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atvan év: majdnem két emberöltô; egyre kevesebben van-
nak már közöttünk, kik az induláskor ott lehettek. 2006

nyarán hatvanadik évadán emlékezhetett Franciaország (és sokáig
Európa) legnevesebb nyári színházi fesztiválján Avignon. Szín-
háztörténetre, véle persze történelemre is, hajdan volt lelkesedé-
sekre, emelkedô ívekre, válságokra, kételyekre, új buzdulásokra.
A kezdés érdeme, 1947-ben, a legendává szépült TNP élén álló Jean
Vilaré volt, a háború utáni újrakezdés és megújulás, a „demokrati-
kus”, „baloldali” és/de „össznemzeti”, „közszolgáltatásos” szép
kulturális (és politikai) kívánalmak, utópiák jegyében; a polgárság
után a „népnek” is eljuttatni a kultúrát, a mûvészetet, a polisz ne-
vében szólni a „poliszhoz”, télen a párizsi Chaillot-domb irdatlan
föld alatti hodályában, nyáron a provence-i szabad ég alatt, elôbb
a Pápai Palota díszudvarán, utóbb számos egyéb színhelyen, de-
szakralizált kápolnákban, kolostorudvaron, olykor köztéren vagy
sátorponyva alatt, tornatermekben vagy kôbányában. Vilar kariz-
matikus alkata, puritán és racionalista személyisége, a külsô
adottságok kényszerével is, világszemlélettel fölérô stílust terem-
tett: díszlet nélküli játékteret, erôs színhatású, stilizált jelmezeket,
a nézôk felé forduló „frízes” fölállást, a realista egyezményt és
pszichologizálást elvetô ünnepélyes „prezentálást”, elsôsorban a
nagy klasszikusok, Shakespeare, Molière, Kleist, Corneille szolgá-
latát, megnyerve az ügynek néhány országosan csodált nagy szí-
nészegyéniséget, egy Gérard Philipe-et, egy Maria Casarèst, máso-
kat. Avignon elsô fénykora 1968-ig tartott; a „májusi” heveskedôk
akkor gyógyíthatatlanul megbántották az amúgy is magányos és
önemésztô férfiút, aki három évvel késôbb az élettôl is elbúcsúzott.

Holott a változás, a „nyitás” már Vilar életében megkezdôdött:
jött a megújító utódnak kiszemelt Planchon, a nagy közönségsi-

kert is hozó, akkor határozottan modernitásnak számító táncmes-
ter, Maurice Béjart, a „napszínházas” Ariane Mnouchkine; utóbb,
könyv kellene sorolni: Chéreau, Lavelli, Bob Wilson, Peter Brook,
máig csupa híresség. Az utolsó szakasz, a gyökeres fiatalítás szán-
dékával, 2003-ban kezdôdött: egy alig harmincéves fiatal pár, Vin-
cent Baudriller és Hortense Archambaud lett a fesztivál mûvészeti
és gazdasági vezetôje. Az ô ötletük volt a rájuk váró évadok meg-
tervezéséhez, némileg „patronálásához” egy-egy egyéni szemlélet-
tel, saját világgal rendelkezô tanácsadót, „társult mûvészt” meg-
hívni. A 2003-as fesztivált ugyan elmosta az „alkalmi színházi be-
dolgozók” (segédszínészek, statiszták, kisegítô technikusok) or-
szágos sztrájkja; 2004 azonban érdekesre és sikeresre kerekedett
a német üdvöske, a berlini Schaubühne élérôl jött Thomas Oster-
meier irányításával; s a tavalyi is legalább jól fölkavarta a kedélye-
ket az úgynevezett „flamand háborúval”, fôként a vendég-pa-
rancsnoknak meghívott belga összmûvész, Jan Fabre terpeszkedô
személyiségével és erôszakos programjával. A közönség egy része
elégedetlenkedett, a hely színén, majd hónapokon át nyomtatás-
ban hadakozott a csömörös sajtó, illetve az enyhén belga érdekelt-
ségû teoretikus (és „terrorista”) csoport, francia földön gyorsan
osztva a „haladás” és a „reakció” meghatározást, holott dehogy
volt szó politikáról vagy akár csak „modernitásról”; a békétlenek is
csak a „tánc” túltengését, az írott szöveg kikopását, elsatnyulását,
a pornográfiát is súroló tapintatlan exhibicionizmust és a talmi
provokációt neheztelték, még egyszerûbben: a joviális flamand
harsánykodást, ön(ki)elégült analitást, váladék-malackodást,
csupa ízlés- és viselkedésbéli különbséget.

Nos, 2006-ra, az idei évadra lehiggadtak a kedélyek, a „haladá-
rok” is beletörôdtek, hogy nem mind gyémánt, mi Antwerpenbôl

S i p o s  G y u l a

Asobu és Paso Doble
■  A V I G N O N  ■  

Asobu (Nagy József koreográfiája)
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idefénylik, meg talán a hatvanadik évforduló is ünnepélyesebb
légkört teremtett. S ráadásul olyan, az Avignonba immár nyolcad-
szor visszatérô személy lett a „társult mûvész”, vendég-parancs-
nok, a vajdasági származású Josef Nadj (magyarnak persze Orlé-
ans-ban is: Nagy József), kit csöndes eleganciája, pártatlan érdek-
lôdése, tapintatos „lebegése” ideálisan tett alkalmassá a konszen-
zus megteremtésére. S bár az évadot nyilván nem egyedül állította
össze, fele ilyesminek máskor is „hozott anyagból” készül, az ô íz-
lésvonzalmai azon nyomban fölismerhetôk, némely régi társhoz
kötô hûség is. Mert nyilván néki köszönhetô számos japán tema-
tikus hivatkozás és érzékenységi átkötés, meghívott táncosokkal,
kalligráfiabemutatóval. S az ô világába, holdudvarába tartozhat ja-
pános tusrajzaival és „fa-meditációival” a párizsi festô és grafikus,
Hollán Sándor; neki nagy barátja a vajdasági költônagyság, Tolnai
Ottó, akinek a katalán festô, Miquel Barceló mûveire írt verseit egy
csodálatos francia színházi tünemény, Antoine Vitez hajdani
növendéke és az orosz próféta, Anatolij Vasziljev kedvence (leg-
utóbb: szakrális Médeiája), Valérie Dréville mutatta be; ô, az
amatôr zenész és bódult zenebarát hívhatta meg Dresch Mihályt,
Szelevényi Ákost és az általunk is most fölfedezett Mezei Szilár-
dot; jó szívvel ô üdvözölhette a helyi 5́6-os kerekasztal-beszélge-
tésen megjelenô Rajk Lászlót; szoríthatta meg kezét a párizsi ta-
nulóéveket hajdan, Marcel Marceau iskolájáig, együtt töltô táncos
társnak, François Verret-nek (ki most, saját társulatával, a Moby
Dicken ihletett szélviharos küzdelmet  jelenített meg); avagy segí-
tett be, betétszámra, beugró mûvészként, önálló koreográfussá
elôlépett régi táncosának, Thierry Baënak. Abban pedig nincsen
semmi kivetnivaló, csak hálásan örülni lehet neki, hogy tájékozta-
tásra és elszámolásra több kísérô esemény, kiállítás, videodoku-
mentáció, sôt film emlékeztetett a világhírnévre sikeredett Josef
Nadj idestova két évtizedes pályafutására; s lehetett ismerkedni
érzékeny rajzmûvészetével, meg-megújuló fotós tevékenységével,
utóbbiban is észlelni, hogy a távolban sem szakadt el soha a gyerek-
kor gyökereitôl, az ôsök emlékétôl: Kanjižától – Magyarkanizsától.

Persze, Nagy Józseffel elsôsorban a Pápai Palota díszudvarán, a
fesztivált nyitó elsô öt estén ismerkedhetett a jó tízezres létszámú
közönség, az Asobu címû látványos, „nagy” mozgás- és táncpro-
dukcióval. Talányos a cím, japánul „játékot” jelent, s már csak
azért sem véletlenül, mert a több magyart is tömörítô tízes „mag-
hoz” most hat japán, részint butó-táncos társult. Nadj keleti s
szorosabban japán vonzalmai és kapcsolatai már jó ideje kialakul-
tak, Tokióba, Kiotóba, Oszakába hol társulatával játszani, hol ta-
nárként számos ízben meghívták már.

Japán az egyik betájoló pontja a sorssal, tevékenységgel, alkattal
szüntelenül úton lévônek; s mint megannyi korábbi alkalommal,
irodalmi a másik: Büchner, Kafka, Bruno Schulz, Borges, Beckett,
Raymond Roussel után egy másik régi, tartós olvasmányélménye,
a XX. század nagy francia költôje (s mellesleg érdemes képzômû-
vésze), Henri Michaux (1889–1984), kinek némely kötete, az
Ecuador (1929), az Egy barbár Ázsiában (1932), az Utazás Nagy
Garabagne-ba (1936), A mágia honában, az Itt: Poddema motívumo-
kat is kínálhatott,  noha „nyersanyagnál” inkább azonosulásokat,
az önmagából elôhívottnak megfeleltetését a nyomtatottal. A ha-
sonlóval, a különbözôvel, a nehezen megragadhatóval és -nevez-
hetôvel? Michaux-val, ki belga, de mégis francia, párizsi, de mégis
elvágyódó és a helyszíneken csalódó, kit kíváncsiság és nyugtalan-
ság hajt a Szajna partjáról Dél-Amerikáig, Indiáig, Kínáig, Japá-
nig, de úgy, hogy – szinte jelképesen – az Amazon folyón leeresz-
kedve a tibeti misztikust, Milarepát olvasgatja; s közben, utóbb a
valós régiók helyett, afféle szürrealista Hérodotoszként, még szar-
kasztikusabb Swiftként és szikárabb Lautréamont-ként, versben,
versre húzó prózaversben, áletnográfiai jegyzetlapokon s ott gya-
korta afféle „spektákulumként”, mintegy képzelt kis színházi do-
bogón prezentálva soha nem volt emberfajtákról, törzsekrôl, az

Emanglonokról, az Omobulokról, az Aravikról vagy a Hivinizek-
rôl, fura szokásaikról és hiedelmeikrôl számol be; s ki saját magát,
a kint és a bent nehezen megvonható határán, a létezés kételyeivel
és gyötrelmeivel mintha csak az ennen test „tünet-színházán” fi-
gyelné. Emberben, talányos személyben is annyi a közös HM-ban
és JN-ban, hogy a találkozáshoz nem kell az illusztráló szándék,
elegendô a megnyilvánulás.

Az Asobu, ez a jó másfél órás, négy improvizáló zenész által kí-
sért „játék” Michaux „égisze” alatt bontakozott ki: a költô a nyú-
zott bábu, anatómiai „izommodell”, kit „bálványként” tisztelnek,
gondoznak; mindvégig ez a legerôsebb személyes hivatkozás; élet-
rajzi elem, „bioféma” (az utazások ténye, a feleség tragikus halála)
most kevesebb, mint máskor; nem több, mint a JN-nál inkább
meglepô személyes „vallomás”: a szülôföld nyitányos idézése a
palota falára vetített filmkockákon, lóval, pávával, koronás fával,
erdei irtással, „kunhalommal”, Tisza-parttal, meghatottan, kicsit
talán büszkén, vállalva is: az Értôl a Rhône-ig és az Óceánig, Vaj-
daságtól Szajna- meg Loire-partig és Japánig...

S mivel Michaux életmûve: fragmentált líra, groteszk töredék,
aforizmatikus feljegyzés, nem pedig „narratíva”: mankónak, me-
net közben, utólag rekonstruálható szcenáriója sincs most az Aso-
bunak. A palotafal teljes szélességében húzódó „színpadon”, fron-
tális emelvényen a fikcionálás segítô fonala nélkül gomolyog a já-
ték, úgy, hogy közben meg-megmutatja nyílt kulisszahátterét, a
csinálás, a fabrikálás mozzanatait is, s elôszeretettel használ para-
vánokat meg egy gördíthetô kis (nó?-) színpadot. Tizenhatan, ma-
gyar, francia és japán táncosok, sötét munkaegyenruhában, ko-
moly fegyelemmel elevenítenek meg (akár michaux-i) törzsi tevé-
kenykedéseket, s hajtanak végre „archaikus” szertartásokat, lépnek
át élet és halál mezsgyéjén, csak a testtel jelezve a szakrális vagy
profán jelleget, groteszkben és tragikusban egyazon egynemûség-
gel; változik, átváltozik minden: az agôn ütközésére jô a gyászme-

Paso Doble (Nagy József és Miquel Bareló performansza) 
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net, lehetne görög Akhilleusz, trójai Hektór hôsi vonulás élén
Gemza Péter; mint bábuknak csapja le botjával, egykedvû ázsiai
„kegyetlenséggel”, áldozatai fejét a joviális zsarnok-hóhér (egyik
kedvence „parancsnoki” szerepében Bicskei István), majd lom-
bokba öltözött „erdei vademberként” talányoskodik ugyanô; a já-
tékidô „aranymetszésén”, a képzômûvész Michaux-nak is hódo-
lóan, hátulról világított vászonra, árnyjátékként vetül ki az újra és
újra formálódó test-ábécé; a hatalmas kódában pedig (mely vissza-
menôleg is hitelesíti, fölerôsíti a szekvenciák zenei szerkesztését,
építkezését) mintha csak olimpiai öt karika forogna, egymásba
gomolyog öt földrész színvilága és gesztusrendszere.

Nagy Józsefhez fûzôdik Avignon másik nagy eseménye, jószeri-
vel „szenzációja” is: a Celesztinusok deszakralizált templomában
elôadott órás „performansz”, a Paso Doble, melyet tíz kivételezett
alkalommal, így ritkán adódó ujjongó színházi ünnepen, fölpat-
tanó tapsviharral köszöntött a közönség.

Ahogy az Asobu Michaux-val, a Paso Doble is találkozás hozama.
Ezúttal élô mûvésszel, a Nagy Józseffel egy évben (1957-ben),
Mallorcán született katalán festôvel, szobrásszal, keramikussal,
nyugodtan mondhatni, napjaink világméretekben is nagyságával,
Miquel Barelóval, ki a két másik katalán óriás, Miró és Tapiès
nyomdokán indult, az art brut és az arte povera hódítása idején tel-
jesedett ki. Áttörése, a ´82-es kasseli Dokumenta után élt New
Yorkban, Párizsban, szülôföldjén is persze, s több mint másfél év-
tizede egyre tartósabban az afrikai Maliban, a Niger partján, do-
gon törzsek kis falvaiban, talán itt, a vörös agyagban, a homok-
ban, hamuban találva meg kedvenc anyagát, egy rafináltan elemi
érzés hordozóját, alapozni is képeit, geológiai rétegezettségû felü-
leteit; képei így gyakorta szinte háromdimenziós dombormûvek,
szobrain és kerámiáin pedig ott marad a kéz, az ujjak nyoma, sors-
vonalaival is rajzolatja. Képein, szobrain, a palmai katedrálisba
tervezett és még fölavatásra váró hatalmas, soha nem látott, két-
száz négyzetméteres kerámia dombormûvén, ô, „Miquel” a tragi-
kus és mégis mindenen átütô mediterrán életöröm mûvésze, aki-
nél a természeti közelség és némi archaikus vágy dehogy mond
ellent a szakmai (és egyéb) mûveltségnek meg a hagyománynak, s
ez éppúgy, mint eszelôsen vidám munkakényszere, a szakiroda-
lomban is készségesen jár együtt a Picassóval való hasonítással;
mutatis mutandis, találkozása is JN-nel kissé olyan, mint Picassóé
volt Nizsinszkijjel...

Nos, a Celesztinusok fôhajójában, a hajdani oltár helyén, a ró-
zsás gyámkô alatt, az alkalomra ácsolt lelátó elôtt zsírosan vörös
agyag a porond talaja, mögötte kicsit hátradôlôn, hasonló széles-
ségben, fémhálóra vastagon fölrakott, nagyon képlékeny fehér
agyag a „fal”; Barceló kedvenc anyaga, noha JN-tôl sem idegen, hi-
szen hajdani Woyzeckjében maszkként, bábuként ô is haszonnal
élt vele. A mozdulatok, a gesztusok is részint a mûtermében dol-
gozó Barcelóé, a koreográfia, a szekvenciás elrendezés, a ritmus,
az egyre feszültebb teatralitás Nagyé; javaslatként: kívülrôl, bé-
vülrôl megmutatni az alkotás, a „csinálás” és a „lebontás” folya-
matát, de nemcsak úgy, didaktikusan, mint fél évszázada Clouzot
híres dokumentumfilmjében, a Picasso-misztériumban, hanem ket-
tôs összefogással, egyedi mûvészi finalitással is. Ahogy a térség-
ben elsötétedik, a képlékeny falfelület kezd megelevenedni, hul-
lámzani, vonaglani; itt mintha egy száj cuppanna ki belôle, ott a
résen ököl tör át, mintha porból vétetvén, sárból emelkednék ki az
esendô teremtmény, jeltelen zakóban egy köpcösebb és egy aszke-
tikusabb férfi. Jelenlétük mindvégig néma, zajaik, zörejeik csak a
testé és az anyagé: a cuppanásokat, a szottyanásokat, a döngése-
ket, lihegést, nyögést, harangszóval s egyéb effektusokkal keverve,
elektronikus hangerôsítô közvetíti. A „játék”: maga a munka, a
kettôsé, egyszerre, váltakozva, szinkronizálva: birkózás az anyag-
gal, ásóval, kapával, spatulával, bottal, doronggal, más egyéb ki-
fundált faragott szerszámmal: kertészként, szobrászként, vakoló-
ként megmunkálni, kézzel is gyurmázva, a talajt és a ferde falat, a
„dombormûves” képi mûvet. A megdolgozott fal állandóan válto-
zik, kéz- és testlenyomatok fedik be egymást; van, amikor altami-
rai barlangfestményekre emlékeztet, máskor viszont mintha való-
ságos triptichont adna ki, sugaras napkoronggal, bordás csont-
vázzal, koronás életfával. Közben újabb kellék is elôkerül: még
képlékeny, nedves agyagvázák, fejre húzva, kicsit fuldokolva is
alatta, vaksin, de virtuózan állatmaszkokat, ormányos Ganésa-
elefántot, tarajos kakast, kosfôt, pikkelyes hüllôt mintázva, de kis,
humorosabb pihentetôben banálisabb tevékenységre is. A bein-
dult „dramaturgia” mégis célirányba rendezi a szekvenciákat, a két
résztvevô viszonylata egyre agonisztikusabb; „Josef” vállán egyre
súlyosabb a majdnem mázsás agyagrakomány, roskad térdre alat-
ta, „Miquel” tör rá, mint afféle torrero két banderillával összero-
gyó bikára, „Minótauroszra”, majd fehér agyagoldattal fecsken-
dezi össze a fal és a talaj anyagával szinte azonossá váló áldozatot;

Vasziljev-elôadás: Mozart és Salieri 
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agyagból vétetett, agyaggá lészen, önfelál-
dozó rítusban fejezôdik be a szertartássá
alakult „játék”; JN az áldozatiságot oly fe-
gyelmezetten átlényegült erôvel sugallja,
mint, nem túlzunk, hiteles történelmi ta-
núk lehettünk, Grotowski hôse, „állhata-
tos hercege”, Ryszard Cieślak óta talán
senki...

Diadalmas volt a sikere Avignonban
Josef Nadjnak, felemásabb, fájdalmasan, a
színházmûvészet egyik mai óriásának, kit
nyáron, vakációs tömegben, talán nehe-
zebben követ a közönség, s kinek elárulá-
sára suttyomban várnak a spiritualizmust
sokallani kezdô flamandpárti „modernis-
ták”, holott régebben az ô hívei is – „így
megy a világ”... Persze az orosz Anatolij
Vasziljevrôl, Grotowski legméltóbb folyta-
tójáról van szó, kinek két elôadása az Avi-
gnon környéki Boulbon kôbánya termé-
szeti amfiteátrumában, a puskini Mozart és
Salieri, illetve a homéroszi Iliász XXIII. éne-
ke („Versenyek Patroklosz tiszteletére”),
nékünk lenyûgözô, képzeletünket azóta is
szüntelenül foglalkoztató élményünk. Igaz,
Vasziljev kanyargó és egyre magasabbra
kapaszkodó útját nem könnyû követni,
mert a nyugtalan kísérletezô már jól eltávo-
lodott a hajdani pesti Dosztojevszkijtôl
vagy a szolnoki Osztrovszkijtól, Sztanyisz-
lavszkij „megreformálásától”, a „pszicho-
lógiai” és „naturalista színház” heveny
tagadásától, de talán a helyettesítésükre ja-
vasolt „ludikus szisztémától” is. Piran-
dello, Molière és Lermontov után jött Eras-
mus és dialógusaival Platón, a reprezentá-
lás helyett a prezentálás, a cselekmény he-
lyére a „szó akciója”, az „ige inkarnáló-
dása”; hónapos, esztendôs fölkészülés a
moszkvai (és újabban lyoni) „laboratóriu-
mában”, s csak idônként a soha tökéletes-
nek, befejezettnek nem minôsített rész-
eredmény nyilvános fölmutatása.

Többek között ezért sem biztos, hogy a
két elôadás közül a színpadibbnak mond-
ható Mozart és Salierit most, 2006-ban
ugyanannak láthattuk, mint mások koráb-
ban, magyar zarándokok a Povarszkaja
utcában, a budapesti Nemzeti Színházban;
az évekkel csak gyarapodhatott a körkörös
és tovább asszociáló, behelyettesítô és jel-
képes bôvülésben, polifonikus dúsítással
az alapanyag: Puskin alig kétszázharminc
verssoros kis dialógusa, ott is inkább két
nagyobb tiráda – egészen egy egész estét
betöltô, jó harmadfél órás „világdrámává”.
Mert a két komponista, a szorgos közép-
szer és a könnyed zsenialitás „méregpoha-
ras” találkozójában: Mozart olykor „áttû-
nésben” Puskin is, a gondtalan, a szeszé-
lyes, a játékos, ki – mint Anyegin Lenszkij-
jel – áll ki rivaldafényes fölállásban pisz-
tolypárbajozni a szívdöglesztôen flegma
Salieri/D’Anthèsszel; máskor ôk ketten,
„M” és „S”, egy biedermeier könyvtár szeg-
letében Puskin fiatalkori verseibôl ízlelget-

nek egymásnak; megint máskor, mintha csak egy Don Giovanni-s Hoffmann-beszély-
ben, groteszk muzsikuskompánia tódul be; Mozart és Salieri, de a kettô akár mégis egy:
egyazon hasadásos mûvészalkat két arculatban: apollóin szökkenô az egyik, saturnusi ko-
mor alkat alkimista mérlegpárló lombikjai elôtt a másik; vajon hol a Jó és hol a Rossz, égi
és plutói, ha Salieri nyitó mefisztói monológját  úgy is lehet hallani, mint a megfáradt öreg
Faust kiábrándult panaszát? S mivel Mozart utolsó heteinek másik rejtélye, a befejezetle-
nül maradt Rekviemje, kínálkozik itt is, a halálra szakadó dantei sötétség után, lámpással
keresett „megvilágosodásban” szintén egy „rekviem”, érthetô okokból nem Mozarté, ha-
nem egy orosz zeneszerzô baráté, Vlagyimir Martinové. Lejtôs-kapaszkodó hófehér emel-
vényen, mint gótikus oltárok szobrai, angyalok kara énekel, s körtáncba olykor leereszke-
dik az élô? a halott? a túlélô? Mozart és Salieri köré, míg a lelkekért egy csikorgó páncél-
zatú ritter-féleség és egy, a kódexek margináliáiról jött pucéran groteszk krampusz csör-
téz, ágaskodik. Megmentve: ki? Vasziljevnek Mindenhatója bizonyára van, „Faust”-jából
éppen csak az „örök nôi”, Margit hiányzik; talányos világdráma így is ez a M. és S., olyan
Calderón-módi, az autók közül a kiadósabbak társaként.

Drámai mag köré világdráma épült a M. és S.-ben;  „cselekmény”, mindvégig azonos
figura jószerivel nincs már az Iliász-énekben, mely versben Akhilleusz, az „akhájok legje-
lesbje” gyászát, a vesztett barát, a sorsban elôkép Patroklosz máglyás kitételét és a halott
tiszteletére – a „hôsök kora” és az ide-oda csúsztatható „homéri kor” szokásaival – ren-
dezett emlékversenyt, annak szinte „olimpiai számait”, a kocsihajtást, a birkózást, ököl-
vívást, nyilazást, gerelyvetést, korongvetést stb. mondja, sorolja. Kijátszani mindezt kép-
telenség, hollywoodi film hóbortja lehetne, de akár csak dramatizálni, hol az agôn, a ver-
sengés, az ütközés csak téma, de nem bontható, alakuló akció? Illusztrálni, amúgy „hite-
lesen”, akár csak részletekben? Minek nyomán, milyen egyezménnyel, ha mai megjelení-
tésre nem segíthetnek az egykorú (?) geometrikus Dipülon-vázák, hol sémákra egysze-
rûsítve ábrázolódik a protészisz, a hôsi halott „kitétele”, ravatalozása, avagy az akphora,

Az Iliász Vasziljev rendezésében 
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a tetem lófogatos vonultatása; legfeljebb a múzeumi sétán elszórakozni, a Szophilosz szig-
nálta dinosz-cseréptöredéken, az ókori B-középen, a kocsiversenynek lépcsôs lelátón
szurkoló vidám kis görög krapekokon... Nos, Vasziljev megfontolásával a homéroszi szö-
veget mai közönségnek színen is elsôsorban mondani kell, elvégre már a hajdani aiodosz
elôadásában is a recitálás, a deklamálás maga volt az akció; s mondani akkor nem mesélve,
nem is a patetikus kiáltás pleonazmusával, hanem „affirmáló”, megerôsítô, kijelentô tó-
nusban, mely a mester legújabb fölfogása szerint a tragédia, a mítosz, a vallási szöveg, sôt
a klasszikus komédia egyetlen elfogadható hangneme. Így lesz nála bontott kórusmû a
XXIII. ének, emelvénye ormán végig mozdulatlan kórusvezetô nôvel, mögötte pedig egy va-
lódi altaji kobzossal. Ének, tánc, zenei effektusok, áldozati bemutatás és lamentáció, spor-
tos versengés, hôsi fölmagasztalás és hôsi siratás: csak a mértani mozgásalakzatokat kö-
vetô liturgikus szertartás lehet a látvánnyal is megjelenített; s mivel a régészeti-akadémi-
kus „görögség” (re)produkálása okkal elvetendô, Vasziljev „metaforája”, másokéval is
napjainkban oszthatóan, távol-keleti: japános és kínaias, a „harci mûvészetek” botjaival és
zászlóival, szamuráj nyilazással, tajcsi árnyékbokszolással, csuklógyakorlattal, bot végén
repkedtetett szövet-szalag madarakkal, dögkeselyûvel, szárnyaló, elszálló lélekkel, néha
oroszos táncos csoportosulásokkal, húsvéti békecsókkal, az öröm-piros népi forgatagával;
formális Parsifal, átélt Voszkreszenyije. Közben pedig mondani a harc, a háborúskodás ször-
nyûségeit, a magasztalt hôsiség valós brutalitását, egy jelenünkig érvényes megrázó betét-
tel, színe után a fonákjával, betlehemi gyermekgyilkossággal, kendôbe burkolt menekülô
sokszorozott Máriákkal és Miriamokkal, kiknek csecsszopóit lándzsás, íjpuskás martaló-
cok, világháborús szuronyosok tépik le, ragadják el, fejtôl kaszabolják, hogy a színt végül
beborító kaucsukbaba-halmazt, mint a fogyasztói társadalom hulladékát, egykedvû taka-
rítónépség söpörje és talicskázza el...

Az Avignonban is kiemelkedô harmadik személyiséget elég csak megneveznünk,
nem a mi fölfedezésünkre, kardoskodásunkra vár: Peter Brook ô, a világszerte tisztelettel
és szeretettel övezett. Az itt (de majd nyilván sok helyen újra) látható elôadása a jó ember-
öltôvel ezelôtt elkezdett „afrikai” sorozatának újabb állomása. Maga a darab nem újdon-

ság, még az „apartheid” idejébôl való, a
szerzôhármas, Athol Fugard, John Kani és
Winston Ntshona által jegyzett Sizwe Banzi
halott mégis, máig, másutt is érvényes: mi
lesz a páriával, ki csak úgy tud szert tenni
igazoló „papírra”, munkavállaló-fecnire,
ha ennen nevérôl, személyiségérôl lemond,
jelképesen „meghal”? Drámai a kis párbe-
széd tétje, kesernyésen játékos megjelenési
formája, mely a földrész utcán, piacon
improvizált, ironikusan „orális”, anekdo-
tázó modorát követi. Két színes bôrû (hi-
vatásos) színész, a fürge helyi „Figaro” és a
jámbor, hiszékeny óriás jeleskedik benne,
kettôjük ugratósdija köré társadalmi rajzot
is kerítve, s teszi ezt olyan könnyedén és
közvetlenül, hogy jobb helyszínt nem is le-
hetett volna találni hozzá, mint egy külvá-
rosi iskola cementezett udvarát, akár csak a
sarokba söpört minimális hulladék-kellék-
kel. Megindító végsô egyszerûség, tartóz-
kodó közösségi együttlét, a csak a közönsé-
ges igazságérzetre apelláló bölcs humor: ez
Peter Brook egyedi csodája, naiv lelkese-
déssel köszönheti, ki legalább egy estére a
jóság utópiáját kapja ajándékba. 

Mi más még a jó háromtucatos avignoni
kínálatból? Például a híres-hírhedt „bel-
gák”, pontosabban a „flamand falanx”?
A tavalyi világnézetire vett heveskedés
jócskán kihûlt; igazolódott a szakállas
pragmatizmus, a némileg kiábrándító köz-
helyes; ómódi vagy újító színházban, pár-
tolt rendezô kezébôl is hol jó, hol kevésbé
sikerült munka kerül ki. Jó, így volt most
határozottan jó az antwerpeni Guy Cassiers
által kínált Rouge décanté (A vörös szín pár-
lata?), mely, igaz, egy jeles holland író,
Jeroen Brouwers regényének „párlata”; a
második világháború vége felé egy indoné-
ziai japán koncentrációs táborban életre
szólóan hogyan nyomorítják meg egy hol-
land kisfiú lelkét, érzésvilágát. Célirányo-
san poétikusak a rendezôi megoldások, jól
érvényesül a színszimbolika, némi japános
stilizálás, de még a mértékkel, okosan
használt videózás is, s örülhetünk, hogy a
megnyerô színész, Dirk Roothooft most
irodalmi rangú monológot mondhat, nem
pedig Jan Fabre debilis kis szövegét. Elfo-
gadható a genti indíttatású s szintén jó
névnek számító Alain Platel által jegyzett
„vers” is, mely hindusított-romásított vál-
tozatban Monteverdi Vespro Bella Beata
Verginéjét használja föl egy hisztérikus
Brown-mozgás, diliházas dezorganizált
zsibongás kíséretének; kár, hogy a remény-
telen flamand ízlés csak kibukkan, amikor
a szépséges és nagyon tehetséges „vezetô
táncosnô” egyszerre csak egy infantilis
kaka-versikét pottyant a porond közepére.
A vigyázzállásban várt Jan Lauwers Need-
companyjával viszont elmaradt az újabb kí-
sérlet a megkedvelésre: a „hívôk” és a „ko-
rifeusok” által is gyarlónak és zavarosnak
mondott Homár-Bazárt megúsztuk – két

A Peter Brook rendezte Sizwe Banzi halott 
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estén is elmosta szabadtéren az esô; megszenvedtük viszont „kamara-elôadásukat”, a
mozgalmas életû német–francia íróasszony, a Rilkét, Joyce-ot, svájci, román és francia
dadaistákat közelrôl ismerô Claire Goll halála elôtt tollba diktált emlékezéseibôl (A szél ül-
dözése) zanzásított óriásmonológot s véle a Lauwers által sok száz wattos glóriafénybe
vont s némelyek által „élô legendaként” rajongott Viviane de Munckot; jómagunk kíno-
san feszengtünk, ha mi csak egy dioptriás fedáksárit, ondolált flamand halaskofát lát-
tunk; Rilke látná, finnyás lélek, belehalna!

Egyéb dolgok, egy-két szempont még, tájékoztatásra, tanulságra? A „klasszikus” drá-
mairodalom az idén is hiányzott: egy franciásan elabsztrahált Gorkij  (a Barbárok) nem
találta meg sem keretét, sem jellegét. A mai, élô, alig-tegnapi, éppen halott szerzôk
száma viszont jóval jelentôsebb volt. Marguerite Duras, kicsit kegyesen erôltetve; a Pá-
rizsban elhunyt argentin író és karikaturista, Copi igényesebb bulvárrá lefokozva, avagy
a gay-hullám taraján felerôsödve színészileg sziporkázó elôadásokban; Bernard-Marie
Koltès, szintén AIDS-mártír, Afrikából amerikai Atlantába átmentve igazolta tért váltó
s talán idôt is álló lehetôségét; az emberileg és közvélekedôként nem föltétlenül meg-
nyerô Edward Bond három kis kamaradarabja most hatékonyabbnak tetszett, mint
néha mázsás, sokfelvonásos „háborúsdijai”. Fölfedezés, újdonság nékünk is akadt
kettô: egy aránylag fiatal és termékeny japán író, Ozira Hirata, kinek csehovi szövésû,
polifonikus darabja, a Szöuli emberek az 1909-es Koreában mutatja be azokat a beván-
dorló japán kisembereket, kik akaratlanul is a jövendô nippon imperialista lerohanás
szálláscsinálói lehettek; illetve egy, a negyvenedik éveiben járó francia, Joël Pommerat,
ki ennen társulatával csak saját darabjait rendezi meg: oly hûvösen szublimáló látomás-
ban, Bob Wilson-i sejtetéssel és rafinériával, hogy igézetten nézve és mesterséges off-
szalagról hallva lehetetlen eldönteni, irodalomként mennyit érhet a szociálisan vádas-
kodó, enyhén riportízû szöveg.

S akkor még, gyorsan a „szabálytalanok”, színházként nem egészen színház? Volt létrás,
trapézos artistamutatvány, kváziköltôi aforizmamondatokkal (Christophe Huysmans);
svájci játékvasút-utaztatás és autóbuszos ki- és bekukucskálás Avignon hétköznapi rejtel-
meibe (Stefan Kaegi: Mnemopark;  Teherszállítmány, Szófia–Avignon). S volt persze, sátorcir-
kuszában, a francia földön jó húsz éve mindig igényesen populáris, fergeteges sikert arató
Bartabas, az ô Zingaro Lovas Cirkuszával, ezúttal nosztalgiával visszatérve a hajdani valós,
vélt, mitizált gyökereihez, a porond közepén is zubogtatva a fényes vízoszlopot, az ô „tisz-
ta forrásához”. Afféle Kusturica-film ez a Battuta? De élôben: moldvai rezesbandával, Ko-

lozsvár környéki taraf-nyirettyûsökkel, har-
minc-negyven paripával, artista-mutatvá-
nyos lovasokkal: horkannak, menüettez-
nek, száguldanak a lovak, röppen a sipka a
levegôbe, gyors mozdulat kapja föl a leejtett
kucsmát, magyarul szentségel a török meg
az arab ustoros, Mazeppa száguld, üldözik
a haramiák, botvégen tollászkodnak a vad-
ludak, pipázik az öregasszony, recseg az ek-
hós szekér, bumfordi medve kapaszkodik a
saroglyába, égô gyertya a koporsón, nem áll
meg a menet, viszik a menyasszonyt, száll
mögötte, hosszan, szépen úszva a légben,
fátyla, amíg fehér...

Kóda akkor, pihegve, egy teljes hónap so-
kaságából, mit másként is kéne rendezni?
Erôvonalak? Témák? Átkötések? Hogy az
elemek: a lovak, a fák, a vizek, az erdôk?
Hogy a meghívott és megidézett kontinen-
sek: Amerika, Dél-Afrika, Korea? Szent
Oroszország, Trója és Carszkoje Szelo? Ja-
pán és Japán? Emigránsok, utazók, világ-
polgárok, hontalanok? „Josef”, ki orléans-i
magyarként érvényét vesztett „jugó”? Va-
sziljev, ki kesernyésen mondja: hazájának
csak az orosz irodalom maradt meg?
Brook, az angol, India és Afrika között töb-
bet Párizsban, mint Londonban? „Miquel”,
a katalán a dogonok közt? Bartabas, ki bár-
hol Bartabas, a „zingaro”? Álljon meg a ko-
pácsolás: úgysem mondható el, hogy ami
büszkén bánatosító a forgatagban, stride la
vampa, az volt a legjobb Avignonban.

Battuta (Zingaro Lovas Cirkusz) C h r i s t o p h e  R a y n a u d  d e  L a g e  f e l v é t e l e


