa: De nincsen.
LiLLa: Engem nem érdekel, hogy milyen, csak legyen éjszakára he-
 lyem, hogy ne kelljen elmenni a gyerektől.
bEa: Mondom, hogy nincsen szoba!!! 
LiLLa: De hát aki messziről jön ide, annak szobát szoktak biztosítani!
bEa: Nem érti meg, hogy nincsen szoba?! Nem ért magyarul?!
LiLLa: Na idefigyeljél! Az én uram kint van, bejön, jól megbassz és 
 akkor majd lesz szoba. 
bEa: Hogy beszél maga énvelem?
LiLLa: Nem félek én magától! Szólok a főnökének! Magának az a  
 dolga, hogy segítsen!
bEa: Anyuka nyugodjon le, nem kell senkinek sem szólni. Majd 
 szétnézek, lehet, hogy lesz egy hely. De külön szobát nem 
 tudok magának adni.
LiLLa: Én nem is kértem, hogy külön szoba legyen. Csak annyit 
 kértem, hogy a gyerekkel éjszakára itt tudjak maradni!
bEa: Jó, rendben, akkor itt írja alá!

Kilépnek a szerepjátékból, a helyszín újra a konyha.

LiLLa: Na így intézte el Regina, látjátok!
móniKa: De miért kell ilyen mocskosul beszélni? Miért nem lehet 
 kulturáltan, művelten elintézni a dolgokat? Aztán még jó, 
 hogy lenézik őket. 

8. Gyámügy

Mónika észrevétlenül egy családsegítő szerepébe bújik, Erika meg mint Regina jelenik 
meg a gyámügyön.

móniKa: Mi a problémája?
EriKa: Azért jöttem ide a gyámügyre, hogy segítséget kérjek, mert 
 a férjem...
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móniKa: Először is, jó napot kívánok. Másodszor is, nem gyám-
 ügyes, hanem családsegítő vagyok. Hogy hívják?
EriKa: Farkasné Hankó Regina.
móniKa: Volt már nálunk?
EriKa: Még nem.
móniKa: Mondja, mi a probléma?
EriKa: Az az igazság, hogy a férjem, a Sanyi elkezdett… 
móniKa: Iszik.
EriKa: Igen, meg gépezik. Nagyon nehéz most. Nem tudok kihez 
 fordulni. Féltem a gyerekeket! Szeretném, ha segítenének 
 valahogy.
móniKa: Beszéljen hangosabban! Nem hallom. Segítséget kér? 
 Nézze, asszonyom, akkor elmondom magának, hogy mi 
 miben tudnánk segíteni. Van két javaslatom is. Az első, 
 hogy a gyerekeket védelem alá helyeznénk. Mivel azt is tud-
 juk, hogy a gyerekek nem járnak rendesen iskolába. Sok a 
 hiányzás. Nem tudom, hallott-e már erről? 
EriKa: Nem, nem. Erre semmi szükség!
móniKa: Tudja, hogy ez mit jelent?
EriKa: Nem tudom, de ha védelem, akkor ott már gond van. 
móniKa: Hallgasson meg. Ez jobb, minthogy kiemeljük a családból 
 a gyereket, mert ilyenkor a gyerek magával van, csak a 
 gyámügy védelem alá helyezi, hogy ne legyen sérülésük, és 
 ne bántalmazzák őket. Maga rendszeresen bejár a gyám
 ügyhöz, hol egyik gyerekkel, hol másik gyerekkel, meghall-
 gatjuk őket. Ha probléma van, jöhetnek. Meghallgatjuk a 
 gyereket is és magát is. 
 Vagy még a távoltartást tudom magának javasolni. Nem tu-
 dom, hallott-e már erről? 
EriKa: Hallottam már róla.
móniKa: Először is a rendőrségre kell elmenni!
EriKa: De ez szóba se jöhet. Én szeretem a Sanyit. 
móniKa: Döntsük már el, hogy segítségért jött ide, vagy szerelmet 
 vallani?
EriKa: Nem, ezt semmi esetre sem szeretném.
móniKa: Hölgyem, most maga nem segítségért jött ide? 
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 Hogyha velem csinálná ezt a férjem, én nem hagynám! 
EriKa: Én csak a gyerekeimet szeretném megvédeni.
móniKa: Akkor az első javaslat: védelem alá helyezés.
EriKa: Tán még arról lehet szó. De a gyerekek szégyellni fogják.
móniKa: Nincs abban semmi szégyellnivaló. Járunk ki rendszeresen 
 családot látogatni. Maga is fog járni be a gyámügyhöz rend-
 szeresen. Ebbe nincs semmilyen szégyen. Sőt, a férj ilyen-
 kor látja, hogy igenis valaki maga mellett áll, nem hagyjuk 
 magára és megpróbálunk segíteni.
EriKa: Hát jó, ha nincs más lehetőség.
móniKa: Nincs.

9. Ki védi meg a gyereket?

Újra visszatérünk a konyhába a „múltból”.

LiLLa: És akkor védelem alá vettek titeket?
bEa: Igen.
LiLLa: És mi lett? 
bEa: Semmi. Egy anyánál senki nem tudja jobban megvédeni a 
 gyerekét! Anyu mindig harcolt értünk, mint egy anyatigris. 
móniKa: Ti fel se éritek ésszel, hogy mennyit szenvedett veletek 
 anyátok. Mert mit csinál egy anya. Mert az egy dolog, hogy 
 megszenved a szüléssel, napról napra kiteremti nektek, har-
 col az iskolában a tanárokkal, hogy ne bántsanak, rajta van 
 az egész gond. De amikor már nagyok, akkor már kevés 
 vagy. Akkor már az iskolából kirúgják, akkor belekeveredik 
 mindenbe. 
 Szegény Regina is, hogy hibáztatta magát miattatok. Jó, 
 hogy bűntudata van egy anyának, mikor látja, hogy a gye-
 reke nem tud elhaladni semerre. Csak felmerül, hogy mit 
 rontottam én el, mit kellett volna máshogy csinálnom. És 
 hát tényleg akkor eszébe jut az embernek, amiket addig 
 hallott, hogy, 
LiLLa: „Hogy fog maga ennyi gyereket tisztességesen felnevelni, 
 anyuka?”, „Problémás a gyerek, ezzel valamit kezdeni kéne, 
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 anyuka!”, 
 „Ha ez így megy tovább, elvesszük a családi pótlékot, anyuka!”,
 „Rövidesen be kell avatkozzunk, a hatóságokhoz kell for-
 dulnunk, anyuka!”
csiLLa: Anyuka! Anyuka! Anyuka! 

Csilla mint Regina jelenik meg, tésztát gyúr, miközben megérkezik Bea, saját maga „fi-
atalkori énjének” szerepében.

10. Nagymama története

bEa: Hát én mindenhogy megtartom! Nem vetetem el.
csiLLa: De ez jó lesz neked?
bEa: Hát hogyne már!
csiLLa: Fiatal vagy! Éld az életedet! Élvezd ki, amíg lehet!
bEa: De hát nincs is szórakozás! Hol szórakozom, sehol?! Nem 
 jutok el sehova!
csiLLa: És az iskola? Mennek a testvéreid, barátid mind az iskolába…
bEa: Engem nem érdekel, én megtartom. Megbeszéltem ezt Ger-
 gővel. Szeretjük egymást. Én nem vetetem el. Amúgy meg 
 te mondod, hogy vetessük el?
csiLLa: Én! Mert 15 éves vagy és már nem az a világ van. Most az a 
 világ van, hogy tanulni kell. Az iskolát be kell fejezni!
bEa: De hát minek? Tán doktornő leszek? Akkor is csak közmun-
 kás leszek! Hiába végezte el Gina is a szakiskolát, még sincs 
 beljebb! Hiába csinálta meg a szakmát!
csiLLa: Ozt sose tudhatod!
bEa: És ha tanulni akarok, utána is tanulhatok.
csiLLa: Te nem tudod azt, hogy egy gyerek mivel jár. Éjszakázni 
 kell a kisbabával. Amíg óvodába nem indul, csak te ma-
 radsz vele. Vagy majd az urad leszámol? Vagy én rám szá-
 mítol? Nem jól van ez így, lyányom.
bEa: Más anya kiáll a lányáért!
csiLLa: Ozt milyen boldogok!
bEa: De akkor is! Ilyet hogy mondhatol? Vetessem el a saját gye-

Éljen soká Regina!



132

 rekemet. Hát az enyém, nem a tied.
csiLLa: Jó. És majd mi lesz akkor? 
bEa: Hát majd elmegy dolgozni.
csiLLa: Az ő családja is ugyanolyan szegény, mint mink. Mi lesz, 
 Bea? Hol fogtok lakni?
bEa: Hát majd lesz valahogy, na! Hát más hogy van?
csiLLa: Jól tönkreteszel idegileg. Ezt akarod!? Éjszakákat nem alszok. 
bEa: Engem, oszt ne idegesítsél, jóasszony. Így is, úgy is ezt 
 akartuk, akkor miért vetetnénk el?
csiLLa: Hallgassál el! Hallgassál! 
 Édesjóistenkém. Nem bírok ezzel a lánnyal. Most mi lesz, 
 hogy lesz? Tegyél velem csodát! Aggódom a gyerekért! Fi-
 atal. Akarom is, meg nem is. Ő eldöntötte. Én elfogadtam. 
 Gyámja lettem. Ott voltam vele végig a szülésnél. Mond-
 hatni jóformán az orvos helyett segítettem. Elviselni a fáj-
 dalmat az én kislányomnak. És amikor a kisbaba megszüle-
 tett, mintha nem is én lettem volna. 
 Én vagyok a legboldogabb nagymama a világon.

REGINA DALA: ÉDES KISFIAM

11. Liza és Lilla

Miközben a konyhai készülődés zajlik, Liza mintegy magában kezd hangosan gondol-
kodni.

Liza: Hát én nem tudom, hány éves koromban lesz gyerekem.
Nehéz a mai világba tervezni. Olyan anyagi háttér kell eh-
hez, hogy el se hiszed. De jelenleg én nem állok úgy anya-
gilag, hogy be merjek egyet is vállalni. Alig kapsz pénzt, 
amiért dolgozol. Miből tartod el? Hogy neveled? Ebbe a 
mai országba, én nem merek gyereket szülni.
Én magamnak igazság szerint előre 25-ig adtam, utána 30-
ig adtam határidőt. Azt mondtam, hogyha 30 fölött nem 
lesz, akkor nem is kell.
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Most már az van, hogy a gyerekemet fel fogom-e tudni ne-
velni, lesz-e annyi időm? Mert hogyha én meghalok, mond-
juk 50 éves koromban, a gyerekem meg lesz akkor 20, mit 
csinál akkor?  Félek, lassan kifutok az időből.
A többiek azt mondják, hogy addig nincsen élet, amíg nin-
csen gyerek, hogy az az igazi boldogság, amikor megszüle-
tik a gyereked, meg akkor lesz nekem igazi családom. De 
mondtam nekik, hogy nekem is van életem, nekem ez az 
életem. Én tanulni szeretnék.
Sajnos az iskola nem bátorít egyáltalán. Nem mondja azt, 
hogy lehet belőled valaki. Engem be akartak dobni varró-
nőnek. No jó 9-10-et elvégeztem. De aztán megmondtam, 
hogy nem leszek varrónő. Akkor mi leszel? Nem tudom, 
de nem leszek varrónő! Fogtam magam, elmentem péknek. 
De ott sem éreztem jól magam. Ott is mondtam a tanárnak, 
hogy belőlem soha nem lesz pék. Aztán jött egy lehetőség, 
hogy bolti eladó. Azt megcsináltam, az tetszett is, csakhogy 
nem kaptam benne állást. Gyakorlati helyre úgy vettek fel, 
hogy este a bolt bezárt, és zárás után mehettem, hogy a ven-
dégek ne lássanak. És itt meg is halt nálam a vendéglátóipar 
is. Utána jött ez a kéz- és műkörömápoló. Megcsináltam, de 
azt is ki kellett harcolnom. De akkor már volt annyi tapasz-
talatom, hogy amikor megírtuk a tesztet és volt egy ilyen 
személyes elbeszélgetés, és mondja nekem a csaj, hogy hát 
a magáé lett az egyik legjobb teszt, miért jelentkezett. Mon-
dom, ott van a kis motivációs levelem, az is le van benne 
írva, hogy a hátrányos helyzetem miatt nem kapok benne 
munkát. Ez nekem anyagi biztonságot nyújt a tanfolyam 
idejére, másrészt szeretek emberekkel foglalkozni. Harma-
dik rész, meg mondom kíváncsiság, miért ne lehetne egy 
cigány műkörömépítő is. És Ön szerint a maga hátrányos 
helyzetébe van ennek esélye, hogy maga valaha is munkát 
fog kapni ebben a szakmában? Nézek így rá, és csak annyit 
mondtam, hogy „Hölgyem! Én nem azt mondtam, hogy ad-
jon nekem munkát, hanem hogy adjon nekem lehetőséget, 
hogy én ezt megcsinálhassam! Maga azzal ne foglalkozzon, 
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hogy én a továbbiakban ezt hogyan fogom kivitelezni. Az 
legyen az én problémám.” Aztán felálltam, elsétáltam. Ha-
zamentem sírva, mondtam anyának, hogy engem még éle-
temben így nem aláztak meg.
De azért én mégis örülök, hogy tanultam, és szakmáim let-
tek, leérettségiztem, mert így már többet tudok adni majd 
a gyerekemnek. 

Észrevétlen kialakul egy feldíszített ünnepi asztal, az asszonyok tesznek-vesznek, a tér 
fokozatosan szürreálissá kezd válni. Az asszonyok „szívhangjai” kihangosodnak.

12. Elköttetés

csiLLa: Nekem három szülésem volt, aztán a negyedik az császár-
 ral lett. Mielőtt bevittek, mi már otthon a férjemmel azt 
 tervezgettük, hogy elköttetést akarunk, miután meglesz a 
 baba. Hogy én megszülök, és utána rá 3 hónapra lehetett 
 volna. És akkor, amikor eljött a szülés ideje, végül is nem 
 szültem, hanem az utolsó pillanatban mondták, hogy csá-
 szármetszés lesz, és akkor megkértem a főorvosúrt, hogyha 
 egy mód van rá és lehetőség, kérném az elköttetést. És szü-
 lés után is megkérdeztem, hogy elkötöttek-e, és mondták, 
 hogy igen. De aztán, amikor hazamentem a védőnőt is 
 megkérdeztem, mert nem voltam róla meggyőződve, mert 
 latinul volt leírva, hogy tényleg elkötöttek-e.  És mondta, 
 hogy igen, rajta van a papíron.
 Fiatal voltam, 26 éves, belegondoltam olyan érzésem volt, 
 hogy mi lesz, hogyha tényleg még egy babát akarnánk? 
 Mintha valami hiányozott volna az életemből. Ez a nőies-
 ség. Hogy többet nem lehet már babám. Hogy ilyen kön-
 nyen lemondtam róla. 
szabina: Az se mindegy, hogy hány gyereked van. Nekem bekattant 
 29 évesen, (9-et szültem, ebből öt élő gyerekem van), hogy 
 na, én befejeztem. Fájt a csontom, és elmentem (hét hóna-
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 posan) ilyen genetikai vizsgálatra, és kérdezte az orvos, 
 hogy ezután akarok-e még vállalni gyereket? Elmondtam 
 neki, hogy ez hanyadik terhességem, hanyadik szülésem, 
 nem csodálkozott. El van vékonyulva a méhem. Ahány 
 szülés, annyiszor megkapartak. Persze, hogy elvékonyult. 
 Azt mondta, hogy a terhesség miatt magas a cukrom. És eb-
 ből tudtam, hogy én elköttetem magam. Az önkormányza-
 ton keresztül. Nekem egy forintomba nem került. De ez az 
 én döntésem volt.
EriKa: Amikor az ember bemegy szülni, akkor már lelkileg úgy ké-
 szül, meg testileg, hogy mi következik. Én, amikor a 6-at 
 szültem, egyszer csak azt vettem észre saját magamon, hogy 
 nem kapok levegőt, és annyira megijedtem, féltem. Öt gye-
 reket megszültem simán, és nem kis súllyal, és akkor most 
 ez itt van, és akkor ki tudja, mi lesz. És császárral szültem. 
 De ráadásul még nem is közölték velem akkor sem, hogy: 
 „Na, mama eljött az ideje, elkötünk.” Semmi. Még a záró-
 jelentésben sem volt. Évekkel utána elmentem az orvoshoz, 
 és kértem, hogy nézze már meg a zárójelentésemet. De ab-
 ban nem volt semmi. Aztán megnézett ultrahangon, és 
 tényleg el vagyok kötve. De velem semmi papírt nem írattak 
 alá. És én nem kértem. Persze lehet nézni a jogi kérdést is, 
 meg hogy lehetett volna több gyerekem, de jó, hogy így 
 lett, mert én már akkor elfáradtam. 
mari: Én mind a hármat császárral szültem, és a harmadiknál már 
 meg se kérdeztek, el is kötöttek. Másnap, amikor feléb-
 redtem, a nővérek mondták, hogy el vagyok kötve. Az or-
 vos meg azt mondta, hogy a három császár után el kell, 
 hogy kössenek. Igy a beleegyezésem nélkül. És utólag alá 
 kellett írnom. Nem esett jól. Nem örültem neki. Fiatal vol-
 tam, 28. Szerettem volna még gyereket. De már beletörőd-
 tem. Így alakult. Ez van. Jobb így. 
  De azért megkérdezhettek volna.
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13. Várakozás

Elkészült a vacsora, terített asztal. 

KintrőL KiabáLás: Meghoztam a tortát!

Lilla átveszi a tortát, majd elindul a zene, az asszonyok vidáman táncolnak.

REGINA UTOLSÓ DALA

Az asszonyok szép ruhában ülnek az asztal körül és várják az ünnepeltet.

Sötét
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