
Ugyanezek a bosnyák fiatalok színpadon nem mutatkoz-
nak. Nézôk ôk, nem alkotók. Ôk egyébként boszniaiak, tu-
dom meg a helyes szóhasználatot; bosnyáknak a muzul-
mán vallásúakat nevezik, és a vallás – valami modern,
európai iszlám – erôteljesen és feltartóztathatatlanul hó-
dít. Hosszú idô, amíg megszokom a hely jellemzôjét: szláv
nyelven beszélô iszlám hitûek egy tisztára török, de modern
városban. Szinte hihetetlen, hogy száz éve még egy ország-
ban laktunk…

Szóval fiatal alkotók nincsenek. Bár négy (!) fôiskola is
bocsát ki színészeket, csak idôs rendezôk vannak, és na-
gyon fiatalok (leginkább lesznek, egyelôre nyomuk sincs), a
középgeneráció a háború alatt elment, és nem tér haza. Ha-
ris Pašović  az egyetlen kivétel, az ô Faustja nyitja a feszti-
vált; kissé lila, megfoghatatlan elôadás, utópikus idôben,
nagyon zavaros szöveggel. 

Amit a helyiek a színpadon elôadnak, abból a messzirôl
jött ember keveset foghat fel. Merthogy nem a színházmûvé-
szethez van köze (s ha igen, akkor az a mûvészet gyenge és
avíttas), nem is a valósághoz (a valóságról beszélni még ko-
rai lenne – mondják a helyi mûvészek, bár a bosnyák film
sokkal társadalmibb, tehát mégiscsak lehet). Elôadásaik java
részében olyan szubtextusok vannak, amelyek jobbára értel-
mezhetetlenek, hacsak nem ül jobbomon egy öreg belgrádi
színházi profi, balomon egy bosnyák drámaíró, és nem
mondja a maga – olykor nagyon különbözô – kommentár-
ját. Egyvalamiben egyetértenek: a színház az a hely, ahol az
emberek – szerbek, horvátok, bosnyákok, macedónok,
montenegróiak, szlovének, vajdasági szlovákok, tehát az
egykori szövetség lakói – szóba állnak egymással, sôt végig-
hallgatják egymást. Merthogy politikusaik ezt nem teszik. 

Egy macedón nyelvû Don Juan-elôadáson bosnyákul fut a
felirat, a szöveg majdnem ugyanaz, mégis feliratra van
szükség. A nyelv miatt? – érdeklôdöm. Vagy politikai szem-
pontból fontos? Ki így, ki úgy válaszol. Aztán a címszerep-
lô egyszer csak megszólal szerbül, és elmondja monológját

a hazugságról. Nyílt színi taps. Rájövök, hogy semmit sem
fogok megérteni abból, amit látok. S hogy nem a színi-
elôadásról van szó, még csak nem is a nézôvel való összeka-
csintásról, hanem valami közös helyi tudásról. Mit értett
volna egy japán színikritikus Zsámbéki hajdani A revizorjá-
ból vagy Tompa Gábor kolozsvári Hamletjébôl? „Csak” egy
jó elôadást látott volna. Egy mostari (mellesleg nézhetetle-
nül vulgáris) produkcióban, ahol egyébként horvátul be-
szélnek, a fôhôs egy háborús bûnös, aki nyílt színi öngyil-
kosságot követ el; a mû címe körülbelül A hosszú fények
éjszakája (legalábbis a „kések” analógiája alapján így van
kedvem fordítani). Másnap megtudom, hogy Mostar a leg-
többet szenvedett város, és sebei ma is élnek: a fele-fele
arányú bosnyák–horvát lakosság ma sem békélt meg, még
mindig vannak nyílt konfliktusok. A mostari híd ugyan ra-
gyogóan újraépült, és fehérebb, mint valaha (nem is tûnik
sem igazinak, sem réginek), az óvároson túl azonban a vá-
ros még mindig romokban áll. Tanja Miletić  Oručević
mostari elôadása elôször kísérel meg horvát és bosnyák szí-
nészeket egy elôadásban foglalkoztatni. Milyen bírálat
mondható ezek után róla…? Mégis, ez nem A revizor esete,
itt minden elôadásban – és tucatnyit látok –  súlyos meg-
bocsátanivalók vannak, önmagában értelmezhetô, esztétikai
élményt nyújtó elôadás nincs. A remény, úgy tûnik, egye-
lôre nem a színpadon él, hanem a nézôtéren. 

Megbocsátani a külföldi programban nehezebb – igaz,
kevesebbet is muszáj. Bár nincs összefüggô és deklarált esz-
tétikai program, sokféle jó színházat hívnak ide. És rosszat
is, éppen Magyarországról. A miskolci Agyô, Európa ven-
dégszereplése enyhén szólva meglepô, aztán megértem,
hogy Paolo Magelli ismert és – mondjuk így – exjugó körök-
ben nagyra tartott rendezô. Újranézve a miskolci elôadást,
továbbra is gyenge színészetet és csupa általánosságot lá-
tok. És rossz elôadás Sahida Tekand török rendezônô
munkája, az Eurüdiké kiáltása, ami színészet helyett csupa
technika és koreográfia, üres, mechanikus játék. A rövidke
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Nyílt színi sebek
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a valaki azt kérdezné, mit hoznék magammal a több mint kéthetes szarajevói, MESS elnevezésû nemzetközi fesztiválról (amely
név nem az angol „zûrzavart” jelenti, hanem helyi rövidítés), akkor nem azokat az elôadásokat nevezném meg – egytôl egyig

külföldiek –, amelyek nem jártak nálunk (viszont számos kelet-európai fesztiválon, Vilniustól Nyitráig igen), hanem azt mondanám:
a közönséget. Ezt a fiatal, kíváncsi és türelmetlen közönséget. Amely nem rejti véka alá véleményét, egyszerûen feláll a sor közepérôl
a Nemzetiben, ha unja, amit lát, vagy ha bántják, és hangosan bravózik, ha erre érez késztetést. „A háború óta nem bírjuk a hosszú
elôadásokat” – mondja Nihad, a fesztivál egyik szervezôje. Az a generáció, amely a MESS törzsközönségét képezi, kamasz lehetett a
háború alatt, tûrésküszöbe érezhetôen alacsonyabb, mint a békében születetteké. A fesztivál-elôadásokra, még a tekintélyes külföldi-
ekre sem a flancos helyi polgárság jár, a városi hatalmasságok is csak a Nemzeti saját nyitó elôadásán, a premieren vonulnak fel, a
többirôl mintha sejtenék, hogy nem nekik szól. Helyettük zajos egyetemisták vannak mindenütt, jegy nélkül nyomakodnak be a szûk
bejárati ajtókon, szívesen végigállják az estét, ha kell. A szervezôk nyakra-fôre osztogatták a belépôket a diákoknak, mert úgy vélik,
nem a bevétel a fontos, hanem hogy kik nézik az elôadásokat. És vannak jegyüzérek, elvégre Boszniában vagyunk, és török hagyományok
szerint mindennel kereskedni lehet és kell; az ígéretes elôadásokat már a feketekereskedelem gyanús küllemû képviselôi megjósolják. 
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elôadást tapsvihar fogadja, azt sejtem, van ebben valami török–bosnyák össze-
kacsintás a régmúlt okán, bár ezt senki sem vallaná be. 

A fesztivál fôdíját Emma Dante olasz rendezônônek adjuk (a SZÍNHÁZ 2007.
januári számában a nyitrai fesztiválról való beszámolómban írtam róla), már csak
azért is, mert titokban azt szeretnénk üzenni, hogy a jó színházhoz nem kell
semmi. Csak valami gondolat, hozzá színész – hanggal, testtel, érzelemmel, gon-
dolattal, humorral, szellemmel, a külsô-belsô szépség és csúnyaság keverékével.  

Adhattuk volna a díjat a német Jürgen Gosch rendezte Három nôvérnek, amely
a Schauspielhannoverbôl jött. Kiváló elôadás, bár nem zseniális. (A német szín-
házból sok tucat ilyen „nagyon jó” elôadást lehetne meghívni. Az igazán jó
minôségû színházkultúrát talán azon lehet lemérni, elmélkedem a nagynevû

Gosch láttán, hogy az egy-két kiemelkedô, netán korszakos elôadásnak sok
„csak” nagyon jó produkció ágyaz meg. Nálunk, ha van is kiemelkedô, ebbôl a
„csak jóból” kevés akad.) Vérbeli német színház ez. Minden nagyon csúnya. A szép
is csúnya. Mintha a német színházban már egyenesen félnének attól, hogy valami
szép legyen. Ez az esztétika válasza. Semmi díszlet, néhány hosszú asztalt leszá-

mítva. Munkafény, egy szem hatalmas
tologatható reflektor, alulról világít.
Szemüveges, farmeros lányok. Öltö-
nyös (!) férfiak. Ez az egyenruhájuk.
Mezítlábas öregek. Mindenki durva és
szokatlan. Finoman durva, nem nyer-
sen, nem vulgárisan. Hétköznapian.
A csupa nagy kérdés színháza ez.
Semmi sincs elaprózva benne. Miféle
nagy kérdéseké? Szerelem. Magány.
Kétségbeesés. A nôvérek nagyon fiata-

lok, ezért is kínzó ez az elôadás. Hogy
eleve esélytelenek – nem azzá váltak,
már így jelennek meg. Gosch figurái
pontosan tudják, hogy minek kellene
lennie az életben. És éppen az nincs.
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Macedon Don Juan

Közelebb menni a bizalmatlanság gondolatához (La Carniceria Teatro) Emma Dante mPalermo címû elôadása

Három nôvér (Schauspielhannover)
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A többi nem érdekes. A rendezô sem-
milyen „segítséget” nem ad színészei-
nek: matatni való kellékeket, fényeket,
zenéket, szimbolikus gesztusokat, pót-
cselekvéseket. Együttlétet ad, vagy ma-
gányt. És igazi nagy kétségbeesést.
Mása búcsúja Versinyintôl például:
hosszú percekig tart, lassan belefordul
az ôrjöngésbe. Mása csúnyán kér, kö-
vetel, könyörög, ráakaszkodik Versi-
nyinre, tépi magát és ôt, folyik a tak-

nya, térdre rogy, hogy ne hagyják el.
Semmi úgynevezett színházi nincs
benne. (Katharina Lorenz kap majd
egy színészdíjat tôlünk.) Nagy színhá-
zat csak a kétségbeesés hozhat létre, de
ezt a mondatot, olyan axiomatikus, ki

kellene húznom. Gosch színháza felsebzi a nézôt, és nem kínál írt. Van, aki ki-
megy a nézôtérrôl. 

A másik nagyágyú, az errefele kevésbé ismert litván Rimas Tuminas Cseresz-
nyéskertje viszont nagy csalódás. Öreg, fáradt elôadás. Ha valaki azt mondja,
hogy Tuminas és Gosch ugyanannak a szerzônek rendezte két darabját, nyilván
a színlapról puskázott. Ez az elôadás tiszta szépelgés, színháziaskodás, úgy-te-
szünk-mintha, csupa apróság, kellék, szimbolika, mert az emberi tartalmak va-
lahol menet közben kiürültek, a fájdalmak elfelejtôdtek. Az egykori nagy rendezô
nyomaiban még látszik ugyan – egyetlen Cseresznyéskert-közhelyet sem mutat
be, minden a sajátja –, mégis, majd egy évtizedes elôadásokat nem érdemes fesz-
tiválra hívni, vonom le a tanulságot. 

A nagyszerû román Silviu Purcărete Vízkeresztje szintén
az esélyesek közt van. Sokadszorra látom ezt a kiváló craio-
vai rendezést, nem értem, hogy nem „öregszik” (Gyulán, a
Shakespeare-fesztiválon láthattam elôször). Tiszta, eleven
teatralitás és játék. Csodálom a sok öreg színészt (legalább
egyikôjüknek adunk díjat). Sokáig ülnek a színpadon do-
logtalanul, és mégis olyan bölcsen és tartalommal tudnak
ülni, ahogy csak az öreg emberek szoktak, akiknek már
semmi teendôjük az elmúláson kívül. Purcărete és Gosch, a
két nagyon különbözô mester rendezôi díjat kap. 

Felmerül még esélyesként Birutė Mar és Oskaras
Koršunovas közös Smink-operája (lásd SZÍNHÁZ 2007.
január), de inkább a színészi technika értékelendô benne,
az átváltozás képessége, a játék az emberi hanggal. Nem
nagy színház, inkább mulatságos kísérlet: a színészek sok
különbözô figurának öltöznek be vetített képeken, és
élôben rendelnek hangot a látványhoz. De Birutė Mart, a
színésznôt, aki játssza és szignálja is ezt az elôadást, figye-
lemmel fogom kísérni (egyébként kap is egy különdíjat).

A közönségszavazatok alapján a Lacrimosa címû elôadás a
befutó, a nálunk is bemutatott lengyel Kecskedal Színház
(Teatr Piesn Kozla) produkciója. Ha elôször látnám, elbû-

völne a színészek énektudása, de mert sokadszorra van szerencsém hozzájuk,
azon morgok, hogy elôadásaik megkülönböztethetetlenül hasonlítanak egy-
másra, mindegy, hogy mirôl szólnak, professzionális játék a színészi energiával,
mozgással, zenével, énekkel a színházi szentélyben. Kihûlô forma, amely, úgy
hiszem, csak azok örömét szolgálja, akik létrehozzák. Színház, amelynek nincs
szüksége nézôkre. Veszélyes. 
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Rimas Tuminas Cseresznyéskertje
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A spanyol Rodrigo Garcia – a szigorú zsûriben fel sem merül díjra esélyesként,
sajnos, teszem hozzá – az a mûvész, akit hozzánk még a Trafó sem mert meg-
hívni. Az 1989-ben Madridban alapított La Carniceria Teatro (neve is sokat-
mondó: Mészárszék Színház) 1964-es születésû vezetôje tipikus posztdramati-
kus színházi alkotó, színházában a szöveg, kép, mozgás egyenrangú elemek. Pro-
dukciói kemény Nyugat-kritikák, szövegei bombaként robbannak; íme néhány
cím: Vettem az IKEA-ban egy lapátot, hogy megássam vele a saját síromat; Történet Ro-
naldról, a McDonald’s bohócáról. „IKEA-s”, „McDonald’s-os” elôadásként emlege-
tik ôket. Ez a mostani a Dunkin’ Donuts-os. Címe: Közelebb menni a bizalmatlan-
ság gondolatához (Drawing nearer to the concept of distrust). Lazán összefûzött, egy-
másból nem következô jelenetek sora; ami ebben az elôadásban úgynevezett pro-
vokatív, az fôleg itt, a fejkendôs, olykor csadoros Szarajevóban hat annak: a szinte
állandó színpadi meztelenség. Engem azonban más érdekel. Rodrigo Garcia meg-
lepô módon mégis az emberség, gyöngédség, a természetes lét és az együttlét mel-
lett voksol – egy minden jelenetében rendhagyó, következetlen és szabad
elôadásban, mégis sebeket ejtve, színészen, nézôn. Három színész tyúkokat, ka-
kasokat hipnotizál az elsô jelenetben – az állatokra való koncentráció, gyöngéd
bánásmód újfajta figyelmet követel a nézôtôl is. A második jelenetben egy zsák
földbe salátalevelekbôl, feldarabolt zöldségekbôl létrehoznak egy kertet: vissza-
celluxozzák a salátaleveleket, összedrótozzák a zöldségeket, beültetik ôket a
földbe. Egészen úgy fest, mintha igazi lenne, meg is locsolják. Vissza a teljesen el-
idegenedett természethez! – hirdeti a szerzô. Egy következô jelenetben egy em-
berpár mézben fürdik, a harmadik, egy férfi több liter mézet locsol meztelen tes-
tükre, majd ô is megmártózik a fényes, ragacsos, taszító-vonzó anyagban – fur-
csa, lassú, szerelmes vonaglás ez, szép és hatásos és ellentmondásos. Zárásképp
egy csupasz férfi elmondja megsemmisítô Dunkin’ Donuts-os monológját. 

Végül tehát a díjat Emma Dante sokkal simogatóbb mPalermo (helyi dialektus-

ban: Palermóban) címû elôadása kapja,
ahol ha ejtenek is a nézôkön finom
karcolásokat, gyorsan be is kötözik
ôket. Egyszerû, emberi helyzetek, szû-
kebb (családi) és tágabb (szicíliai) kö-
zösségi szokások érdeklik e csapatot,
amely érzelmes, humoros, átszelle-
mült játékban adja elô történeteit.
Emma Dante, szemben a többi, itt fel-
sorolt alkotóval, jószerével még isme-
retlen; újabb elôadásában egy többge-
nerációs család a Radetzky-mars üte-
meire készülôdik elindulni a városba,
mindenkinek kis csomag van a kezé-
ben. De valahányszor elindulnának,
mindig kiderül, hogy valami nincs
rendben: egyikôjük papucsban van, a
másik rossz ruhát vett, vagy elfelejtett
valamit, aztán elered az esô, végül pe-
dig a nagymama hal meg. A nagyma-
ma halála – ahogyan a család köré
gyûlik, és csuromvizes ruháival életre
akarja legyezni – csodás jelenet. Egy-
egy pillanatra sikerül is feltámasztani
a holtában is vidám nénit. Emma
Dante, a halálspecialista – gondolom
magamban. Az élethalálé. 
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október 4–8. között tartották Lipcsében a német gyermek- és ifjú-
sági színházak 15. mûhelytalálkozóját. Tizenhárom elôadást lát-

tam, ezek közül arról az ötrôl írok, amelyeket a legjobbnak tartottam. (Díjak nem voltak.)

Ami a német színházban lenyûgözô, itt még a gyengébb elôadásokra is jel-
lemzô volt: a rendkívül alapos dramaturgiai munka, az igényes szövegkezelés
(ha van szöveg), a minden szempontból felkészült színészek, akik nemcsak
szakmájuk közegében jók (hogy ugyanis megtanultak embert ábrázolni, és ma-
gas fokú a beszédkultúrájuk), hanem sokféle járulékos ismerettel is rendelkez-
nek: kitûnôen – néha akrobatikusan – mozognak, táncolnak, szabadon bán-
nak a hangjukkal, s közülük sokan profi szinten játszanak valamilyen hangsze-
ren is. És az esztétikus, precízen kivitelezett látvány. Nagyon sok fiatal színészt
láttam. És egyetlenegyet sem, aki ne vette volna mélységesen komolyan a fel-
adatát.

A német színházmûvészek általában – a jelek szerint az ifjúsági színházak
mûvészei különösen – tisztában vannak a színház hatalmas társadalmi fele-

lôsségével. Brecht boldog volna, ha
látná ezeket a produkciókat. A beszél-
getéseken nem volt szó politikáról, de
általános társadalmi kérdésekrôl, pél-
dául az iskolai és színházi nevelés cél-
jairól és eszközeirôl annál inkább.
„Igen, ezek szociáldemokraták” –
mondta nekem Novák János, a ma-
gyar ASSITEJ elnöke, amikor elmesél-
tem neki élményeimet.

A felnôtt német színházhoz hason-
lóan egyre kevesebb a drámára alapo-
zott elôadás. Én ennek nem örülök,
de tény. Ezen a találkozón egyetlen-
egy ilyen produkció szerepelt (Ha-
senclever Antigonéja a drezdai Theater

F á b r i  P é t e r

„Igen, ezek 
szociáldemokraták”
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