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Státusváltás

Beszélgetés Katona Imrével

Az Universitas Együttes az elmúlt csaknem
negyedszázad alatt a magyar színházi
változások egyik elindítója, erjesztője,
továbbfolytatója volt. Működésének első
tíz évében - néhány más egyetemi és
amatőrszínházi csoport-hoz hasonlóan -
műsorpolitikájában és stílusában
gyökeresen újat hozott a magyar színházi
életbe. Klasszikus és modern drámák
ősbemutatói nak sora jelzi, hogy olyan
drámairodalmi korokra és szerzőkre hívta
fel az együttes a fi gyelmet, amelyek
hiányoztak az akkori
hivatásos színházi életből, s akár
Shakespeare vagy Aiszkhülosz, akár Genet,
Borchert vagy Brecht, akár Csokonai vagy
Pilinszky János darabját mutatták be,
minden előadásuk sajátos, a művek
világából és a kísérletező szín-házi
attitűdből egyaránt következő forma- és
stílusvilágban szólalt meg.

A hetvenes évek első felében hosszan
elhúzódó válságot élt át az együttes, a
társulat kicserélődött, az addigi sikerek
kovácsai különböző okok miatt el-távoztak
az együttes éléről. A folyamatosságot
mindenekelőtt Katona Imre színész-
dramaturg-rendező képviselte, ő alakította
ki azt a társulatot, amely a megváltozott
körülmények között kereste a helyét a
magyar színházi élet-ben.

1977-ben döntő változás következett be
az együttes életében, ugyanis lehetősége
nyílt arra, hogy a Gyulai Vár-színház
műsorához kapcsolódva évente egy-egy
produkciót hivatásos színházi körülmények
között hozzon létre. Ennek a munkának a
során született meg Kosztolányi Dezső: A
Szörny. Madách Imre: A civilizátor. Petőfi
Sándor: Tigris és hiéna, Teleki László:
Kegyenc, Voltaire-Dugonics András:
Zadig,

a
Koffer című utcaszínházi produkció, E. T.
A. Hoffmann: Cinóber, a Misztérium a
szent születésről és Benedek Elek:
Többsincs királyfi című előadásuk. A
gyulai produkciókat természetesen
Budapesten is játszották az Egyetemi
Színpadon és az Eötvös klubbeli
játszóhelyükön, illetve e produkciók
mellett újakat is létrehoztak.

mint például Jose T r i a n a A
gyilkosok
éjszakáját, Michel de Ghelderode:
Escorialját, Pilinszky János Élőképekjét,
Tor Age Bringsvaerd: A hatalmas
színrabló című meséjét vagy Picasso A
telibe viszonzott vágyakozását.

1983-ban újabb változás jött létre az
együttes státusában, a régebbi tagok
Gropius Társulat néven hivatásos kísérleti
színházi csoportot alakítottak -
változatlanul az Egyetemi Színpaddal és a
Gyulai Várszínházzal együttműködve. S
most, 1986. január elsejétől kezdve
ténylegesen hivatásossá vált a csoport, a
Gropius Társulat a Rock Színház tago-
zataként működik tovább.

Ebben a társulat életére nézve sors-
fordító pillanatban beszélgetünk Katona
Imrével az elmúlt néhány év produkcióiról,
az együttes törekvéseiről s terveiről.
 Az Universitas Együttes korábban

rendszeresen vendégszerepelt külföldön.
Fesztiválokon vett részt, és számos értékes
díjat kapott Az utóbbi időben folytatódott-e
a régi „hagyomány", volt-e a társulat
külföldön?
 Az elmúlt néhány évben változatlanul

számon tartották a társulatot kül-földön,
sőt talán azt is mondhatnám. hogy ott
jobban értékelték munkánkat, mint idehaza.
Ezt nem méltatlankodva mondom, hiszen a
közönség itt is érdeklődéssel fogadta
előadásainkat, de az tény, hogy a szakmai
figyelem nem volt olyan élénk, mint a
régebbi idők-ben. Hogy a konkrét kérdésre
válaszol-jak, az együttes járt Palermóban,
Bern-ben, Lyonban, Helsinkiben,
L'Aquilában, Caenben, Sitgesben,
Belgrádban és Nantes-ban. 1981-ben
például mi voltunk az egyetlen amatőrnek
nevezett társulat a sitgesi fesztiválon, ahol
a Zadig, avagy a végzet című Voltaire-
művel mi nyertük a legjobb színrevitelért
járó Cau Furat-díjat, és igen jó kritikákat
kaptunk. Az ottani szereplés
eredményeként hívtak meg bennünket két
évvel később a nantes-i kísérleti színházi
fesztiválra, ahová azóta rend-szeresen
visszajárunk. A Koffer című produkció
egyes részleteit a francia televízió is
felvette. A telibe viszonzott vágyakozás
című előadást már teljes terjedelmében
rögzítették, s tavaly augusztusban
sugározta a jugoszláv televízió. Itthon
televíziós felvételünk még nem volt.

Hogyan fogadta a külföldi közönség a
rendhagyó Koffer-előadást?

- A mostani fesztiválok hűvösebbek,

mértéktartóbbak, mint a régebbiek, a
nyolc-tíz évvel ezelőttiek. Nekünk azonban
szerencsénk volt, mert mindig „elevenben''
az utcán játszottunk. A járókelőkből
alakuló közönség számára is érthető,
asszociációs játék, amelyben rengeteg a
tánc, a kondícióban tartott improvizációs
elem, tréfák, amelyek mindenki számára
érthetők. A cím valami köztes helyzetet,
átmenetiséget jelez, és ez esetben a színház
is a szereplők kofferjaiból kerül elő. Ami a
szöveget illeti, az alig több, mint tíz gépelt
oldal. Ezt az előadást külföldön részben
angolul, részben franciául jatsszuk.

- Tavaly nagy meglepetést keltett hogy
egy olyan művet mutattak be. amelyről

jóformán senki sem tudott. Hogyan akadtak
rá Picasso művére?
 Picasso mindössze két darabot írt: a

Négy kislányt - ami még nincs is lefordítva
- és A telibe viszonzott vágyakozást,
amelyet Tamkó Sirató Károly ültetett át
magyarra. A darabot már régebben
ismertem Tamkó Sirató Károllyal való
kapcsolatom révén, de műfordításkötetében
is olvasható.

- Mikor írta ezt a darabot Picasso?

 1 9 4 7 telén, négy nap alatt, a német
megszállás idején. A darab azt a kérdést
veti fel, hogy ilyen körülmények között
miféle lehetőségei vannak az embernek, a
művésznek. Látlelet arról a fajta emberről,
aki nem politikai lény, pontosabban egy
helyzetről, amelyben az embert kirekesztik
a politikából, és „magáncsőcselékké"

degradálják. Ilyen értelemben nagyon is
politikai dráma ez. A cím ironikus, mert a
darab mindenről szól, csak arról nem, hogy
az emberi vágyak beteljesülhetnek.

 Milyen stílusban irt a festő?
- A darab a kuriózumon túl valódi érték,

a szürrealizmus erőteljes irodalmi
megvalósulása. Párhuzamba hozható
Pilinszky lírai szürrealista dramolettjeivel,
de Picasso látásmódja merőben drámai. A
telibe viszonzott vágyakozás automatikus
szöveg hat felvonásban, alig negyvenöt
percben. Majdnem úgy jöhetett létre, mint
egy automatavers, látszólag logika nélkül.
Itt a hagyományos elemzésnek nincsenek
kilátásai, mert nem állnak készséges
rendbe a formai elemek, és csaponganak az
asszociációk. A. dolgok úgy rendeződnek,
ahogy az ember álmodik. A darab le-
hetséges elemzése az álomfejtéshez ha-
sonlítható.



 Nálunk a színházi szürrealizmusra
nem nagyon van példa .

 A hazai színházi és irodalmi gya-
korlatban mindenképp furcsa ez a mű.
Azért adtunk ki az előadásunkhoz egy
nagyon alapos, dokumentumokkal el-látott
műsorfüzetet.

 A szöveg lorcai, festőin költői.. .
 Nem véletlen, köze van Lorcához. De

még inkább Buńuelhez: azonos a kulturális
háttér, közös a szenvedély, a lázas
szürrealista látásmód. Egyébként azt
hiszem, én is Lorcán át jutottam el
Picassóig, ugyanis az Universitas
Együttesben először éppen egy Lorca-
darabot rendeztem, 1976-ban a Don
Perlimplint.

 Az elmúlt nyáron Gyulán egy
misztériumjátékot mutattak be, amely a
Picasso-darabbal együtt sokáig a társulat
műsorán szerepelt. Hogyan keletkezett az
az előadás?

 A Misztérium a szent születésérőlt
eredeti, két-háromszáz éves erdélyi is-
koladrámák, misztériumjáték-szövegek
nyomán írtam. Kiindulásunk alapja a népi
hagyomány, pontosabban a dramatikus
népszokások néhány erdélyi dokumentuma
volt. Ilyen például a „betlehemi szolgálat"

vagy a „szálláskereső játék", amelyekben
több száz éves misztériumszövegeket lehet
felfedezni. Század eleji kiadásoknak
köszönhetjük, hogy a csíksomlyói iskola
misztérium-játékaiból néhány teljes szöveg
ma is rendelkezésünkre áll. Ezek alapján --
a Fülöp Árpád által közölt négy darab
szövege nyomán - jött létre az Universitas
Együttes több mint tíz évvel ezelőtti Passió
magyar versekben című előadása, melyet
később a Gyulai Várszínház is felújított. E
darabok plebejus szemlélete, népi ihletése
revelációként hatott, s később a várszínházi
Csíksomlyói passió is ugyanebből a
forrásból merített. A Szent születése egy
nem létező misztériumjáték re-
konstrukciója. Életre hívása egy olyan
műnek, amely elveszett, elkallódott vagy
talán meg sem született, de létrejöhetett
volna. Vázlatként egy 1696-ban íródott
iskolai játék summáriumát használtuk fel.

 Az előadás legalább nyolcvan szá-
zaléka zene.

 Felfogható úgy is, mint egy népi
opera. A magyar népzenei gyűjtés gazdag
nyersanyagot kínált. A Magyar Népzene
Tárában több száz oldalnyi dallam található
a karácsonyi ünnep-körből. A próza is
javarészt recitativo,

a liturgikus hangzásoktól a prózai-népi
recitativókig.
 A mai európai színházi gyakorlattól

eléggé távolinak tűnik ez a fajta színház
 Gyökeresen más, ősibb. Talán elemi

teátrális tulajdonságai révén - a távol-keleti
színház és a commedia dell 'arte kínál
analógiákat. Az európai színház az intenzív
teatralitást pusztította el, a naturalista és a
psziciologizáló gyakorlatot juttatva
érvényre. Hogy a színház egyáltalán
életnedveket tudjon szívni, ahhoz az eredeti
népi szövegek termékeny táptalajt
biztosítanak, hiszen itt még a
tizenkilencedik század előtti elemi hatások,
eredeti ősi motívumok maradtak életben. A
népi szín-játszás ugyanis kívül esett a
kultúra intézményes gyakorlatán.
Előadásunk - kétévi kitérő után - azt a
ciklust folytatta tovább, melyet a Gyulai
Várszín-házban A civilizátor, a Tigris és
hiéna s a Kegyenc bemutatása indított el.
Ismét visszanyúltunk a magyar drámai
hagyományok gyökereihez.

 Hogyan dolgoznak, hogyan jönnek
létre előadásaik?
 Teátrális színházat szeretnénk

csinálni, kísérleti színházat, ami elemi
látvány, izgalmas mutatvány és széles
tömegekhez eljut. Tartózkodunk az élet
idegen művészkedéstől. Az előadásokat
folytonos tréning és kreatív kutatómunka
előzi meg. Arra törekszünk, hogy
színészeink mindenhez értsenek, ismerjék a
színházi munka egészét, ugyan-akkor saját
egyéniségük, művészetük organikusan
kibontakozzék.

 Az utóbbi években több gyerekek-nek
szóló darabot is bemutattak. Miért teszik?
 Nagyon fontosnak tartjuk, hogy

azoknak is játsszunk, akiknek talán a
legnagyobb szükségük van rá. Megéri a
fáradságot, mert a gyerekek aktív és
őszinte befogadók. Első gyerekeknek szóló
előadásunk 1983 nyarán Gyulán a Cinóber
volt, amelyet E. T. A Hoffmann A kis
Zakar, akit Cinóber-nek, neveztek című
meséje ihletett. Bohóctréfák vázlataiból,
rögtönzések során alakult dialógusokból áll
a darab. Abban az időben munkáinkban
szinte kizárólag az improvizációt
alkalmaztuk mint felkészülési módszert.
Amikor aztán visszatértünk az írott
művekhez, az abból adódó kötöttség
valósággal megrázkódtatásnak tűnt
számunkra.

A következő gyermekdarabunkat, A
hatalmas színrablót az Egyetemi Szín-

padon mutattuk be. Nem hagyományos
tündérmese ez a norvég szerzőtől származó
darab, hanem a társadalom lényegéről
közvetít bizonyos jelzéseket. A történet egy
magányos bohóc kalandjait meséli el, aki
szembe-száll az ellenséggel, azzal a
szörnyeteggel, aki megfosztja az embereket
a szivárvány színeitől és a daltól.

 A legújabb bemutató: Benedek Elek
Többsincs királyfi.

 Ebben az esetben klasszikus mesét
játszunk. És a történetet nem úgy bontjuk
ki, hogy utánozzuk a valódi világ
külsőségeit, hanem egy sajátos, önálló
színpadi világot hozunk létre. Már a
Színrabló is ennek a törekvésnek adott
teret. A gyerekek számára - akiket teljes
értékű nézőnek tekintünk - a szín-ház
alaptulajdonságait igyekszünk ki-fejezni. A
játék a commedia dell'arte, a
marionettszínház elemeivel frissül fel, és
ismét merít a távol-keleti szín-ház
eszközeiből, legalábbis ami a gesz-tusok
létrejöttének koncentráltságát illeti. Pontos
snittjeivel az előadás meg-valósulása a
rajzfilmalkotás folyamatához áll a
legközelebb. Sőt ritmusbeli partitúrája is
van, mint bármelyik klasszikus keleti
színjátéknak. Az akciók ritmusképletét
háttérhangzások tartják össze. A játék
üzenete Többsincs királyfi személyén
keresztül fogalmazódik meg. Ő mint
mesebeli hős, az emberi erkölcs metafórája.
Benne az etikus ember jelenik meg, aki sok
megpróbáltatás után a mesében eléri a célt.

- Most mintha a társulat a valóságban is
célhoz érkezett v o ln a . . .

 A helyzetünk lényegében változott
meg. Jobb feltételek szerint és
professzionális rendszerességgel
dolgozhatunk. Ám úgy tűnik, ez nem a cél,
ez csak a kezdet. Az elmúlt hat-nyolc év
tapasztalatai és tréningmunkája egy
nagyobb igényű program körvonalait
bontották ki, de elmélyülni és ezt a
programot megvalósítani csak ezután lesz
lehetőségünk.
 Jelenleg mi a Gropius Társulat tu-

lajdonképpeni státusa?
 A Grópius Társulat a Rock Szín-ház

gyermekszínházi és stúdiótagozata, tehát az
intézmény egységén belül ön-álló és
önellátó egység. Önálló olyan értelemben,
hogy tevékenységét szuverén tagozatként
végzi, a számára ki-alakított koncepció
jegyében. S önellátó is, amennyiben
mindennapos munkáját autonóm
műhelyként, külső segítség nélkül látja el.


