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SZÍNHÁZZAL 
LEROMBOLHATÓ 
HATÁROK
Jelent[s a menekｲltek drLmaterLpiLs mｶhelymunkLkba val| bevonLsLr|l 

SzerbiLban 

2015 nyara. Európa egyik legnagyobb bevándorláshullámának vagyunk tanｯi. Ma, 2017-
ben, a menekｲltvJlsJg mZg mindig nem zJrult le. A jelenlegi statisztika szerint mintegy 

7000 menekｲlt keres menedZket SzerbiJban a hJborｯ Zs a terrorizmus el｢l. 2017 nyarJn az 
‾t szerbiai befogad{ k‾zpont egyikZben, a BelgrJd k‾rnyZki KrnjaTJban nagy er｢feszitZseket 
tesznek annak ZrdekZben, hogy a menekｲlteknek alapvet｢ ZletfeltZteleket, vagyis lakhatJst Zs 
Zlelmet biztositsanak, de ez nem elegend｢ ahhoz, hogy az Zrintettek megbirk{zzanak a min-
dennapokkal. Ezért az Adra Központban – amely a migrációs programok által védelmet és 
segitsZget nyｯjt a menekｲlteknek, valamint felhivja a igyelmet ennek az embercsoportnak a 
sZrｲlZkenysZgZre – mｶhelymunkJkat Zs szJmos mJs tevZkenysZget is szerveznek. A projekt 
koordinJtora, Dragana ﾉukiR pszichol{gus elmondJsa szerint a k‾zpontban mindennap szJmos 
tevZkenysZg zajlik, a legiatalabbaknak szJnt futballtrZningekt｢l kezdve a n｢k k‾rében kedvelt 
szabJs-varrJsig, himzZsig. Naponta mintegy szJz menekｲlt vesz rZszt a k‾zpont programjain, 
s a mｶhelymunkJkat ｯgy alakitottJk ki, hogy lehet｢sZget kapjanak a kZpessZgeik fejlesztZsZre. 
Idén nyáron létrejött egy csoport, amelybe azok a menekｲltek jelentkezhetnek, akik drJmaterJ-
piJs mｶhelymunkJn szeretnZnek rZszt venni. A drJmaterJpia egyik alapelve az, hogy az ember 
t‾bb kｲl‾nb‾z｢ szerepet jJtszik el. Így lehet kezdetben iskolJs kisiｯ, majd edz｢, v｢legZny, mig 
vZgｲl eljut a menekｲlt szerepZig. (A k‾zpont foglalkozJsai kｲl‾n sz{lnak fZriaknak Zs n｢knek, 
igy ez a drJmacsoport pZldJul csak fZrinemｶ tagokat szJmlJl.) BJr ezek nem szemmel lJthat{ 
izikai sebek, ezek a szerepek {hatatlanul mZly nyomot hagynak az egyZn tudatJban. A m{dszert 
szZlesk‾rｶen alkalmazzJk a kortJrs szinhJzban.

A Talas (HullJm) szervezet INTEGRAM elnevezZsｶ projektje keretZben megrendezett mｶ-
helymunkJkban kulcsfontossJgｯ a rZsztvev｢k integrJci{jJra irJnyul{ törekvés. A drámaterápiás 
munkafolyamat cZlja, hogy a rZsztvev｢ket bJtoritsa Zs segitse abban, hogy megtalJljJk az 
érzelmeik kifejezésének a m{djJt, s ezt spontJnul tehessZk, hogy felｲlemelkedjenek a kulturJlis 
Zs nyelvi kｲl‾nbsZgeken, Zs sikeresen megt‾rtZnjen szociJlis adaptJci{juk. A heti egy alkalom-
mal megrendezett mｶhelymunkJk kialakitJsJban f｢ szempont volt, hogy a rZsztvev｢k szemZlyes 
teherbirJsa er｢s‾dj‾n, illetve segitsZget kapjanak a tJrsadalomban val{ elhelyezkedZsben. Kita-
lJlt alakok, drJmajJtZk, k‾ltZszet, zene Zs mozgJs Jltal a rZsztvev｢k felfedezik Zs kutatni kezdik 
bels｢ vilJgukat. K‾zben a t‾rtZnetalkotJs Zs a drJmai val{sJg lZtrehozJsJnak interaktiv folyama-



62

TÁVOLABB

ta kihat a szemZlyes Zs kollektiv kreativitJsra, a rZsztvev｢kben ｯj kZpessZgeket Zs tehetsZgeket 
fejleszt. A cél a közösséghez tartozás érzésének a kialakítása és egy olyan kommunikációs alap 
létrehozása, amelyben ｯjraZrtelmez｢dnek az identitJs Zs a kｲl‾nb‾z｢sZg fogalmai, mindemellett 
a helyi k‾z‾ssZg Zs a menekｲltek k‾z‾tti kapcsolat er｢sitZse, Zs a tovJbbi tJrsadalmi kirekesz-
tZsｲk megel｢zZse.

Yasin Khan a mｶhelymunka egyik rZsztvev｢je. A szinhJz sz{ hallatJn az els｢ dolog, ami 
eszZbe jut, az, hogy „szinhJz az egZsz vilJg, Zs szinZsz benne minden fZri Zs n｢”. AfganisztJn-
ban szinZszettel foglalkozott, Zs ma sem idegen t｢le ez a vilJg. Jelenleg a befogad{ k‾zpontban 
Massih Nazarival osztozik egy fｲlkZn, aki szintZn rZszt vesz a mｶhelymunkJban, Zs akinek a 
k‾ltZszete a csoport kedvenc olvasmJnyJvJ vJlt. A mｶhelymunka vezet｢i a rZsztvev｢ket ugyanis 
arra buzdították, hogy költészet által fejezzék ki önmagukat. KisvJrtatva kiderｲlt, hogy ez a forma 
kulturJlis szempontb{l igen k‾zel Jll hozzJjuk. Massih ｯgy fogalmaz, hogy nagy lehet｢sZgként 
éli meg a költészet által kifejezni legmélyebb érzelmeit. Bátorítólag hat rá, hogy barátai magukra 
találnak a verseiben, és mikor ｢k el｢adjJk ezeket a sorokat, ｯj olvasatok szｲletnek, melyeket JtjJr 
az el｢ad{ szemZlyes ZlmZnye. Massih ｯgy Zrzi: „Ez az Zlet”. Mint mondja, a k‾ltZszet segitsZgZ-
vel formát tud adni az érzelmeinek. A Silent City cimｶ verse a mｶhelymunka vezZrmotivumJvJ 
vJlt. A rZsztvev｢k arr{l vallottak, hogy a vers el｢adJsa k‾zben k‾z‾sen gondolkodtak azon, 
mit jelent számukra a „csendes város” fogalma. Az elszavalt verssorok a kényszer hatására el-
hagyott szｲl｢hazJjuk kZpeit idZztZk fel bennｲk. Ezek a kZpsorok tartalmaznak sokak szJmJra 
felfoghatatlan lJtvJnyokat is, Zs biztosra vehet｢, hogy nem k‾nnyｶ ilyen Zrzelmekkel Zs ilyen 
emlZkkZpekkel egyｲtt Zlni. A csoport tagjait a drJmaterJpia segiti, hogy több szemszögb｢l is 
megvizsgJlhassJk helyzetｲket, illetve arra serkenti ｢ket, hogy er｢t meritsenek, és olyan fogó-
dzókat találjanak, melyek segítségével ｯjrafogalmazhatjJk Zletｲket. „A versbéli csend visszaröpít 
minket a hazánkba, amely 40 éve szenved. Mindannyian elszomorodunk, búslakodunk.” Ám, a 
dolog nem marad ennyiben, a drámaterápiás munkafolyamat során megtanulják megnevezni az 

Drëmaterëpia menekｱlteknek. Fotz: Dragana ﾈukió
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Zrzelmeiket, a jJtZk Jltal pedig – amely pozitiv Zrzelmekkel Jrasztja el ｢ket – meger｢s‾dnek. Ta-
lJn Zppen ez a megfelel｢ pillanat, hogy kidomboritsuk a – kZpletesen sz{lva – hatJrokat rombol{ 
szinhJzi nyelv jelent｢sZgZt, mert fｲggetlenｲl att{l, hogy milyen megk‾zelitZsm{dot Zs szinhJzi 
formJt alkalmazunk, ez a nyelv pont annyira univerzJlis, mint amennyire univerzJlis az Zl｢ ember 
érzelmeinek nyelve is. „A nyelv nem gëtlz tûnyez｡, mert a szhnûszet ûs a szhnhëz átlépik a nyelv 
határait” – állítja Yasin, aki pakisztáni vendégszerepléseken is szerzett színészi tapasztalatokat.

Massih versZt teljes terjedelmZben idZzzｲk:

Massih Nazari:

A néma város

Úgy szeretném, ha elmondanátok
a régi ház történetét

a kabuliékat, ahogy elpusztultak
és ahogy tönkrementek

a tｵz t}rtûnetût, a fｱstjût
és látod a hamvakat

Mi elmondjuk ｡ket. Az elûgett,
széttört szívét az otthontalanoknak.

Beszéljünk róluk.
Akik hordozzák széttört szívüket.1

Yasin felidézi emlékeit az afganisztáni színházról: szinte teljesen halott intézmény, nincs soha 
semmi újdonság, s az állam kormányának sem áll érdekében, hogy támogassa a színházat, így 
t‾bbnyire hJborｯ el｢tti el｢adJsokb{l visszamaradt kellZkeket hasznJlnak a produkci{k lZtre-
hozásához. Ám van valami, ami változatlanul jellemzi a színházat és a színházi közönséget, a 
világon bárhol is legyen az – „A színházban soha nem egyedül mész, mindig a tömeggel vagy 
együtt”2 – sz‾gezi le Yasin. A szinhJz val{ban elvJlaszthatatlan a k‾z‾ssZgt｢l. Pontosan ezZrt Zr-
demes megfontolnunk a szinhJz szerepZt a menekｲltek tJrsadalomba val{ integrJci{ja kapcsJn. 
Hogy er｢s‾dj‾n a menekｲltek Zs a lokJlis közösség kapcsolata, a drJmaterJpiJs mｶhelymunkák 
rZsztvev｢i egy el｢adJs megrendezZsZt tervezik, emellett dokumentumilm is kZszｲl. A munkJk 
cZlja nyilvJnos beszZlgetZst inditani a menekｲltstJtuszr{l – abban az orszJgban, ahol Zppen tar-
tózkodnak. Bár, ebben a pillanatban a hosszú távra tervezett kulturális párbeszéd fejlesztésének 
meghatározóan fontos eleme a tény, hogy még sokan nem döntöttek arról, hogy Szerbiában kérnek 
menedéket vagy sem, és igen sokan vannak olyanok, akik szJmJra Szerbia csak k‾zbees｢ 
JllomJs az Zszak- vagy nyugat-eur{pai orszJgok felZ, ahol t‾bbｲket már családtagjaik várják.

Egy szinhJzt‾rtZneti forrJs szerint a dZlszlJvok lakta tZrsZgben az els｢ szinhJzzal kapcso-
latos tJrgyi emlZk 1496−7-b｢l szJrmazik, amikor menekｲltek egy csoportja az OszmJn Biroda-
lom el｢renyomulJsa k‾zepette DZl-OlaszorszJgban jJtszott egy el｢adJst. Rogieri de Pacienza, 
likai k‾lt｢ feljegyzZsZr｢l van sz{, mely szerint Isabella del Balzo nJpolyi kirJlynZ, aki szine el｢tt 
az el｢adJst jJtszottJk, megkZrdezte: honnan jöttek ezek az emberek, akik itt most bemutatják 

1 A verset angolból fordította: Kali Ágnes.
2 Az eredeti idZzet: You never go alone in theatre, you go with a low.
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hagyományaikat?3 A történelem is arról tanúskodik, hogy nehéz súlyként nehezedett a Balkánra 
a háború terhe, és benne mindig is vJltozatlan elemkZnt voltak jelen a menekｲltek. BJr a mene-
kｲltszinhJzak nem jelentek meg kｲl‾n tJrgykZnt a hivatalos publikJci{kban, megtalJlhatjuk ｢ket 
a nem tipikus színházi formák között – ide tartozik a bombázás idején fennálló színház, mely a 
mｶk‾dZsZt felfｲggeszti, amint a lZgiriad{ hangja megsz{lal, a munkatJborokban vagy l‾vZszJr-
kokban lZtrej‾v｢ szinhJzak, a b‾rt‾nszinhJz stb.

Hogyan jJrulhat hozzJ a szinhJz a menekｲltek asszimilJci{s folyamatJhoz? A szerbiai befo-
gad{ k‾zpontokban t‾bb ezer menekｲltet helyeztek el, de a nyilvJnos pJrbeszZdben nem mutat-
kozik el｢relZpZs, nincs arra utal{ jel, hogy magasabb szinteken lépések történnének a kulturális 
Zs tJrsadalmi integrJci{jukat illet｢en. A csoport Jltal vZgzett mｶhelymunka ezZrt is igen ZrtZkes. 
Nevezetesen, a menekｲltek csoportjJnak volt egy fellZpZse, amelyre már csak a k‾rｲlmZnyek 
miatt is Zrdemes igyelmet szentelnｲnk. A Bitef FesztivJl ugyanis felismerte, hogy mennyire fontos 
Zs id｢szerｶ a menekｲltkZrdZs Zs a menekｲltek stJtuszának problémája a befogadó országok-
ban, ezZrt a Talas Nonproit Egyesｲlettel k‾z‾sen vendZgszereplZst szervezett a mｶhely nyolc 
tagjJval. K‾ztｲk volt Yasin Zs Massih is. A fellZpZsre a magyar szinhJzi showcase-program zJr{-
akkordjakZnt kerｲlt sor, szeptember 27-Zn SzabadkJn, egy olyan városban, amelyet történelme 
során gyakran a multikulturalizmus fellegváraként emlegettek. „A Szabadkára utazás számunkra 
a szó szoros értelmében epic trip volt” – mesZli Yasin. (A szerz｢ megjegyzZse: az angol „Epic 
trip”, azaz nagy utazás az 51. Bitef hivatalos jelmondata.) Az utóbbi néhány év történései miatt 
Szabadka kｲl‾n‾sen jelent｢s vJlasztJs az ｢ vendZgszereplZsｲkre. Földrajzilag ez a város igen 
k‾zel fekszik MagyarorszJg hatJrJhoz, amelyet sok menekｲlt stJtuszｯ szemZly pr{bJlt meg 
sikertelenｲl JtlZpni. A Kosztolányi Dezs｢ SzinhJz Zpｲlete el｢tt a Talas Egyesｲlet tagjai négyhavi 
drJmaterJpiJs munkafolyamatukb{l mutatnak be izelit｢t Határok címmel. A performansz elején 
egyetlen mozdulattal kiírják az aszfaltra a „Border” (Határ) szót, majd a csoport tagjai eljuttatnak 
minket, a k‾z‾nsZget, erre a hatJron tｯlra. E m‾g‾tt a szinhJzi jel m‾g‾tt ZrtelmezZsi lehet｢-
ségek gazdag tárháza tárul fel, amelyek által a menekｲltek kontextualizJljJk helyzetｲket Zs az 
ahhoz kapcsol{d{ aktuJlis problZmJkat. A hatJrok nemcsak izikaiak Zs hivatalosak lehetnek, 
amelyekr｢l valamely orszJg alkotmJnya rendelkezik, hanem emberk‾ziek is. A hatJr tｯls{ oldalJn 
valaki vJr valakit, aki itt rekedt az innens｢ oldalon – s ezｯttal nemcsak nZhJny emberr｢l van sz{, 
hanem a menekｲltek t‾bbezres t‾megZr｢l, akik arra kZnyszerｲlnek, hogy vilJgszerte kｲl‾nb‾z｢ 
befogadó központokban éljenek, és akiket az az igazságtalanság ér, hogy nem kelhetnek át 
szabadon az országhatárokon.

A szabadkai fellZpZs kapcsJn a performansz rZsztvev｢i elmondjJk, hogy a fellZpZs el｢tt lJm-
palJzuk volt, de vZgｲl egyｲtt sikerｲlt legyｶrniｲk a fZlelmｲket, Zs a produkci{ derｶs lZgk‾rben, 
oldott hangulatban zajlott le. KZs｢bb elmondjJk, hogy bJr azt hittZk, nehezebb dolguk lesz, 
rádöbbentek, hogy képesek erre, és remélik, hogy még jobb teljesítményt nyújtanak majd a 
j‾v｢beni fellZpZseken, mert tisztJban vannak azzal, hogy nagy lehet｢sZgeket rejt a szinhJzi for-
ma Jltal t‾rtZn｢ kommunikJci{. A Határok elnevezZsｶ performansz, a mｶhelymunka rZsztvev｢i, 
k‾ztｲk Yason Zs Massih teremt｢ munkJjával, szinhJzi Zs k‾lt｢i tevZkenysZgｲkkel emlZkeztettek 
bennｲnket arra, hogy a mｶvZszet Jltal kZpesek vagyunk megkｲzdeni az Zletben felmerｲl｢ ne-
hZzsZgekkel, visszanyertｲk a remZnyt, hogy lehetsZges a hozzJnk k‾zel Jll{kkal val{ talJlkozJs 
Zs egymJs megismerZse, s mindez meger｢sitette a szinhJzba vetett hitｲnket.

Információk az Adra központról: http://adra.org.rs/ Zs http://www.apc-cza.org/sr-YU/

Fordította: Orovec Krisztina

3 A Szerb szinhJz (1992−1995) cimｶ, el｢kZszｲletben lev｢ sorozathoz elvZgzett szerb szinhJzt‾rtZneti kuta-
tJsokban k‾zzZtett adat, Duｨan Krnjak, az SZRT drJmamｶsorJnak producere, Vladimir ArsiR szerkeszt｢, a 
Szerb Matica p{diummｶvZszeti Zs zenei gyｶjtemZnye, 39. szJm, 9jvidZk, 2008. 106−107.


