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Mozgásszínház
vagy színház?

Mi a mozgásszínház? - gyakran polemi-
záltak erről a budapesti . Műszaki Egye-
temen, az immár másodszor megrende-
zett nemzetközi mozgásszínházi találkozó
egyhetes rendezvénysorozatán. Egyesek
szerint az elnevezés fából vaskarika, mi-
vel a színház egyik lényegi kifejezőesz-
köze a mozgás, a mozdulat. Mások sze-
rint ez a legtalálóbb kifejezése annak a
sokféle színházi megjelenítési módnak,
amelyből ízelítőt kapott ennek a találko-
zónak a nagyszámú közönsége is.

Elfogadva az első vélemény igazságát
is, induljunk ki a második megközelítés-
ből. A mozgásszínház nyilvánvalóan nem
valamiféle új műfaj, új színházi „izmus".
Olyan gyű jtőfogalom, amely alkalmas a
legkülönfélébb színházi formák és
kifejezési módok közös alapvonásának
kiemelésére. Azaz ezeknek a színházi
formáknak -- legyenek hagyományos
műfajok vagy avantgarde kísérletek az a
leglényegesebb jellegzetességük, hogy
bennük a szó, a beszéd a többi
kifejezőeszközzel szemben háttérbe szo-
rul. Tehát a nem szóközpontú színháza
közös neve. Ez így persze parttalanul tág
fogalom, hiszen. a balett, a pantomim, a
tematikus tánc, a gesztusszínház, a
tárgyszínház, a látványszínház legkülön-
félébb variációi, a keleti színházak külön-
böző megnyilvánulásai egyként benne
foglaltatnak. Éppen ezért a fogalom tu-
dományos értéke megkérdőjelezhető ;
inkább valami másság jelzésére alkalmas.

Minden. bizonnyal a másságot, a meg-
szokott. színházi formáktól való külön-
bözőséget kereste az a sok száz zömmel
fiatal néző is, aki nap mint nap megostro-
molta a Műegyetem kapuit. Mert függet-
lenül az egyes produkciók művészi ér-
tékétől, az egész rendezvény hallatlanul
nagy érdeklődést váltott ki -- nem így a
színházi szakmában, az ugyanis jószerivel
tudomást sem vett róla. A kirobbanó ér-
deklődés és siker a kuriózumok iránti
természetes kíváncsiságból éppen. úgy
táplálkozott, mint a hazai színházi kísér-
letek, újító törekvések hiánya miatt érzett
elégedetlenségből.

A mozgásszínházi találkozó minden
résztvevő je -- még a leghagyományosabb

pantomimmal foglalkozók is - gondolati
frisseségről, vagy a formai keretek tágí-
tásának, szétrobbantásának, új keretek ki-
alakításának kísérleteiről -- szerencsés
esetben e kettőről együtt: -- tanúskodott.
Ez a szellem és művészi alapállás teszi
sajátos hangulatúvá ezt a fesztivált. S az,
hogy jobbára diákok szervezik, bonyo-
lítják le a kötetlen légköri) rendezvény-
sorozatot, tehát jellegzetesen. ifjúsági
konkrétabban.: egyetemi-ifjúsági - jel-
leget kap a befogadói nyíltságra építő
fesztivál. Minden esetlegességével, szer-
vezői túlkapásával, jegy- és
tiszteletjegykiadási bonyodalmával,
tumultuózus jeleneteivel együtt is !

Különben az egyetemi-ifjúsági jellegből
adódik a. találkozó egyik gondja is. Ez a
kétévenként tartott rendezvény a
Budapesti Művészeti Hetek programjába
illeszkedik - névleg. Gyakorlatilag azon-
ban nem sok köze van - akárcsak a buda-
pesti amatőrszínjátszó--napoknak a mű

vészeti hetekhez: anyagilag és erkölcsileg
egyaránt periférikusan kezelik őket. Úgy
tűnik, hogy á rendezvényekkel amúgy is
túlzsúfolt Budapesti Művészeti Heteket
nem érdemes ezekkel a fesztiválokkal
tovább dúsítani. Sőt, meggondolandó,
hogy bizonyos értő közönségréteg, vala-
mint a színházi szakma szempontjából
nem lenne-e helyesebb a fesztivál idő-
pontját. is módosítani, hogy a két esemény
ne ütközzék egymással. A budapesti Mű-
szaki Egyetem Pantomim Mozgás Szín-
háza az eddigi két találkozó megszervezé-
sével, szakmai előkészítésével bizonyítot-
ta, hogy kiterjedt hazai és külföldi kap-
csolatai alapján továbbra is képes a feszti-
válok megfelelő színvonalát biztosítani.

Továbbá az is elképzelhető lenne, hogy
olyan lebonyolítási rendszert alakítsanak
ki, amely az eddiginél jobban kifejezi a
találkozók egyetemi-ifjúsági. jellegét, és
nem csupán a műszaki egyetemisták
szívügyévé és kockázatává te-
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szi a mozgásszínházak seregszemléjét,
hanem más budapesti egyetemek ügyévé
is. Több egyetem lehetne gazdája ennek a
találkozónak, ezáltal több helyszínen is
játszhatnának az együttesek, szélesebb
közönség ismerkedhetne meg az újdon-
ságszámba menő produkciókkal.

Ez a megoldás némiképpen befolyá-
solná a válogatási és tartalmi szemponto-
kat is. Minden válogatás - a dolog ter-
mészeténél fogva - szubjektív. Ugyan-
akkor egy-egy fesztivál programját nem
csupán a válogatók egyéni ízlése szabja
meg, hanem számos objektív körülmény
is: ráér-e a kiszemelt együttes, van-e ele-
gendő pénze a vendéglátónak és/vagy a
fellépő csoportnak az utazás, az egyéb
költségek fedezésére. Egy távoli föld-
részről elképzelhetetlen a csoportok utaz-
tatása, tehát csak akkor jöhet egy-egy
ilyen együttes számításba, ha netán abban
az időben Európában van - általában ez
határozza meg például a japán produkciók
meghívását. Ám minden külső és belső
szempontot figyelembe véve úgy tűnik,
az optimálisnál több együttest hívnak
meg a szervezők a találkozóra. Kis
módosítással ezúttal is érvényes a ke-
vesebb több lenne elv: az adott kerete-
ken belül kevesebbet, de garantáltan jót!
A kitágított lehetőségű fesztivál a szer-
vezők még differenciáltabb, még inkább
személyes tapasztalatokra támaszkodó
előkészítő munkáját igényelné, ugyanak-
kor a résztvevők számára -- ha több hely-
színen több előadást tarthatnak - a meg-
hívás kecsegtetőbb, s mindkét fél számára
a szereplés anyagilag és erkölcsileg
kifizetődőbb lehetne.

Mármost ami a második mozgásszín-
házi találkozó programját és produkcióit

illeti, vegyes benyomásokat ébresztettek a
nézőben. Tizenegy külföldi és hat magyar
együttes szerepelt a programban, közülük
két külföldi és egy magyar végül is nem
mutatkozott be. De még így is túl-
méretezettnek tűnt a műsor. Ennek a
túlméretezettségnek csupán egyik oka
mennyiségi, a csoportok viszonylag nagy
száma, a másik, lényegesebb, egy át-
tételes hatás eredménye: az előadások
túlnyomó része a gondolati és művészi
igényesség és újdonság hiányában fárasz-
tóvá, rövidségéhen is hosszúvá, sokká
vált. Ez - más-más okból - majd' minden
magyar előadásra (a házigazdáéira éppen
úgy, mint az Universitas Együttesére
vagy a Népszínház Táncszínházáéra), de
jó pár külföldire is (a jugoszláv Teatar
Levo vagy a lengyel Stodola) érvényes.
Ezek között az együttesek között van
hivatásos is, meg amatőr is, azaz nem a
státusuk szabta meg a művészi hatás
intenzitását, de nem is a szakmai felké-
szültségükből adódó különbségek. Hiszen
a fellépő csoportok - függetlenül attól,
hogy hivatásosak vagy amatőrök -
egyformán alapos szakmai felkészültséget
árultak el a maguk műfaján, lehetőségein
belül. Az a valami hiányzott a pro-
dukcióikból, ami a szakmailag kitűnőt
elválasztja a művészitől. Néhány együttes
előadásában - bár egyiknél-másiknál csak
egy-egy pillanatra - megszületett ez a
művészi többlet.

Á lengyel Papír és Tűz Színház nevében
is jelzi művészi kifejezőeszközeit.
Parányi, bábszínháznyi színpadon, mint
valami láthatatlan Mindenható, papír-
figurákat mozgat az egyszemélyes szín-
ház művésze, s a figurák a színpadon lévő
gyertyákhoz közelítve tüzet fognak és

látványosan elhamvadnak. Á módszer
határozottan képzőművészeti ihletésű,
ismerjük azokat a képeket, amelyek kü-
lönböző égetési technikával készülnek. Az
előadás hatása is elsősorban képző-
művészeti, a figurák égése közbeni lát-
vány ragadja meg a néző fantáziáját. Ám
ezek az asszociatív képek óhatatlanul ki-
terjednek az élet más területére is, és a
néző fantáziaszínpadán jön létre a szín-
ház. Ez a produkció nagymértékben ki van
téve a pillanat esetlegességeinek, annak,
hogy éppen milyen alakzat alakul ki a
figurák égetésekor, milyen érzékenységű,
fantáziavilágú nézők ülnek a terem ben,
milyen külső események foglalkoztatják
leginkább a közönséget és így tovább,
azaz kiben-kiben milyen lesz a ki-váltott
belső asszociációs képi világ.

Ugyancsak a néző fantáziájára és já-
tékosságára támaszkodik az olasz Teatro
del Magopovero Kövek című előadása. Ez
is egyszemélyes produkció, és itt is nagy
szerepe van a tárgyaknak, a látványnak.
Egyetlen szó sem hangzik el, de a kitűnő
clown egy egész kis világot, emberi
életutat megjelenít kövei segítségével.
Munka, étkezés, szórakozás, szerelem,
család, öröm és bánat, minden
megeleveníthető néhány kavics és kő
„közreműködésével". Kő az étel, a tűz, a
munkadarab és a szerszám, kő a szerető és
a gyerek, kő a párna, minden, ami kö-
rülveszi a kisembert, kő. Érzéketlen kő-
világban élünk, ahol a tárgyak éppen úgy
uniformizáltak, mint az érzelmek és a
kapcsolatok, ám ebben a kővilágban, a
kövek ellenében is érző, igaz ember
maradhat az ember - hirdeti az előadás.
Szép és fergetegesen kacagtató pillanatai
vannak a produkciónak, ám az egész
aránytalanul hosszú, kitűnő epizódok üres
vagy öncélú gagekkel váltakoznak.

Nehezen segít a fantáziánk a japán
Kokusai Seinen Engeki Center elnevezésű
társulat fellépésekor. A részeg démon című
előadásuk egy középkori legenda
feldolgozása: a démonok és a nemesek
harcában az elnyomott fiatalok és a ha-
talmasok küzdelmét ábrázolták. Játékuk-
ban a brechti és a keleti színház elemei
egyaránt fellelhetők. A didaktikus és
agitációs tandráma egyszerre leszorított és
felfokozott hang- és gesztusrendszer
segítségével elevenedik meg. Á történet
menete nehezen követhető az európai
néző számára, az eszközrendszer is kissé
idegen, ám nem tagadható, hogy magával
ragadó az a fanatikus hit és fantasztikus
játékintenzitás, ami a játékosok színpadi
életében megnyilvánul.

Alena Ambrova a Pas de deux főszereplője (brnói Divadlo na Provazku előadása)



Szemle
Ugyancsak a felfokozott színpadi lé-

tezésmód ejti rabul a nézőt az angol TAT
(The Triple Action Theatre) Ulysses-
előadásán, amelyet Joyce regénye nyomán
készítettek. A joyce-i mű is nehéz,
koncentrálásra késztető helyzet elé állítja
az olvasót, még nehezebb helyzet-ben van
a néző, az eredeti művet ismerő is.
Hatalmas, égő gyertyák határolta tér-ben,
egy koporsó körül folyik a néhány
szereplő által megélt, a belső asszociá-
ciókra, bonyolult tér- és időbontásra épülő
történet. Az együttes Shakespeare-
adaptációkon kialakított stílusa megle-
hetősen expresszív. A szöveg és a fizikai
akció nem feltétlenül, sőt csak a legritkább
esetben van egymással fedésben. Más
információt hordoz az egyik, és mást a
másik. A szöveg, mondjuk, tényeket közöl
a szereplő gyerekkoráról, de a test az
emlékek felidézésekor átélt lelki állapot
kivetülését mutatja. A tárgyilagos tartalmú
szöveg interpretációja is lehet végletesen
indulatos vagy apatikus, illetve a
legdrámaibb közlést is kísérheti
mozdulatlanság vagy a közléssel ellentétes
tartalmú asszociációt ébresztő gesz-tus.
Mindez megsokszorozódik azáltal, hogy
minden szereplő éli a maga látszólag
különálló színpadi életét, a szövegek
általában monologikusan kapcsolódnak
csak egymáshoz, tehát egy sok-szoros
szimultanizmus jön létre a játék-térben.
Ez még az angolul tudó számára is
rendkívül megnehezíti az élmény
gyakorlati befogadását és feldolgozását, a
színház mindenekelőtt a néző érzelmeire
hat, a sokkírozás eszközeitől sem riadva
vissza.

A szimultanizmus rokonítja az angol
előadáshoz a francia Greta Chute Libre
együttes Tükrök című produkcióját. A
világítástól függően hol átlátszó, hol át-
tetsző, hol tükröződő falfelületek-választják
el a két szereplőt egymástól. A két ember
közötti kapcsolat változatait híven, de
természetesen nem szinkronban fejezi ki a
falak átjárhatóságának változása. Az egyik
szereplő a falak alkotta tér belsejében él,
de a külsőbe vágyik, a másik a külsőből
hatol be újra meg újra a belsőbe. Sem
egymás nélkül, sem egy-mással nem
tudnak létezni, cselekvéseik csírájukban
elfojtódnak, kommunikációjuk redukált,
amit mondanak, az csak több nyelv
szavaiból összeállított halandzsa.
Érzelmeikről leginkább a zene útján adnak
hírt: az egyiket dekadens halálvágyat
sugalló Richard Strauss-zene, a másikat
kemény jazz-rock jellemzi. A két színész
bravúros alakítása, az előadás

megkomponáltsága és erős hatása tette a
fesztivál egyik kiemelkedő teljesítményévé
a produkciót.

Ugyancsak lenyűgöző előadásokat
mutatott be a brnói Divadlo na Provazku:
Brecht Kispolgári nászát, illetve egy Pas de

deux című kompozíciót. Fergeteges
komédia lett a didaktikus Brecht-da-
rabból. A játékban a cseh színjátszásra oly
jellemző ironikus, önironikus kisrealista
szemléletet a cirkuszi clowniáda elemeivel
ötvözik, az így kialakult képtelenül
abszurd életképet szakítják meg a tanító
szándékú, ám a tanítás eredményében
igencsak kételkedő módon elő-adott
songok. Már ebben az előadásban feltűnt
egészen különleges, fanyar-groteszk
játékával egy színésznő, Alena Ambrova.
Az együttes második műsorában, a Pas de

denx-ben ismerhettük meg igazán. Egy
lazán összefűzött epizódfüzér balerina-
főszereplőjeként a mozgásművészet és a
színészet magasiskoláját mutatta be. Az
élet mindennapjainak nevetségesen
érzelmes és szomorúan komikus
helyzeteiben próbál az ő csetlő-botló,
chaplini tisztaságú és igazságú kis-embere
egyenes és töretlen ember marad-ni. A
fesztivál legmaradandóbb színészi
élménye kétségkívül Ambrovának kö-
szönhető.

S végül a Shusaku and Dormu nevű
holland-japán együttesről kell szólnom.
Angyalburok című előadásukkal a
Műegyetem hatalmas aulájának minden
pontját bejátszották, a nézők közé be-
nyúló emelvényrendszerükön, az aula
falán, emeleti mellvédjén és a földszinti
színpadon lenyűgöző térszínházi pro-
dukciót mutattak he, s ehhez igen magas
színvonalú, kemény beat-alapú zene, va-
lamint rendkívül precíz, finom és intenzív
színészi játék párosul. Ebben az előadás-
ban nem a követhető sztori volt a legfon-
tosabb, hanem a kifejezőeszközök, a szín-
házi hatáskeltés roppant gazdagsága, a
képi harmónia és diszharmónia egyen-
súlya, a szóló- és kamarajelenetek ellen-
pontozása, a főszereplő kivételesen nagy-
szerű mozgásművészete. Nem egymástól
független zárt jeleneteket és mozgás-
monológokat láttattunk, nem vált külön a
mozgás- és a zenei produkció, a legkü-
lönfélébb színi effektusokat szigorú egy-
ségbe komponálták. Azaz nem mozgás-
színházi produkciót, hanem színházi elő-
adást kaptunk.

Ahogy a fesztivál három-négy legjobb
előadása sem illethető a leszűkítő
jelentésű mozgásszínházi jelzővel, mert
egyszerűen ízig-vérig színház volt.

BÁN MAGDA

Tollharcok

Színházi csatározások a reformkorban

Amikor 1837-ben Pesten az első magyar
nyelvű állandó színház megnyitotta kapuit,
tüstént kitűnt, hogy a színházat-akarásban
eddig egységesen fellépők a már működő
színház tevékenységének megítélésében
igencsak különböző, végletes nézeteket
vallanak.

A kor lapjaiban, folyóirataiban elmélet i

és gyakorlati kérdésekben ütköztek a
nézetek, amelyek nem ritkán személyes
torzsalkodásokba torkolltak. Ez utóbbiak
jelzik a kor fortyogó, erjedő légkörét,
amikor a színház ügyében kipattanó
ellentétek nemcsak az egész kulturális
életre, de a belső társadalmi harcra, a
haladás és a konzervatív erők közt éle-
ződő küzdelemre is rávilágítanak. Az el-
méleti kérdésekkel foglalkozó polémiák
viszont nagy jelentőségűek a magyar
színházkultúra kialakulása szempontjából.
Az első önálló lépéseit megtevő színház az
eddig csak hírből, messziről ismert
gondok egész sorával találja szem-közt
magát. Milyen a jó műsorterv ? Milyen
arányban szerepeljenek benne német,
angol, francia és magyar drámák? Mi a
színház feladata: az erkölcsi épülés
szolgálata vagy a szórakoztatás ? Egyetlen
színház lévén, milyen helyet kapjon benne
az opera? Segíti-e az opera vagy gátolja a
színház alapvető cél-ját? Műfajelméleti,
dramaturgiai kérdések sora izgatta a kor
publicistáit, akik a Párizsban, Londonban
és Bécsben meg-ismert gyakorlat alapján
választottak követendő példát, míg a
vitatkozók egy része - így Bajza, Toldy és
Vörösmarty - egy sajátos,
körülményeinkhez szabott, céljainkat
szolgáló, tehát magyar színházat akartak
létrehozni.

Mindezt a szűkebb szakma után a tá-
gabb olvasókör is nyomon követheti a
Szépirodalmi Könyvkiadó jóvoltából,
amely a Pennaháborúk (irodalmi és nyelvi
viták 1781- 1825) után megjelentette a
folytatást Tollharcok címmel. Ez a kötet az
1830 -1847 közötti évek legjelentősebb
irodalmi és színházi vitáit gyűjtötte cso-
korba.

Á Conversations-pör, a Pyrker-vita és az
Auróra-pör mellett a könyv nagyobb felét
a színházi viták foglalják el. A vá-


