
készül, el is rugaszkodik, megpördül a le-
vegôben, elkapja a saját kezét, majd visz-
szalendül a közben mögötte üresen him-
bálózó trapézra – az egyik legfontosabb
eszköz: a beszéd iszonyatos gyorsasága, a
vinnyogás, nevetés, sírás, ária, süvöltés,
a dalszerû, zokogó megszólalás és a han-
gon túli testi létezés, amelybôl a bohóc-
smink a fehérre festett fejét és meztelenre
borotvált koponyáját kiemeli ugyan, de in-
kább csak részévé teszi, a csillogó szem és
folyton hadaró száj révén, a testének: mint
egy kifeszített húr, olyan a teste, és közben
laza, ernyedt, mindkettô egyszerre, ugyan-
abban a pillanatban. Petrova egészen más-
fajta színész, kevésbé atletikus, kevésbé
akrobatikus, kevésbé artisztikus, mint
Dimcsev, de gyönyörûen tudja tovább-
gombolyítani a Dimcsev által elgurított
gombolyagot, és vannak pillanatai, külö-
nösen az elôadás harmadik részében, ami-
kor dizôzként fel tudja mutatni azt a sza-
badságot és spontaneitást is, amely min-
den jelentôs színész sajátja, de mégiscsak
a dimcsevi létezés társcsillaga inkább: eh-
hez az elôadáshoz kell ez a csodabogár, ez
a bohóc és gumiember, és szemérmetlen-
ségében és kitárulkozásában is katartiku-
san tiszta – a lét hangszerén, saját testén
kozmikus erôvel játszó – valaki vagy vala-
mi, amit Ivo Dimcsevnek neveznek. 

Dimcsev az utolsó vesszôig, az utolsó
nyílt szóvégig és mondatvégig érteni lát-
szik Sarah Kane szövegét. Nincs olyan
szó, ami ne valamilyen totális értelmezés
részeként bukna ki a szájából. A szöveg
testi létezése számára evidencia, kiinduló-
pont. De így van ezzel a rendezônô is.
Amikor a laza „kabaré” szóval illeti ezt az
elôadást (és okkal), azt fôleg azért teszi,
mert ahhoz, hogy ki tudja fordítani a Sa-
rah Kane-i univerzumot, ahhoz ki is kel-
lett lépnie belôle, mert ahhoz, hogy bele
tudjon lépni, ahhoz elôbb ki kellett lépnie
belôle. Ez paradoxonnak látszik, de való-
jában minden alkalommal valami ilyes-
mirôl van szó, ha igazán eredeti egy mû
megközelítése. Csakhogy Sarah Kane más.
Sarah Kane nem enged. Sarah Kane da-
rabjaiban a legkülönbözôbb nációk színé-
szeinek hasonló lesz az arcuk, hasonló
lesz a mozdulatuk, a dikciójuk. A Sarah
Kane-színészek vitustáncot járnak. Itt
most, többek között a szövegnek mint egy
magnetofonfelvételnek a felgyorsításával,
a sebesség tárgyiasításával a Legal Art
Center mûvészei egy könnyednek látszó,
de nem könnyen utánozható új olvasatot
hoztak létre. Ehhez viszont kellett egy
ilyen köztes lény, az emberinek és a démo-
ninak olyan fénylô szintézise, mint ami-
lyen ez a Dimcsev. Sarah Kane ezen a nyá-
ron Dimcsevet játszott a Hungáriában.
Remélhetôleg jövôre Zsámbékon is látha-
tó lesz az elôadás. 

Sziget Fesztivál megannyi mûvészeti ág, eszme, ideológia országosan s Európa-szerte
páratlan lehetôségeket nyújtó kirakatává vált az elmúlt évek dübörgésében. A szer-

vezôk részérôl mind anyagilag, mind érzelmileg különös figyelemmel övezett Színház- és Tánc-
sátor az elmúlt években hazai alkotók sokaságának kínált megmutatkozási lehetôséget egy
páratlan, a színpadi mûvészetektôl túlnyomórészt érintetlen, mindinkább nemzetközi publikum
elôtt. Ha a fesztiválprogram egészével vetjük össze: szimpatikusan ellenállva a kommersznek. 

Nem túlzás: ha itt valaki összeüt két kavicsot, pillanatok alatt már tömeg gyûlik köré.
A fogékonyság, befogadókedv, érdeklôdés e csúcsra járásában pont a választás kötetlen-
sége, szabadsága játssza a fô szerepet. Napjainkra már alig láthatunk táncelôadásról
értetlenkedve kiforduló vagy módosult tudatállapotban, botránykeltési szándékkal befor-
duló látogatókat. A figyelem differenciáltabbá vált, amint a Sziget kínálata is. Territóriumok,
zónák jöttek létre, melyek különbözô korosztályú, vérmérsékletû látogatók igényeit elégí-
tik ki. A hangsúlyosabb helyszínek tekintetében az enyhén a mainstream felé forduló prog-
ramszerkesztés azonban a kisebb helyszínek gazdagságát ugyanúgy garantálja – táncot
például a standard helyszínen túl még legalább három pódiumon láthatott a nagyérdemû.
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Sugárzó város (Ballet National de Marseille)
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A színi sátor programját idén a végletes polaritás jellemezte. Ennek elôjelei már az el-
múlt években megmutatkoztak. A rendkívül szûkre szabott idô, a kulturális fesztiválbiz-
nisz nemzetközi boomja mind-mind korlátozza a válogatás, a válogatók lehetôségeit. Így
történhetett, hogy idén a zseniálistól a nézhetetlenig terjedt a minôségi mérce, miközben
mind távolabbi országok társulataival, színház- és táncmûvészeivel találkozhattunk. 

A fáradt, kiüresedett, mondanivalóval alig-alig rendelkezô nyugati táncmûvek emble-
matikus példája volt a Ballet National de Marseille monumentális elôadása. Frédéric Fla-
mand és a táncosok La Cité Radieuse (Sugárzó város) címû koreográfiája egy évtizedek óta
népszerû gumicsonton rágódott. „Hétköznapi életünk egyre fontosabb helyszínei a re-
pülôterek, bevásárlóközpontok, pályaudvari várótermek, személytelen, identitás nélküli
hodályok, miközben a bennünket körülvevô és állandóan változó tér a kezelhetetlen mér-
tékû információ- és energiaáradatban identitásunk egyik meghatározó referenciapontja.”
Abban, hogy egy, a produkcióra az éjszaka közepén bezuhanó szigetlátogató képes volt-e
megbirkózni ezzel a mûsorfüzeti felütéssel, korántsem vagyok biztos. Ám a megközelítés
önmagában nem lett volna érdektelen. A marseille-iek a nagyszínpadra is csak szûkösen
beférô produkciója látványos nyitó képekkel indult. Hatalmas, csipkeszerûen áttört, ra-
vasz fényekkel finoman festett fémfalakat láthattunk, melyek hol vetítôvászonként, hol
paravánként, hol ketrecként funkcionáltak. Flamand organikusan tekergôzô koreográfi-
ája indaként fonta körbe ezeket az egyszerre légies és nehézkes, roppant látványos idomo-
kat, melyek jó részét maguk a táncosok mozgatták a produkció során. E biztos karaktere-
ket, átütô személyiségeket igénylô (általuk a ténylegesnél kissé élvezhetôbbnek feltétele-
zett) munka egyetlen igazi, erôs egyéniséget sem tudott felvonultatni. Az egyre viharo-
sabb tempóban sorjázó – vetített és koreografikus – képek özöne némiképp elfedte e
hiányosságot, ám messze nem ellentételezte. Az elôadásban bôséggel használt mozgókép
Godfrey Reggio kultikus remekmûvét, a Koyaanisquatsi címû egész estés filmetûd-prófé-
ciát idézte, negyedszázaddal ezelôttrôl. A játéktér teljes széltében futó – hírtévékbôl is-
merôs – tôzsdei árfolyamjelzô csík, a szabadon kezelt Le Corbusier-féle úgynevezett
Modulor-ábra (ez az 1947-ben keletkezett, az emberi test arányértékeit összefoglaló eta-
lon) szerepeltetése hatásosan díszítette e közhelyparádét. Napjaink ikonikus figurái – ja-
pán sztár, metroszexuális zombik – sorra jelentek meg a teljességgel központozatlan
elôadásban. Az úgynevezett fizikai tánc világával is kacérkodó produkció egynémely elmés
és ötletes momentumai is elsikkadtak a zabolátlan képdömpingben, a mindent megmu-
tatni akarásban. Ez az ûzött és vadul vibráló, kusza koreográfia voltaképp célba ért – ám
nem mint állásfoglalás, hanem mint szemléltetô ábra.

Igazán rémületes élményt nyújtott a szingapúri The Necessary Stage társulat godeatgod
(vagyis Isten megeszi Istent – szellemes játék az angol dog eat dog kifejezéssel, mely több
mûvészeti alkotás, így legkevesebb öt film címéül is szolgált) címet viselô produkciója.
Nem minden tanulság nélküli volt e dilettáns, etikátlan elôadásba beletekinteni…

A játékot a tájékoztató szövege szerint „2001. szeptember 11. tragédiája ihlette” – e ki-
jelentést, a produktum megtekintését követôen, mint emberi lény kérem ki magamnak. 

Az elôadás kezdetén három színészt látunk egy-egy széken, majd barátságos mosolyú
férfi lép elénk, bemutatkozik: ô Haresh Sherma, a színmû írója – aki a játékot a szín
szélén helyet foglalva majd szintetizátoron is kíséri. Sherma bemutatta a színészeket,
felvezette a játékukat, s már e ponton felderengett bennünk Libi bácsi, Kálmánczhelyi

Zoltán jókedvû Liliomfijának dilettáns ren-
dezôfigurája. Az elôadás kezdeti perceiben
azonban még inkább a szimpatikus-szá-
nalmas mezôben stagnált. A hosszas pro-
lógot követôen elkezdôdött a vetített ké-
pekkel, szövegekkel, filmekkel bôven gar-
nírozott produkció, s ha maradtunk,
olyasmit láthattunk, amit ritkán – a nézôk
húszasával kezdték elhagyni a sátrat. A gyer-
metegen szerkesztett játékban érzelmes
slágerek, személyes történetek váltogatták
egymást, idôvel pedig felbukkant egy to-
vábbi elôadó is. A színészek közt volt filip-
pínó, kínai, maláj-szingapúri – ôk vala-
mely, elôre könnyedén kiszámítható pilla-
natban leültek, s mesélni kezdtek saját
népük valamely héroszáról. A törékeny kí-
nai fiú a Tienanmen téri mészárlás hô-
sérôl, a megrázó sajtófotóról ismert diák-
ról, aki egymaga állt a térre bevonuló
tankok elé. A filippínó férfi Benigno Aqui-
nóról, a Marcos-rezsimmel szembeni el-
lenállás kultikus vezérérôl, a diktátort for-
radalom élén leváltó késôbbi államfô, Co-
razon Aquino férjérôl mesélt, akit Marcos
titkosügynökei a Manilában éppen csak
landolt repülôn gyilkoltak meg, mikor
visszatért emigrációjából. Sherma semmi-
lyen módon sem kezelt, tökéletesen civil
alakjai, mintha csak a fonóban ülnénk egy
hideg éjszakán, történeteket meséltek,
aztán egy-egy véres história nyomán fel-
csendült valami édesbús melódia, míg a
kivetítôn látványos-megrázó-bölcselkedô
képsorokat láthattunk. Megidéztetett va-
lahány világvallás s korunk számos globá-
lis tragédiája – egy sajátos fotómontázson
például az 1968-as vietnami My Lai-i mé-
szárlás talán legvérfagyasztóbb, világszer-
te ismert képe. A fekete-fehér fotón mene-
kültek, köztük síró gyerekek futnak a föld-
úton – egyikük arcába mozgó, pislogó,
fürkészô szempárt montíroztak. Értjük a
nem túl ízléses célzást. 
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A moralizáló, sokkolóan bárgyú revü egy pontján aztán én is
elhagytam az elnéptelenedett nézôteret. A vásznon egyszerre a
lágyan ringó búzatábla s a szereplôk popos-mangás-orientális
grafikus ábrázolatai, virágmezôk után lincselés, belezés totálképei
jelentek meg. Filmfelvétel az ikertornyokból leugró szerencsétle-
nekrôl, s amit egyetlen bulvárlap, tévé-szennycsatorna sem mert
megmutatni: a földet érésük. Egy általam még – bizonyosan ke-
gyeleti okokra visszavezethetôen – soha nem látott bejátszás:
színes (!) felvétel a Kennedy-gyilkosságról. Az elnök feje premier
plánban loccsan szét, Jackie rémülten próbál takarást keresni a
nyitott autó öblében. Más képeken megégetett holttestet cincált
cafatokra a tömeg valamely fekete-afrikai országban. A dilettáns
rendezô (Alvin Tan – ôt nem láttuk) a leírhatatlan borzalmak
felháborító módon prezentáló képei tövében játékosaival bár-
gyú, nemzetközi melódiákat énekeltet békérôl, szeretetrôl, meg-
értésrôl.

Mind gyakrabban találkozhatunk a cirkusz, a magas szinten
mûvelt akrobatika és kortárs tánc frigyébôl született elôadásokkal
– számos, korábbi ilyen típusú vendégelôadásnak pont a Sziget
Fesztivál szolgált helyszínéül. Az ausztrál Circa formáció The Space
Between címû elôadása minimalizmusával, egyszerûségében rejlô
elementáris erejével és szépségével ragyogott ki közülük. Chelsea
McGuffin, David Carberry és Darcy Grant Yaron Lifschitz ren-
dezte triója remekül vegyítette e kétfajta ismeretet, a három elôadó
mindentudó teste e fúzió nagyszerû médiumának bizonyult. A Cir-
ca elôadása groteszk, rafinált humorú szilánkok és érzelmes, okos,
lírai darabkák tökéletesen illesztett mozaikképe. A popslágerekre
és Jacques Brel elnyûhetetlen, csodálatos sanzonjaira szerkesztett
szertelen koreográfia néhány perc elteltével az egész nézôteret el-
némította. A játék három elôadója – s ez a legnagyhírûbb kortárs
cirkuszi társulatoknál sem tipikus – olyan könnyedséggel járt át a
tánc mélyebb értelmû, finoman rezdülô világa és az akrobatika
pompás tudománya közt, hogy már önmagában ez rabul ejthette a
nézô szívét. Vibrálóan mozaikszerû s roppant feszessé szerkesz-
tett, minden pillanatában meggyôzô játékuk, ellenállhatatlan ki-
sugárzásuk, hatalmas tudásuk, a játék minden ködtôl, maszattól
tisztán tartott kódrendszere instant módon hatott. Amit három, a
színre lépô ember kapcsolatából ki lehetett hozni, azt Lifschitz
praktikák, kényszeresség, keresettség nélkül kihozta. E könnyed
darab rejtett mélységei csak lassan tárultak fel elôttünk: a virtuóz

mozdulatok, álmélkodtató kunsztok mögött végig csillogott az
egyetemes emberi.

A kubai Arcipelago Circo Teatro elôadásának dramaturg való-
színû a közelében sem járt – Marcello Chiarenza és Alessandro
Serena rendezése azonban mégis az idei Sziget egyik legemlékeze-
tesebb produkciója lett. A kubai színház-cirkusz sejthetôleg in-
kább gyerekközönségnek szánt elôadása egy hajótörött hányatta-
tásait beszélte el látványos, szellemes, izgalmas képekben. Nejlon-
zacskó medúzák és pálcika erdô, vászon tenger és maketthajók se-
gítségével, fergeteges karibi zenére, keccsel, bájjal, ellenállhatatlan
sármmal. Elgondolkodtató, hogy a mégoly izolált Kubában is
meglibbentette a sátorponyvát az új cirkusz mûfajának Franciaor-
szágban megéledt szele. Az Arcipelago Tesoro címû produkciója
roppantul rokonszenves, fapados verzióban rímel a nemzetközi
sztár manézsmûvész-társulatok világára. Az olykor elementárissá
fokozódó látvány, az akrobatamutatványok sikeres színházi ke-
retbe foglalása összességében egy nagy jövô elôtt álló mûhely képét
vetíti elénk. Hogy a színen mi is zajlik, azt nagyon nehéz követni
– mesét látunk, felnôttként-gyerekként feledkezhettünk bele a –
nevek alapján – olasz–kubai koprodukcióban készült elôadásba. 

A fûben játszott Yukiko Nakamura japán butó-táncosnô: lassú
játéka közben módom nyílt szemrevételezni a lankás domb tövé-
ben zajló elôadás közönségét s a teret. Elsôre bizarr ötletnek gon-
doltam szabadtéri butó-elôadást szerepeltetni itt. A butó a lassú-
ság, a csend, a belsô, alig érzékelhetô hangok bûvös mûfaja. A Szi-
get roppantul hangszennyezett világába látszólag nem illik. A Na-
kamura elôadásának idején egy közeli pavilonban játszó francia
zenekar és megafonba énekelô szólistája elnyomni, tönkretenni
látszott a fiatal nô játékát, de a sûrû sorokba rendezôdött, sok száz
fôs, álló-ülô közönség biztos burokba zárta. A kicsi, füves térséget
körülvevô nézôk egy része magasan a dombról tekintett le Naka-
murára, mások a játékmezô háta mögötti játszótér sûrû rácsán át
figyelték elôadását. A fûben kúszó, meztelen, finoman meszelt
testû butó-táncos s az általa kijelölt mezô fekete lyukként szippan-
totta magába, nyelte el a zajt, a zavaró külvilágot. A táncosnô ki-
bontott, hosszú, fekete hajával orientális Opheliaként kúszott,
hempergett a rövid fûben, mint egy apró bucka, egy remegô bokor. 

A lengyel Teatr Ósmego Dnia társulat Bárka címû grandiózus
elôadását a sokadik nekifutásra sikerült végre elhozni Budapest-
re – e produkciót mintha ide találták volna ki hat évvel ezelôtt.
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Tesoro (Arcipelago Circo Teatro) 
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A frízszerû nyitányban paraszti mulatozás szertelen, bumfordi ké-
peit mutatták a nézôközönségbôl elôlépô, garabonciás küllemû
színészek. Széles, keskeny, pallónyi dobogón játszottak egy rejtel-
mesen sötétbe burkolózó, érezhetôen izgalmas látványosságokat
rejtô, fekete térség elôtt. Az emelvény megnyílt, s a hagyományos
játéktér visszavonhatatlanul megszûnt: a színház kibuggyant a
nézôk közé, hogy ezres soraikat tornádóként mozgassa, riassza,
rebbentse széjjel. A lengyel társulat – mely a Bárka keletkezési évé-
ben játszotta Budapesten Senkiföldje II. címû, nagyszerû elôadását
– mozgalmas utcaszínházi játéka a mindenkori menekülôknek,
leelôzötteknek, új élet reményével útra kelôknek állít emléket.

A nézôi tömegbe kerekeken beguruló, gigantikus, lángoló ab-
lakkeretekkel bevonuló, rezzenéstelen arcú színészek az otthon
pusztulásának ezzel az egyszerû, megrázó szimbólumával láttat-
ták az általánosban az egyedit, a holtak tömegében, a menekülôk
soraiban a százszor, ezerszer, milliószor egyet. Az egyént. Füstöl-

gô bôrönddel az égbe kapaszkodó alakjaik Bruno Schultz-i világ
reménytelen elûzöttei. A füst ôk maguk… 

Az Ósmego Dnia hatásos, látványos képei – s ez nagyon ritka
az utcaszínházak közt – drámai, mély jelentést takarnak, elgon-
dolkodtatnak, és kommunikálnak velünk. Az ô tüzük nem vásári
látványosság, nem effekt, nem cicoma. Ahogyan sokszoros érte-
lemmel bír az a csodálatos építmény, maga a hatalmas, precízen
megépített, éneklô emberekkel zsúfolt bárka, mely hirtelen a tö-
meg soraiba lódult, orrával utat vágva a szemének hinni képtelen
sokaságban. Ez a bárka a menedék, a hajó, ami az új életbe visz:
Andrásovits kapitányé Forgács Péter Dunai exodusából, a hatal-
mas tengerjáró Günther Grass Ráklépésben-jébôl… Az Ósmego
Dnia elôadásának euforikus záróképében a hajónak hatalmas,
vörös szárnyai nônek. Mikor hosszas körözés után, fedélzetén
nagyszerû utasaival elnyeli a sötét, mintha a kozmoszba, az örök-
kévalóságba távozna. 
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Kiss B. Attila (Bánk bán) és Tokody Ilona (Melinda)

rkelt a Dóm tér számára Vaszy Viktor fedezte föl. A harmincas 
években csak olasz operát játszottak itt, meg a János vitézt és a

Háry Jánost. Pedig az ötlet kézenfekvô lett volna, hisz Erkel Ferenc leg-
sikerültebb operái mind magyar történelmi témát dolgoznak föl (lásd
a hely szelleme), több jelenetük is a szabadban játszódik, és nem nélkü-
lözik az ide kívánkozó tömegjeleneteket, kórustablókat, táncbetéteket.

Nagy nemzeti operaszerzônk szegedi honosítása azonban elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódott nagy nemzeti tenorunkkal.
1959-ben húszéves szünet után Simándy József Hunyadi László-

jával nyitottak újra a Játékok, és még 1978-ban, hatvankét évesen
is ô énekelte a szerepet. 1961-ben átengedte Ilosfalvy Róbertnek –
igaz, akkor éppen a Bánk bán itteni bemutatójára készült, amely-
nek címszerepét aztán 1976-ig szintén nem énekelt más, csak ô.
Közben 1963-ban még Brankovics Györgyre is maradt ereje.

Erkelt játszani tehát Dóm téri hagyománnyá vált, elsôsorban
azért, mert itt minden operája bevált. Másodsorban pedig azért,
mert ezekre a mûvekre mindig elsôrangú szereplôgárda állt ren-
delkezésre. Gertrudis Palánkay Klára és Komlóssy Erzsébet volt,
Melindát Mátyás Mária és Moldován Stefánia énekelte, Fodor Já-

M á r o k  T a m á s

Bánk és hagyomány
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