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Cserne Klára: Amikor Magyarországon jártál, azzal fejezted 
be a Müsziben1 tartott előadásodat, hogy mit kellene, vagy mit le-
het csinálni itt és most, a jelenlegi helyzetben, de nem válaszoltad 
meg ezt a kérdést, úgyhogy ezt szeretnénk most körüljárni újra. 
Először is: hogyan írnád le a jelenlegi helyzetet?

– Nagyon speciálisak a magyar politikai viszonyok, és azon 
belül a művészeti intézmények helyzete is az. Biztos, hogy az 
itteni szituációt nem lehet ugyanazokkal a szempontokkal ele-
mezni, mint ha Belgiumról vagy Németországról beszélnénk. 
Ez a fajta általánosítás nagyon ártalmas is lenne. Közép-Euró-
pában jelenleg a populista politika szembehelyezkedik a sza-
bad gondolkodás és véleménynyilvánítás, és általában véve az 
európaiság alapvető eszméivel. Engem az foglalkoztat, hogyan 
lehet ebben a közegben egyfelől megvédeni ezeket az értékeket, 
másfelől kritikusan viszonyulni ahhoz a narratívához, amelybe 
beágyazódtak az utóbbi három évtizedben.

Van egyfajta paradoxon abban, ahogyan a régóta fennálló, 
nagy művészeti intézmények a rendszerváltás után fokozatosan 
elkezdtek átalakulni, a piaci viszonyokhoz alkalmazkodni. Az a 
furcsa ellentmondás van kialakulóban, hogy ha egy művésze-
ti intézmény átgondolatlan, neoliberális, kereskedelmi, piaci 
alapú működését kritizálja egy művész, akkor szinte egy plat-
formra kerül a legnagyobb politikai közhelyekkel, megismétli a 
jobboldali narratívát, amely szerint ezek a művészeti intézmé-

1 Bojana Kunst 2017. szeptember 7-én és 8-án tartott workshopot és nyil-
vános előadást a MŰegyetem című szabadegyetem keretében, illetve a 
Müsziben „Artists, their Work and Institutions” címmel.

nyek nem képviselnek igazi értékeket. Tehát aprólékosan fel kell 
térképezni ezt a viszonyrendszert, és megtalálni az eszközöket 
ahhoz, hogy másképp dolgozzunk ezeken a kereteken belül.

Cs. K.: Kiket érint egyáltalán ez a probléma? Kiknek szól ez 
az egész kérdésfelvetés? Autonóm művészeknek? Alkotóknak? Ci-
vileknek?

– Olyan személyeknek, akik szeretnének közösen csinálni 
valamit. Közösségeket, együttműködéseket létrehozni, intézmé-
nyesülési folyamatokban részt venni, és itt nem feltétlenül hivata-
los intézményekre gondolok. A lényeges kérdés, hogy mit szeret-
nének együtt csinálni az emberek, értve ezt a csinálást tágabban, 
mondjuk a művészeti alkotóprojekt fogalmaként. Azt hiszem, 
nagyon sok embernek más vágyai vannak, mint egy rövid távú 
projekt vagy pusztán egy művészeti alkotás létrehozása.

A paradoxon fókuszában tehát az a kérdés áll, hogy egyál-
talán hogyan dolgozzunk együtt, és hogyan szervezzük meg a 
közös munkánkat. Arra gondolok, hogy hogyan tehetünk fenn-
tarthatóvá egy csoportot, hogy azt csinálhassa, ami miatt létre-
jött, ne pedig folyamatosan menedzselnie, prezentálnia és rep-
rezentálnia kelljen magát. Hogy milyen más intézmények lehet-
ségesek azokon kívül, amelyeket hagyományosan ismerünk, és 
amelyek saját vagy más előadások, kiállítások sorát mutatják be.

Cs. K.: Mit jelent ebben az esetben a fenntarthatóság? A mun-
kának ez a módja nem termelés, nem tervezés-gyártás-bemutatás 
ciklusokból állna? És mi a helyzet a pénzügyekkel?

– Egy olyan struktúrát kell elképzelni, ahol az érték nem 
egy végső termék formájában jelenik meg. De fontos, hogy ez 
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a forma nem azonos a munkabemutató, a work-in-progress, a 
workshop meg más, hasonló elemekből álló, divatos prezen-
tációs műfajokkal sem, mert ezek is nagyon problematikusak. 
Például olyan, hosszabb időtartamú formátumokra gondolok, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek különböző időkben 
különféle dolgokba kapcsolódhassanak be. Amelyeket nem kell 
vagy lehet azonnal felcímkézni és értékelni, hanem maga a kö-
zös munka képviseli bennük az értéket. Sok szó esik a művészek 
munkakörülményeiről, de ezek sokszor valamilyen, művésze-
ten kívül eső diskurzus szintjén maradnak.

Talán nem a régiek helyett új intézmények alapításáról, ha-
nem új infrastruktúrákról, egy olyan rizomatikus felület létre-
hozásáról kellene gondolkodnunk, amely különböző kezdemé-
nyezéseket tud kiszolgálni, változékony és rugalmas módon. 
Mert ami a jelenleg zajló politikai változások miatt széthullóban 
van, az éppen a szociális infrastruktúránk, amely lehetővé ten-
né, hogy az emberek együttműködjenek egymással, hogy legye-
nek kapcsolataik.

Berecz Zsuzsa: Beszéljünk az időről, mert folyton az idő hi-
ányával szembesülünk, amikor a saját struktúráinkat meg kell 
szerveznünk. Nincs elég időnk az alkotómunkához, az élethez. 
Hogyan lehet azt, amit javasolsz, úgy elképzelni, hogy ez ne a sa-
ját magunk kizsákmányolásának egy újabb formája legyen?

– Nagyon fontos kérdés. Az, hogy nincs időnk, valójában csak 
egy tünete annak, ahogyan dolgozunk. A szubjektivitás rendsza-
bályozása, a politikai képzelet megfegyelmezése zajlik egyfoly-
tában. A politikai képzelet szabályozása pontosan az időbeliség 
kormányzásán keresztül történik. El vagyunk adósodva ebben a 
folyamatos ideiglenességben, és ez az adósság elszívja előlünk a 
jelen időt. Az eredmény: nincs időd a jelenben a jelenről gondol-
kodni, mert előrelátónak kell lenned, és már rögtön a jövődön 
kell spekulálni, a következő projekteden, a beadandó pályázato-
kon, a határidőkön. Azért nehéz kilépni ebből a gondolkodás-
módból, mert a saját szubjektív érzékelésünkre is befolyással van.

CS. K.: Olyan ez, mintha az alkotók, a művészek lennének 
az üzemanyagok, és ezeket fogyasztják a nagy intézmények, hogy 
fenntartsák magukat. Nem kellene engedelmeskednünk nekik? Ez 
lenne a forradalom?

– Talán nem úgy néz ki, mint egy forradalom, de lehet, hogy 
azzá alakul, ha egyre több és több ember áll ellen az időbeliség re-
zsimjének. Valójában mindez már javában zajlik, a szemünk előtt, 
csak hát nem valami vidám formában. Az időbeliség, a folyama-
tosan gyorsuló munkatempó sokszor az érzelmi életünkben tör-
ténő robbanás formájában törik meg. Ilyen a depresszió is. Ahogy 
Ann Cvetkovich nagyszerű könyvében leírja, a depresszió nem 
valami egészségügyi probléma vagy betegség, hanem az ember 
mentális és testi szembeszegülése az ideiglenességgel, az átmene-
tiséggel, az egyre gyorsuló idővel. Sokan úgy írják le a depressziós 
élményeiket, mintha lelassulna, megállna vagy megfagyna az idő.

CS. K.: Ki számít egy ilyen társadalmi rendben egészségesnek 
vagy normálisnak? Aki képes anyagilag fenntartani magát? Aki 
elég ügyesen tud előre tervezni és tartalékolni?

– A fő kérdés nem a jövő elképzelése, hanem a jelennel kap-
csolatos képzelet átalakítása. A jelenünket meghatározza egyfelől 
a politikai felnőtt korba lépés ideológiája, amelyet a kormányok 
nacionalista maszlaggal leöntve úgy fogalmaznak meg, hogy ed-
dig elnyomtak minket, de most végre a kezünkbe vehetjük a sa-
ját sorsunk irányítását. Ugyanakkor azt is látnunk kell, mennyire 
táplálta ezt az ideológiát a rendszerváltás utáni átmenet idősza-
kában a Nyugat is. Ahogyan Európa nyugati fele a mintegy gyer-
mekkorban ragadt Kelet-Európához viszonyult, az előkészítette 
a terepet az olyan „erős apák” számára, mint Orbán Viktor. A 
helyzetünket tehát különösen nehezíti, hogy a jelen képzeletét 

egyfelől a nacionalizmus dominálja, másfelől pedig a neoliberá-
lis pragmatizmus. Ezek robbanékony elegyet alkotnak.

Ebben a helyzetben nem lehetséges a kilépés, vagy a vissza-
térés ahhoz az állapothoz, ahogyan a szocializmus alatt a művé-
szek éltek. A szocializmus alatt voltak olyan társadalmi szférák, 
szigetek, ahol lehetséges volt a túlélés. Például portásként vagy 
földmérőként dolgoztál, és közben csináltad az alkotásaidat. Így 
tudott a művészet egy párhuzamos nyilvánosságot létrehozni. 
De most, ha nem vagy benne a rendszerben, egyszerűen bele-
zuhansz a bizonytalanságba, a prekariátusba.2 Amikor újfajta 
művészeti intézmények vagy infrastruktúrák kialakításának 
szükségességéről beszélek, akkor azt a kérdést feszegetem, ho-
gyan tudunk közösen túlélni, és egy másfajta nyilvános szférát 
kialakítani.

B. Zs.: A könyvedben3 beszélsz a lustaságról, és arról, hogy az 
is az engedetlenség egy formája lehet.

– A lustaságnak ez a koncepciója felforgató módon erősít 
meg egy olyan állítást, amelyet egy ilyen helyzetben nem sza-
badna megfogalmazni. Hogyan segíthet pont a lustaság éppen 
akkor, amikor a munkáról beszélünk? Itt kezdődik a forrada-
lom. Ahogyan átalakul az érzékelésünk, ahogy a vágyaink meg-
változnak. A lustaság az idő ritmusával szembeni ellenszegülés. 
A történelem során a lustaság általában egyéni döntés maradt, 
és morális elítéléshez vezetett, miközben közösségi, tudatos 
hozzáállás is lehet. Egyszerre esztétikai és politikai döntés.

CS. K.: Hogyan lehetne meghatározni az ilyen, egyszerre esz-
tétikai és politikai jellegű, személyes kötődéseken alapuló gyakor-
latokat?

– A lustaság ebben a felfogásban nem kevesebbet csinálást 
és kevesebbel való megelégedést jelent. Inkább egy másfajta ter-
melési módot, másfajta időbeliséget.

Számomra a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lépjünk ki ab-
ból buborékból, amelyben dolgozunk. Hiszen az a prekariátus, 
amiben művészként élek, nagyon más, mint azé, akinek sem-
mije nincs. Nagyon fontos, hogy ne essünk a hamis szolidaritás 
csapdájába. Inkább a saját területünk kapcsán változtassuk meg 
a vélekedéseket, ott keressük a politikus cselekvés lehetőségeit. 
A művészet a társadalom hőmérője is, hiszen amikor válság ala-
kul ki, és a jobboldal megerősödik, akkor azonnal a művészeket 
támadják.

Személy szerint nem értek egyet azzal, hogy ma elsősorban 
elnyomott csoportokkal kellene dolgoznunk, nekik kellene segí-
tenünk. Ha a struktúrát magát változtatjuk meg, amelyben dol-
gozunk, annak lehet politikai hatása a szegények életére is, mert 
az az egész rendszer megváltozásához vezethet. Nagyon szkep-
tikus vagyok azzal a kijelentéssel kapcsolatban, hogy a művészet 
meg tudja változtatni közösségek életét.

CS. K.: Ha azt mondom, hogy művészként segíteni tudok a 
nálam elesettebbeken, akkor arisztokrata szerepet játszom, le-
ereszkedem a szegényekhez. Ez visszavezet ahhoz a kérdéshez is, 
hogy nekem mik a vágyaim, nekem mire van szükségem a túlélés-
hez. Milyen más, ettől eltérő szerepek lehetségesek még?

– A pedagógiai szerepmodell is gyakori, és nem kevésbé 
problémás. Amikor egy előadás készítője úgy érzi, ő birtokolja 
a tudást, amelyet majd átad a tudatlan, felvilágosulatlan közön-

2 A prekariátus a 2005-2006-os franciaországi diáktüntetések egyik köz-
ponti fogalma volt, Spanyolországban is több mozgalom tűzte zászlajára, 
vagy említhetnénk még a EuroMayDay mozgalmat a 2000-es évekből. 
Értelmezéséhez l. Szépe András tanulmányát, http://fordulat.net/pdf/19/
F19_Szepe.pdf.

3 Artist at Work. Proximity of Art and Capitalism, Zero Books, John Hunt 
Publishing, 2015. A szerző itt Mladen Stilinović műveiből kiindulva ér-
telmezi a lustaság fogalmát.
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ségnek. De mi történne, ha Rancière4 javaslatát megfontolva a 
közönségre már eleve emancipált, tájékozott társaságként te-
kintenénk? Lehet, hogy ez az új nézőpont már a színház kere-
tein túlra vezetne.

Németországban a menekültválság kirobbanása óta nagyon 
sok művész foglalkozik a menekültek helyzetével menekültek 
közreműködésével. Különösen divatos ez a stabilan támogatott 
állami, városi színházak körében. Ez egyfelől nagyon érdekes, 
hiszen a saját témáikat közelebb hozzák a német közönséghez, 
másfelől azonban a krízist és annak szereplőit használja ki ez a 
dömping, a közönség műsorként nézi a kisebbségi, kiszolgálta-
tott helyzetet.

Természetesen ezeket a dolgokat mindig az adott kontex-
tusban kell elemezni. Amikor a poznańi Malta Festival a vá-
ros főterére telepített egy nagy kiállítást, amely menekültek 
történeteit mutatta meg, azt egyfelől persze lehet úgy is nézni, 
hogy a helyzetet zsákmányolták ki, másfelől viszont egy olyan 
országban, ahol ilyen történeteket egyébként nem lehet olvas-
ni, nagyon is jelentős dolog volt. A művészet ambivalens, több 
mindent jelent egyidejűleg. Lehet valami nagyon szolidáris és 
befogadó, de közben kizsákmányoló és leegyszerűsítő is. Fon-
tos, hogy az adott munka ne váljon társadalmilag tudatos mű-
vészeti termékké, amelyet újra és újra el lehet adni. A társadalmi 
kérdésekre reagáló művészet sokszor (ön)kizsákmányoló vagy 
elnyomó munkamódszerekkel jön létre. Soha nem szabad tehát 
csak produktumként elemeznünk ezeket a munkákat.

B. Zs.: Magyarországon sok művész igyekszik ma nyilvános 
helyzeteket, fórumokat teremteni elnyomott, periférián élő, szín-
házba nem járó csoportokkal. Ezek a projektek általában peda-
gógiai eszközöket használnak, hogy létrehozzák azt a közös teret, 
amelyben a beszélgetés lezajlik. Bármennyire sikeresen dolgoz is 
fel egy ilyen témát az előadás, a keretek általában zártak ma-
radnak. Kérdés, hogy milyen közösséget teremt ez, mi az előadás 

4 L. például: Jacques Rancière, A felszabadult néző. Fordította Erhardt 
Miklós, Budapest: Műcsarnok, 2011.

politikája. Hasznos-e még egy olyan játék, amelynek a szabályain 
nem tudunk változtatni?

– Az nem igazi részvétel, ha nem tudod megváltoztatni a 
szabályokat. Ráadásul egy ilyen esemény nem is igazi nyilvá-
nosságot teremt, hanem csak annak a szimulációját – hiszen 
nincs benne igazi konfliktus. Ha van konfliktus, az szabályozott 
keretek között megy végbe, így aztán nem mutatja meg a társa-
dalmi térben valóban jelen lévő ellentmondásokat, összecsapá-
sokat és feszültségeket. Nem tudjuk meg belőle, hogyan kellene 
kezelnünk ezeket az ellentéteket.

Cs.K.: A valós konfliktus jelenléte hiányzik a közösségi al-
kotásokból? Mert ugyanez hiányzik a politikai életből, illetve a 
művészek és művészeti intézmények közötti kommunikációból is.

– Nagyon kevés szó van arról, hogy milyen konfliktusok 
zajlanak, ráadásul folyamatosan, minden európai társadalom-
ban. Ez Németországra ugyanúgy igaz, mint Közép-Európára. 
Fogalmunk sincs, hogyan kellene beszélnünk a szélsőséges, Eu-
rópa-ellenes, bevándorlóellenes pártokkal. A morális kirekesz-
tés nem megoldás. A konfliktus nem fog magától megszűnni.

CS. K.: De nagyon nehéz a valós konfliktust tetten érni és mű-
vészetként bekeretezni. A színház éppen erre a konfliktus nélküli 
állapotra épít: az előadó lehet bármilyen provokatív, azt a kö-
zönség el fogja viselni, mert amit az előadó csinál, arra más sza-
bályok érvényesek, mint arra, amit a nézők csinálnak. Csakhogy 
ezeket a szabályokat a nézők többsége nem tudatosítja, hanem 
csak követi mint hagyományos viselkedésmódot.

– A konfliktus létrehozása, kiprovokálása a színházban na-
gyon nehéz, de azért lehetséges. A Via Negativa nevű szlovén 
csoport például folyamatosan konfliktusokat provokál az elő-
adásaiban, a nézőnek pedig el kell dönteni, mit kezd az adott 
helyzettel. Ezekben a performanszokban maguk az előadók is 
veszélyhelyzetbe sodorják magukat. Egy másik példa, ha az 
adott előadás témája frusztrál egy adott társadalmi csoportot, 
felháborítja őket, nem értenek vele egyet, és megpróbálják meg-
akadályozni az előadás lezajlását. Ilyen történt Oliver Frljić hor-
vát rendező előadásaival nemrég Horvátországban és Lengyel-

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotó: XXXXXXXXXXXXXX



46

v i l á g s z í n h á z

46

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház immár kilenc 
éve szervezi a dráMA kortárs színházi találkozót, rendszerint 
az évadkezdések környékén. A rendezvény elsődleges célja, 
hogy kortárs magyar és román drámákat, illetve kortárs szín-
házi nyelveket ismertessen meg, külön hangsúlyt fektetve a 
román színházi szféra közelebb hozására – elsősorban a helyi 
közönséghez, ugyanakkor a magyar szakmához is. Az elmúlt 
három év fesztiváljain ez úgy valósult meg, hogy a zömében 
magyar kínálatot két-három román előadással egészítették ki. 
Az erdélyi magyar színházaknál egyre gyakoribbak a kortárs 
román drámák színrevitelei, amint azt a dráMÁn is láttuk (és 
ennek fordítottja is igaz: az erdélyi román társulatok előszere-
tettel játszanak például Székely Csaba-darabokat).

Mondhatni, ez a fesztivál családi körben zajlik, hiszen 
számos visszatérő vendéggel találkozhatunk nap mint nap, 
ismerőssé válnak az eddig csak köszönő viszonyban levő kol-
légák. Ez a közvetlen és barátságos közeg a romániai magyar 
színházak által rendezett fesztiválok közül még a Temesvári 
Eurorégiós Színházi Találkozó sajátja, bár az nagyobb volu-

menű, és jóval nagyobb büdzséből finanszírozott fesztivál, 
Temesvár pedig egy könnyen megközelíthető város. Szé-
kelyudvarhelyre nem egyszerű eljutni, ennek ellenére min-
den évben képviselteti magát a magyarországi, illetve néha 
a román színházi szakma is – bár utóbbi elenyésző számban, 
várat magára az áttörés.

Az előző évekkel ellentétben az idei előadás-kínálat ke-
vésbé adott hangsúlyos szerepet a magyar–román nyelvi és 
etnikai különbségeknek, és az ezzel járó konfliktusos együtt-
élésnek. Pozitívumként könyveltem el, hiszen akár ez is mu-
tathat egy haladási irányt az egymás mellett élés kérdésében, 
azonban a témát még mindig lehet boncolgatni. Ha lenne 
kivel, hiszen az egyik szakmai beszélgetésen is felmerült mel-
lékes témaként a (helyi) nézők passzivitása és érdektelensége 
a román színház iránt. Vannak, akik elvből nem mennek el 
román előadást nézni. Szervezőként nem könnyű ezzel az at-
titűddel kompromisszumokra jutni.

A fesztiválprogram korpusza nem egyetlen témára épül, 
ha mégis megpróbálnék ilyenket megnevezni, olyan univer-
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országban. Volt, hogy a nacionalista tüntetők megjelenésével az 
előadás maga nem is valósult meg, de az a társadalmi helyzet, 
amely kialakult, egyfajta reflexióját adta a témának.

CS. K.: És mi történik a közönséggel, ha – direkt vagy véletle-
nül – konfliktus alakul ki köztük a színházban? Az egyetlen biz-
tonságos helyzet, ahogy nem okoznak kárt egymásban és maguk-
ban, az a nyugodt üldögélés. Ha felállnak, és mindenki elkezd azt 
csinálni, amit akar, akkor hirtelen egy hatalmas, felkészületlen, 
összezárt tömeg jön létre egy elsötétített teremben. Ez rengeteg 
emberi test, tömeg, amely nagyon rendetlen. Mire kell ilyenkor 
felkészülni?

– A biztonsági intézkedések fejlődésével vált hivatalosan egy-
általán lehetségessé az, hogy interaktív alkotások is bekerülhesse-
nek a múzeumokba. Amikor Robert Morris a hetvenes évek ele-
jén a Tate Modernben csinált interaktív kiállítást,5 abból botrány 
lett, mert többen megsérültek. Majd húsz évvel később a kiállítást 
megismételték, és bár ott már csak apró sérülések fordultak elő, 
mégis felháborodás tört ki. Ez az eset tökéletesen megmutatja, 
mennyire szabályozott a részvételiség egy ilyen helyzetben.

5 Bodyspacemotionthings (1971).

CS. K.: De mekkora része a műalkotásnak maga a biztonsági 
intézkedés? Attól válik valami alkotássá, hogy nem szabad hoz-
zányúlni?

– Igen, pontosan. Ebbe a szabályrendszerbe általában kér-
dés nélkül beleegyezik a közönség.

CS. K.: Általában véve igaz ez a volt szocialista országokban 
uralkodó viszonyokra, hogy a készen kapott szabályrendszerbe 
kérdés nélkül beleegyezünk.

– A félelem nagyon fontos történelmi tényező a hivatalok-
kal, nagy intézményekkel kapcsolatban – és ez igaz a művészeti 
intézményekre is. Ismeretlen szabályok, végeláthatatlan vára-
kozás hosszú folyosókon, és a rejtőzködő, kiismerhetetlen ha-
talmak az ajtók mögött. Ilyesmiket képzelünk magunkban.

A kelet-európai művészeti intézmények ténylegesen más-
képp működtek, mint a nyugatiak. Nyugaton az intézmények 
válságba kerülhettek, megszűnhettek, nálunk azonban nem. 
Nyugaton a válság, a szubjektivitás formálódása téma lehetett 
a közéletben, keletebbre nem. Nálunk ezek a témák a párhu-
zamos félnyilvánosság területén merültek csak fel. Ezek a té-
nyezők mind befolyásolják a képzeletünket, és azt, ahogyan a 
szabályokhoz viszonyulunk.
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zális témákat mondhatnék, mint ember és közösség, ember és 
társadalom, ember és hatalom, ember és magánya.

Elsőként az udvarhelyi színház új művészeti vezetője, Za-
kariás Zalán által rendezett Migránsooook, avagy túlsúlyban 
a bárkánk című előadást emelném ki. Az első gondolatom az 
volt az előadás után: „Végre!” Végre jelen van a társadalmi ér-
zékenység, végre színházban is foglalkozunk a hétköznapi té-
mákkal. Mondom ezt akkor is, ha az előadás nem feltétlenül 
színházi megvalósításában, inkább problémafelvetés és megkö-
zelítés szempontjából jelentett élményt. Matei Vișniec kortárs 
román szerző drámáját magyar nyelven első alkalommal vitték 
színre. A darab maga Vișniec zsurnalisztaként gyűjtött adatai 
és saját tapasztalatai alapján született, a migráció megítélésének 
különböző perspektíváit kínálja, meghagyva a néző számára az 
önálló állásfoglalás jogát. A töredékes szerkezetű drámában 
megszólalnak a hajón menekülők, a már más országban élő 
menekültek, az európai országok lakói és a politikum, emellett 
a közel-keleti nők szemszögébe is betekintést nyerünk. Zakari-
ás Zalán rendezésében a térkezelés is segít abban, hogy a néző 
kimozduljon a komfortzónájából. A színpadra épített néző-
téren senki nincs biztonságban, egy hajó fedélzetén vagyunk 
mindnyájan – a menekültek. De ha süllyed a bárka, ki az, aki 
önként vízbe ugrik, kockáztatva európai jövőjét? Az előadás 
lezárása mély nyomot hagy: a színészek a nézőkkel szemben, 
sorban ülnek, eldobható telefonok hevernek előttük. Nincs 
hagyományos tapsrend, a néző kivonul a teremből, miközben 
összeszorul a torka a vízbe fúlt menekültek után maradt játék- 
és ruhatenger (ha úgy tetszik, szemét) között lépdelve.1

A fesztivál másik ősbemutatója a Tasnádi-Sáhy Péter ren-
dezte Kapufa és Öngól című előadás, melyet a nagyváradi Szig-
ligeti Színház tűzött műsorára. Az azonos címet viselő darabot 
Körmöczi-Kriván Péter írta a fesztivál saját drámapályázatára, 
a dráMÁzatra. A pályázatot 2011 óta kétévente hirdetik meg, 
három kategóriában: Debüt, drámaÍRó, draMAutor. A szerve-
zők a beérkezett írásokból kötetet is megjelentetnek, lehetősé-
get adva a bemutatkozásra kortárs magyar és román szerzők 
számára egyaránt. Körmöczi-Kriván Péter Debüt-díjas alko-
tásában egy tizenéves fiú monológja áll a középpontban. Szó 
esik a focicsapathoz tartozás jelentette konfliktusokról (a be-
mutató maga is egy udvarhelyi iskola tornatermében zajlott), a 
mindent elsöprő, tragikus szerelemről, illetve a halál erőltetett 
bagatellizálásáról, aminek szó szerinti megtestesülését is látjuk 
(Sam, az idegeken és húrokon játszó vérrög).

A dráMA visszatérő alkotói közé tartozik Székely Csaba 
és Sebestyén Aba, akiknek legutóbbi találkozásából született 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Társula-
tának előadása, a :P Patru piesuțe despre dușmani / Idegenek – 
Négy politikai gyerekdarab, melynek negyedik része kifejezet-
ten a társulat számára íródott. A picit hosszúra nyújtott elő-
adás izgalmas felnőttmeséket mutat be, melyeknek tanulságai 
bárhová és bármikorra áthelyezhetők – hiszen hatalom és 
egyén viszonya, az egyén hatalomtól megrészegült viselkedé-
se, az idegengyűlölet nem áll távol mindennapjainktól. Négy 
nagyon különböző részt látunk. Az elsőben gyerekek ülnek a 
játszótéren, területüket, a körhintát (mely nem mozog) védve 
ellenségeket gyártanak. Majd sivatagi állatok hatalmi játszmái 
kerülnek terítékre, míg végül a hatalomvágy egymás teljesen 

1 A Migránsooookhoz tematikában hasonló előadást mutatott be nemrég a 
sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház O.M.G. (Obiecte Modificate 
Genetic – Genetikailag módosított organizmusok) címmel, ahol doku-
mentarista jelleggel közelítettek rá a migráció egy konkrét eseményére.

értelmetlen kicsinálásába torkollik. A harmadik részben az 
erőszak, a szabadulás reménye és a félelem között ingadozó, 
kútba esett ismerősök (és ellenségek) között lezajló játszmák-
nak vagyunk tanúi. Az utolsóban a Marsra látogatunk, ahol 
az emberek fertőző lények, akiket el kell távolítani, ahogyan a 
velük rokonszenvező marslakókat is. A négy darab egymásba 
fonódását zenés intermezzók biztosítják: a színészek egy ro-
mán gyerekdalt adnak elő, előbb ártatlan, gyermeki módon, 
majd folyamatosan átváltva erőszakosabb hangnembe, már-
már koncerthangulatot teremtve.

A hatalom, illetve az erőszak témaköréhez csatlakozik 
a Szatmárnémeti Harag György Társulat előadása, a Visky 
András írta és rendezte Pornó is. Számomra mint a rend-
szerváltás utáni generáció tagja számára lassan kiégni látsza-
nak a kommunista rezsimmel foglalkozó emlékidézések. Ha 
vonzani kezd egy adott alkotás, keresem azt a különlegeset 
és egyedit, ami mégis lebilincsel benne. Azon túl, hogy igen 
személyes történetből indul ki (alcím: Feleségem története), a 
Pornó nagyon precízen felépített és fájdalmasan intim han-
gulatot teremt maga körül. Ez elsősorban Albert Csilla erős 
színpadi jelenlétének és a cselló kiegészítő, kísérő hangjának 
köszönhető, melyek a lecsupaszított színpadi eszközhaszná-
lattal együtt egy magszerű egészt hoznak létre. A Securitate 
titkos dokumentumait (videoanyagok, hanganyagok) látjuk, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Fotó: XXXXXXXXXXXXXX
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halljuk néha, az abszurdumra pedig ráerősít az előtérben fel-
állított masszív installáció: szülőszék, alatta fekete vödörrel. 
Az előadásban a hatalom–ember sokat emlegetett megrendít-
hetetlen ellentéte rajzolódik ki, ahol az ember ártatlanul válik 
áldozattá, magányossá, megsemmisültté.

A Tomcsa Sándor Színház egy másik előadásában ugyan-
csak feltűnik a „társasági” magány kérdése. A Tóth Árpád által 
rendezett, Gianina Cărbunariu által írt STOP THE TEMPO! 
című előadás egy kocsma- és felolvasószínházi sorozat része-
ként indult, azonban a fesztivál alatt nem kocsmai közegben, 
és nem felolvasásként találkoztunk vele. A nézők az előtérben 
rendezett széksorokban ülve tekintették meg az előadást, na-
gyon közel a színészekhez, akik szövegkönyv nélkül játszot-
tak. Cărbunariu drámája erős kapaszkodópont számukra, 
hiszen ha az előadás ritmusa feszes, a szöveg dinamikája és 
humora viszi a hallgató-nézőt. A háromszereplős darabban 
három életunt, magányos figurával találkozunk, illetve ta-
lálkoznak ők is egymással, hogy adrenalinéhségüket a bulik 
pezsgésében kitöltsék – a biztosítékok szó szerinti kiütésével. 
A közös titok a trendiség, a másként-lenni-trendi életforma. 
Az egymás melletti monológokat hang- és fényeffektek vált-
ják, a vallomásosság felpörög, míg végül, bár hiába próbálják 
megállítani a tempót, a tempó állítja le őket. A próbálkozás 
hiábavaló volt, de a három szereplő egy kis ideig a közösség 
érzésével, vadul és valamire várva élte életét.

Az ember egy alkalom után tudja, hogy melyek azok az 
előadások, amelyeket nem néz meg újra, és melyek a tényleg 
maradandók. A Kolozsvári Állami Magyar Színház Homemade 
című előadása az utóbbi kategóriába tartozik. A produkció, 
mondhatni, családterápiás – akár a létrehozását nézzük (mély-
interjúk és improvizációk alapján készült szöveg), akár az itt 
és most születő közösségi élményt. A Vargyas Márta rendező, 
illetve Biró Réka és Deák Katalin dramaturgok nevével fém-

jelzett előadásban tipikus, mindenki életében fellelhető családi 
szituációkkal találkozunk, fűszerezve humorral és tragikomi-
kummal. A részvétel már az előtérben kezdődik. Érkezéskor 
szüleink keresztnevét kell fehér lapokra felírnunk, melyeket 
aztán a második felvonás elején papírgalacsinokkal dobálunk 
meg, amennyiben egyetértünk az elhangzó mondatokkal. Így 
kicsit mindenki a másik titkának tudójává válik. A hosszan 
sorolt kijelentések előbb a gyűlölettel és annak rokon értelmű 
szavaival leírható, majd pozitív töltetű, megbocsátó érzéseket 
fedtek fel – így a dobigálás egyfajta felszabadító élményként ért, 
miután ezúttal teljes értékű résztvevőként voltam jelen.

A dráMA 9 alatt a késő délutáni, illetve az esti előadások 
mellett a hagyományossá vált dráMÁzás, azaz szakmai be-
szélgetés-sorozat is folyt (a közönségtalálkozó szót nem hasz-
nálnám, mivel a közönség is többnyire a szakma képviselői-
ből állt). Ezenkívül a fesztivál sajátja a T.E.A. – Találkozás egy 
alkotóval, ahol Körmöczi-Kriván Péterrel, Sebestyén Abával, 
Biró Rékával és Deák Katalinnal lehetett beszélgetni mun-
káról, szakmáról, életről. Számomra a legjelentősebb talál-
kozás mégis az a kerekasztal-beszélgetés volt, amely "A szín-
ház időszerűsége" címmel volt meghirdetve, és amely Matei 
Vișniec közreműködésével zajlott. A szerző tulajdonképpen 
mindenről beszélt, ami csak belefért ebbe a keretbe, színházi 
fejtegetése nemcsak inspirációként, de motivációként is szol-
gálhatott a jelenlevő alkotók számára. Többek között olyan té-
mákat érintett, mint például az anyanyelv újrafelfedezése; az 
általa megtapasztalt külföldön létezés, és ezáltal a visszatérés 
új szemüvege; hogyan lehet egyszerre megbékélni a jóval, és a 
tehetségen keresztül a rossz ellenébe menni.

Ilyen találkozókra és eszmefuttatásokra invitált a kilence-
dik dráMA, mely nemcsak tematikai, de műfaji kóstolóként 
is szolgált: milyen alkotásokat hoznak létre ma (nemcsak, de 
főleg) az erdélyi színházak és kortárs szerzőink.


