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ményekre adott intellektuális vagy érzelmi reakciókat
láthatjuk: mindenki alakoskodik, valamilyen szerepet
játszik a többiek elôtt, de nem tudjuk, milyenek valójá-
ban, a színpadon sosem az igazi Arkagyinát vagy
Nyinát látjuk. 
Ostermeier a prológussal és Kosztyáéknak a jelenko-

ri színházi koncepciókat paródiaszerûen egyesítô per-
formanszával (semmivel össze nem függô, a jelölôk és
a jelöltek bármiféle kapcsolatát nélkülözô jelentések-
kel, a test színrevitelével, ritualizmussal és vérrel, az
identikusságuktól megfosztott, torz hangokkal, a textus
totális érvénytelenítésével stb.), valamint a zárt színpa-
di tér akkurátus megszervezésével – amibe bele van
zárva a nézô is! – egyszerûen arra kényszeríti a színé-
szeit, hogy ne tudjanak mást tenni, csak eljátszani a
semmit, a megismerhetetlen múltjuk és távoli énjük
helyére lépô színleléseiket, alakoskodásaikat.
Tulajdonképpen csupa elementáris alakítást látunk, az
eldönthetetlenül „színésznôs” vagy a manírjait is
gyûlölô Arkagyinát (Valérie Dréville), a zseniális
módon tehetségtelen Kosztyát (Matthieu Sampeur), a
Turgenyev-paródiát játszó Trigorint (François
Loriquet) és Nyinát, aki tragikomikus, dilettáns egzal-
táltságát hisztérikus, egzaltált dilettantizmussal játssza
el (Mélodie Richard).
A grúzok Gorkij-adaptációja csupa esemény és szí-

nezés nélküli, elemi érzelem. Emocionális színház.
Nagyon hálás lehet nekik az a nézô, aki ott volt az ápri-
lis 15-i elôadáson. Talán nem volt tökéletes produkció,
a szimbolikus díszletek – az embernyi darabokból ösz-
szerakható hal, az ekeként a földet szántó halcsontváz,
az égbôl és a terhes nô hasából kihulló almák – talán

egy idôszerûtlennek ható színházi ízlést takarnak. Azt
hiszem, túlzás és melodrámaszerû a befejezés is: a hi-
perrealista lélektani elôadás végén a színészek Sztálin
kedves dalát, a Szép Szulikót éneklik, oroszul. A desz-
kafalra vetített, a színészekrôl készült portrék hátteré-
ben ott a szovjet idôkben épült, lepusztulófélben levô
kikötô a megalomán lakótelepeivel. (Talán Poti?
Hiszen Georgia a 2008-as grúz–orosz háborúban az
abház tengerpartot és Batumit is elveszítette.) A darab
tehát arról szól, hogy a szovjet korszak utópiája hogyan
fordul posztszovjet disztópiába; arról, hogy „az ember
jobb lesz”-e, ahogy Luka ígéri a darabban – de jobb lett?
Nem lett jobb, az ember rosszabb lett! Teljesen érthetô,
indulatteli színházi elôadás, a jelen lévô grúz nézôk fel-
állva és valódi könnyekkel küszködve tapsolnak a szí-
nészeknek.
Ezt mi nem értjük. Csak az indulatokat. Ám az szin-

te csodaszámba megy – szívesen elfelejtenék néhány
Éjjeli menedékhely-elôadást –, hogy a grúzok színre tud-
ják vinni, hogy Gorkij darabja nem egyetlen nagy ívû
dráma, hanem sok kis, egymásba kapaszkodó, agresz-
szív módon egymás elé tolakodó dráma. Állatias sze-
relmi háromszögek és négyszögek, Anna alig várt ha-
lála, elhitetni egy alkoholistával, hogy meggyógyulhat,
az uzsorás és áldozatai, és a számos többi. Ebben a
színpadi világban minden dráma abból ered, hogy az
emberek végtelenül találékonyak azoknak az eszközök-
nek a feltalálásában és kipróbálásában, amivel mások
fölött uralkodhatnak. Hogy még a mélyben, a testi-lelki
nyomorban is mennyi eszköz van a többiek feletti ha-
talom megszerzésére.
És máshol? És fönt?

Molnár Zsófia

Valèriana, avagy 
befogad és kitaszít
(ez) a világ
N E V E K  E R D E J É B E N  — M I T E M ,  N E M Z E T I  S ZÍ N H Á Z

gyekszem klasszikusan indítani, mert a körülmé-
nyek soha nem elhanyagolhatóak. A svájci-francia
esszéista és rendezô (stb.), Valère Novarina, az idei

MITEM díszvendége nem most járt elôször
Magyarországon. Képzeletbeli operett címû darabját a
szerzô rendezésében 2009-ben mutatta be a debrece-

ni Csokonai Színház, amirôl – mint valamiféle derûs
emlékülésen – mind március közepén a Francia
Intézetben, mind a fesztivál egyik kísérô rendezvé-
nyén (Érthetetlen anyanyelv – zenés felolvasó) bôven
esett szó. Novarina díszvendégsége talán abban állt,
hogy a programban két rendezése is szerepelt: „az
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Imigyen szóla Louis de Funès címû elôadást magyaror-
szági ôsbemutatóként vitte színre a szerzô-rendezô
Valère Novarina és a társrendezô Adélaïde Pralon” –
olvashatjuk az elôadást a jövô évadtól repertoáron ját-
szó Csokonai Nemzeti Színház (amely „egyetlen vidé-
ki színházként képviseltette magát” a MITEM-en)
honlapján, a másik, a szintén a szerzô rendezte és ta-
valy az Avignoni Fesztiválon bemutatott Nevek erdejé-
ben pedig a nemzetközi programba kapott meghívást.
Novarina színháza számtalan irányból közelíthetô,

ami nagyjából annyit jelent, hogy nincs egyetlen üd-
vözítô megközelítés, helyesebben bármilyen megkö-
zelítés érvényes lehet. És ettôl egyszerre nagyon nyi-
tott – akár ecói értelemben – és borzasztóan zárt,
mondhatni, hermetikus. Sokan – legfôképp a „hívôk”
– misztériumot, a szentség (egyik) mai formáját, li-
turgikus drámát látnak benne1 (a szerzôben pedig va-
lamiféle váteszt), nem véletlenül, elvégre a Nevek er-
dejében vége felé a színészek fehéren-feketén ki is
mondják: misén vettünk részt, amelyet bábok („em-
bertelen emberek”) celebráltak. A gondolat egyébként
Novarina számos esszéjében és eddigi rendezéseiben
is lekövethetô, de még ha – többek között a díszlet-
nek, a kellékeknek, bizonyos jeleneteknek, alakzatok-
nak, helyenként a szövegmondásnak köszönhetôen –
értelmezni lehetséges is szertartásként ezt a színházi
estét, akként megélni kvázi lehetetlen.
„A cselekvô szó színháza” sokféle elembôl építke-

zik, de leginkább felmutat, kimond és elmélkedik.
Éppen ebbôl fakadóan Novarina szövegei nem kiálta-
nak színpad után, mégis „befogadhatóbbak”, sôt – leg-
inkább a szerzô rendezésében – remekül mûködnek
a színpadon. Nem mintha a szavak „térbe helyezése”
valamiféle koherens értelemre világítana rá, csupán a
mechanizmus(oka)t tárja fel a folyamatosan megszó-
lított közönség elôtt. A Nevek erdejében esetében pél-
dául rögtön az elején tisztázódik, hogy negyedik fal
nincs, ergo színészt és nézôt nem választja el semmi,
a különbség csak annyi, hogy míg elôbbi beszél (és a
kimondás aktusával óhatatlanul megsemmisít dolgo-

kat), addig utóbbi csendben hallgat és – fôleg – néz,
és ezáltal teremt, igazándiból ô teremt. A teremtés
persze csak akkor valósulhat meg, ha a nézô nem áll
ellen, hajlandó és képes belehelyezkedni az esemény-
telen színpadi (értsd: tér- és idôbeli) eseménybe, elfo-
gadja, hogy nincs mit átélnie, egyszerûen beéri az
egymás mellé pakolt szavak (szellemesen lehetetlen,
képzeletbeli nevek, lazán egymásba fûzött, egymás-
nak ellentmondani sem félô maximák) özönével.
Amikor azt mondom, egymás mellé pakolt szavak,
nincs ebben semmi pejoratív, a kijelentés még csak
nem is túlzás: Novarina gyakorlatilag listákat, már-
már telefonkönyvet vágat be a színészeivel – a Nevek
erdejében szövege jegyzetfüzetekbôl, színpadképe
kártyalapszerû, Michaux-t idézô skiccekbôl táplálko-
zik. A színészek saját bevallásuk szerint is csak külsô
mnemotechnikai támpontok segítségével tudják fel-
mondani a szöveget (az egyik replika – „nem szeret-
nék a saját helyemben lenni” – akár ezen a síkon is
értelmezhetô), és közben persze nem egyszerûen fel-
mondják, mert a totális dekonstrukció mellé struktú-
rát is kapnak, egy tiszta, következetes, alapvetôen kör-
körösségre épülô szerkezetet. A szavak eszközök,
nem következnek egymásból, nincs köztük ok-okoza-
ti összefüggés, a lényeg, hogy valamiféle kombinato-
rikus logika szerint, egyfajta szürrealista lendülettel
elhangzanak, megfigyelés alá vetik magukat. Ha aka-
rom, valóban a színpadon említett Amnéziába kalau-
zolnak, mintegy elôre jelezvén, hogy ahogyan a sza-
vak eredete gyakran feledésbe merül – „van a szavak-
nak egy olyan kétértelmûsége, etimológiai
misztériuma, amit védeni kell, mert a szavak is akkor
szépek, ha nem teljesen világosak”2 –, úgy tulajdon-
képpen most sem lesz más a sorsuk. A nézônek vagy
sikerül belehelyezkednie az elôadás jelenvalóságába,
ráfeküdnie a sodrásra, idôben feladnia az értelemke-
resést – azaz felismernie, hogy a gondolatok az elsô
adandó alkalommal feláldozódnak a szójáték oltárán,
és így érvényüket vesztik –, egyszerûen befogadnia a
kifacsart szavak zuhatagát, hogy aztán összerakjon
belôle magának valamit (fejbôl és fejben, mert hát
„normális” nézô elôadás közben nem jegyzetel), vagy
kívül marad, és akkor jó esetben annyi marad meg
benne, hogy ebben az egészben volt némi filozofálga-
tás, egy kis Ionesco, egy csipetnyi Jarry és egy adag
Beckett (még ha a szerzô nem szereti is, ha az ab-
szurddal rokonítják), néhány szép, költôi pillanat, il-
letve inkább zsonglôrködés (lásd a francia jongleur) és
fôleg játékosság. Rosszabb esetben viszont még a kel-
lemes agyi zsibbadásig sem jut el, és csak arra fog
emlékezni, milyen csúnyán elgémberedett a lába az
alatt a két és fél óra alatt, amelybôl nemcsak prakti-
kusan lett volna elég legfeljebb másfél, hanem azért
is, mert az érzékeltetni vágyott örök körforgásnak
mind a kezdô-, mind a végpontja kijelölhetetlen.
Hiszem, hogy Valère Novarina nagyon sokat tud

1http://www.kre.hu/btk/images/doc/Sepsi_A_megvaltas_mint_mu-
veszetfilozofiai_es_egzisztencialis_kerdes.pdf
h t t p : / / www . l a t o . r o / a r t i c l e . p h p / K e z d e t b e n - v o l t - a z -
%C3%BCress%C3%A9g-azt%C3%A1n-a-sz%C3%ADnpad/2255/
2„A színház emlékeztet rá, hogy beszélni dráma.” Interjú Valère
Novarina francia színházi rendezôvel (2012.07.03):
http://www.prae.hu/index.php?route=article%2Farticle&aid=5275
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Adorjáni Panna

Szép és hasztalan 
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a színházcsinálásról, színészei pedig tökéletesen be-
szélik az ô érthetetlen (anya)nyelvét – a Nevek erdejében
kiváló, feszes, a maga nemében hibátlan elôadás. A
MITEM-re meghívni mégis végzetes hiba volt, így be-
mutatni (megmutatni, felmutatni, ahogy tetszik) pedig
majdnemhogy bûn. Ahogy elnéztem, külföldön, helye-
sebben nem francia nyelvterületen nem is vendégsze-
repelt. Mert Novarinánál a kutya pont a nyelvben van
elásva, egy olyan nyelvben, amelyet még az anyanyelvi
beszélô is igen nehezen tud kezelni. Bármilyen nem-
zetközi fesztiválon az elôadásokat feliratozzák, hiszen a
cél az, hogy a hazai – az adott idegen nyelvet nem fel-
tétlenül beszélô – közönség ismerkedhessen más szín-
házi formákkal. Novarina viszont par excellence felira-
tozhatatlan színházat csinál. Merem ezt állítani azért,
mert nemcsak rengeteg elmés név, fiktív figura, áthal-
lás, kétértelmûség, finom fricska (sokszor a ritmus) ve-
szett így el – jó, persze mondhatjuk, hogy ez elkerül-
hetetlen –, de idônként (és nem is rövid idôre) a maga
fizikai valójában a felirat is. Volt, aki már kínjában ne-
vetett, amikor hosszú percek óta várta, hogy végre leg-
alább foszlányaiban megtud valamit arról, mit kántál-
nak a deszkákon az áldozatos mûvészek, mert más se-
gítsége, kapaszkodója nem volt, és nem is lehetett, a
dalok közben sem, amelyek szövegét a szervezôk szin-

tén nem tartották fontosnak megosztani a közönség-
gel. Olyan ez, mintha a kellékes nemcsak a konyakként
felszolgálandó teát felejtette volna el idejében bekészí-
teni, hanem még az illúziót megalapozó hasas poharat
is. (Elôzô este a magyarul elhangzó Imigyen szóla Louis
de Funès szintén a nyelven csúszott el, bár nem ilyen ér-
telemben: Novarina nyelve ott néhány egyenetlenségtôl
eltekintve megvolt, csak Mészáros Tibor nem találta
benne a helyét, de még így is lényegesen nagyobb si-
kernek örvendett, mert a közönség tudta értékelni a ke-
retet, az ismert novarinai fogásokat, nem vonta el
semmi a figyelmét a teljesítményrôl.)
Valamelyik beszélgetésen a szerzô igen bölcsen

megjegyezte, hogy fordításnál a darab az eredeti nyel-
ven meghal, és feltámad a másikon. A Nevek erdejében
a francia cím szerint (Le vivier des noms) a létnek pon-
tosan azt a még mesterségesen elôidézett vagy fenn-
tartott pillanatát akarja rögzíteni, amely a halált és az
új életet megelôzi – csakhogy a budapesti estén a fel-
támadás többszörösen elmaradt. De kudarc helyett
persze tekinthetjük ezt is a novarinai szemlélet töké-
letes megvalósulásának: a lehetôségek jórészt kihasz-
nálhatatlanságának.3

MITEM programjában idén két romániai elô-
adás is szerepelt: Silviu Purcărete Gulliver uta-
zásai (Călătoriile lui Gulliver) címû 2012-es

rendezése a szebeni Radu Stanca Nemzeti Színház
elôadásában és Bocsárdi László Vízkeresztje a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Színházból, amely 2015
nyarán készült a gyulai Shakespeare Fesztivál kopro-
dukciójaként. Velük Románia két emblematikus, ám
színházesztétikájában és látásmódjában két igen kü-
lönbözô világot megjelenítô rendezôje mutatkozott be.
A Gulliver utazásai a Purcăretétôl már megszokott

improvizációs technikát és képi, illetve hangzásvilá-
got felhasználva hoz létre egy olyan sztereotipikus
univerzumot, amely egyszerre idézi fel Jonathan
Swift szatíráját és a rendezô felismerhetô kézjegyét,
sôt, amely elsôsorban inkább purcăretei világ, és csak
másodsorban kapcsolódik az ihletô irodalmi anyag-
hoz. A produkció központi karakterei egy kisfiú és
egy idôs, mozgássérültet játszó férfi, akiknek a hang-
ján felváltva halljuk az eredeti szöveg részleteit. A
szalmával beszórt tágas térben a kisfiú egykedvûen
biciklizget egy háromkerekû falovon, néha le-leül és

egy hatalmas könyvben lapozgat, máskor végigveti
magát egy kanapén és alszik, mindegyre eltûnik és
újra felbukkan. Az idôs férfit be-betolják, lefektetik,
megmosdatják, felöltöztetik vagy levetkôztetik. Míg a
kisfiúnak természetes közege a színpad és az azon
felbukkanó szörnyek és lények, addig az idôs férfi
mintha már elszenvedné azt, ami megjelenítôdik: az
utazó számára az emlékezés traumatikus, az olvasó
számára az emlékirat izgalmas vagy érdekes élmény.
Az elborzadás és élvezet kettôssége végigkíséri az

elôadást. A másfél órás játékidô alatt a Gulliver által
bejárt világok lényei a legkülönfélébb módokon népe-
sítik be a színpadot. Megjelennek itt lovaknak vagy
óriáspatkányoknak öltözött színészek és egy valódi ló,
árnyjátékban gyôzik le az óriást, bábjátékban elevene-
dik meg a törpe prostituált és társai; az egyik jelenet-
ben terhes nôk tömegét látjuk, máskor meg dagana-
tos betegek gyógyulását, akikbôl temérdek lisztet ha-
sítanak ki; élethû újszülött babákból vágják ki, majd
megsütik az agyat, aztán megetetik a kisfiúval; robo-
tokként menetelnek egymás után öltönybe öltözött
emberek, az elôadás egy pontján pedig legalább ti-

A

3Valère Novarina: L’Origine rouge. Paris, P.O.L, 2000, 31.


