
A színészek alakítását is a visszafo-
gottság és bizonyos mértékű leegyszerű-
sítés jellemezte. Kivételként említhető
Juha Giuli énekesnő szerepében Felkai
Eszter, aki egész megjelenésével, olykor
esendően tétova, máskor démonian
nagyvilági gesztusaival sokszínű „me-
sésen" hiteles figurát teremtett. Lelkét
eladta ugyan az ördögnek, mégis tisztább
és jó szándékúbb maradt, mint társ-női. A
tudós iránt váratlanul feltámadt furcsa és
reménytelen szerelem keveredett benne a
jóra és igazra való vággyal egy olyan
helyzetben, amelyben önma-gát kellett
feláldoznia.

Várday Zoltán az Árnyék szerepében a
diabolikus vonásokkal, a Rossz félelmetes
hatalmának érzékeltetésével, ugyan-akkor
valamiféle titokzatos bűverővel, az
árnyékok mindentudásával maradt adós.
Az író olyan csodás tulajdonságokkal
ruházta fel alakját, amilyenekkel csak a
mindennapitól nagyon eltérő lények
rendelkeznek. Az Árnyék valaha jobban
ragaszkodott gazdájához, mint az őhozzá,
kitartóan szolgálta minden mozdulatát,
holott az sohasem törődött vele. Ezerszer
jobban ismerte az életet, hiszen „felkúszott
a legmagasabb házak tetejéig", és
besurrant a pincékbe is - ismerte „a dolgok
árnyékos oldalát". Belelátott mások
álmaiba - így bódítja meg a
hercegkisasszonyt -, mert „Az árnyak és
az álmok közeli rokonok". Az Arnyék
egyesíti magában azt a meg-
magyarázhatatlan és ellenállhatatlan su-
gárzást, amivel úgy vonzza magához a
körülötte lévőket, ahogy a gyertyaláng az
éjszakai bogarakat; s azt a hideglelős
taszítást, amivel a pokol kénköves lehelete
borzasztja a hivőket. A Rossz mindig
hódítóbb és izgalmasabb ál-arcban jelenik
meg, mint a jó. Várday Zoltán mindebből
az Árnyék sima diplomáciáját, szolid
ravaszságát adta viszsza, hatalmi pozíciója
csúcsán pedig a szürke - bár könyörtelen -
hivatalnokot.

Christian Teodor, a tudós Harkányi
János - szeretetre méltó naivságával
elnyerte a nézők együttérzését. Ösztönös
emberi elutasítással csodálkozott rá az
árnyékvilágra, kitartó szerelmében és
üldözöttségében nem akart hérosszá válni,
természetes megoldásként fogadta a
halálos ítéletet, majd a megdicsőülést.

Medgyessy Pál az orvos szerepében a
hatalom által megfélemlített, de meg nem
tört, a beilleszkedés és az ellenállás között
vívódó embert érzékeltette, aki

megpróbál kívül maradni az eseménye-
ken, de igazságérzete beavatkozásra
készteti.

A főminiszter és a pénzügyminiszter
szerepében Dariday Róbert és Géczi
József a szatíra túlzást és szélsőségeket is
megengedő eszközeivel túlságosan
fukarul bántak: ártatlan, bogaras öreg-
urakká szelídültek. Nemigen lehetett
elhinni róluk, hogy egymás kiirtását, a
hidegvérű maffiavezérek módjára, tisztán
üzleti vállalkozásnak tekintenék.
Összevillanó pengékként cikázó pár-
beszédük humoros fecsegéssé oldódott, a
szöveg fenyegető vonatkozásai el-
sikkadtak. Jelenetüket a mögöttük álló
lakájok Kárpáti Levente és Bicskey Zoltán
- karakteres, olykor pantomim-szerű
mozgása billentette át a szatíra síkjára.

Eldöntetlen maradt Kalapos László
Pietro, a fogadós - és Timár Zoltán -
Caesar Borgia újságíró - alakításában,
hogy hepciáskodó törtetők kel vagy kis-
szerűségükben is nagyformátumú gengsz-
terekkel állunk-e szemben. Az ő figurájuk
sem nőtt föl a félelmetes árnyak közé,
habár néhány nevetséges emberi tulaj-
donságot felvillantottak, mint a krakéler-
séget - az újságíró esetében - és a zord
külső mögötti gyávaságot - a fogadós
esetében.

A hercegkisasszony - Pálfy Margit -
szép és szeszélyes volt, mint az operettek
naivája, Annunciata, a fogadós leánya -
Egerszegi Judit - pedig hűséges és kitartó,
mint a középfajú színművek hősnője.

Aligha lehet figyelmen kívül hagyni a
műfordító, Osztovits Ágnes kitűnő
munkáját. Svarc ugyanis sajátságos
nyelvművész: dialógusai a drámai szöveg
paródiájaként működnek. A műfordító a
mese csiszolt, különböző nyelvi
rétegekből táplálkozó, képekben is gaz-
dag stílusát ötvözte össze a szatíra fanyar
humorával és a logikai ellenpontozások
poénjaival.

A békéscsabai Jókai Színház utóbbi
évadjainak sorában igényes és jelentős
vállalkozásnak tekinthető a Svarc-bemu-
tató. Az ifjúságnak és a problémamentes
harmóniára vágyó felnőtt korosztály-nak
valóban sikerült egy előadás idő-tartamára
önfeledt feloldódást nyújtani. Jogos
hiányérzetünk csupán akkor támad, ha a
filozófiai általánosítás szintjén
megfogalmazott mesejáték teljességét és
árnyaltságát s éppen bonyolult struk-
turáltságából következő többféle réteghez
szóló gondolatait kérjük számon.

NÁNAI ISTVÁN

Színházi műhelyek

Más művészeti ágaktól (festészet, zene,
irodalom stb.) eltérően a színházművé-
szetben a formanyelv, a kifejezési eszkö-
zök kimunkálását, formálását, változ-
tatását csak közösségi munka eredmé-
nyezheti. Am a mindenkori kialakult és
szükségképpen merev színházi struktúra
csak kis teret enged a kísérletező, az új
kifejezési lehetőségeket kereső, a műfajok
határait feszegető tevékenységnek. Ezt a
feladatot általában a struktúrán belül vagy
ahhoz kapcsolódva vagy annak ellenében
működő, meg-szállottan egy cél érdekében
munkálkodó alkotó csoportok, műhelyek
vállalják magukra. Ilyen csoport például
az Utcaszínház néven ismert társulat He-
gedüs Tibor irányításával, és ilyen a
Malgot István vezette kecskeméti Katona
József Színház mozgásszínház tagozata,
amely korábban a Népszínház egyik
társulataként, még korábban Orfeo
bábegyüttesként volt ismert. Mind-két
együttes több mint tíz éve járja kö-
vetkezetesen a maga kísérletező útját, de
míg az Utcaszínház megmaradt ama-tőr
státusúnak, a mozgásszínház, úgy tűnik,
talán megtalálja a helyét a hivatásos
színházi struktúrában.

Az elmúlt egy évtized az együttesek
életében nemcsak és nem elsősorban a
művészi kísérletezés időszaka volt, hanem
mindenekelőtt az állandó újra-kezdésé, a
létükért, a fennmaradásukért, a
munkalehetőségek biztosításáért folytatott,
soha nem szűnő harcok korszaka is. Az
olyan csoportok, mint amilyenek például
az Utcaszínház, nehezen sorol-hatók be a
meglévő strukturális keretek közé, mivel
tagjaik nem hivatásos mű-vészek, a
társulatok nem tartoznak valamilyen
művészeti intézmény kötelékébe, tehát
ezek nem tekinthetők hivatásos
együtteseknek, de amatőröknek sem,
hiszen munkaintenzitásuk, elhi-
vatottságuk, művészi ambícióik alapján
professzionalistáknak számítanak az el-
sősorban a maguk kedvére és gyönyö-
rűségére játszó amatőrök között. Sajátos
köztes helyzetük, méltatlanul nehéz
körülményeik is magyarázzák azt, hogy
ezek és a hozzájuk hasonló együttesek



- hogy csak a Stúdió k-t vagy a jelenleg
Grópius együttes néven működő volt
Universitas együttest vagy a legjobb
pantomimcsoportokat említsem miért
nincsenek a szakmai köztudatban, s mi-
ért oly nehéz eredményeiket közkinccsé
tenni. Holott ezeknek az együtteseknek a
munkájára - még akkor is, ha egyikük-
másikuk csupán részeredményeket tud
felmutatni - a hivatásos és az amatőr
színházi szakmának egyaránt nyitottan és
érdeklődve kellene reagálnia, nem az
átvétel, az új jelenségek azonnali
alkalmazásának igényével, hanem az
alkotó polémia minden résztvevő
számára hasznos attitűdjével.

A színházi újdonságokra is állandóan
figyelő és azokat lehetőség szerint bemu-
tató műegyetemi Szkéné színház adott
helyet először a fővárosban a mozgás-
színház produkcióinak, illetve a Műszaki
Egyetem egyik kollégiumában játszott az
Utcaszínház. Így került időben és tér-ben
egymás mellé, s a nézők számára közel
egymás után megtekinthetővé és
átélhetővé a két egymástól rendkívül
sokban különböző, de alkotói alapállá-
sukban mégis rokonságot mutató pro-
dukció.

Az Utcaszínház - jobb híján használom e
megnevezést, hiszen az együttes az utóbbi
években gyakran változtatta a nevét, de
törzsközönsége mégis a legrégibb és a
leghosszabb ideig használt nevükön
ismeri és emlegeti őket sajátos művészi
utat járt be egy évtized alatt. A közvetlen
és nyílt utcai agitációt felváltották a még
mindig szabadtérre készült, de a
munkások életét, munka-helyi
konfliktusait feldolgozó, árnyaltabban
fogalmazó, nagyobb lélegzetű előadások,
majd ez a tematika egyre inkább intimebb
teret és kifejezési esz-közöket követelt
magának, s a produkciók bekerültek a
színháztermekbe. A kifejezőeszközök, a
játékstílus fokozatos megváltozása során
az együttes odáig jutott, hogy a kötött
szöveg, a kötött játékformák
létjogosultságát is megkérdőjelezte.
Jelenleg a kollektív improvizáció
módszerének alkalmazásával
próbálkoznak legutóbbi két pro-
dukciójukban. Míg Az oklahomai természeti

színház című variációs jelenet-sorban még
ragaszkodtak a produkció alapjául
szolgáló Kafka-regény részletéhez - az
előadásról a S Z Í N H Á Z 1983-II .

számában olvasható elemzés , addig a
legutóbbi, szinte címmel is alig ellát-

ható eseménysorukban már csak nyo-
mokban fedezhető fel irodalmi alap-
anyag.

Egy nagy, a közönség által határolt kör
közepén rengeteg kacat, bútor, ház-
tartási eszköz van felhalmozva, körü-
löttük emberek ténferegnek. Egy férfi
utasítására néhányuk egyik helyről a má-
sikra pakolja át a tárgyakat, majd újra és
újra nekirugaszkodnak, hogy a dolgok
átcsoportosításával valami rend ala-
kuljon ki, mígnem a körön belül egy
újabb kört nem alakítanak ki a bútorok-
ból. A kis kör belsejét berendezik, és
előttünk van egy ütött-kopott, egyetlen
helyiségből álló lakás, amelyben a tűz-
helytől a jégszekrényig, a rekamiétól az
ebédlőasztalig, a kávéfőzőtől a tele-
vízióig minden megtalálható. Az eddig
félrehúzódott szereplők közül három -
egy férfi, egy asszony és egy lány -
beköltözik a szoba-konyhába, a nő főzni
kezd, krumplit hámoz, mosogat, takarít,
a férfi alszik, olvas, borotválkozik, teszi
mindennapos megszokott családfői
tevékenységeit, a lány csaknem az egész

előadás alatt angolt tanul, megállás nél-
kül hallatszik a nyelvleckék monoton
hanganyaga. A kis körön kívüli kör-
gyűrűben egy másfajta játék alakul ki.
Egy idő után felismerhetővé válik, hogy
egy kis mozgó platóra helyezett székben
ülő sötét szemüveges ember és az eddigi-
ekben is lázasan tevékenykedő, utasítá-
sokat adó férfi között valamilyen kapcso-
lat van: anélkül, hogy a
feketeszemüveges ténylegesen
beleszólna az események menetébe,
valamiképpen befolyásolja vagy
befolyásolni akarja a történést, az ő
tetszését vagy nemtetszését lesi az
organizátor; a kettejük viszonya ahhoz
hasonlít, amilyennek egy rendező és
asszisztense közötti kapcsolatot ismerni
vélünk. Az asszisztens láthatóan vala-
milyen feladatra készíti fel a körgyűrű-
ben létező, szerepet tanuló, lézengő,
szeretkező, a munka alól kibúvó, lő-
gyakorlatot végző, egymást kergető
személyeket. Miközben békésen és
eseménytelenül, egyhangú unalomban és
szótlanul zajlik a család teljesen natu-
ralisztikus élete a kis körben, egyre

Jelenet az Utcaszínház előadásából



zaklatottabb az irányított improvizáció-ra
épülő játék a körgyűrűben. Amikor
elkészül a vacsora, a családdal együtt az
eddig a körgyűrűben mozgó szereplők is
asztalhoz ülnek. A két társaság között
egyre elviselhetetlenebbé válik a feszült-
ség, s négy-öt órás előadás végén a fel-
izgatott körgyűrűbeliek lelövik a család
tagjait.

Az előadás természetesen értelmezhető,
ám az eseménysorból leegyszerűsíthető
mondandó, illetve alaphelyzet köz-
helyszerű, tehát nem itt kell keresni a
produkció értékeit. A játéktéren nem
történnek nagy események, a körgyűrű-
ben és a kis körben zajló akciók talál-
kozása, a rétegek egymásra vonatkoz-
tathatósága, a közöttük kialakuló feszült-
ség irányultsága esetleges, a néző nyu-
godtan kimehet a büfébe, beszélgethet,
negyed- vagy fél órára kikapcsolódhat
anélkül, hogy elveszítené a történések
fonalát. A produkció érdekessége tehát
nem az előadásszerűségben rejlik, ha-
nem a résztvevők jelenlétének minősé-
gében, intenzitásában, a részletek pontos-
ságában, a tárgyak és az emberek termé-
szetes viszonyában. A szereplők játék-
beli létezését számos körülmény szabja
meg; például az, hogy az asszony aznap
estére éppen mit főz, meghatározza mun-
kálatainak sorát, ugyanakkor - akár az
életben - cselekedeteit, viselkedését be-
folyásolja a környezete, a másik ember

létezése, amely ugyanolyan monotóniá-
ban testesül meg, mint az övé, ám az imp-
rovizáció természetéből adódóan mégis
kiszámíthatatlanul, s ezáltal a három sze-
replő közötti viszony mindvégig élő,
igaz, minden hamis és mesterkélt esz-
köztől mentes. Olyan a viselkedésük,
mintha egy dokumentumfilmben látnánk
őket, de csak ebben a közegben érződik
igazán a pillanat szülte gesztusok, reak-
ciók igazsága, az improvizációban is
jelenlevő sűrítés ereje. A külső körben
folyó játék sajátosságát az adja, hogy ott
a szereplők mozgását, cselekedeteit, ma-
gatartását egy külső erő szabja meg: az
asszisztens határozza meg, mikor mit kell
csinálniuk, azt azonban rájuk bízza, hogy
utasításait hogyan hajtják végre. Ha
viszont nincs megelégedve egy-egy
megoldással, újabb instrukciót ad - akár a
színházban vagy a filmnél -, és újra meg
újra elvégezteti a feladatot. Két-féle
improvizációs technika, kétféle szín-házi
jelenlét ütközik tehát egymással, s ebből
adódik a drámai értelemben is vett
feszültség a rendkívül hosszú elő-
adásban. A játéktérben zajló események
esetlegessége, a játszók egy részének gya-
korlatlansága, a nem kellően végiggon-
dolt alaphelyzet, a rendkívül lassan ala-
kuló cselekmény miatt hagyományos
értelemben vett előadás nem születik, ám
rendkívül fontos és erőteljes részértékek
születnek. A produkció olyan

színházi attitűdöt hordoz, amelynek ér-
telmében az együttes száműzni próbál
mindenfajta teatralitást a játékból, és
igyekszik megszüntetni a hagyományos
színházi beidegződéseket, ezáltal nyitott
néző-játékos viszony kialakítására tesz
kísérletet.

Malgot István együttese mint a kecskeméti
színház mozgásszínház tagozata két
előadással mutatkozott be. Az Egy
magányos nagy lélek fejlődése avagy
Rosszcsirkeff Mária emlékiratai avagy szerelmi
románc a cári időkből című zenés groteszk
játék alapanyagát Stephen Leacock ha-
sonló című művéből a rendező alkalmazta
színpadra, a Vetületek című „pro-fán játék
egy képzeletbeli panoptikum kellékeire és
eleven emberi testekre" pedig közös
alkotás.

A jelenlegi csoport őse, az Orfeo
bábegyüttes már olyan kifejezési mód-dal
kísérletezett, amely legalább annyira volt
mozgásszínházi, mint bábszínházi eredetű
és jellegű. A groteszk, félelmetes
maszkokat-bábokat különböző tech-
nikákkal mozgatták, s gyakori volt az,
hogy a fekete ruhás színész arca, keze
ugyanolyan értékű színházi eszköz, jel
volt, mint az élettelen báb, egyszóval
stiláris és technikai eklektika jellemezte
akkori munkáikat. Később, a Népszín-ház
tagozataként az Előadás előtt című
produkciójuk mellett elsősorban gyere-
keknek készítettek előadásokat. Ezekben a
műsorokban folytatták az amatőr ko-
rukban megtalált stílusuk kifejlesztését, s
hol a bábos, hol a mozgásszínházi jelleg
dominált előadásaikban. A színpadon mint
fekete dobozban játszott, mozgott,
mozgatott produkciók többnyire fé-
lelmeket, szorongásokat váltottak ki a
nézőkből - emiatt időnként el is marasz-
talták a szülők a színházat -, ám éppen
azzal, hogy ezeket az érzéseket a gyere-
kek és a felnőttek átélhették, a maguk
hasonló érzéseit vetíthették ki az előadás-
ra, s ezáltal azok felszabadító, katartikus
hatást keltettek.

Az együttes jelenlegi két előadása nem
különbözik alapvetően az előzőektől, ám
most technikailag és művészileg minden
eddiginél pontosabbak és kidol-
gozottabbak a produkciók, s ezért mi-
nőségileg is mások lettek. A Rosszcsirkeff
Mária már eredetileg is paródia, Leacock a
XIX. századi nagy orosz regényirodalom
jellegzetességeit eltúlozva, már-már
abszurd jellegű paródiát írt. Ezt Karinthy
Frigyes úgy fordította le, hogy a paródia
paródiáját is érzé-

Koltai Judit (Rosszcsirkeff Mária) és Juhász Anikó (Alex) a Leacock-előadásban



keltette. Ezt a többszörös áttételekkel
rendelkező irodalmi paródiát fogalmazta
színpadra Malgot István. Az eredeti mű-
ben a főhősnő egyes szám első személyben
meséli el nagy és végzetes szerelmének
történetét. Malgot megkettőzi a
főszereplőt: Koltai Judit az eseményekre
rácsodálkozó, az összefüggéseket fel nem
ismerő énjét, Balázs Mária pedig a
cselekményben aktívan részt vevő, azt
átélő énjét játssza. A két én szét-választása
persze nem ilyen merev, a két játékos
funkciója hol elválik, hol felcserélődik, hol
összemosódik. A figurák fehérre festett
arccal, szögletes, túlzó mozdulatokkal
játszanak, mozgásuk a némafilmes idők
érzelmeket, indulatokat túlzó színészeiét
idézi, s ahogy ma már azokban a filmekben
egy kicsit komikusnak érezzük a játékot,
úgy ez a mozgásrendszer önmagában is
parodisztikus. A főszereplő figurájának
megkettőzése, az, hogy a két alak egyszer
ugyanazt, másszor pedig ellentétes tar-
talmakat és érzelmeket hordoz, hogy né-ha
felcserélhetők, néha meg ellenfelek, furcsa
fénytörést ad a történetnek: egy-szerre
élhetjük át a lány vágyképeit, élet-
szituációit és mindezek véleményezését.

A főszereplőt körülvevő figurák pa-
noptikumiak, ruházatuk, mozgásuk,
maszkjuk félelmetesen groteszk. Olyan az
előadás, mintha szorongásos és vágykiélő
legmélyebb énünket felszabadító álomké-
pek jelennének meg a néző előtt. A halá-
losan komolyan vett játékban felerősödnek
és az irodalmi közegből színháziba
transzponálódnak a történet groteszk és
parodisztikus vonásai. Miközben
megmarad a Leacock-Karinthy-paródiák
lényege, újabb gunyoros vonásokkal
gazdagodik is. Ehhez még egy
parodisztikus réteg járul, a zenéé, amelyet
Koltay Gergely főleg közismert orosz
dalokból állított össze, s amelyet Bárdos
Agnes és Nagy Feró hallatlanul
sokszínűen, mindig az adott szituáció-nak
megfelelő hangulatban, hol a jelenetek
felszínességét, giccsességét fokozva, hol
azokat ellenpontozva énekel, ad elő. Igazi
látványszínház ez az előadás, amely-ben
egy-egy mozdulat, egy-egy kép rend-kívül
sokat képes elárulni az emberről és az
emberek közötti kapcsolatokról.

Ugyanazok a mozgáselemek, téralak-
zatok, világítási effektusok, jelmezjelzések
láthatók a Vetületek című produkcióban,
mint az előző előadásban, ám itt a
szereplők nem maszkot, hanem festett
álarcot viselnek. Az emberi kap-
csolatokról, a kapcsolatkialakítás nehéz-
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nista szakmai felkészültség világosan
megfogalmazott gondolatokkal párosul, az
artisztikum - amely nem azonos a l'art pour
l'art szépséggel, mert a rút, a taszító, a
félelmetes és a groteszk elemek túlsúlyából
bomlik ki a szépség - szilárd
világszemléletet közvetít.

Bár az előadások valamivel hosszabbak
annál, mint amit a közölni kívánt gon-
dolatok indokolnának, a játékeszközök
helyenként öncélúak vagy túlzsúfoltak,
egészében mindkét produkció egyedülálló a
mai magyar színházi életben. S az, hogy
végre olyan szerény, de az eddigieknél
mégis sokszorta sokrétűbb és normális
munka- és életfeltételeket biztosító
hivatásos színházi kereteket és működési
körülményeket talált az együttes, mint amit
a kecskeméti Katona József Színház nyújt
számukra, azt is jelenti, hogy produkcióikat
már nem csupán a munkásságukat eddig is
figyelemmel kísérő szűk közönségréteg
ismerheti meg, hanem művészetük
ténylegesen része lehet a magyar színházi
köztudatnak. Sőt megtették az első
lépéseket afelé, hogy határainkon kívül is
ismertté válja-nak (Jugoszláviában
vendégszerepeltek, s más külföldi
meghívásuk is van), s ez-által hírt adjanak a
hazai kísérleti szín-házi törekvések egy
sajátos és külföldön is érthető fajtájáról.

ségeiről szól ez a profán játék, amelyben
azonban jóval kevesebb a komikus,
groteszk elem, mint a Rosszcsirkeffben.
Ezúttal nincs egyenes vonalú története
sem az előadásnak, a cselekménynél
fontosabbá válnak a viszonylatok, az el-
fojtott és felszabadított érzelmek kive-
tülései. A szereplőkön saját arcuk voná-
sait felnagyító torzító maszkok vannak, s
a mozdulatlan, élettelen maszkok és a
dinamikus és kifejező mozdulatok között
különös ellentét, feszültség jön létre. A
hálók, amelyekbe belegabalyodnak a
szereplők, a levegőben lebegni látszó
fehér maszkok, egy fogas, amelyről zsi-
nórok vezetnek a játszókhoz, s e zsi-
norokon keresztül, mint valami élettelen
erő tartja fogva az élőket, a tüllök,
amelyek áttetszőségük ellenére is
átszakíthatatlanok ezek szabják meg az
előadás képi világát. Az olykor
elgondolkodtatóan szomorú, olykor
megrázóan tragikus mozgásszínházi
előadást Selmeczi György kitűnő
muzsikája ellenpontozza. Ez a kíséret, a
hallatlanul sokszínű, a variációk, a zenei
humor, a persziflázs eszközeivel élő
idézet-zene különös közegbe helyezi a
látványt.

Malgot István és együttese olyan szín-
házi kifejező nyelvet dolgozott ki, amely
az elvont, absztrakt tartalmakat is köz-
érthetővé teszi. A tökéletes - professzio-


