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portvezetői és/vagy tanulófegyelmezési problémáikat. 

Szerencsére már korábban elhatároztam, hogy amihez 

nem értek, azt kizárom az általam vezetett képzésekből, 

foglalkozásokból. Egyszerűen nem megyek bele a 

pszichodrámás, autogén tréninges vagy más konfliktus-

kezeléses felvetésekbe. A felnőtt csoportok, főképpen 

pedagógusok ilyenféle tanulási igénye egyébként (egyre 

erősödő nyomással) azóta is állandó. Nekünk, drámape-

dagógusoknak és azok képzőinek tehát tanulnunk kell 

folyamatosan, hogy tudjuk (azt mindenképpen, hogy), 

mihez értünk, és mihez nem. Talán éppen azért lehettek 

(és lehetnek hitelesek most is) a drámapedagógiai kur-

zusaink – jelesül a győri főiskolán –, mert tartjuk ma-

gunkat ahhoz, hogy csak azzal foglakozunk, amit már 

magunk is kipróbáltunk, megtanultunk; vagyis azzal a 

tudásanyaggal élünk, amit már mélységében értünk. 

Kockázat még így is van bőségesen. 

 

 

Műhelymunka sámándobokra 
Vatai Éva 

Nagy öröm egy szakembernek, ha olyan helyre hívják 

meg tanítani, amely már álmaiban sokszor megjelent. 

Ilyen volt nekem a dél-szibériai Bajkál-tó – régóta élt 

bennem az Attenborough Bajkál-filmje által felébresz-

tett vágy e titokzatos mesevilág iránt. 

Munkaadóm, a moszkvai székhelyű Club Ça va – az el-

ső bajkáli francia nyelvű színjátszó fesztivál szervezője. 

Arra kaptam megbízást, hogy atelier-t vezessek oroszta-

nároknak francia nyelven. Téma: improvizáció idegen 

nyelven. 

Vonzott a hely és a feladat, csak egy dolog riasztott: az 

ötnapos utazás. Nehéz volt elképzelni, hogyan lehet öt 

napon át egy szűk térben létezni, összezárva más embe-

rekkel. (Ma már tudom: lehet. És nem is olyan kellemet-

len, mint gondoltam.) 

A vonatban előkészítő megbeszéléseket folytattunk: 

megszerveztük a nyitó- és záróműsort, énekeltünk, ját-

szottunk. Igazi gitáros, borscsos-vodkás orosz munkafo-

lyamat volt: esténként a szocialista dizájnos étkezőkocsi 

közönségét ösztönöztük közös éneklésre, játékra. A 

meglepetés erejével ható performanszaink eredménye 

minden értelemben pozitívnak mondható: hasznosan és 

jól telt az idő, s útitársaink közül egy maroknyi ember 

később ellátogatott a fesztiválra is. Többek között egy 

középkorú orosz házaspár is, akik fél éve elhatározták, 

hogy bejárják a világot. Amikor elfogy a pénzük, dol-

goznak pár hétig – legközelebb majd Új-Zélandon. Sok 

mindent láttak már a világból, azt viszont nem tudták 

elképzelni, milyen az, mikor orosz gyerekek franciául 

játszanak a színpadon, ezért „átugrottak” meglátogatni a 

fesztivált Olhon szigetére. Ezt az „átugrunk” szót egész 

más tartalommal használják az oroszok: Tyima, az 

egyik szervező is kéthavonta ugrik haza a Moszkvától 

„nem messze” – tizennégy órányi vonatútra – található 

Kirovba.  

Az öt napos vonatozás után Szibéria Párizsában, 

Irkutszban töltöttünk pár órát. Ma sem értem pontosan, 

mi okból kapta ezt az elnevezést, hisz épp az hiányzik 

belőle, ami Párizs karakterét adja: a könnyedség és az 

elegancia. Csak sokszínűsége emlékeztet valamelyest 

Párizsra: sokfajta nép él együtt (orosz, tatár, mongol, 

burját, a Szibériába száműzött lengyelek külön kolóniát 

alkotnak). Jelentős színházi hagyományokkal rendelke-

ző város: az ide száműzött dekabristák alapították az el-

ső színjátszó csoportot, azóta öt nagy színház működik 

itt. 

Innen már csak egy „ugrás” a Bajkál-tó és az Olhon szi-

getén levő Husir falu: pontosan nyolc óra – buszon és 

hajón. Minél jobban közeledünk a szigethez, annál erő-

sebben érezzük a burját hagyományok jelenlétét: mon-

gol vonású arcok, sámándobok hangja, olajban sült lán-

gosszerű ételek. Dobogó szívvel nézem a ködben felsej-

lő Olhon szigetet, amely a burját legenda szerint a 

Bajkál-tó veszedelmes szellemeinek lakhelye, Ázsia 

szent helyeinek egyike, a sámánhagyományok székhe-

lye, burját spirituális központ – itt gyűlnek össze a világ 

sámánjai évente egyszer, több napos fesztiválra. A le-

genda szerint itt van Dzsingisz kán titokzatos sírja is. 

Később majd ellátogatunk a Samankához – a Sámán-

szirthez, amely előtt a hagyomány szerint Dzsingisz-kán 

fejet hajtott –, sőt abban a kitüntetésben is részesülök, 

hogy a Samankával szemben, egy hatalmas legelőn tart-

hatom az egyik foglalkozást. A Samankát titokzatos 

erők védik, sámánszertartások helye. Sajnos a mi feszti-

válunkkal párhuzamosan szervezett Szibirszkaja Rampa 

ifjúsági amatőr fesztivál két fiatalja fittyet hányt a szer-

vezők intésének: egy fiú leesett és szörnyet halt. Ez a 

tragikus esemény végig beárnyékolta a fesztivál hangu-

latát.  

Olhon szigete különleges világ: hatalmas dombos pusz-

taság, először lakatlannak tűnik, később látunk néhány 

apró, faházakból álló falut. Ahol a mi rendezvényünket 

szervezték, Husir a legnagyobb falu, biciklivel egy óra 

alatt körbejárható. Széles homokos utcáit színes faházak 

szegélyezik. Folyóvíz nincs, az emberek a Bajkál-tó vi-

zét isszák, a faluban nagy tartályok vannak elhelyezve. 

Sok tehén, kutya, macska szaladgál az utcán – a falusias 

jelleg különleges bájt kölcsönöz a településnek. A falu 

szélén vagy egy ház, nagy udvarral, s az udvaron egy 

színpaddal. Ez a Nemzetközi Ifjúsági Központ – a falu 

ifjúsági kulturális rendezvényeinek befogadására ala-

kult. Igazgatója Alekszandr Ivanovics Kononov, aki a 

terület legnagyobb amatőr színjátszó fesztiváljának, a 

Szibirszkaja Rampának is szervezője és vendéglátója.  

Rengeteg orosz – és nemcsak szibériai – csoporttal és 

sok külföldi országgal áll kapcsolatban: Amerikától 

kezdve Izraelen át Lengyelországig már legalább tizenöt 

ország csapatai fordultak meg a fesztiválon. Magyarok 

még nem voltak, de szívesen felvenné velünk a kapcso-

latot. Mindenki a saját anyanyelvén játszik. Az idén a 

tavalyinál kevesebb csapatot tudtak fogadni a szűkös 
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anyagi lehetőségek miatt: akkor harminckét csoport vett 

részt a fesztiválon.  

A fesztivál zárásakor minden csoportnak be kellett mu-

tatni egy tízperces produkciót, valami mást, mint a da-

rabjuk. Mindenki különleges produkcióval rukkolt elő, 

de nemcsak a gyerekek, hanem a fesztivál alatt egy mű-

helyben dolgozó tanárok is bemutattak egy „kórusmű-

vet”, s a műhelymunkát vezető színészek közül is töb-

ben színpadra léptek. A legtetszetősebb produkció négy 

hálózsákba bújt gyerek játéka volt, akik – bár nem láttak 

ki a paplanszerű hálózsákokból – mozgással (zenére) 

minden érzelmet kifejeztek: dühöt, szeretetet, szerelmet, 

unalmat, példásan együtt mozogva. 

Galina Palcsik a Bajkál-tó másik oldaláról, Magistralni-

ból hozta el Házi Színházának csoportjait. A lakásában 

működtet színjátszó kört a falusiak, gyerekek és felnőt-

tek számára. Pénzt nem kér érte. A férje jól keres, 

mondja, megengedheti magának ezt a luxust. Harminc-

harmincöt ember jár rendszeresen a foglalkozásokra, az 

év végén bemutatókkal gazdagítják a falu kulturális éle-

tét. Képzettségét tekintve színésznő – itt, a Bajkálon 

csak e módon tudott kapcsolatban maradni a színházzal. 

Évek hosszú során rájött arra, hogy az amatőr színházi 

mozgalom nagyon sok olyan gyereket, felnőttet meg-

szólít, akiknek egyébként nem lenne köze a kultúrához. 

Ha továbbképzést, fesztivált hirdetnek valahol, ő oda 

biztosan elmegy, nehogy kiessen a gyakorlatból. És per-

sze azért, hogy lássa, hogyan csinálják a többiek. Ké-

sőbb a műhelyfoglalkozásomon is részt vesz, s lelkesen 

improvizál – oroszul. Franciául keveset tud, csak most 

kezdett el tanulni. 

A Maski Fesztival a franciául játszó fiatalok produkcióit 

hívta meg: jöttek Moszkvából, Tulából, Angarskból. 

Voltak közös programjaink és találkozási pontjaink a 

Szibirszkaja Rampával. Mikor megérkeztünk, a feszti-

vált hirdető plakátokat ragasztottunk ki a  falu közösségi 

helyein, így vagy tíz francia turista is vendége volt az 

eseményeknek. A zsűriben való részvételem, ezzel 

együtt az előadásokat követő beszélgetések sora sok ta-

nulsággal járt. Nagyon fontos az orosz résztvevőknek a 

dicséret: mindig rituális köszönetnyilvánítással kell kez-

deni. Ők maguk lelkesen dicsérik egymást, hosszú per-

cek telnek el, míg végül egy-két kritikai húrt is meg le-

het pendíteni. Minden hozzászólást megtapsolnak, min-

den apró megjegyzésért hálásak. A tanárok nem sértő-

dősek, nem bántódnak meg a kritikán, hanem alázattal 

és köszönettel fogadják. Tanulságos volt az egyik esti 

program, amikor bőrig áztunk, s a Rampa rendezvénye 

miatt csak 23 órakor kezdhettük a 22 órára hirdetett elő-

adást. A tizenkét tulai gyerek az elázástól elnémult 

hangberendezés ellenére heroikusan játszotta végig Ri-

chard Bach Jonathan Livingston, a sirály című elbeszé-

léséből készült előadást. A gyönyörű, lírai produkciót a 

játszók példás pontossággal és fegyelemmel mutatták 

be, az akrobatikus elemekkel tarkított mozdulatsorok 

elkápráztatták a bőrig ázott közönséget. 

A fórumon megkérdeztem a tanáruktól, Olgától, hogy 

miért döntött úgy, hogy a gyerekeket ekkora kockázat-

nak teszi ki.  

– Miért nem halasztottátok el az előadást a zuhogó eső 

miatt, hiszen a vizes színpadon baleset is történhetett 

volna? 

– Régóta dolgozom velük, s ortodox szellemben neve-

lem őket. Gyakran megyünk kirándulni több napra, ve-

szélyes helyekre, ahol magunkra vagyunk utalva. Sokat 

gyalogolunk, eddzük a testünket, s ezzel együtt a lel-

künket. És ez az edzett, erős lélek az ortodox nevelés 

lényege. 

– Igen, de ott a színház harmadik brooki komponense: a 

néző… aki talán kevésbé edzett. 

– Sajnálom, ha kényelmetlenséget okoztunk, de nagyon 

akartak játszani, nem akartam megfosztani őket ettől az 

örömtől. 

…Mindenesetre a Jonathan Livingston minden létező 

díjat megkapott – Richard Bach novellájának a többiek 

megváltásáért tett, emberfeletti erőfeszítésekre kihegye-

zett mondanivalója csodás módon találkozott az ortodox 

orosz lélek nagyságával: őszintén naiv, tiszta és erős 

színházat csináltak ezek a 12-13 éves fiatalok. 

 

 

Gondolatkövetés 
Telegdy Balázs könyvismertetői 

Perényi Balázs: Improvizációs gyakorlatok 
Kézikönyv amatőr színtársulatok részére – sorozat. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2009 

Perényi Balázs könyve alapmű a színjátszó-rendezők számára, de megkockáztatom, ott a helye a profi 

rendezők, színészmesterséget tanító színházi szakemberek könyvespolcán is. Elsősorban azért, mert egy 

jelentős szakmai életszakasz összegzése, napi pedagógiai gyakorlat, végigvezetett próbák, előadás készí-

tési folyamatok érlelték azt a tudást, amelyet most megoszt velünk a szerző. Néhány szót előzetesen erről 

a „jelentős”-ről. Perényi eddigi szakmai munkáinak sikerességét minden kommentár nélkül bizonyíthatják 

például a diákszínjátszó fesztiválokon rendre kiemelkedően szereplő és díjazott csoportjai, de említhet-

nénk színházkritikai munkáit is, vagy éppen kiváló színházi tréningjeit és szakmai zsűrizéseit is. Mégis 

inkább egy személyes élményemet szeretném ideidézni. Mai napig tisztán emlékszem arra a felismerésre, 

amikor az Országos Diákszínjátszó Egyesület titkáraként fesztiválokat szervezve először láttam előadása-

it, milyen rácsodálkozás volt számomra, hogy élvezetes, elmélyült, hiteles, egyszóval valódi színházat lát-


