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éhány év szünet volt a Színházi Eu-
rópa-díj történetében – majdnem

elegendô ahhoz, hogy kiessen a színházi
köztudatból. Utoljára 2001-ben adták át
Taorminában; az volt a kilencedik alkalom.
A zsûri elnöke akkor Andrzej Wajda volt, a
díjat pedig Michel Piccoli kapta.

Nézzünk messzebbre a múltban: elôször
1987-ben hirdettek gyôztest – Ariane
Mnouchkine-t és a Théâtre du Soleil-t; ak-
kor Irene Papas volt a zsûri elnöke. Azóta
megkapta Peter Brook, Giorgio Strehler,
Heiner Müller, Robert Wilson, Luca Ron-
coni, Pina Bausch és Lev Dogyin is.

Ezúttal pedig Harold Pinter. És távolról
sem a tavaly év végén elnyert Nobel-díj
„farvizén”: mint megtudtam, az ötéves díj-
szünetbôl legalább három úgy telt el, hogy
már megvolt a zsûri döntése – csak éppen
a soron következô alkalmat, a tizediket
nem lehetett már Taorminában összehoz-
ni, és beletelt ebbe a néhány évbe, míg vé-
gül Torino városa teremtette elô a pénzt
meg a körülményeket.

A városon kívül – illetve belül – orosz-
lánrészt vállalt a torinói állandó színházak
szövetsége, a Teatro Stabile Torino, hogy
az idôközben méltóságteljessé, tekinté-
lyessé duzzadt ünnepségsorozatot méltó-
képpen rendezze meg. Az európai színházi
szövetségek, az Európai Színházak Uniója,
valamint az Európai Színházi Konvenció
mellett a rendezvénysorozat támogatói kö-
zé tartozik a Színikritikusok Nemzetközi
Szövetsége (az IATC), a Mediterrán Szín-
házak Nemzetközi Szövetsége, a Nemzet-
közi Színházi Intézet (az ITI) és az
UNESCO is. 

Ráadásul a harmadik Európa-díjtól
kezdve két másikat is kiadnak ilyenkor: szó
szerinti fordításban ezek az „új színházi
realitás” díjai – alighanem új színházi
nyelvet kell vagy lehet érteni rajta. Erre is
éppúgy jelölnek, mint a fôdíjra, majd a
kandidátusok közül a nemzetközi zsûri
(melynek tagja többek között Georges
Banu, Michael Billington, Renate Klett,
Daniel Benoin) választja ki a gyôztest. Ezt
a díjat most hetedszer adták ki; ezúttal Os-
karas Koršunovasnak és Josef Nadjnak.

A rendezvény nem csupa protokoll. A szép
számmal egybegyûlt kritikusokat – akik-
nek többsége az IACT soron következô,
választással egybekötött kongresszusára

érkezett – föltehetôen az elôadások érdekelték jobban; a díjazottak ugyanis hagyományo-
san elhozzák egy-két elôadásukat, emellett felolvasásokon, közönség elôtt rendezett in-
terjúkon vesznek részt.

Mármint ha eljönnek. Harold Pinter például – aki Stockholmba a Nobel-díj átvételére
betegsége miatt nem tudott elmenni – ide eljött. Igaz, személyes jelenlétével mérsékelten
tüntetett, de Michael Billington azért készített vele egy tiszteletteljes, az életmû fontos
aspektusait mégis áttekintô beszélgetést, és ott volt a díjátadáson is, ahol – a kezdeti el-
fogódott szavak után – lendületes, szenvedélyes Amerika-ellenes szónoklatot tartott,

Harold Pinter és Michael Billington 

C s á k i  J u d i t

Pinter, Koršunovas, Nadj
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összefogásra szólítva Európát e legújabb, globális, minden eddigi-
nél agresszívabb és veszélyesebb gyarmatosítás ellen. Ez igazán
mulatságos epizód volt: Pinter nagy hirtelen a botját és a már át-
vett díjat is kísérôje kezébe nyomta, hogy két kézzel gesztikulál-
hasson, a közönség pedig állva ünnepelte ôt is, a szöveget is – né-
hányan azért ülve maradtunk, és nemcsak odalent a nézôtéren, de
még a színpadra kitett zsûri tagjai közül is.

Roger Planchon vitte színre Pinter hat rövid jelenetét  Az új vi-
lágrend címen. A hat igazán nyúlfarknyi, helyzetgyakorlatszerû je-
lenet közül a legrégebbi 1984-ben, a legújabb pedig 2002-ben
született. Mindegyik Pinter közéleti, hogy úgy mondjam, publi-
cisztikus vénájából fakadt; akad köztük, amely egy sajtótájékozta-
tót idéz föl igen valósághûen, ahol a kulturális miniszter egyrészt
a semmit mondja az alákérdezô újságíróknak, másrészt rendpár-
tiságát, intoleranciáját hirdeti leplezetlenül, olykor a kettôt egy-
szerre. Két hosszabb jelenet ékelôdik a rövid, meglehetôsen sema-
tikus és didaktikus szkeccsek közé – nekem a Hegyi nyelv tetszett
legjobban, amelynek néhány szereplôje sûrített színházat hoz
létre. Egy bebörtönzött férfit látogat meg két asszony – az anyja és
a felesége –, az anya nyelvét (ez a „hegyi nyelv”) csak a fia érti,
ezért a börtönôr megtiltja, hogy beszéljenek. A feleség tiltakozik a
megalázó bánásmód ellen, ezért ôt is fogva tartják. A rövidke cse-
lekménybe még egy szép – és a világítás révén igen hatásos –
álomjelenet is kerül, és az egész érzékenyen, Pinter jobb formáját
idézô ökonómiával szól a kiszolgáltatottság változatos formáiról.

A díjkiosztó gálaünnepségen a dublini Gate Theatre társulata

Alan Stanford rendezésében felolvasást tartott Pinter írásaiból.
Néhány színész – köztük Jeremy Irons – igazán ihletetten adott
elô részleteket az ismert darabokból, kevésbé ismert novellákból és
versekbôl. Ami engem illet, ekkor állt helyre bennem a felbillent
oeuvre, mármint a Pinteré – mielôtt végképp belefullad, legalább-
is a tálalást és fogadtatást tekintve, a publicisztikus jelenidejû-
ségbe, jó lenne a maradandó színpadi mûveket emlékezetünkben
és színpadainkon tartani.

Oskaras Koršunovas viszont nem jött el. Sem a meghirdetett –
és általam történetesen érdeklôdve várt – interjúra, sem a díjáta-
dásra. Hírlik, nem szeret utazni; olykor mégis föltûnik itt-ott, né-
hány évvel ezelôtt Szarajevóban például még egy sajtótájékoztatón
is részt vett A Mester és Margarita bemutatója után.

Itt, Torinóban is A Mester és Margaritát láttuk. Érett elôadás,
csöppet sem ártott neki az eltelt néhány esztendô – sôt. Színei
erôsebbek, árnyalatai gazdagabbak, és a rendezôi virtuozitás is
jobban megmutatkozik. A társulat pedig egyenesen fantasztikus
állapotban van. Ilyesmi persze csak a nagyon jó elôadásokkal és a
nagyon jó borokkal fordulhat elô: testesebbek lesznek a múló
idôvel.

A litván színház egy új Koršunovas-rendezést is hozott: Vla-
gyimir és Oleg Presznyakov egyik darabját, az Áldozat-játékot.
Fôhôse Válja, aki a rendôrség munkatársa, és az a feladata, hogy
a különféle gyilkosságok rekonstruálásakor ô alakítsa az áldozat
szerepét. Válja igazi antihôs és Hamlet-származék – ez utóbbi bi-
zony alaposan megterheli a darabot: a „hamletség” túl nagy ruha

Az új világrend címû Pinter-jelenet G i o r g i o  S o t t i l e  f e l v é t e l e i



2 0 0 6 .  M Á J U S ■ 55 33w w w . s z i n h a z . n e t

ennek a figurának. Pedig Korš unovas igyekszik misztikusra han-
golni a felütést: a viharzajban az apa szól a fiúhoz a mélybôl;
hamarosan felbukkan egy Olga nevû nô is, aki akár Ophelia is le-
hetne, de inkább parodisztikus jelenség; van anya is, oldalán a
mostohaapával.

És akkor jönnek az „esettanulmányok”: egy férfi kilöki az abla-
kon a feleségét, és azt állítja, hogy az asszonyt a huzat vitte ki. Vál-
jának tehát föl kell másznia az ablakkeretbe, hogy a rendôrök ki-
próbálhassák, lehetséges-e kiesni az ablakon attól, hogy becsapják
az ajtót. (Lehetséges.) A demonstrációt – ezt és a többit – ironi-
kus-parodisztikus mellékszálak teszik idézôjelbe: az egyik rendôr
piros tangát húz elô a zsebébôl (a kollegina tulajdona); egy kék ru-
hás, kék parókás nô orálisan kielégíti a tétova ál-Hamletet; egy
strandjelenetbôl kiderül, hogy a fiú mindig utálta a fürdônadrá-
got, ezért nem volt hajlandó gyerekkorában uszodába menni…

Zavaros, túlzsúfolt elôadás ez, melyben a leggyengébb elem ép-
pen a fôhôs és a köré szervezôdô történet. Koršunovas elsôsorban
színészei kiválóságára épít; jó is nézni ôket, akárcsak a rengeteg
kiváló rendezôi poént, a minimalista díszlet szellemes használatát
(a kifutóból vagy pástból áll ki a családi asztal például). Majdnem
feledtetni képes, hogy a Hamlet-parafrázis vérszegény, csak az
utolsó replika cseng a fülünkben egy ideig: „Tell us the rest” – így az
egyik szereplô. „The rest is silence”, így a másik.

Josef Nadj viszont eljött. Igaz, hogy elôadást nem, csak egy film-
vetítést és egy tízperces etûdöt hozott a közönségnek (elôbbit

szervezési malôr következtében „sikerült” majdnem üres nézôtér
elôtt vetíteni). Az informális – folyosói, utcai és kávéházi – közvé-
lemény-kutatás eredményeképpen kijelenthetem: Josef Nadj díja
egész egyszerûen evidenciának számított e nemzetközi színházi
körben. Nem a napi vagy efemer divatok sztárját, hanem a szín-
ház-, illetve mozgásmûvészet szolid, azaz betonkemény megújító-
ját ünnepelte benne a közönség: ô aztán igazán új színházi nyel-
vet teremtett, amelyet manapság ráadásul széles körben „beszél-
nek” is. Szerintem az idei kitüntetettek közül az ô ünneplése volt
a legforróbb és legôszintébb: a színházi szakma világméretû „gu-
rui” pattantak föl székükbôl, hogy átöleljék.

És ez a jelenet vezet tovább a jövôbe, a leendô díjazottak közé.
A Színházi Európa-díjra és az Új Színházi Nyelv díjára alighanem
azok esélyesek – és most már ránk, magyarokra is gondolok –,
akik mûveikkel túllépnek a határokon, fizikai és szellemi értelem-
ben egyaránt. Az Új Színházi Nyelv kategóriájában már megvan-
nak a következô díjak jelöltjei, színházak és mûvészek. Magyaror-
szágról a színházak közül a Katona József Színház, a mûvészek
közül pedig Ascher Tamás, Hudi László és Schilling Árpád szere-
pel a listán. Az elôbbi olyan versenytársak közt, mint a Cheek By
Jowl és a Forced Entertainment, az utóbbiakat pedig – többek kö-
zött – Eugenio Barbával, Catalina Buzoiănuval, Grzegorz Jarzy-
nával, Frank Castorffal, Robert Lepage-zsal, Krystian Lupával,
Luk Percevallal, Silvio Purcăretével, Krzysztof Warlikowskival mé-
rik majd össze. Nem könnyû mezôny.

A VERSENYPROGRAM
ELÔADÁSAI:

• Gárdonyi Géza Színház,
Eger
Molnár Ferenc: 
A  Pál utcai fiúk
R.: Görög László

• Griff Bábszínház,
Zalaegerszeg
Veres András – Borbély
Szilárd: Szindbád
R.: Veres András

• Örkény Színház, Budapest
Bagossy László: 
A sötétben látó tündér
R.: Bagossy László

• Csiky Gergely Színház,
Kaposvár
Eric Kästner: Emil és 
a detektívek
R.: Rusznyák Gábor

• Dunaújvárosi Bartók
Táncszínház
Álom, álom kitalálom
R.: Juhász Zsolt

• Budapest Bábszínház
Lázár Ervin: Szegény Dzsoni
és Árnika
R.: Lengyel Pál

• Bozsik Yvette Társulat,
Budapest
Létramesék
R.: Bozsik Yvette

• Vaskakas Bábszínház, 
Gyôr
Krzysztof Rau: 
Sze-rel-me-sek
R.: Krzysztof Rau

• Madách Színház, Budapest
Békés Pál: A kétbalkezes
varázsló
R.: Cseke Péter

• Kerekasztal Színházi
Nevelési Központ,
Budapest
Ördöghajsza
R.: Uray Péter

• Kolibri Színház, Budapest
Ragnhild Nilstun: Az apuka
R.: Novák János

• Ládafia Bábszínház,
Biatorbágy
A lóvá tett kupec
R.: Néder Norbert

• Szegedi Nemzeti Színház
Janik László – Mátyássy
Szabolcs: Szindbád
R.: Janik László

• Káva Kulturális Mûhely,
Budapest
DIGÓ
R.: Tóth Miklós

• Bárka Színház, Budapest
William Golding: 
A Legyek Ura
R.: Vidovszky György

• Figurina Animációs
Kisszínpad, Tinnye
Siklósi Gábor: Hendikep,
avagy egy hintaló élete
R.: Siklósi Gábor

A VERSENYPROGRAMON
KÍVÜL BEMUTATKOZÓ
ELÔADÁSOK:

A III. Országos Gyermek-
színházi Szemle fôdíjasa

• MárkusZínház, Pécs
Balogh Róbert: 
Mátyás király szárnyai
R.: Vajda Zsuzsanna, 
Pilári Gábor

FÓKUSZBAN: 
A BÛNMEGELÔZÉS 
ÉS A CSECSEMÔK

A csecsemôprogramban
részt vevô elôadások:

• Bozsik Yvette Társulat,
Budapest
Bozsik Yvette – Vajdai
Vilmos: Négy évszak
R.: Bozsik Yvette, 
Vajdai Vilmos

• Rácz Attila Társulat,
Dunaújváros
Erdôn, mezôn, udvaron
R.: Rácz Attila

• Kolibri Színház Csoportja,
Budapest
TODA – a csoda gyereknyelven
R.: a társulat

• Theater De Spiegel,
Belgium
A vörös sárkány
R.: Karel Van Ransbeeck, 
Tin Wellens

• Hanna Brotherus
Csoportja, Finnország
Hanna Brotherus: Nunnu
R.: Hanna Brotherus

• Un-Magritt Nordseth
Csoportja, Norvégia
Oujeeih!
R.: Un-Magritt Nordseth

Az Igazságügyi
Minisztérium 
bûnmegelôzési 
programjában részt vevô
elôadások:

• Kolibri Színház, Budapest
• Cristina Gottfridsson:

Kirúgberúg
R.: Benedek Judit

• Gitte Kath – Jacob Mendel:
Semmiség
R.: Novák János

NEMZETKÖZI GYEREK- 
ÉS IFJÚSÁGISZÍNHÁZI
ELÔADÁSOK: 

• Düsseldorfer
Schauspielhaus,
Németország

• Martin Baltscheit:
Hófehérke nem halhat meg
R.: Klaus-Peter Fischer

• Franziska Steiof: 
A világ kezdetérôl
R.: Renat Safiullin

• NIE / Több ország
mûvészeinek közös 
munkája/
NIE: Hosszú utam hazafelé
R.: Alex Byrne

• Byteatern Kalmar Regional
Theatre, Svédország
Gunilla Linn Persson: 
A delfin
R.: Öllegard Goulos

• Teatr Lalek 
„GULIWER”, 
Lengyelország

Philippe Dorin-Piotr
Tomaszuk: Az óriás
R.: Piotr Tomaszuk

• Észt Állami Bábszínház
Selma Lagerlöf: Troll fiú
R.: Finn Poulsen

A szakmai beszélgetések
meghívott vendégei: 

Békés Pál, Bóta Gábor,
Perényi Balázs, Sándor L.
István, Szemere Katalin,
Szûcs Katalin.
Beszélgetôtársuk 
a versenyprogramot 
válogató Horváth Péter.

Elôadást tartanak: 

dr. Gönczöl Katalin –
Igazságügyi Minisztérium;
Eckhard Mittelstätt –
ASSITEJ, Németország;
Stephan Rabl – ASSITEJ,
Ausztria; Ellen Os és 
Leif Hernes – Oslo
University College 
GLITTERBIRD PROJECT

A külföldi csoportok 
bemutatkozásuk napján
tájékoztatót tartanak.

A fesztivál fôvédnöke:
Sólyom Erzsébet 
köztársasági elnökné 
asszony

A III. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZAK BIENNÁLÉJA
Az ASSITEJ Magyar Központ és a kaposvári Csiky Gergely Színház szervezésében. Kaposvár, 2006. május 8–14.

Válogató: Horváth Péter író, rendezô
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