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elfoghatatlanul lassú útlevél-ellenôrzés, lehengerlô busztúra 
a Seremetyevo termináljai között a kifutópályák és minden

orosz építkezések megkerülésével, rengeteg kötözködés, bezárt-
ság, várakozás és téves felszámlázás a pincérek részérôl – ez az a
négy óra, amikor az ember felteszi magának a kérdést, hogy biz-
tosan még keletebbre akar-e menni. A hírérzékeny tanárember,
az elsô, akivel találkoztam itt, jól szórakozott rajtam: „minek
megy maga Jerevánba, menne inkább Szocsiba, ha már a fel-
menôi iránti nosztalgiát kergeti.” Ugyancsak meglepôdött, mikor
felsoroltam neki azokat a városokat, amelyek társulatot delegál-
tak az Örményországban évente megrendezett nemzetközi szín-
házi fesztiválra: London, Brighton, Barcelona, Amszterdam,
Boston, Lausanne, Bécs, Bergamo, Padova, Koppenhága. S re-
mekül megállja helyét e sorban Zágráb, Varsó, Riga, Tallinn,
Moszkva is. Budapestet is mondhatnám, hiszen a fesztiváligaz-
gató Artur Ghukaszjan melegen emlékezik meg a Közép-Európa
Táncszínház itteni korábbi sikerérôl. Meséli: fiatal örmény tán-
cosokat dicsérnek néha úgy, hogy olyan ovációt érdemelnének,
mint Horváth Csaba darabja néhány éve a High Festen. 

Öt nap kilenc produkciója alapján bizton állítható, hogy
az örmény fôvárosban a tapson pontosan lemérhetô a kö-
zönség elégedettsége, miközben mégis tiszteletteljes udva-
riassággal ülik végig az elôadásokat. Mindössze az osztrák
Birte Brudermann kétszemélyes társulatának fellépését
„díjazta” az ötvenbôl az elôadás végére megmaradt húsz
nézô sûrû bekiabálásokkal („dilettant”, „scandal”). Az ön-
nön visszataszító jelenségére kétszeresen ráerôsítô jelenet-
füzérben Brudermann egy paraván-kubusból hol kezével,
hol csíkos bohóczokniba bújtatott lábával elôkandikálva
szerelmes verseket súg-ôrjöng a madárálarcok mögé bújta-
tott, többnyire néma nôi szereplô felé. Dramaturgiailag
nem értelmezhetô pillanatokban lakódoboza elé is kilép a
teljes testet öltött rém, s szövegével, valamint furcsa, min-
denütt megnyílni képes kockájával a Le Corbusier által átla-
gosnak tekintett emberi testtel kapcsolatos vizsgálódásokat
igyekszik cáfolni. Az azonban, hogy egy önmagát a színház,
a tánc, a tárgymanipulációs performansz és a videokísérle-
tek határmezsgyéjén elhelyezô elôadás mire alapozza ezt a
meglehetôsen távoli témaválasztást, a látottak alapján sem-
miképpen sem rekonstruálható. 

Ennek ellenére az elôadás a jelek szerint több ponton is
illeszkedhet a programsorozat nehezen felfejthetô rendsze-
rébe, melyrôl az állapítható meg a legnagyobb biztonsággal:
a rendezvény Örményország vezetô, ha nem egyetlen nem-
zetközi fesztiváljaként kénytelen mûfaji sokszínûségre tö-
rekedni. A Moszkva Filmszínház elôtti Charles Aznavour
téren a matinékat végigjátszó utcaszínháztól a bábozáson,
az úgynevezett vizuális színházi szekción és a modern tán-
con át az orosz nyelvû kisrealista drámajátszásig terjedô kí-
nálatot talán nem túlzás – enyhe éllel – színesnek nevezni.

A High Fest az állami vezetés kitüntetett ügye, a fôtámo-
gató miniszterelnök a mûsorfüzetbe írt köszöntôjében pél-
dául a jereváni mûvészek kitörési pontjaként próbálja defi-
niálni a fesztivált. A külföldrôl meghívott szakemberek az
örmény felhozatalt szemlézhetik, a helyiek pedig a legújabb
irányzatokkal ismerkedhetnek – immáron negyedik alka-
lommal. A célkitûzés indokolt, az Örmény Színházi Szövet-
ség nevû ernyôszervezet alá tömörült fiatalok fôként táncos
alkotásaiban ugyanis éppen a világtól való elszigeteltségük
a legszembeötlôbb. A láthatóan elfogadható táncmûvész-
képzést mihamarabb egy olyan nemzetközi ösztöndíjrend-
szerrel kellene kiegészíteni, mely a nem kevés tehetséget
mutató fiatalokat késôbb, miután többfajta irányzattal és
technikával megismerkedtek, visszavezeti az anyaországba.
Talentumuk megtermékenyítéséhez persze elengedhetetlen
a High Fest által kínált kifejezetten gazdag élményanyag,
melyrôl csak remélhetô, hogy a jövôben nem kizárólag el-
méleti fórumokon, de aktív workshopokon is kiteljesedik. 

A táncos program legkiemelkedôbb eseményei közé so-
rolták a házigazdák a holland Roy Peters A történet vége
címû koreográfiáját, mely azzal kezdôdik, hogy három férfi
az éppen véget ért táncelôadását elemzi és idézi fel, a lehet-
séges befejezô mozdulatokat kutatva. Ennél is nagyobb si-
kert könyvelhetett el a zágrábi Studio – Kortárs Tánctársu-
lat A nô, aki túl sokat beszél címmel bemutatott, leginkább
lábjátékként definiálható darabja. A metakommunikáció
mesterfoka volt az a két jelenet, mellyel elôször a történet
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A történet vége (Roy Peters koreográfiája)
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szüzséjét vázolták fel, majd a következményeket összefog-
laló „ülô tánccal” lezárták az egyébként nem feltétlenül
könnyed mozgásdarabot. Egyfajta átértelmezett, tovább-
gondolt marionettnek is tekinthetô a csak térdtôl lefelé meg-
világított három táncos, ahol a báb mindössze a lábfej, s a
drótja a rángó és rángató sípcsont. Hogy e két elôadás minek
az alapján került a fringe-, illetve a fôprogramba, éppúgy
rejtély marad, ahogyan a tárgyakkal manipuláló, erôs vizuá-
lis hatásokkal dolgozó, nemritkán pikáns történetek besoro-
lása is a báb- és gyermekszínházak szekciójának mûsorába.
A dán Patrasket társulat a Hófehérke (alcím: Fekete-fehér mese
jóról és gonoszról) ötvenperces sûrítményében öles léptekkel
száguld végig a történeten – a frappáns verslábakba szedett
angol szöveggel a felnôtteket, a színészek teljes testét min-
den hangsúlytól és érdeklôdéstôl megfosztó ujjbábokkal pe-
dig inkább a tipegôket sikerült tökéletes ámulatba ejtenie a
rendezést is jegyzô Thomas Danielsennek és a nôi szerepe-
ket alakító Maria Myrgårdnak. A Barcelonából érkezô Nico
Baixas nem annyira színészi gyakorlatával, mint kézügyes-
ségével, humorérzékével és feltûnôen gazdag fantáziavilágá-

val érdemelte ki a közönség rajongását. Zavarba ejtô, már-
már perverz mozdulatai segítségével a koktélcseresznye, a
káposztalevél, a kaliforniai paprika és sok más egyéb fordul
ki önmagából, arcot, testet öltve, forró, vad, érzéki táncot
lejtve. Az ujjbábok számos más elôadásban is meghatározó
szerepet játszottak, például a Tbiliszibôl érkezô Fingers
Theatre két kompozíciót is bemutatott, az egyiket a Pink
Floyd  A fal címû zenéjére, majd másnap az Extravaganzá-
ban nemzeti táncokat parodizált.

Harminc ország háromszáz mûvésze, ötvenkét társulat
hetvenöt elôadása – ez egy nemzetközi színházi fesztivál
gyorsmérlege Törökország és Azerbajdzsán között, a Kau-
kázustól délre. Ilyen típusú fesztivál van kibontakozóban
Szegeden, legalábbis a MASZK egyesület csaknem húsz éve
ezt próbálja megvalósítani. Amit egy producer a jóval szegé-
nyebb Örményországban immár négyszer létrehozott, azt
– nem mellesleg – az itthoni szakma kezdôrúgásnak sem
fogadná el. A szomorú valóság az, hogy miközben Jereván
nagyon messze van tôlünk, valami miatt mi még messzebb
vagyunk Jerevántól.
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A fal (Fingers Theatre, Tbiliszi)

In an opening of the present issue, Katalin Szemere talks to two
experts about the necessity and the tasks of a new theatre law pro-
posed by the Cultural Ministry.

Director Árpád Schilling of the Chalk Circle Company and his lead-
ing collaborator Máté Gáspár were present at the 2006 IN SITU con-
ference and workshop held at Encausse-les-Thermes in France. In
their contributions both sum up their experiences, always in relation
to conditions and problems in Hungary.

In his obituary manager-director Péter Léner evokes the personali-
ty of Nelly Vágó (1937–2006), one of our leading costume designers,
recently deceased.

Critics contributing to the present issue – Tamás Koltai, György
Karsai, Andrea Stuber, Balázs Urbán, László Zappe, Szabolcs Szé-
kely, Tamás Tarján, Bea Selmeczi, László Sz. Deme, Balázs Perényi,
and Szabolcs Szekeres  – review, respectively, Tchekhov’s The Three
Sisters (Kaposvár), Stanisïaw Wyspiański’s Akropolis (Maladype
Company at the Ark), Shakespeare’s Winter’s Tale (Eger), Peter
Weiss’s Marat/Sade (New Theatre), Miklós Hubay’s Turning Silent
(Kecskemét), Patrick Marber’s Closer (Gaiety Stage), Thornton
Wilder’s The Bridge of San Luis Rey (Hungarian Theatre), Federico
García Lorca’s The House of Bernarda Alba (Budapest Chamber
Theatre), István Örkény’s Pisti in the Bloodstorm (Tatabánya),

Molière’s Tartuffe (Szeged) and Aliz Mosonyi’s Frank Nutcracker or
The Big Bacon War (Studio „K” at the National Theatre) and .

In our column on modern dance, four reviewers – Ádám Mestyán,
Virág Vida, Szilvia Szilágyi Sisso and Csaba Kutszegi  – introduce us
to Stele by the Artus Company, Pre-Action by the Community of
Natural Perils, two pieces by the Central European Dance Theatre:
Mandala and Correct Options and four pieces (What Will You Do When
You Get Up, Pendent and Fratres by the Triplex Company as well as
Butterfly Ballad by the Klára Pataky Company).

Two guest performances are also reviewed. Andrea Rádai saw
Thursday Ritual by Hungarian author Katalin Thuróczy as performed
by Bucharest’s Odeon and Krisztián Faluhelyi was present at HELden
& KleinMUT, a performance by the group Nico & the Navigators.

Tamás Koltai met for a longer conversation Péter Léner, manager
and arts director of a very special Budapest theatre, the József Attila.

Three contributions can be read in our column on world theatre, all
three about international festivals. Andrea Tompa went to Sarajevo
for the MESS festival, Péter Fábri took part at the Children’s Theatre
Festival in Leipzig and Zsolt Koren travelled to Yerevan for another
international encounter.

Playtext of the month is a new Hungarian adaptation by Szabolcs
Várady of Shakespeare’s Winter’s Tale.  

Summary


