
helyben lépnek be a szereplôk egy „máso-
dik élet” nevû internetes játékba, melyben
ki-ki a saját alteregóját mûködteti. Ezek az
– amúgy Magyarországon is népszerû –
virtuális valóság-játékok az elmagányoso-
dott és a modernitás számos átkától súj-
tott egyénnek egy másik, az élet fizikai-bi-
ológiai-pszichikai szabályai által nem kö-
tött világot és cselekvési teret kínálnak.
Leginkább azonban – és a Rimini Proto-
koll produkciójában elsôdlegesen – a
„másképp csinálás” lehetôségét, egyfajta
élet-újraírási szabadságot. A gyerekét el-
vesztô asszony ismét találkozik a kisfiával,
a társat keresô férfi gombnyomásra rande-
vúzik, az újszíves nô boldogan táncikál,
lazán lóbálva rózsaszín retiküljét…

A civilek jól, mondhatni, felszabadultan
léteznek az elôadásban. Nem válnak szí-
nésszé, noha föltehetôen estérôl estére is-
métlik szerepüket – a produkció láthatat-
lan rendezôje éppen arra vigyázott nagyon,
hogy civilek maradjanak. Paradox módon
színházi hitelességük záloga ez: a valódit
kell látnunk és hallanunk ezen az estén. 

Ennek érdekében olykor párhuzamos já-
ték folyik: négy résztvevô a négy oldal kö-
zönségének külön-külön számol be törté-
netének néhány részletérôl, a masina mû-

ködésérôl, a rehabilitáció során szükséges gyógyszerekrôl, mellékhatásokkal és újabb
gyógyszerekkel együtt, a netes társkeresés praktikus szempontjairól vagy a speed-flirting
szervezési sémájáról. Szükségképpen négyszer mondják el ugyanazt – mi meg, szintén
szükségképpen, rendre figyeljük az elôttünk álló civil mellett a másik hármat is, elvégre
színházban ülünk.

Akkor is, sôt, akkor még inkább, amikor a játékba belép egy magyar kardiológus, aki –
akár egy flott, jól beszélô civil, de hiszen az – ismét a valóságról referál: mivel egy mû-
szív negyven-hatvan millió forintba kerül, a szívátültetésre váró súlyos betegek életkilá-
tásai nem túl jók Magyarországon… A magyar egészségügy állapotát leszámítva ez idô
szerint nincs miért szégyenkeznünk: a magyar fellépô legalább olyan hiteles civil, mint
külföldi kollégái.

Lehetne még hosszan mesélni arról, hogy a szcenírozás is visszafogott: néhány villogó
lámpát leszámítva nincsen színházi „felhajtás”. Vagy arról, hogy az esetleg – szükség-
képpen? – elôforduló technikai és egyéb bakik csöppet sem zavaróak: a valóság másból
sem áll, mint bakikból. Vagy arról, hogy a végén pillanatok alatt bevonszolnak a po-
rondra (mert hát leginkább ennek mondható a közönség körkörös karéjában szabadon
maradó játéktér) egy vurstli-disznót (az „igazi” vurstliban bika szokott lenni), és foga-
dásokat lehet kötni arra, hogy a géppel rázkódtatott állatféleségen hány másodpercig
képes fönnmaradni a jókötésû fiatalember…

Láttam én úgy öt esztendôvel ezelôtt a Theater der Welt elôadás-sorozatában a Rimini
Protokoll Deutschland 2 címû elôadását, melyben vagy kétszáz civil csinált úgy, mintha
ôk lennének a bonni parlament. (Eredetileg helyileg is oda tervezték az elôadást, de vé-
gül nem mehettek be – szerintem a képviselôk attól féltek, hogy dublôrjeik lejátsszák
ôket.) Nem tettek mást, mint újrajátszottak egy egészen valóságos parlamenti ülést –
végtelenül mulatságos volt, de olykor elkeserítô, kiábrándító. Utóbbi minôségeit a tárgy-
tól, elôbbit az imitáció tényétôl és módjától nyerte.

Valahol itt a színház a Rimini Protokoll játékfilozófiájában: bennünk. Mi viselkedünk
úgy, mint egy/a közönség – ettôl lesz színház bármilyen valóság. Pedig végtére mi sem
játszunk: valódi közönség vagyunk. Színházi közönség.
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Rimini Protokoll három tagja, Hel-
gard Haug, Stefan Kaegi és Daniel

Wetzel a giesseni egyetem színháztudományi
szakán tanultak egy sajátos nyitott képzés-
ben; mindhárman az ezredforduló körül vé-
geztek, akkor kezdtek el együtt dolgozni. Úgy-
nevezett projektjeik az elmúlt években látvá-
nyos gyorsasággal váltak ismertté Európa-
szerte. 

– Mi volt a giesseni egyetemi képzés sajátos-
sága? 

HELGARD HAUG: Az egyetemen olyan
tanárokkal találkoztunk, akik arra biztat-
tak, hogy induljunk el a saját utunkon, fejt-
sük ki, amit gondolunk; ez volt az egyetemi
képzés lényege. A gyakorlati munkában ál-
talában évfolyamtársainkkal dolgoztunk
együtt, de persze voltak meglehetôsen szi-
gorú és megterhelô elméleti órák is: német
és angol irodalom, filozófia, sôt közgazda-
ságtan meg még egy sereg egyéb tantárgy.
Az volt a legfontosabb, hogy a saját mun-
kánkkal, ötleteinkkel foglalkozhattunk. Ez
a képzés amúgy is inkább laboratórium: le-
hetôséget nyújt a kísérletezésre.

– 2000-ben készült az elsô közös színházi
projektetek. 

DANIEL WETZEL: Akkor jöttünk rá, hogy
hasonlóképpen gondolkodunk. Az elsô
elôadás abból született, hogy egy modern
színházi épület tôszomszédságában felfe-

deztünk egy öregek otthonát, a két épületnek ugyanis közös volt az udvara. Az érdekelt
bennünket, hogy ennek a két térnek van-e érintkezési felülete. Hiszen az idôs emberek
nem látogatták a színházat, két különálló világnak tûnt. 

– Ha Budapesten lehetôségetek lenne elôadást létrehozni, hogyan fognátok hozzá? 
HELGARD HAUG: Két út kínálkozik. Megihlet valami itt, a helyszínen – ez történt pél-

dául Belgiumban, ahol a Sabination címû elôadásunkat csináltuk, ott a SABENA repü-
lôtársaságtól elbocsátott emberek kérdése foglalkoztatott. Megismertünk valakit, aki
ennél a cégnél dolgozott, és egyfolytában a cég problémáiról beszélt, így aztán elkezdtük
rekonstruálni a SABENA történetét. Olyan jelenségbôl indulunk ki tehát, amely a hely, a
város, az ország életében fontos és akár tipikus is. A másik lehetôség, hogy, úgymond,
„idehozunk” egy kérdést, ami amúgy is foglalkoztat minket. Olykor egyszerûen szembe-
jön a valóság. Például amikor Rigában dolgoztunk, semmilyen kiindulópontunk sem volt.
A Cameriga címû elôadásunk (lásd errôl: SZÍNHÁZ, 2005. december) úgy jött létre, hogy
egyszer csak felfedeztünk a város központjában egy elhagyott épületet, és felgöngyölítet-
tük a történetét, megkíséreltünk újra életet lehelni a házba, visszavinni oda embereket,
történeteket. 

– Történeteket hoztok vagy történeteket találtok, illetve a kettôt keveritek –  ez a módszer. Van
valami, ami érdekes lenne számotokra Budapesten?

DANIEL WETZEL: Szerintem kínálja magát, hogy színház és politika összefüggéseirôl
gondolkodjunk. A politika most itt színházi tereppé vált, színház és valóság között egyen-
súlyoz. A közönség azt követeli, hogy „The show must go on”, folytatódjék a színjáték.
A mostani budapesti politikai helyzetnek is van egy színházi olvasata: hogy egyszer csak

Átjárások
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a közönség felháborodik, kimegy az utcára tüntetni, ha a színész
többé nem hajlandó színészkedni, kilép a szerepébôl, azaz szem-
beszáll a társadalmi (és színházi) konvenciókkal, mint a magyar
miniszterelnök, aki bevallja, hogy hazudott.  

STEFAN KAEGI: Most lehetne gondolkodni igazság és hazugság
kérdéseirôl is, pénzrôl, jövôrôl, és nem színházról meg szerepjáték-
ról. Mert úgy tûnik, azt mondja végre valaki, hogy térjünk a tárgy-
ra. Tévedés lenne, ha a közönség követelésére ez a párt úgy rea-
gálna, hogy jó, akkor játszunk egy jobb elôadást, és inkább az
elôadás javításán fáradozna, semmint igazi párbeszéd létrehozásán. 

DANIEL WETZEL: Ha elôadásban gondolkodnánk, bizonyára el-
kezdenénk vizsgálódni… Sose érkezünk kész gondolatokkal. Ku-
tatunk, vizsgálódunk…

HELGARD HAUG: Például megnéznénk, kikbôl áll a tüntetô tö-
meg. Kik azok az emberek. 

– Tudatában vagytok-e annak, hogy egy olyan színházkultúrába ér-
keztetek, amely vagy azt állítja a színházról, hogy mûvészet, vagy azt,
hogy szórakozás, de a legkevésbé sem érdekli, hogy mi a valóság? A ma-
gyar színház nem áll szóba a valósággal. 

STEFAN KAEGI: Nem ismerek sok magyar elôadást, de láttam a
Feketeországot, amit politikai színháznak neveznek. A furcsa az
volt, hogy a valóság ebben az elôadásban üzeneteket küld a szín-
háznak sms-ek formájában, de maga a valóság nem lép be a szín-
padra. Virtuóz színészek, tiszta színház, a valóság azonban nincs
jelen. 

– Az általatok képviselt úgynevezett dokumentarista színház itt teljes-
séggel ismeretlen. Még ha van is összefüggés politikum és színház, társa-
dalom és színház között, a valóság kutatása nem tartozik a magyar
színház látókörébe. 

STEFAN KAEGI: Meg is lehet fordítani a kérdést: mennyiben van
jelen a színház a társadalom, a politika látómezejében, eszköztá-
rában, gondolkodásában? Németországban például a sajtóban
sok elemzést lehet olvasni a politikusi beszédekrôl, viselkedési,
megnyilvánulási formákról, olykor kiemelkedô üzletembereket is
elemeznek színházi eszköztárral. 

DANIEL WETZEL: Azért megyünk színházba, hogy kilépjünk a va-
lóságunkból, de ugyanakkor egy másik valóságba lépjünk be, és
olykor ennek a színháznak éppen azt vetjük a szemére, hogy nem
eléggé valóságos, mert a színészek rosszul játszanak, hamisak.
A kérdés tehát az, hogyan egyensúlyozunk a két valóság között.
Számon is kérünk egy valóságot, a színházét, és ki is lépünk egy
másikból, a sajátunkból. Ezért mi nem olyan színészekkel dolgo-

zunk, akik megtanultak játszani, hanem akiknek van valamilyen
különös mondandójuk. Németül azt mondjuk: sprechen oder sagen,
beszélni vagy mondani. Ôk nemcsak beszélnek, de mondanak is. 

– Vajon azt a valóságot, amit színpadra visztek, nem fikcióként érzé-
keljük? Hiszen az a színházzal szembeni elvárásunk, hogy fikció legyen. 

DANIEL WETZEL: Amit mi csinálunk, végül is a fikció és a valóság
között van. 

HELGARD HAUG: Ezzel a „gyanúval” gyakran találkozunk. Mi,
úgymond, civilekkel dolgozunk, de gyakran nézik ôket színész-
nek. Tulajdonképpen azok is. 

STEFAN KAEGI: Még a Sofia-Cargo címû elôadásunk két bolgár te-
herautósofôrét is színésznek hitték, pedig hát ôket tényleg nehéz
nem annak nézni, akik – bolgár teherautósofôrnek. (A Sofia-Car-
góról lásd SZÍNHÁZ 2006. november.)

HELGARD HAUG: Ha megfigyeled ôket, észreveszed, hogy más-
ként viselkednek, mint a színészek, elkalandoznak, a nézôk sze-
mébe néznek, máshogy mozognak. A színház csupa konvenció, és
a nézô olykor még akkor is ezeket a konvenciókat akarja látni, ami-
kor nincsenek. A mi színházunkban nincsenek morális tanítások.
Nálunk figyelni kell és gondolkodni.  

– És hogyan kell nem színészekkel dolgozni?
HELGARD HAUG: Ôket is figyelni kell. Semmire sem kényszerí-

teni. Adni kell nekik valamit, új felismerést önmagunkkal kapcso-
latban, érdekessé, elevenné tenni az együttlétet. 

DANIEL WETZEL: Hinni kell nekik és bízni bennük. Mi nem úgy
dolgozunk velük, mint a rendezô a színésszel. Technikai értelem-
ben semmilyen instrukciót sem adunk nekik. Akik elsôre hisznek
nekünk, és rögtön beleegyeznek abba, hogy színházban játssza-
nak, azok sohasem érdekesek. Akik kételkednek vagy bizonytala-
nok, azok érdekesek. 

– Miért? 
DANIEL WETZEL: Ôk, a kezdetben hitetlenek és bizonytalanok a

jobb színészek. Mi olyanokat keresünk, akikre felépíthetjük a
színházi elôadásunkat: nem a játékukra, a színészetükre, hanem
rájuk. Fel kell tárulkozniuk. 

– Mitôl érdekes egy személyiség számotokra?
HELGARD HAUG: Ha van valami izgalmas szerepe a valóságban.

Ha kiderül róla valami váratlan. Ez a munka idôigényes. Egy-egy
munkafolyamat elején egyfolytában emberekkel találkozunk és be-
szélgetünk. 

– A színházi, elméleti emberek közül sokan azért lelkesednek a mun-
kátokért, mert kitágítja, átlépi a színház hagyományos határait, újra-
gondolja a színház szerepét, sôt, színházról való gondolkodásotok akar-
va-akaratlan beemel egy sereg kortárs médiaelméletet, filozófiát stb. Mit
kap az átlagos nézô az elôadásotokból? 

STEFAN KAEGI: Az elôadásainkra gyakran speciális közönség jön;
olyan emberek, akik abban a témában, amellyel a darabunk foglal-
kozik, otthonosan mozognak, de amúgy esetleg nem színházjá-
rók. Az átlagnézô általában tud valamit a darabjainkról, ezért kí-
váncsian jön. 

– Mi maradt meg a ti színházatokban a hagyományosan értelmezett
színházból? Merthogy nincs darab, nincs színész…

STEFAN KAEGI: A szerepjáték… Még akkor is, ha a civil szereplô a
saját szerepét játssza, de játszik. 

DANIEL WETZEL: És az együttlét. A színház – szemben a mozival
– az együttlétrôl is szól. És a színházban az emberek sokkal kriti-
kusabban viszonyulnak ahhoz, amit látnak, mint a moziban. 

HELGARD HAUG: A Budapesten játszott elôadásban, a Blaiberg
und Sweetheart19-ben a nézôk látják és nézik egymást. Tehát bizo-
nyos értelemben a nézô is színésszé változik, mert kénytelen saját
szerepén, viselkedésén is elgondolkodni. 

– És mit vártok a nézôtôl?
HELGARD HAUG: Hogy nézzen szembe a valósággal. 
DANIEL WETZEL: És játsszon. Mert színházban van. 

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: TOMPA ANDREA
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