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Rancz Mónika (1996, Csíkszereda) teatrológus 
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) teatrológus, újságíró
Rátz-Illés Mária (1982, Székelyudvarhely) író, jogász, marketingszakember
Szentmártoni János (1975, Budapest) költő, író, a Magyar Írószövetség elnöke
Szekáry Zsuzsanna (1986, Budapest) képzőművész, kulturális újságíró
Tóth László  (1953, Kézdivásárhely) újságíró
Turczi István (1957, Tata) költő, író, műfordító, szerkesztő, egyetemi tanár
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
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A háborúban nincs párbe-
széd, a felek – mint két néma 
óriás – csak egymásnak fe-
szülnek, a háború a dialó-
gus csődje. Száz év telt el az 
első világméretű konfl iktus 
vége óta, a 6. Interferenciák 
Nemzetközi Színházi Feszti-
vál az évforduló okán a há-
borút állította a november 
22–30. között zajló esemény 
középpontjába. 

A rendezvényt a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház kétévente 
szervezi meg, ilyenkor a Kincses 
Város teátruma 
a kortárs eu-
rópai színház 
kiemelkedő al-
kotóit szólítja 
színpadára. Az 
idei kiadás vál-
tozatos kínálatát 
olyan ismert ne-
vek fémjelezték, 
mint Milo Rau, 
Luc Perce-
val vagy Toni 
Servillo. Nem 
hiányoztak az 
izgalmas kísé-
rőprogramok sem, mint a Bodor 
Ádám-beszélgetés vagy a Térey 
János-könyvbemutató, illetve a 
különböző alkotócsapatok tagja-
ival való közönségtalálkozók. 

Tompa Gábor,  a fesztivál 
igazgatója az eseményt Eimun-
tas Nekrošius emlékének 
ajánlotta. A neves litván rendező 
nem sokkal a fesztivál kezdete 
előtt hunyt el, itt utolsó rendezé-
sét, a Sons of a bitch (Kurafi ak)
című produkciót láthattuk. Az 
előadást nézve nehéz elvonat-
koztatni ettől a kontextustól, s 
nem végrendeletként és egyben 
gyászjelentésként tekinteni rá. 

A mű fi nom költői hangon „be-
szél”, mítoszok és bibliai uta-
lások füzérével, s a litván nép 
(idén centenáriumot ünnepel-
nek) történelmének összefüggé-
sein keresztül szól a túlélésről, a 
fennmaradásról. A színpadi világ 
szürreális: olyan, mintha a halá-
lon túlról beszélnének hozzánk, 
annak a tudásnak a birtokában 
tekintve vissza a jelenre.

A különböző előadások a hábo-
rú számos aspektusát, lehetséges 
megközelítését mutatták be. A 
háború lehet belső konfl iktus, 
olyan harc, amely az emlékezet-

tel, a belső valósággal szemben 
folyik az egyén és környezete 
között. Ez jelenik meg az Iszmé-
né című előadásban, amely az 
erős vizuális és auditív megol-
dások sorozatán keresztül egy 
poétikus megfogalmazását adja 
Iszméné halál előtti emlékezésé-
nek. A színpadon vékonyan vé-
gigfutó vízréteg mintha önnön 
tükre lenne, magát benne szem-
lélve vizsgálja a múlt viszályait. 
A víz visszaverődése a velünk 
szemközti falon vehető ki, Ma-
rianne Pousseur színésznő 
minden mozdulatát követhetjük 
– az így kivetített – fodrozódó 

hullámzásban. Ezen mozgáshoz 
hasonlítható az előadás ritmusa 
is, amely egy meditatív elmélke-
déssé alakítja azt. 

A háború kevéssé csendes, in-
kább nyers és brutális mivoltát 
láthattuk a fesztivál azon két 
előadásában, amely a jelen és kö-
zelmúlt háborúiról szól. 

A Milo Rau rendezte Com-
passion. The history of thema-
chinegun (Együttérzés. A gép-
fegyver története) című mű az 
együttérzés lehetetlenségéről 
beszél. A dokumentarista jel-
legű előadás az Afrikában és a 
Közel-Keleten dúló háborúkkal, 
vérengzésekkel szembeni eu-
rópai attitűdöt mutatja be, azt, 
ahogyan a segítség ideája mö-
gött az elutasítás védekező gesz-
tusa rejlik, s így a támogatás, az 
együttérzés mindössze látszó-
lagos marad. Az előadás, amely 
bővelkedik (ön)iróniában, bát-
ran foglal állást kényes társadal-
mi kérdésekben, hasonlóan az 
Iphigénia Auliszban / Occident 
Express című darabhoz. Anna 
Badora rendezése két drámát 
állít egymás mellé: Euripidész 
ókori tragédiáját a háborúba ké-
szülő, a legfőbb áldozatra, lánya 
meggyilkolására is képes Aga-
memnónról, és Stefano Massini 
kortárs olasz írónak a jelenkori, 
épp Európába tartó menekültek-
ről szóló szövegét. A háború meg 
sem jelenik a színen, de így talán 
még fenyegetőbben borul a sze-
replők feje fölé. 

A 6. Interferenciák előadásai 
különbözően fogalmazták meg 
a háború természetét, más és 
más módon hívták meg a néző-
ket közös gondolkodásra, azért, 
hogy valódi párbeszéd jöhessen 
létre. Ugyanis a béke a dialógus-
ban (is) rejlik. 

Gitta Teredába költözése óta 
egy hitvány, kinyitható kanapén 
aludt, aminek két része között 
La Manche-nyi hézag húzódott. 
Aki aludt már ilyen csuklós cso-
dán, az tudja, miről van szó.

Pár hónapig tűrte a kiképzést, 
biztatta magát Napóleonnal és a 
priccsel, aztán gondolt egyet, és 
elment az áruházba ágyat venni. 
Külön az összeszerelésért is fi -
zetett, mert ugye legény és szer-
szám híján nemigen tudná saját 
erőből összerakni. 

A megbeszélt időpontban két 
roppant szexi, kucsmás-salo-
pétás, bagó- és röviditalszagot 
árasztó, félrészeg ipse fel is szu-
szakolta a becsülettel összera-
kott ágyat az előszobába, élére 
állítva, mert máshogy nem fért 
be. Már búcsúztak, mire Gitta 
felfogta, hogy ezek tényleg itt 
fogják hagyni ezzel a jéghegynyi 
monstrummal, és kezdett rekla-
málni, hogy márpedig ő külön 
honorálta, s még honorálná itt 
helyben is, ha az ágy elfoglal-
hatná a számára kijelölt helyét a 
hálószobában.

Nézze, hölgyem – mondta a 
kettő közül az okosabbik – maga 
az összeszerelésér’ s az ágyé’ fi -
zetett. Itt az ágy, össze is van sze-
relve, úgyhogy éri a széle a hosz-
szát a dolognak. A viszonlátásra! 
– s azzal pá puszi, otthagyták 
a megszeppent leányt az óriási 
franciaággyal az előszobában. 

Gitta rágyújtott, hogy tudjon 
gondolkozni, hogyan is oldja 
meg ezt a váratlan problémát.

– Olyan nincs, hogy nem lehet – 
mondta magának, s nekib őszülve 
húzni kezdte az ágyat át a kony-
hán a háló felé. Ment is, mint a ka-
rikacsapás, egészen addig, amíg 
be kellett volna venni a kanyart 
a hálószoba irányába két szűk kis 
ajtótokon keresztül. Ott megállt ő, 
az ágy, meg a tudomány. Próbálta 
erre is, próbálta arra is, de valahol 
mindig megszorult.

– Úgysem adom fel! – gondolta 
vándámos elszánással, és kezdte 
visszafelé cipelni az egész misku-
lanciát, matracostul, ágyrácsos-
tul abban a reményben, hogyha 
a nappaliba be tudna fordulni, 
onnan is van egy bejárata a há-
lószobának. A kanyarnál megint 
bevette a bogot, az ágy a negye-
déig befordult ugyan, de onnan se 
előre, se hátra, se le, se fel.

 – Pff f, én mindjárt agyfaszt 
kapok! – mérgelődött, s kezdte a 
bőgés kerülgetni. – Ha se előre, 
se hátra, akkor szét foglak sze-
relni, darabokban behordalak, 
s ott újra összeraklak, és kész, 
én nyertem! – jutott végső el-
határozásra, mint Mel Gibson a 
Rettenthetetlenben, mikor harci 
beszédét tartotta a sok kékseg-
gű komájának. 

Igen ám, de hiába tüzült neki 
Gittánk, nem volt szerszáma. Az 
ágy darabjait valami ravasz hat-
szögű csavarokkal fogták egy-
máshoz. Na, majd a szomszéd – 
gondolta. Átcaplatott, kopogott, 
de se kép, se hang. Visszament, 
nézte az ágyat, de az a távollété-
ben sem lett kisebb, sem az ajtó-
tokok nagyobbak. 

Barkácsbolt! – esett le a tan-
tusz Gittának. Valahogy nagy 
nehezen kifarolt az ágy mellett a 
bejárati ajtóig, és elindult a kö-
zelben lévő barkácsboltba.

 – Kisasszony, az a hatfejű 
bassz, amit ilyen vehemensen 
emlegetni tetszik, az a hexagon 
lehet – állapította meg kimér-
ten az eladó. – Milyen méretet 
tetszik parancsolni? – kérdezte, 
majd hősünk tanácstalanságát 
látva kiterített – túlzás nélkül 
– harminc féle kis mütyürüt, 
mindnek hatszögletű feje volt.

Gitta törte a fejét, s ilyeneket 
mondott magában: a nagynya-
valya rángatná fel s alá holtáig, 
aki ezt kitalálta, ráadásul ennyi 
félét, majd huszárvágással meg-
oldandó a problémát, megvet-
te az összeset. Zsákmányával 
büszkén caplatott haza, és némi 
szelekció után, diadalmas mo-
sollyal csavarta ki mind a hat 
darab, a szerszámhoz tökélete-
sen illeszkedő csavart. Igen ám, 
de a hetedik csavar és az összes 
többi másféle volt. A harminc 
vadiúj akármiből egyik sem ta-
lált. Gittánk újra nekiöltözött, 
és kacskaringós káromkodá-
sokat eregetve visszarohant a 
boltba. Ott a szenvtelen eladó-
nak újra elpanaszolta, hogy 
né’, hogy járt, s újabb aparátok 
szükségessége merült fel égető 
sürgősen, mert most már az ágy 
részben darabjaira is hullott, de 
logika nélkül, s félő, hogy amit 
nem csavart ki, az előbb-utóbb 
fogja magát, s kitörik. 

Az eladót sem a szapora szóá-
radat, sem a bőszen lebegtetett 
szempillák nem hatották meg. 
Morózusan elővett tizenkét féle 
csavarhúzót, és Gitta fi gyelmébe 
ajánlotta, hangsúlyozva a csillag 
és a laposfejű szerszám közötti 
elementáris különbséget. 

– A tetűd, az legyen lapos – 
áldotta meg magában Gitta, 
amikor újra megvette a teljes 
palettát. 

Bizakodva indult haza, hogy 
na, most már menni fog ez, mint 
a karikacsapás. Ágyat szerel-
ni legalább kétemberes móka, 
konstatálta szomorúan, mikor 
rájött, hogy nem tudja egyszerre 
mindkét végét tartani, vagy egy-
szerre emelni és csavarni… Vé-
gül nagy nehezen csak sikerült 
darabokra szedni a lassan ha-
lálos ellenségnek érzett nyoszo-
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– 6. Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivál –

Jelenet az Iphigénia Auliszban / Occident Express c. előadásból

lyát, de sajnos, túl apró dara-
bokra, ugyanis innen-onnan, 
spontán és váratlan módon ki-
szotyogtak ilyen-olyan vaspöc-
kök. Újabb másfél óra ment rá, 
amíg Gitta rájött, hogy honnan s 
mivégre, s hogy lehet visszacsi-
nálni, mert nem, nélkülük nem 
ágy az ágy a lábán.

Lassan-lassan csak összeállt 
az egész. Bár recsegett és bille-
gett, hősünk mégis úgy érezte, 
győzött, és a világ legesleges-
legszebb ágyikója az övé. Büdös 
volt, éhes, szomjas, kezéről a bőr 
leverve, de elégedett.

A nóta végén a sejhajra megér-
kezett az aktuális lovag, és meg-
kérdezte, van-e gyümölcsleves. 

Gitta fi noman és nőiesen ha-
marjában mind a tizenkét csa-
varhúzót hozzávágta.




