
a egy nemzetközi fesztiválon több elôadás is ugyanazokat az esztétikai kérdése-
ket veti fel, akkor az csak tudatos válogatás eredménye lehet. Esetleg a szerencsés

véletlenek jó csillagállása. A tizenötödik nyitrai fesztiválon, amely minden tekintetben
elérte nagykorúságát, nem történhettek véletlenek: a külföldi program kivételesen jó,
nem fedezhetôk fel kompromisszumok, és még ha a rendezvény esztétikai üzenetét nem
deklarálják is, a jó ízlés és a kortárs színházról való gondolkodás szándéka szembetûnô. 

Nem úgy a hazai programban. Egy komoly nemzetközi vendégsereg számára
sem a szlovák, sem a cseh színház nem kínál jelentôs elôadást. Vannak tisztes-
séges szándékok, és (végre!) van angol fordítás a produkciókhoz (ez is egy fesz-
tivál nagykorúságát és a nemzetközi porondon való megmérettetés akarását
jelzi). Viszont amikor a prágai Nemzeti a nagyszínpadon eljátssza a III. Richárdot
egy konzervatív, poros és unalmas elôadásban (rendezôje Michal Dočekal), ak-
kor arra bizony elmegy Nyitra szépen kiöltözött polgársága, moccanatlanul vé-
gigüli a „nemzetis” produkciót, és a végén állva tapsol. Ugyanezt láttam tavalyelôtt
Csehországban, fordítva, akkor a pozsonyi Nemzeti utazott külföldre. Merthogy
ez az esemény független az esztétikától, és csupán a múlthoz van köze, úgy is
hívják: nosztalgia. Annyiban mégis jelen idejû, hogy a helyi közönséget ennyire
semmi sem tudja megmozdítani, az a sok jó nemzetközi produkció inkább a bel-
és külföldrôl idesereglett ínyenceket izgatja. A másik kérdés – és ezt szintén a
(kivételesen jó) szervezôknek kell maguknak feltenniük és megvizsgálniuk –:
vajon hosszú távon (és ez a tizenöt év már igencsak hosszú táv, kelet-európai
mércével mérve egyenesen maratoni) milyen hatása van a helyi színházra egy
nemzetközi fesztiválnak? Ha van egyáltalán. 

És még egy esztétikán kívüli megjegyzés: van valami végtelenül elszomorító, ti-
pikusan kelet-európai (vagy törzsi) abban, ahogy ez az amúgy barátságos lég-

körû és demokratikus fesztivál kezdô-
dik, a bizánci mélységû hajbókolások-
kal a politikus és hatalmasságok felé,
akik összeadják a fesztiválravalót.
(Egyébként is van valamilyen rossz ér-
zésem ezzel kapcsolatban, mintha a
kortárs Szlovákiában a tekintélyelvû-
ség  növekedne, nem a demokratikus
értékek.) Igazán szeretném már a el-
lenkezôjét látni, hogy egy hivatalnok
megköszöni a szervezôknek például
azt, hogy Nyitrát ma a nemzetközi
színházi piacon és a kortárs mûvészet-
ben általában jegyzik. 

■

Nyitra nemzetközi programjában
nagyon különbözô színpadi nyelvek,
különbözô esztétikák mutatkoztak
meg, elvégre a jó színház is sokféle.
A rendezôk közül a flamand Johan
Simons (Platform), az olasz Emma
Dante (Vita mia – Életem), a lett Alvis
Hermanis (Szonya), az orosz Nyikolaj
Koljada (A revizor), a lengyel Maja
Kleczewska (Woyzeck) és Zsótér Sán-
dor (Pentheszileia), a szerzôk közül
Mark Ravenhill (A product – A termék)
sorakoznak – akárhonnan nézve jó
névsor; mellesleg flamand és lett
elôadásért elég messzire hajlandó va-
gyok elutazni, lengyelért és oroszért is,
most már ezt a fiatal palermói csapatot
is, amelyet a számomra eddig ismeret-
len Emma Dante irányít, felveszem a
listámra. Az alkotóknak látszólag
semmi közük egymáshoz, a történet-
mesélés (több ezer éves) kérdése, a
szöveg és reprezentáció összefüggései,
az új narratívák keresésének szándéka,
bizonyos elbeszéléstechnikai dilem-
mák azonban hasonlóképpen foglal-
koztatják ôket. 

Hogyan mesélhetô el egy történet
ma, honnan hívható elô, hol lelhetô fel,
ha még egyáltalán létezik, elvégre a
posztdramatikus színház rég lebon-
totta és a szemétre hajította a történe-
tet. A szekrényben – adja meg a vá-
laszt Hermanis Szonya címû elôadása.
A múzeumban – állítja Zsótér a Pen-
theszileiában. Pontosan a szemétdom-
bon – így Johan Simons. Sehol raj-
tunk kívül, csak bennünk – ez Emma
Dante válasza. Mind a négy alkotó
gesztusa az elôhívásé: a történet meg-
idézéséé. A történet ugyanis nem hever
ab ovo a színpadon, a színpad másod-
lagos, teremtett valóságában. Hiszen
éppen ez a valóság hiányzik. Semmi
sem létezik, teljesen üres a színpad, de
nem úgy, ahogyan Brook gondolta,
hanem még annál is üresebb: már kere-
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A történet 
archeológiája

■ N Y I T R A  ■

A III. Richárd a prágai Nemzeti Színház elôadásában
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tek, szereplôk és valóságok sincsenek. 
Mindenki elôbb megteremti tehát

azt a fluidumot, amelybe belemárto-
gatja elôhívandó történetét – és csak
aztán kezd mesélni. Újrateremtendô a
keret, mert azzal, hogy felmegy a füg-
göny, még nem magától értetôdô,
hogy ott új (vagy régi), tôlünk függet-
len másodlagos valóság kezdôdik,
mint ahogy az sem, hogy a mienk foly-
tatódik ott. Magyarán sem a realista
mimézis, sem a dokumentarista való-
ságazonosságok nem jelentenek kiin-
dulópontot. 

Hermanis Szonyájában (lásd SZÍNHÁZ, 2006. augusztus) két betörô érkezik
egy lakásba, és a történet elôhívásához végbemegy egy rituális (szó szerinti) be-
öltözés, Szonya figurájához a kellékek a szekrénybôl kerülnek elô; Simons üres
színpadára hatalmas mennyiségû trash, kortárs mûanyag lom, szemét, hiperrea-
lista kellék hullik alá, onnan hívják majd elô a szereplôket, és oda is térnek visz-
sza (halottként); Zsótér látványos gesztussal él: szereplôi egy virtuális, minden-
kori, össz-idejû múzeumban sétálnak, és veszik szemügyre történetüket; Emma
Danténak semmilyen látványos gesztusa sincs, nem rendel semmiféle „tárlót” a
történethez: a testben, a szóban, az emberben van a történet, állítja, csak elô kell
hívni. Egyébként Hermanis, Simons, Zsótér is ezt gondolja: az ember a történet
burka, bele kell hát lépni az emberbe: Szonyába, a halandókba (flamand pol-
gárokba), az istenekbe (Pentheszileia), egy szegény palermói családba. Hogy a
történet középpontjában mindenütt a nô áll, az már csak a véletlen (???) mûve.

A történet elôhívása azt is jelenti, hogy az valahol már létezett (szekrényben,
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Johan Simons Platform címû elôadása

Emma Dante Életem címû elôadása 
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szemétben, múzeumban, bennünk), már megtörtént egyszer, a keret arra szol-
gál, hogy elôjöhessen a bezártságból, a múltból, ahova bezárult. Régészeti ásatás
ez. Az elbeszélés tehát mindenütt retrospektív, visszafelemenôleges, ha szabad
szavakat alkotni. Fel kell idézni. Ahogy kiszabadítják a történeteket, ugyanúgy
vissza is temetik majd ôket, egyfajta örök körforgásában. 

Ez az elôhívás nemcsak a mesélés módjának, de magának a reprezentációnak
is új irányt szab. A színpadi szó saját, önálló létre tör. Leegyszerûsítve: nem
ugyanazt látjuk, mint amit hallunk. A szó és a rendezés többi eleme (látvány,
gesztus, színészi játék stb.) egymásnak feszül. Hogy ez a feszültség arra kénysze-
rítse a nézôt, hogy a szóra figyeljen. Még Hermanis újnaturalizmusában is: ketté-
válik a játszó és a beszélô személy, akárcsak Simonsnál, akinél a történet csak a
szavakban lakik. Zsótérnál deklaráltan. Apropó újnaturalizmus – az ugyan töké-
letes, aprólékos másodlagos valóságteremtést jelent, ám saját idézôjeles kereteit
is tartalmazza, mintegy figyelmeztetve a nézôt arra, hogy amit lát: fikció. Élede-
zése jól látható egy ideje a világ színpadain, s a nyitrai fesztivál elôadásait nézve
az a gondolatom támad, hogy lám, kétféle hagyományból indulva is születhet
újnaturalizmus: a Hermanisé, amely a sztanyiszlavszkiji orosz hagyományt gon-
dolja újra, és a Simonsé, amely a német hiperrealizmust fogalmazza át. 

■

„Maszturbáló Nyugat-Európa” – söpörte le egy mondattal egy (kelet-európai)
kritikus Johan Simons Platform címû, számomra fontos emberi és színházi felis-
meréseket tartogató elôadását. A nálunk is kiadott Michel Houellebecq azonos
címû regényébôl készült produkcióját Bert Neumann egyéni stílusú díszletében
játsszák (ô egyébként Frank Castorf állandó tervezôje). Az elôadásban sok szó
esik a szexrôl, elvégre ez is a témája: a fogyasztói társadalom egy fogyasztási cik-
kérôl és ennek távol-keleti szupermarketjeirôl szól: a szexturizmusról. Amelyet
Simons az újkolonializmus megnyilvánulásának tart. És ahogy egy flamand
elôadásban lenni szokott – ezért szeretem ôket –, a depressziós és embertelen
Nyugat kritikája mellett tartalmaz valami, szinte megmagyarázhatatlanul opti-
mista mozzanatot, emberi dimenziót. A darab fôhôsei, Michel és Valérie a telje-
sen elidegenedett, individualista társadalomban lassan és saját (örökölt)
meggyôzôdéseiket is legyôzve hozzák létre azt, amit a hippi nemzedék és a sze-
xuális forradalom teljességgel felszámolt: a családot. Két ember szoros és tartós
életközösségét. Felismerve a nyugati ember szexuális nyomorát, amelynek révén
másokat is megnyomorít, ez a két ember olyan utópikus hely létrehozásán fára-
dozik (lévén egyikôjük utazásszervezô), ahol a résztvevôk korlátlan örömökben
részesülhetnek, anélkül hogy bárkit kizsákmányolnának. Egy dél-ázsiai terro-
rista robbantás azonban megöli Valérie-t, mielôtt a terv megvalósulhatott volna.
Ezzel a robbantással nyit az elôadás és a történet is, ez a robbantás kell ahhoz,
hogy Michel felismerje társa pótolhatatlan fontosságát. Mintha, állítja a ren-
dezô, a végsô összeomlás, valami végzetesen drámai esemény nélkül az ember
nem lenne képes észhez térni. 

Az 1967-ben született palermói rendezô, Emma Dante közösségi színházat al-
kot: nemcsak színészeit tekinti alkotótársnak (elôadásaiban a színészi improvi-
záció meghatározó), de annak a közösségnek (ám nemcsak annak!) alkot,
amelybôl vétetett. Elôadásai szicíliai dialektusban szólnak, a szó konkrét és át-
vitt értelmében egyaránt: a hely szelleme inspirálja munkáit. Egyszerû, friss,
tiszta színház ez – még ha e jelzôk veszélyesek is, mert semmitmondóak: ener-
gikus, sablonok alól felszabadult színészi játék, a szó–gesztus–testbeszéd teát-
rális értékének azonossága, humor és pátosz egybeforrasztása jellemzi. Emma
Dante Életem címû produkciója egyszerû emberekrôl szól, egy anyáról és három
gyermekérôl, akik közül egy meghal. A halál rettenetét, a reményt, a hitet és ezek
érzelmi hullámzását olyan sûrû színházi képekben fogalmazza meg, amelyekben
egyszerre vannak jelen egymást kizáró emóciók, és amelyeknek nincs egyértelmû
„fordításuk”. A (rövid) elôadás csúcspontjaként megkomponált haláljelenet-
ben az ágyra kiterített fiú lassan elkezd ütemesen rengeni, az ágy dobálni kezdi,
majd mintha az ágy önálló életre kelne, vagy a halott önszántából kezdene ug-
rándozni, tehát éledezni betegségébôl, az ágy egyre magasabbra repíti, végül
szinte táncol és úszik a levegôben, míg az egyre gyorsabban pergô zene, a szirta-
ki ritmusára a többiek kezdeti ámulata a csodás feltámadást üdvözlô üdvrival-
gássá nem válik. Mintha az élet is, a halál is csoda lenne. Hogy aztán beteljesül-
jön, ami visszafordíthatatlan. A legszebb halál, amit valaha színpadon láttam. 

006-ban harmadszor rendezték
meg a litván fôvárosban a Sirenos,

azaz „Szirének” elnevezésû, hazai és
nemzetközi elôadásokat egymás mel-
lett felvonultató színházi fesztivált.
A magának meggyôzô gyorsasággal
nevet kivívó esemény ebben az évben
is jó néhány újabb színházi jelenség
megismerésével kecsegtette nézôit.
A mitológiából ismerôs igézô szirén-
zengzetek felemlegetése nem véletlen:
a fesztivál honlapja szerint az esemény
kísértés és meghívás egyben, amelynek
lehetetlen ellenállni. Az már a szerve-
zôk profizmusán és az elôadások mi-
nôségén múlt, hogy mindez nem ma-
radt beváltatlan ígéret.

A tavalyelôtti fesztivál (lásd a SZÍN-
HÁZ 2005. decemberi számát) a „tár-
sadalmi színház” témakörét igyeke-
zett körüljárni, az idei jelszó: „színház
és tér”. Ez a témamegjelölés mintha
egyszerre vállalna túl sokat, és monda-
na mégis keveset. Ráadásul ha úgy ér-
telmezzük a szlogent, hogy most olyan
elôadásokat hívtak meg, melyek új
vagy legalábbis szokatlan színben tün-
tették fel színház és tér viszonyát, ak-
kor bizony alig néhány produkciónak
lett volna itt a helye. Így a hangzatos
szándék elôadásokra erôltetése helyett
a programra hagyatkoztam, s a hét nap
alatt látott, egy híján épp egy tucat
elôadást más egységekbe csoportosí-
tottam. 

KORŠUNOVAS HÁROM ARCA

Míg az elôzô évben a Sirenos ven-
dége volt mindhárom világhíres litván
rendezôegyéniség (Koršunovas, Nek-
rošius és Tuminas), most csak egyikük
társulata szerepelt régi-új elôadásai-
val. Oskaras Koršunovas mindjárt há-
rom produkciót jegyzett – vagy ha egé-
szen pontosak akarunk lenni, két és
felet. Az év elején Vilniusban bemuta-
tott Sminkopera színlapja két rendezôt
tüntet fel: Koršunovas mellett a szöve-
get író és saját darabjában egyúttal
szereplô színésznô, Birute· Mar nevét
említi. Két nô és egy férfi hosszú, fehér
köpenyben (orvosok? kozmetikusok?),
kezében mappával masíroz be az üres
színpadra. Ezután a rendezôi jobbon
egyedüli berendezési tárgyként árvál-
kodó, magasított asztal mögé állnak.
Maguk elé merednek, majd egyszerre
ütik fel a dossziékat, hogy a következô
egy órában tudósítsanak a smink és a
kozmetikumok világának felszíne(se)n
csillogó mindennapjairól. 
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