
bben a kertben semmi nincsen. Öt-
venegy hétig csak a csupasz föld.

A csupasz levegô” – írta Balog József mû-
vészeti vezetô a fesztivál mûsorfüzetének
intrójában. De a szegedi Régi Zsinagóga
kertje tizenhatodjára is benépesült, mert az
idei volt a Szabad Színházak XVI. Nemzet-
közi Találkozója. „Egy hét a trópusokon és
a szavannákon. Egyetlen hét, amikor leve-
lek, szirmok, bolyhok, pihék, pillék és po-
rok pompáznak.” A Thealter Internatio-
nal, ahogyan az utóbbi években szokássá
vált, összekapcsolódott az Alternatív és
Független Színházak Szövetségében
(AFSZSZ) szervezett Szegedi Alternatív
Színházi Szemlével (SZASZSZ), amelyen a
hazai független alkotómûhelyek éves ter-
mésének java mutatkozott be, és küzdött
meg a díjakért. Az idén is volt szakmai be-
szélgetés (Hûsítô), fôként a SZASZSZ-os
elôadásokról, mozgás-workshop (Izzasz-
tó), fotókurzus (Leica) és nemzetközi kriti-
kusszeminárium (Cerka). Az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet kite-
lepült pultjánál kortárs színházi kiadvá-
nyokkal lehetett ismerkedni. Voltak báb-
elôadások, táncfilmek, felvételek Halász

Péter és a Squat Theater munkásságából, s
aki bírta, koncerten, kocsmában, koccint-
gatva várhatta a hajnalt. A Thealter kertjé-
ben pedig fôként külföldi elôadások ékes-
kedtek vagy csak hajladoztak. 

Színházi ágyások települtek Szeged né-
mely közterületére is, ahol az alternatív
szemlélet bemutatkozhatott, és megtalál-
hatta kapcsolódási-konfrontálódási pont-
ját a mindennapokkal. Érdekes és ellent-
mondásos pillanatok születtek, amikor a
nagyközönség szembesült a városban zajló
fesztivállal. A szentesi Horváth Mihály
Gimnázium dráma szakosainak a fogyasz-
tói társadalmat karikírozó elôadása a sétá-
lóutcán vándorolt, naponta húsz méterrel
odébb, egymással szembefordított tévéké-
szülékek között. Kié itt a tér?, érdeklôdött
címében az elôadás, s a történések egybe-
mostak játszót és járókelôt. Ha ugyanis
valaki nem állt be nézônek, kénytelen volt
áthaladni a játszók között, s így maga is
részesévé vált a produkciónak. Ettôl töb-
ben provokálva érezték magukat, és volt
olyan anyuka is, aki a kíváncsian lecövekelt
kislányát magával rángatta, mondván, ez
nem neki való. Hasonló értetlenség fogadta

a Danyiil Harmsz Projekt (lásd bôvebben
SZÍNHÁZ, 2006. május) két bohócának
felvezetô garázdálkodását. Az – egyébként
ötvenes szériát átlépô – elôadás több pon-
ton keresett kontaktust a nézôvel, de Oleg
Zsukovszkij és Perovics Zoltán már koráb-
ban, a civil térben is hasonlóval kísérlete-
zett. Kirontottak a darabot befogadó JATE
Klub elé, autókat intettek le, és üzenetcet-
liket nyomtak a sofôrök kezébe. Különös
pillantásokkal jártak körbe a JATE tera-
szán iszogató emberek között. Ártatlan
piszkálódásukra egy idôsebb férfi éktelen
haragra gerjedt, és felpattanva el akarta
ôket kergetni, szerencsétlenségére azon-
ban saját korsó sörét törte össze. Rendkí-
vüli pillanat vagy üres polgárpukkasztás?
Már a kérdés felvetôdése jelezhette a szem-
tanúknak, hogy valami történt: eseményt
szült a színház, kilépett a konvenciók
langymeleg, renyhe közegébôl. Talán ez
keltette fel a Laposon (Szeged ártéri erdô-
vel keretezett szabad strandján) fürdôzô
hölgyek egyikének érdeklôdését is, aki vé-
gül a vízmosásban egy fekete kimonóba öl-
tözött alak után kapaszkodó nézôkaraván-
hoz csapódott, s végignézte a Kocsis László
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„Szúnyog” táncos, haiku ihlette butó-mozgássorát a sáros talajon, ritkás lombok takará-
sában. Volt tehát, aki hajlandónak mutatkozott találkozni a fesztivál kínálta lehetôségek-
kel, hiszen a hét mozzanatai elsôsorban nem az értelemre akartak hatni, inkább valami-
féle gesztust gyakorolni a világ felé. A Szabad Színházak Nemzetközi Találkozójára érke-
zett elôadások is inkább az impresszió erejével hatottak, racionálisan felfejthetô struktúra
helyett a más formákkal való találkozást kínálták. Mindazonáltal nem mindegyikük való-
sította meg ezt a célkitûzést: többségük olyan erôsen önmagára koncentrált, hogy a né-
zôtérnek már nem tudta közvetíteni saját izgalmát, ezért az alábbiakban csak a kert valódi
érdekességet képviselô egzotikus ritkaságaiból köttetett csokor.

Rituálé robbantott a fesztivál elsô estéjén. A Derevo társulata (Anton Adazsinszkij ve-
zetésével) a kollektív tudat mélyrétegeit tárta fel Ketzal címû elôadásában. A szó nagua
nyelven madarat jelent, kiindulási pontként ugyanis a mexikói Quetzalcoatl-legendát,
vagyis a maják Tollas Kígyó istenét tüntette fel a mûsorfüzet. A bebocsátásra váró, majd
helyüket elfoglaló nézôk közt fehér kezeslábasban szaladgáló elôadók egy szôrös tökhöz
hasonlatos kaktusszal labdáztak. A játék után meginduló történések azonban korántsem
játékos világba vezettek. A modern kezeslábas lekerült, félmeztelen, ágyékkötôs testek je-
lentek meg a színpadon, és érzelmek régészeti feltárása vette kezdetét. Férfiak és nôk
szinte megkülönböztethetetlen, szikár és groteszk lényekként mozogtak a lét hajnalát
idézô atmoszférában, szinte üres színen, de borzongatóan szép fények között. A kitelje-
sedô színpadi világ alig kapcsolódott emberi társadalomhoz, civilizált érzésvilághoz, ehe-
lyett bizarr és anarchikus mozdulatok, viszonyok rajzolódtak ki, egyszerre lenyûgözôen és
taszítóan. Mindent a test uralt, szöveg nélkül; ami hallható volt, a ritmikus, fémes dal-
lamvilág, az a komponálódó groteszk képek zenei megfelelôje. Erôszakos érintések válta-
koztak dörgölôdzéssel, és torkolltak vad bacchanáliába, amelynek tetôpontján kegyetlen
párzás zajlott a hátsó emelvény kiemelkedô pontján. A képek nagyon nyers és faragatlan
hangulatokat bontottak ki. A mozgás és tánc sajátosan belsô, primitív logikát követett.
Nem lehet koreográfiának nevezni, hiszen több volt annál, egyszersmind a szerkesztet-
lenség benyomását is keltette. A testek rituális eksztázisa egyedi mozgásvilágot eredmé-
nyezett: nyugtalanság hullámzott, vibrált a feszültség, küzdelem zajlott. De idônként
megcsillant ennek a világnak a sajátos humora is: egy madárember gólt dobott a bevezetô
aktusban már szereplô kaktusszal. Végül vízzel töltôdött fel a színpad, s hullámfodrok
csillapították a torzót. A szörnyecskék paskolni kezdték a csillogó felületet, jócskán le-
fröcskölve az elsô sorokat is. Az utolsó kép csodálatos panorámát bontott ki: vörös nap
emelkedett ki a vízzel borított színpad hátsó részén, s tükrözôdve teljes napkorong állt a
horizonton. Harmónia szállt alá, mint egy borzasztó vihar után, amikor minden lecsilla-
pul, és az égiháborút túlélt élôlények szárítkoznak az alkonyatban. Illetve, bár egyenes
vonalú dramaturgiát felfejteni képtelenség, mintha egy út végének és egy út elejének köz-
tes állapotára utaltak volna. A képekben mozgó teremtmények elôször testrészeket mu-
tattak egy fekete nejlonba vágott négyzetes nyílásban, majd testek küzdelmét és diszhar-

móniát, amely végül a testek megnyugvá-
sába és harmóniába szelídült. Valamiféle
evolúció reprezentálódott, amelyet lehetet-
lenség konkrétan definiálni, legalábbis ál-
talános érvénnyel. Miközben az egyik alak
egyre konkrétabb jeleket aggatott magára,
például csôrt és színes rongyokat, amelyek
a Tollas Kígyó istenhez közelítették, s az
elôadás érezhetôen a szakralitás felé köze-
lített, láthatóan mégsem egy maja szertar-
tást akartak rekonstruálni, inkább egy ôsi,
primitív tudatot próbáltak megnyitni,
amelybôl egészen csupasz és hátborzon-
gató érzetek törtek felszínre. 

A francia Vol Plané társulatának panto-
mimre épülô formanyelvû Van valami na-
gyon kielégítô a modern világban címû elô-
adása két keménykalapos, öltönyös figura
(Alexis Moati és Jérome Beaufils) lakásá-
ban töltött mindennapjaiba tekintett. A ki-
fejezô gesztusokkal és pompás arcjátékkal
megjelenített abszurd helyzetek kezdetben
az ébredésrôl meséltek, a reggeli elôkészü-
leteirôl: milyen az asztalt megteríteni, a
megfelelô bögréket és evôeszközöket ki-
választani, mit lehet kezdeni egy almával.
A napi mozgássorok azonban eleve szürre-
ális formában jelentek meg, s egyre inkább
elrugaszkodtak a valóságtól. Megmagya-
rázhatatlan logikával gyulladt ki és aludt el
a mosdó villanykörtéje, majd a falra szerelt
számtalan világítótest. Az újságolvasás je-
lenete bohóctréfaként indult, de végül
egész újsághalom ömlött be, és borította el
a színpadi szobát. Zárt térben, kellékek
közt történt ugyanis minden, de a lakás-
belsô mégis nyitott volt és levegôs, mert
fal- és ajtókeretek választották el a helyisé-
geket, bár a külvilágot már falak zárták el.
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Sarah Kane: 4.48 pszichózis (Legal Art Centre)



Eleinte a két figura következetesen nyitotta
és csukta az ajtókat, de ahogyan felpereg-
tek és szürreális tombolásba csaptak az
események, üldözéssé fajultak, ahol a két
figura burleszkbe illô ötletességgel hasz-
nálta a díszlet minden pontját. Eltûntek és
elômásztak a kredencbôl, felszökdeltek a
falakra, de mindez odáig gyorsult, hogy
egyikük elôtt éppen visszapattant az ajtó,
amelyen a másik rohant ki, így a lendület
miatt kénytelen volt átlépni a falon, illetve
a falat prezentáló kereten. Egy pillanatra
meg is állt a színész, és elképedt, hogyan
hatolhatott át a „szilárd” tömegen, nyílt
kacajt váltva ki ezzel, de már tovább is kel-
lett szaladnia. A színházi tér és jelrendszer
pillanatról pillanatra változott. Egy vörös
kombiné nôt jelenített meg, akit fel lehe-
tett kérni lassúzni, de mikor a két férfi elöl-
rôl és hátulról simult tánc közben a ruha-
darabhoz, egymást kezdték ölelgetni. Ismét
pillanatnyi meghökkenés, de már párként
álltak elôttünk, sôt apaként és anyaként,
mert egy egymásnak adogatott csokor kis-
gyerekként sírt fel. Amikor azonban a síró
csokrot sehogyan sem lehetett lenyugtatni,
egyszerûen vázába hajították, a sírás azon
nyomban el is hallgatott, s a csokor vissza-
alakult önmagává. Bár a szituációk hallat-
lan ügyességgel folytak egymásba, végül
nem futottak ki semmire. Nyugtalanító
mozzanatok szûrôdtek ugyan be a külvilág-
ból sejtelmes hangok, kopogások és lépé-
sek formájában, sôt az álomjelenetben,
Magritte festményeinek metaforáit idézve,
aktatáska- és újságfejû emberként tûnt fel a
két szereplô, de az utalásrendszer nem tel-
jesedett igazán nyugtalanítóvá, ahogy a la-
kás sem vált börtönné vagy a külvilág ellen-
pontjává. Egymás üldözése is lecsillapult, a
Chaplinek felmásztak a falra, és várták a
tapsot. A két bohócszerû figura és egész
ténykedésük a Godot-ra való várakozást is
megidézhette volna – kár, hogy hiányzott
a játékból Beckett világának a súlya. (Pedig
ráadásul a fesztivál Beckett elôtt is tisztel-
gett az idén.)

Ami hiányérzet maradt a franciák elô-
adásában, erénybe fordult a legjobb kül-
földi elôadás díjával jutalmazott bolgár
produkcióban. A Legal Art Centre Sarah
Kane  4.48 pszichózis címû darabját állította
színpadra, Bulgáriában elsôként, a Várnai
Nemzetközi Színházi Fesztivál és a Sfu-
mato Színházi Mûhely közremûködésé-
ben. A darab eddig általam látott három
feldolgozásából Desziszlava Spatova ren-
dezése volt az elsô, amely Kane világát nem
komor és lehangoló színekkel festette, ha-
nem újraértelmezte az erre egyébként szá-
mos lehetôséget adó, szereplôk és történet
nélküli szövegfolyamot, s a mûsorfüzet
szerint „egzisztencialista kabaréként” ját-
szatta. Nem az öngyilkosságra készülô em-
ber belsô folyamatainak dokumentumhû
részletei jelentek meg, hanem az élet-halál

határmezsgyéje. Az elôadás nem kívülrôl vizsgált egy beteges devianciát, valakit, akinek
sorsa a halál, ami szánalmat, fájdalmat vagy borzadást indukál, hanem az elmúlásról tu-
dósított. A mániás depresszió kiszélesedett: valamennyiünk sorsa a halál, mondta a da-
rab, de ez nem szörnyûség, hanem az élet szerves velejárója. Az öngyilkosság, a halál mellé
feloldás rendelôdött, mert tiszta ellenpontjai képzôdtek. Az elsô képben Sznezsina Pet-
rova és Ivo Dimcsev kamasznak volt öltöztetve. Farmerben és tréningfelsôben ültek a fö-
löttük lógó egy-egy villanykörte alatt, s a fejük felett kivilágosodó és elsötétülô fényglória
sajátos ritmust adott a belsô, kettejük közt felosztott szabad áradású, egzaltált szövegfo-
lyamnak, amely egyre csak bugyborékolt belôlük. Különleges élmény volt két ilyen remek,
de másként játszó színészt egy darabban látni. Petrova hideg fejjel alakított, míg partne-
rérôl úgy nyilatkozott a fesztivál újságjának, az Ex-Stasisnak, hogy „Ivo mûvészként na-
gyon erôs, szinte extrém. Ha együtt vagyunk a színpadon, az mindig küzdelem.” De a
küzdelem más síkon is megvalósult. Egyrészt a beteg vívódott önmagával, másrészt
mintha egy tudat férfi és nôi, valamint különbözô életkorú alteregói harcoltak volna a
megnyilatkozásért. Mire a kamasz ôrült állapot deviánsnak tûnt volna, gyerekek (Helene
Kosztadinova és Kalojan Csolakov) vették át a színészek helyét, s ezzel megindult az ol-
dódás. A gyerekek szintén székeken ültek, s egyszerûen csak elmondták a szöveget, éppen
a kórházi kezelés folyamatáról szóló részt, amely ezek szerint enyhítette a tüneteket, hisz
a vadóc, gátlásos, feszült, belsô tombolástól dúlt kamaszok helyét szelíd és jókedvû kiseb-
bek vették át. Késôbb azonban visszatért a két színész, ekkor már felnôttnek öltöztetve,
vörös nôi ruhában, illetve öltönyben, mint akik már tudatosan menetelnek a halál felé.
A derengés mégis tovább világosodott, hiszen játékuk finom és érzékeny humorral vegyí-
tette a belsô vibrálást, egyáltalán nem szánakozva játszottak nem szánalomra méltó figu-
rákat. Mindkettejüknek volt egy-egy mikrofonos jelenete, mintha a depressziósok klubjá-
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ban vallanának, ahol ugyan másként, de mindketten a komikumig
vitték a belsô zavarodottságot. Segítette a feloldást az összekötô
zene is, amely ha nem is vidám, de kellemes és nyugtató hatású
volt. Az utolsó képet is ez a dallam festette alá, miközben gyerekek
és felnôttek, mint valami boldog család, vidáman hevertek a vörös
fényben. Pedig a szöveg éppen ahhoz a ponthoz érkezett, ahol a ha-
lál már a közelben ólálkodik, s csak arra vár, hogy rájuk vesse magát.

Jóval alacsonyabb hôfokon, de az új élmény szintjén hatott a
fesztivál záró elôadása is. A lengyel katolikus csoport, a Teatr A
Exultet címû produkciója beavatási rítust idézett, a tûz és a víz al-
kalmazásával próbálta illusztrálni a megtisztulás folyamatát. Az
elôadás szabad ég alatt zajlott, a Széchenyi tér sétányának bekerí-
tett részén, ahol vaskelyhekbôl csaptak fel a lángok, és tûzgombó-
cok repültek. A szereplôk pózna hosszúságú fáklyákkal járták kü-

lönös körtáncukat, máskor rôzsetüzeket lobbantottak fel. Egy fe-
hér ruhás férfi révületben táncolt az ide-oda sújtó tüzek között,
majd nôk jöttek, és lemosták a testét, hogy a Kálváriát idézô végsô
képben krisztusi pózba illeszkedhessen. A megtisztulás azonban
nem teljesedett ki, nem történt igazi beavatás, hiszen a produkció
látványvilága mindent háttérbe szorított. A szemlélô egyetlen erôs
jelrendszer, a tûz és a víz szimbolikája mentén saját megfejtését
kényszerült kialakítani. Bibliai motívumok vagy a keresés miszté-
riuma merültek fel, de nem hatoltak a mélyükre, így elképzelhetô,
hogy a hivatalból kirendelt tûzoltókban egészen másféle asszociá-
ciók ébredtek. Finálénak azonban frappáns volt: a másféle szín-
házzal kísérletezô fesztivál végét demonstrálta, miközben az ezzel
való újabb és nagyobb szabású találkozást is felkínálta az utcai
járókelôknek.
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a valaki Sarah Kane 4.48 pszichózis címû darabjával Szege-
den ismerkedett meg, a bolgár Legal Art Center elôadásá-

ban, akkor egyrészt nem ismerkedett meg a darabbal, másrészt
egy olyan jelentôs olvasatot kapott, amely nélkül ez a posztumusz
darab többé nem értelmezhetô. Sarah Kane ars poeticájának vagy
inkább pályaválasztásának egyik meglepô eleme az, hogy eredeti-
leg színésznônek készült, majd rájött, hogy inkább rendezô lesz,
mert úgy gondolta, ily módon nagyobb hatással lehet a születô
elôadás formájára, végül pedig azért döntött úgy, hogy mégis in-
kább drámát ír, mert annak révén már valóban kikerülhetetlen-
nek érezte jelenlétét és hatását az elôadásra. Nem tartozik tehát
azokhoz a kortárs drámaírókhoz, akik úgy érzik, egy elôadás
tönkreteheti vagy félreértelmezheti mûveiket. Nem kell botrányt
csapnia, mint Genet-nek Londonban egy Zadek-féle Balkon-be-
mutató alatt. És valóban: Sarah Kane olyan típusú szövegeket írt,
amelyeknek a bemutatói – a kezdeti éles elutasítás után meg-
lepôen hamar kanonizálódva, és még az egyes elôadások közötti
természetes különbségeket is figyelembe véve – nagyon hasonlí-
tanak egymásra. Ezeknek a színpadi szövegeknek olyan erôs
belsô költészetük van, hogy a színészek és a rendezôk – rugasz-
kodjon el bár képzeletük akármennyire is egy elôadás létrehozása
során – foglyaivá válnak egy beszédmódnak, egy attitûdnek és
egy képi világnak. Az újabb szerzôk közül talán csak Brecht és
Csehov rendelkezik ilyen erejû kisugárzással az elôadások formá-
ját tekintve, Csehov esetében még a megdöccenô kezdet és a dia-
dalmas folytatás is hasonló elem. Idesorolhatnám még Beckettet
is, de Beckett hallatlanul szigorú elôírásai és elôjegyzései nem na-
gyon tesznek lehetôvé komoly elrugaszkodást a partitúrától, rá-
adásul tudnivaló, hogy milyen komolyan vette ôket. Harold Pin-
ter esetében is valami hasonlóról van szó: a pinteresque mint
nyelvi-esztétikai kategória jelzi, hogy van egy lényeges, talán az
elôírt csöndek körül keletkezô játékstílus, valamint azok a brutá-
lis, köznyelvi, jól felismerhetô típusokhoz köthetô, mégis költôi-
en szürreális dialógusok, amelyek könyörtelenül szervezik a Pinter-
darabok elôadásait. Sarah Kane szövegei azonban elsô blikkre

nem tartalmaznak ilyen erôs elôjegyzéseket, voltaképpen csak szö-
vegek, mondatok, nagyon jól mondható mondatok különben, de
alig van bennük instrukció, a szereplôket gyakran csak kezdôbe-
tûk jelölik, nem mondhatnánk, hogy típusok, inkább csak szemé-
lyek árnyai, de van olyan is, mint ennél az utolsó utáni darabnál,
hogy szereplô névvel nincs is megjelölve, csak a szöveg van. És
Sarah Kane mégis elérte azt, ami sok színpadi szerzô álma – mi-
nél beljebb hatolnak a szövegbe a vele foglalkozók, annál inkább
a szöveg hatása alá kerülnek: nem kifejeznek vele valamit, hanem,
mondhatni, celebrálják azt. Meglepô ez, különösen, ha tekintetbe
vesszük, hogy a szövegek olyan kulturális és nyelvi törmelékeket
görgetnek maguk elôtt, amiket akár eklektikusnak is nevezhet-
nénk, azaz nem feltétlenül homogének. A betegség, a szellem
mérhetetlen gyötrelme, az idegállapot, a tudathasadás kapcsoló-
dik össze ezekben a színdarabokban egy nagyon jelentôs, rejtet-
ten vallásos költészettel, amely azonban a XX. századi angol drá-
ma vaskosan valódi, tárgyias – és hadd használjam ezt a szót, bár
angolul kissé mást jelent – konkrét nyelvén szólal meg. De soha-
sem érzések és gondolatok, hanem mindig állapotok és léthelyze-
tek jelennek meg a Sarah Kane-i nyelvi alakzatokban. Aki kicsit is
közelebb került már hozzá, és átengedte magát mondatzenéjé-
nek, az azonnal átérzi azt a sugárzó fájdalmat is, amelynek ezek a
mondatok testté (hanggá, hangsorokká) válásai. Hozzátartozik
még a féktelen brutalitás is, ami – akár Webster Amalfi hercegnô-
jében vagy a Titus Andronicusban – szinte öncélú, a megerôszako-
lás, a megcsonkítás, a drog, a háború, továbbá a szavak tárgyias
egyszerûségén keresztül az érzelemnek már-már autisztikus levá-
lása a gondolatról, és végül a személyes élettörténetnek keresztre
feszítéshez, példázathoz hasonló megélése és anatómiája, az ero-
tikus kiszolgáltatottság, a totális reményvesztettség, ugyanakkor
valamilyen arielien könnyed felszabadultság, igazi öntörvényû-
ség, felnôtt autonómia. 

Sarah Kane-t színpadra vinni olyan feladvány, amely a szín-
házzal kapcsolatos filozófiai állításokat tesz szükségessé. Denisz-
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