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pontban álló német férfi és az író, de még közel 40 másik figura is megjelenik benne, mindannyian egy 
fiatal színész megformálásában. 
Ez a nagyon tehetséges férfi igazi színházi bravúrt hajt végre: minden figurának megtalálja a saját gesztu-
sait, hanghordozását és lenyûgözõ természetességgel váltogatja õket. Ugyanakkor nézõként nem érezzük 
egy percig sem, hogy valamiféle színházi rekordkísérlet szemtanúi lennénk � az elõadás õszintesége és 
keserûsége hagy inkább nyomot. 
Ez a mû is feszeget néhány olyan kérdést, köztük elsõsorban a homoszexualitáshoz való viszonyt, ame-
lyek komoly indulatokat kavarnak a világ szinte minden táján. Ebben az elõadásban engem az fogott meg 
leginkább, hogy mindezt meg lehet úgy is fogalmazni, hogy az ember ne akarjon azonnal véleményt 
mondani. 

Sokat hallani, hogy az amerikaiak mennyire kulturálatlanok és felszínesek. Természetesen ezek a kije-
lentések nem alaptalanok, de nem is igazságosak. Nem kell, nem szabad Amerikát majmolni, de a nyitott-
ság, a szabadság és a szókimondás értékeit érdemes tisztelni � mert ezek terén szerintem lehet tanulni tõ-
lük. Számomra világlátás és színházismeret szempontjából is nagy kaland volt a nyáron ott töltött két hó-
nap! 

Vági Eszter 

U. i.: Ottlétem alatt elég sok színházi tanulmányt, színházi könyvet, mûsorfüzetet és iskolai prospektust 
gyûjtöttem össze. Itt nem volt mód ezeket részletesen ismertetni, de az esetleges érdeklõdõknek állok szí-
ves rendelkezésére. (Hogy is szokták mondani: elérhetõség a szerkesztõségben?!...)  

 

Egy megújult fesztivál � Avignon 2004. 
Vatai Éva 

�Meglepõ rendezésekkel kell életre kelteni a színháznak nevezett hatalmas állat-testet, hogy behatol-
hasson minden egyén társadalmi intimitásába. Mert az általunk kedvelt színház képes egybegyûjteni az 
embereket, miközben a mai világ � melyben gazdag/szegény, kelet/nyugat és észak/dél áll szemben 
egymással � megosztja õket.� 

Ez a gondolat a 2004-es Avignoni Fesztivál mottója. Thomas Ostermeier, a berlini Schaubühne fiatal 
igazgatója, a mai színházi élet egyik legeredetibbnek kikiáltott alkotója tollából.  

Avignon mindig is szerette a színház �enfant terrible-jeit�: Pina Bausch, Joseph Nadj, Rodrigo Garcia, 
Sacha Waltz, Olivier Py már biztos ösvényt tapostak a jövõ nagy színházesztétikai újítói elõtt. 

A brechti örökséget felvállaló Ostermeier meghívásának oka: az iraki háború ellen egységesen fellépõ 
németek és franciák kulturális téren is ki akarják fejezni egymás iránt érzett szimpátiájukat. A választás-
nak belsõ okai is vannak: visszafordul ezzel a tavaly megújult fesztiváligazgatás tekintete az alapító Jean 
Vilar és Rene Char felé, akiknek eltökélt szociológiai követelményeik voltak: legyen a színház nyitott, 
meggyõzõ, értelmezhetõ, s kifelé kommunikáló. A társult rendezõt nem csupán saját négy rendezésével 
invitálták a fesztiválra (Wojzeck, Nora, Disco Pigs, Koncert étlapról), hanem arra is felkérték, hogy hív-
jon meg általa értékesnek ítélt rendezõket s elõadásokat. Így került az IN programjába a �legnémetebb 
francia rendezõ�, Bernard Sobel, Sacha Waltz, Luk Perceval, Hans Castorf stb. 

Örömteli magyar vonatkozás: 2006-ban Joseph Nadj lesz a fesztivál társult rendezõje(!). 
A gyors karriert befutott Ostermeier építési területen berendezett Baracke-színházát 1998-ban Német-

országban az év színházának választották, majd a rendezõ fiatalos lendülettel vetette bele magát a Schau-
bühne vezetésébe. Elõször is drákói szabályokat hozott, (a költségvetés átcsoportosítása, a szerzõdtetett 
színészek eltiltása tévézéstõl, rádiózástól etc.) s olyan színházi kultúrát alakított ki, amelyben nagy szere-
pet kapott a színészet fizikai oldala, a közös kreatív munka, a merész újítás, és nyitottság a közönség felé. 
Wojzeck-rendezése a modern német színház karakterisztikus alkotása: expresszív, erõs, felkavaró, a mé-
dia vívmányait is alkalmazó produkció. Az elõadás helyszíne a fesztivál 58 éve alatt komoly színházi vi-
harokban edzõdött Pápai Palota. A színpad fölött hatalmas fényreklámok, melyek alkalmanként szürke 
lakótelepi házak képét adják. A színpad teljes szélességében szürke töltést formázó fémbarikád, bal olda-
lán hatalmas csõ szája tátong, melyen át idõközönként (szenny)víz folyik be a színpadra. A töltés jobb 
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felsõ szélén kinyitható büféskocsi. Néhány szék, s Wojzeck kerékpárja, amelyen keresztbe-kasul biciklizi 
a teret: a kapitány üvöltésére lassabban, az agresszívan kötekedõ férfibandától menekülve villámgyorsa-
sággal. Az erõszak az elõadás vezérszólama: a töltésen megjelenõ, vadul ugató rottweiler, a német kabaré 
tradícióját idézõ táncoló vagy verekedõ férfikar, a színpad teljes terjedelmére kivetített vibráló mozgóké-
pek mennyisége erõsen sokkolja az agyat. Wojzeck és Marie torz testû törpegyereke, aki a babakocsiból 
kiugorva szüntelen ott lábatlankodik a kopár külváros figurái között, Marie altatódal gyanánt ráüvölt a 
csecsemõre. Nincs az az egészséges emberi tudat, amely érzéketlen maradna a rendezõ által felépített ke-
gyetlen, torz világ effektusaira. 

A doktor kísérletének alanya az elõadás végére állatira lemeztelenített Wojzeck sután igyekszik mene-
külni az agyán doboló hangok elõl. Megalázásának erõs pillanata, amikor megszokott mozdulatokkal bo-
rotválni kezdi a kapitány combját s ülepét, s mint Pavlov kutyája rohan fel a töltésen, hogy a felharsanó 
csengõ parancsára befalja kistányérnyi ételét. 

A rendezésbõl tisztán és erõsen kicseng a totális globalizáció, az emberi értékeket felõrlõ jelenségek 
elleni tiltakozás. Meglepõen kitágított Wojzeck-értelmezés. Szép pillanata az elõadásnak, amikor a hard-
rockra táncoló külvárosi férfihorda hirtelen komolyzenei aláfestést kap, s kissé zavarodottan, majd me-
chanikusan folytatja idétlen diszkótáncát a váratlan zenére.  

Komoly kérdõjelet hagyott bennem az elõadás ritmusa: a lassú kezdet (meg kell várnunk, míg a szín-
padi büfé kinyit, s mindenki megissza az elsõ italát,) a fehér öltönyös kapitány hosszú és hatásvadász 
sztriptíztánca, melynek csattanójaként úszóparádét rendez a csatornacsõbõl kifolyó (szenny)vízben. 

Érezhetõ az IN és az OFF elõadásainak témaválasztásában, hogy �a nemzetközi helyzet fokozódik�: az 
errefelé minden területen tapintható USA-ellenes hangulat a színházba is elemi erõvel tört be. A dél-
amerikai születésû, madridi Rodrigo García USA-ellenes fintora �Ronald, a McDonald�s bohóc történe-
te� az egyszerû ember gondolkodási mechanizmusainak finom humorú kifigurázása, amely egy kisebb 
szupermarket árukészletének színpadra borításával sokkol. A fogyasztói társadalom, amelyben vagy el-
adóként vagy vásárlóként csapjuk be magunkat, a három színészt McDonald�s bohóccá silányítja, akik 
videofilmre rögzített vidám társulati kirándulás során mohón falják a ketchuppal, mustárral nyakon öntött 
könyv-barbecue-t. Közben fojtott rövid csendek és megható pillanatok: Hirosima, Irak, Dél-Amerika � 
Nike-cipõben, Ford-autóban, a Whitney Houston énekelte amerikai himnusz hangjaira. Egy-egy színpadi 
megoldástól felszisszen a közönség, de pár perc múlva szent a béke.  

(A darab bemutatásával párhuzamosan vetítették a �Super Size Me�-t, amely a McDonald�s kulturális 
és élettani romboló hatását mutatja be az amerikai társadalomban egy magát öngyilkos McDo-kúrára fogó 
fiatal krónikáján keresztül.)  

A népi mûfajok, az interaktív színház s a modern táncszínház elemeit vegyítõ elõadást a tele nézõtérrõl 
érezhetõ döbbenet és szimpátia kísérte.  
�Számomra a színháznak csak akkor van értelme, ha egy kicsit meg akarom változtatni általa a társa-

dalmat, vagy legalább is más nézõpontot tudok vele ajánlani, mint a médiáé. De biztos vagyok abban, 
hogy színházba kevesen járnak, s a hangomat kevesen hallják.� � mondja Rodrigo García. 

A magyar származású Alain Timar Babel-taxi címû elõadása más aspektusból vizsgálja a világ meg-
osztottságának problémáját: a történelem és a filozófia síkjáról, nyelveket, sorsokat vegyítve, s finom 
humorral laza szálú történetté fûzve össze. Nabukodonozor is amerikai volt? � kérdezi az egyik szereplõ. 
Nem, akkor még fel sem találták az amerikaiakat. 

Miközben a tavaly júniusban meghozott színházi szakma ellenes kormányzati döntések felhõje tovább-
ra is viharral fenyeget, nem szûnt meg a tiltakozás, csak más formát öltött. Július 14-én a szakma képvise-
lõi a Pápai Palotából interpelláltak Chirac-hoz. A tavalyi IN eltörlése után azonban sok mindent át kellett 
gondolnia a megújult vezetésnek is. A teljesen fehér plakát befejezetlen piros A betûje is jelzi: a színház-
zal bármikor bármi történhet, jobb lesz szerényebbre, nyitottabbra, de határozottabbra venni a figurát! Az 
IN mintegy 50, az OFF majd 700 programján a tavaly elõtti látogatottsághoz képest érezhetõen keveseb-
ben vannak. 

Nagy érdeklõdés kíséri az Avignon-i Nyári Egyetem Kutatási Mûhelyének nyelvtanulási modult is fel-
ajánló kurzusait (népi színház: pantomim, commedia dell�arte), és a színházi modul bevezetésével szerve-
zett nemzetközi továbbképzéseket.  

Isabelle Esperanza, az Európai Nyári Egyetem kurzusainak szervezõje olyan európai fiataloknak ajánl 
képzést a fesztivál idejére, akik jól beszélnek franciául, s nyelvtudásukat a színházi tevékenységek során 
szeretnék tökéletesíteni. 
�Négy évig dolgoztam Magyarországon, színjátszó csoportot is vezettem három éven át. Ott figyeltem 

meg, milyen fontos a nyelvtanulás emocionális szintjének növelése szempontjából az aktív játék, a szín-
ház. Azután Avignonban kezdtem dolgozni, s azt gondoltam: ideális hely egy ilyen típusú kurzus meg-
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szervezéséhez. Az egyetem nyitott volt, de az anyagi hátteret nekem kellett megteremtenem. Egy olyan 
(oktatási) minisztériumi pályázaton nyertem pénzt, amely az európai dimenziójú találkozókat támogatja, s 
távlataiban fejlõdõ országokat is bekapcsol a programba. Így kerültek ide délkelet-ázsiai és latin-amerikai 
egyetemisták.�  

A színházi nevelési kurzusokon az idén három pécsi és egy debreceni egyetemista vesz részt � hála 
Vaucluse megye és Baranya megye együttmûködésének, valamint a Francia Intézet segítségének. 

 

Fejezetek az angol 
drámapedagógia történetébõl (1.) 

Bethlenfalvy Ádám 

Gavin Bolton 1998-ban megjelent � doktori disszertáci-
ója alapján írt � Acting in Classroom Drama címû 
könyve áttekinti az angol drámapedagógia történetét. 
Elsõdleges szempontja a részvevõk szerepbeléptetése, 
de írása teljes képet ad a brit drámapedagógia fejlõdésé-
rõl, úttörõirõl és mellékvágányairól. A könyv utolsó fe-
jezetében Bolton kifejti saját elméletét is, de errõl ennek 
a sorozatként tervezett írásnak egy késõbbi fejezetében 
számolok be. Itt és most a brit drámapedagógia két 
rendhagyó alakjának életét és munkásságát mutatom be, 
és néhány olyan irányzatot, amely hatással volt a drá-
mapedagógia késõbbi alakulására. A jelen írás lényegé-
ben a Bolton-könyvbõl készült jegyzetnek tekinthetõ, 
néhány ponton életrajzi információkkal kiegészítve. (A 
bibliográfiában természetesen felsorolom az összes 
könyvet melyrõl e cikkben szó esik.) 

Úttörõk 
Bolton öt pontban összegzi a szempontokat, melyek sze-
rint kiválasztotta a brit drámapedagógia úttörõit. A 
szempontok a következõk: 
a) Munkássága radikális változásokat eredményezett 

az osztálytermi gyakorlatban. 
b) Új módszereket alkalmazott a praxisában, és ezeket 

elméletben is alátámasztotta, kifejtette. 
c) Írásban is beszámolt módszertani újításairól, ami-

nek alapján az olvasók is megérthették a tevékeny-
ségét. 

d) Vagy saját korában vagy késõbb közérdeklõdés tár-
gyává vált, olyannyira, hogy mások is megjelentet-
ték saját beszámolóikat drámapedagógiai munkás-
ságáról. 

e) Életmûvét az osztálytermi dráma népszerûsítésének 
szentelte. 

Bolton Harriet Finlay-Johnson, Henry Caldwell 
Cook, Peter Slade és Brian Way mellett Dorothy Heath-
cote-ot sorolja az úttörõk közé. A szerzõ egy hosszú fe-
jezetben foglalkozik a két világháború közé esõ évekkel. 
Ezekben az esztendõkben több olyan szemléletmód szü-
letett, amelyek máig élõ gyakorlatok gyökerét jelentik. 
Írásom ezen részében a két világháború közötti idõsza-
kig jutunk el, és a tervezett folytatásban szeretnék Peter 
Slade, Brian Way, Dorothy Heathcote, Gavin Bolton, 

Tony Jackson, David Davis és az brit drámapedagógia 
más fontos alakjainak munkásságáról beszámolni.  

Harriet Finlay-Johnson (1871-1956) 
Elsõ úttörõnk összesen 12 évig, 1897-tõl 1910-ig igaz-
gatta a kelet-sussexi Sompting falu általános iskoláját. 
Ez alatt a 12 év alatt azonban olyan hírnevet szerzett 
magának és módszertanának, hogy az iskolát, amelyben 
összesen egy segéddel � a húgával � dolgozott, állítólag 
szinte ostrom alatt tartották a látogatók, érdeklõdõk.  

Eredményeinek értékelésekor fontos figyelembe 
vennünk azt, hogy gyakorlatilag elõzmény nélküli a 
munkája. Az õ korában, és minden bizonnyal jóval utá-
na is az iskolai oktatás és a színház kapcsolata egy-egy 
Shakespeare mû diákok általi összeolvasásánál ért vé-
gett, az óvodákban akár a versek eljátszásáig is terjedhe-
tett, de ezek csak alkalomszerû játékok voltak és nem 
volt szakirodalombeli megalapozottságuk. 

Finlay-Johnson módszertanának alapja az a felisme-
rés volt, hogy a gyerekek kíváncsiak. Az õ iskolájában 
az �ifjú tudósok� akkor és úgy tanulhattak, amikor akar-
tak. Tudás iránti vágyukat dramatikus tevékenységekkel 
lehetett felébreszteni és fokozni. Az iskola mûködése 
elõször a természetismeret köré épült, ennek helyét vette 
át fokozatosan a dramatizálás, ami összekötõ kapocs-
ként is szolgált a különbözõ tantárgyak között, és al-
kalmassá vált akár a legbonyolultabb tantervi követel-
mények teljesítésére is. Finlay-Johnson szerint éppen a 
dráma segítségével lehet megtalálni a különbözõ tudo-
mányágak között kapcsolódási pontokat. Munkájának 
célja az volt, hogy felkeltse a diákokban a vágyat a tu-
dásra, hogy a tanulók segítsék, tanítsák egymást a közös 
felfedezés, készülés során, hogy önállóak és öntanítók 
legyenek, hogy alaposak legyenek az új ismeretanyag 
tanulmányozása során, s hogy a tanárt társnak és mun-
katársnak tekintsék.  

A célok elérése érdekében különbözõ típusú játéko-
kat játszottak. A gyakorlati tudást növelõ �vásárlós� já-
téktól kezdve, amiben számtani, mérési és termékekkel 
kapcsolatos ismereteiket gyakorolhatták a részvevõk, a 
történelmi drámákkal bezárólag � ezekben saját szava-
ikkal keltették életre a történelmi alakokat és helyzete-
ket. Finlay-Johnson büszkén számol be az V. Henrikrõl 
szóló elõadást követõ napról, amikor a gyerekek megro-


