
kább a rendező számlájára írandó. Csá-
kányi Eszter sokkal jelentősebb, mint
csöppnyi szerepe a rendőr feleségeként,
Bezerédy Zoltán egy-két remek mozdu-
lata mellett sokat parodizál, és még töb-
bet kiabál. Visszafelé gombolyítva hi-
telesebbnek látszik már Jordán Tamás
bágyadtsága az első jelenetben, de így
sem elfogadható, mert magára hagyja a
foglyot a legfontosabb résznél. Lukáts
Andor hibátlan. Ellenállhatatlan az első
felvonásban, a tábornok hadsegédjeként,
hűvösen fölényes, és félelmetes a har-
madikban. Olyan figurát alkot, amellyel
Mrozek is, Gothár is meg lehet elégedve.

Kétszeresen jellemző a befejezés az
egész előadásra. A rendőrök kölcsönös
letartóztatása igen hangsúlyos a végén,
de csak a darabban. A színpad egy nagy
kapkodás, jelentős mondatok sorra ki-
húzva, kabarévá silányul a vége. Ugyan-
akkor az egyensúly itt végleg kibillenni
látszik, képletesen és a valóságban is.
Meginog a színpad, előre-hátra csuklik,

attól függően, hogy itt vagy ott lépnek rá
erősebben. Nem kell magyarázni, ilyen
ez a világ. Semmi sem biztos, de minden
lehetséges.

Slawomir Mrozek: Rendőrség (Pesti Színház)

Fordította: Kerényi Grácia. Díszlet: Szlávik
István. Jelmez: Jánoskút i Márta. A rendező
munkatársa: Rozsnyik László. Rendező: Ka-
pás Dezső .

Szereplők: Szilágyi Tibor, Cserna Antal .
Szombathy Gyula. Kovács Nóra, Reviczky
Gábor, Leisen Antal.

Slawomir Mrozek: Rendőrség (kaposvári Csiky
Gergely Szirtház)

A jelmezeket és a díszletet Cselényi Nóra,
Kondákor Tamás. Gothár Péter tervezte. Zene:
Kamondy Ágnes. Segédrendező: Mohácsi Já-
nos. Rendező: Gothár Péter.

Szereplők: Jordán Tamás, Lukáts Andor,
Koltai Róbert, Csákányi Eszter, Bezerédy
Zoltán, Karácsony Tamás.

NÁNAY ISTVÁN

Hanyatlás vagy erőgyűjtés?

Mozgásszínházi találkozó a Szkénében

Az ötödik nemzetközi mozgásszínházi
találkozó elmaradt attól a felfokozott
várakozástól, amely az előző négy talál-
kozó alapján, illetve a vendégszereplő
együttesek ismeretében jogosan kiala-
kult. Nem az átlagszínvonal volt gyen-
gébb, hanem egyrészt hiányoztak a fesz-
tivál arculatát meghatározó kiemelkedő
élmények, másrészt azok az együttesek,
amelyektől ez az élmény régebbi pro-
dukcióik alapján elvárható lett volna,
most fáradtabban szerepeltek.

A találkozón - amelyet a Budapesti
Műszaki Egyetemen az MTA-SOROS
Alapítvány, a Francia Kultúrintézet, a
Kortárs Művészeti Fórum és az ÁISH
támogatásával hagyományosan a Szkéné
Színház rendezett - nyolc együttes vett
részt. Az előadások jó része a befelé for-
dulásról, de a gondolattalanságról, az
öncélú megoldások kereséséről, a
közhelyességről is tanúskodott.

A lengyelországi Koszalin Műszaki Egye-
temének hallgatóiból alakult a Teatr Blik,
amely Vidám titok című előadásában
Franz Kafka. Lewis Caroll s mások művei
alapján egy férfi életútját, az ember
elidegenedésének folyamatát akarta
ábrázolni. A kilenctételes mű azonban
sem gondolatilag, sem formailag nem
hozott semmi újat, hiába kerestük műso-
rukban Kafka szellemét, Caroll szürrea-
lizmusát, csak banális helyzetek közhe-
lyes megfogalmazását kaptuk a férfi-nő
kapcsolatról, a többség és az egyén viszo-
nyáról, a kisember kiszolgáltatottságáról.

Az eredeti gondolat hiánya jellemezte a
Bonnban működő Die Raben együttes
Játék félelem ellen című darabját is, de
ennek az előzővel ellentétben a technikai
kivitele igen jó színvonalú volt. A színtér
jobb elülső sarkában végtelen lassan
kivedlik egy bogárpáncélból A férfi. Egy
alagútszerű folyosón vánszorog végig,
miközben a színésznek nemcsak a lassú
mozdulatait látjuk, hanem felnagyított
árnyát is, így minden gesztus meg-
kétszereződik. Amikor A férfi hátul eltű-
nik, előjön és helyét keresi a világban Az
asszony, majd egy padnál találkozik a két
ember, de nem tudnak egymással mit kez-

Csákányi Eszter (Az őrmester felesége) és Jordán Tamás (Rendőrfelügyelő) a Rendőrségben
(Csiky Gergely Színház) (Fábián József felvételei)



deni, minden közeledési kísérletük ku-
darcba fúl. Külső fény- és hangeffektus
szétrebbenti őket, de aztán óriási zsá-
kokba zártan begurulnak a színre. Az
előadás legjobb, leghatásosabb része az
a zsákokban eljátszott páros jelenet,
amelyben az amorf alakzatok az egymás
méregetésétől az intim kapcsolatokig,
majd az egymástól való elidegenedésig,
félelemig jutnak el.

Két előadásban is kombinálták az em-
beri test játékát a fények, a film, a vetítés
lehetőségeivel. A nyugat-berlini Central
Park Produktion Riválisok című előadá-
sában a tánc és a sport eltérő mozgásvilá-
gának szintézisére tettek kísérletet, s
mindezt filmre vett elvont ábrák vetíté-
sével ellenpontozták, illetve filmképek-
kel teremtették meg a szituációk virtuális
terét. Két nő mutatta be az etűdöket,

amelyek az elvont mozdulatoktól a konk-
rét, futóversenyre vagy víz alatti gyakor-
latokra asszociáló mozdulatsorokig igen
széles mozgáskaraktereket fogtak át. A
produkció szép, de teljesen érdektelen
volt.

A Grifteater Amszterdamban dolgozik,
és olyan sajátos vizuális színházzá
fejlődött, amelyben a pantomim, a zene, a
fény, a hang és a képzőművészeti elemek
egyenrangú alkotóelemei a produk-
cióknak. Két sok szempontból egymásra
rímelő darabot játszottak egy műsorban:
a Piccadilly Circus egy pantomimszám
kialakulásának történetét mutatja be az
ötlettől a kész produkcióig, az Aureool
Vitriool viszont egy párizsi bolyongás ese-
ményeit, a fiatalok egymást keresését
jeleníti meg. Az elsőben a négyzetekre
osztott alapterületen két fiatalember kö-
zött az határozta meg kapcsolatuk alaku-
lását, hogy mozgásukat a hol itt, hol ott,
hol egyszerre több helyen is felgyulladó s
mindig csak egy négyzetet megvilágító
lámpák fénykúpjai szabdalták szét, törték
meg a teret, illetve a háttérre vetített film
segítségével hol kitágult, hol össze-
szűkült ez a tér. A két színész mozgásmű-
vészete a táncból és a pantomimból egy-
aránt építkezik, de igazából egy különös
„privát" mozgásnyelvet dolgoztak ki. A
második darab kevésbé volt elvont, kö-
vethető történet bontakozott ki a mozgá-
sokból, amit a szellemes kellékek és a
filmvetítés is segített.

Jelenet a Compagnie du Hasard Acco kapujánál című előadásából

Nagy várakozás előzte meg a mozgás-
színházi találkozók visszatérő együttesé-
nek, a belgrádi Teatar Levónak a bemu-
tatóját. Az Orpheusz és Euridiké egy sok-
nemzetiségű happeningszerűség volt. A
Műegyetem auláját teleszórták szalmával,
s ebben a „paraszti" közegben játszották
el a mitológiai történet nyomán készült
előadásukat, amelyben azonban csak
nyomokban ismerhetett rá a néző az
eredeti mítoszra. Az előadás ideje alatt a
nézőtérrel szemben lévő lépcsőn kitartóan
görgetett fel egy mindig vissza-
visszaguruló óriási fakereket egy
félmeztelen, modern Sziszüphosz, de
amikor valami érdekes történt a színen,
akkor a falnak támasztotta terhét, és leült
bámészkodni - ez az epizód az egész
előadás alkotói attitűdjét is kifejezte. A
történet elején két kisgyerek magyarul,
mintha gyerek-kiszámolóst vagy
mondókát kántálnának, úgy idézte fel a
szerelmesek egymásra találását és szerelmi
esküjét. A felnőtt Orpheusz és Euridiké
viszont alig találkozott

Zsákemberek tánca - az NSZK-beli Die Raben előadása



a darab során egymással. A főszereplő az
alvilág ura, s ennek megfelelően maga az
alvilág lett, amelynek szerbül, magyarul,
németül, angolul beszélő „foglyai" egy-
aránt voltak. Az előadás nagy részében
nem volt akció, szituáció, az úgynevezett
archetípusok persziflálásának lehetett ta-
núja a közönség. Nem tagadható, hogy bi-
zonyos részek igen szórakoztatóak voltak,
de az egész bizony blöffnek tűnt. Nem volt
ez semmilyen szempontból sem mozgás-
színházi produkció, viszont olyan komé-
diás őserő sugárzott az előadásból, amely a
találkozó legtöbb bemutatójának hidegsé-
gével, kiszámítottságával, spleenességével
szemben mindenképpen figyelemre mél-
tóvá tette Milan D. Vukotié írói és rende-
zői munkáját, a társulat komédiázását.

Be kell vallanom, hogy fogalmam sincs,
miről szólt pontosan a francia Compagnie
du Hasard előadása, mégis lebilincselő
látványszínházi produkció volt. Az Acco
kapujánál című darabról az együttes ezt
írta: „Szél sodorja a világ zenéjét,
képzeletbeli hagyományok táncait, ruháit.
Görög, jugoszláv, lengyel témákat hord,
jiddis, bolgár, afrikai dalokat ad a színé-
szek szájába. Fúj a szél Afrika, Ázsia és
Európa felől - felöltözteti a dalokat,
berendezi a teret körülöttük. A hősök
Lengyelországot elhagyva a jeruzsálemi
Acco kapujához vonulnak."

A néző egy szerelmi háromszög-törté-
net keretében varázslatos világba került,
amelyben természetes, hogy egy sátorban
kövér, arab kinézésű és ruházatú férfi az
egész előadás ideje alatt csak ül és pipázik,
hogy egy liba ugyanolyan termé-
szetességel „játszik", mint az emberek,
hogy a magasból kukorica hull egy zsák-
ból, amely ellensúlya egy hintaszerű, kü-
lönös ülőkének, s ezáltal emelkedik fel az
egyik szereplő, hogy hordszéken különös,
pöfögő masinát hoznak be autó helyett,
hogy a férfi főszereplő bravúros
mutatványokat végez különféle és kü-
lönböző nagyságú hordókkal és hordók-
ban, hogy gyönyörű dalok szólnak, hogy
különös, érthetetlen, lengyel, jiddis s
egyéb nyelvek hangzását vegyítő szöve-
get mondanak a színészek, hogy csodála-
tos ruhákban játszanak, hogy két férfi
egészen magas színvonalú hangszeres
tudással dzsesszes, folklorikus hangzás-
világú klarinétmuzsikát szolgáltat... Ké-
pek, hangulatok, színek maradtak meg
bennem - s ez az elszürkült színházi vilá-
gunkban nem kevés.

Két együttes fémjelezhette volna a fesz-
tivált, de mindegyik némi csalódást oko-
zott. A brnói Divadlo na Provazku régi
ismerőse a műegyetemi közönségnek,
kitűnő előadásaikat láthattuk (Commedia
dell'arte, Kispolgári nász, Pas de deux),
de a most játszott Ballett Macabre min-
den részeredménye ellenére is kidolgo-
zatlannak tűnt. Az Hommage á B. B recht

alcímű produkció tizenegy képből, de
lényegében négy élesen szétváló részből
áll. Az első fergeteges balettprodukció,
amelyet egy kétbalkezes „civil" közbelé-
pése fokozatosan szétzilál, ennek követ-
keztében az egész színpad anarchiába
fúl. A második rész egy nehezen követ-
hető hatalmi harc, amely csak fokozza a
színpadi zűrzavart, de átvezet egy brechti
ihletésű történetbe - az Állítsátok meg
Arturo Uit! szabad feldolgozását látjuk.

A befejezéskor a szereplők félig még
szerepükben, félig már magánember-
ként vonulnak ki a színre, és szomorúan,
uzsonnájukat majszolva nézik a közön-
séget, amely a látottak alapján zavartan
próbál a színészek szemébe nézni. Míg
az első két résznek sem egymáshoz, sem
a harmadik részhez nincs sok köze, s így
fölöslegesnek is tűnik, a harmadik és

negyedik rész pontosan végiggondolt és
kitűnően megvalósított parabola. A dik-
tátorrá válás, a hatalomért folyó perma-
nens és szennyes harc, a tömeg manipu-
lálása, kihasználása, butítása, a választási
komédiák, a nép bátortalan lázongása s
annak mindenáron való és kíméletlen
elfojtása általános érvénnyel jelenik meg
a csehek előadásában. A dramaturgiai-
lag túlzsúfolt darabot meglehetősen he-
terogén társulat mutatta be, bravúros

Piccadilly Circus - a Grifteater előadásában (Magyarossy Zoltán felvételei)



négyszemközt

színészi teljesítmények mellett megol-
datlan figuraformálásra is akadt példa. Az
írói anyag, a rendezés és a színészi játék
egyenetlensége miatt érezhetett né-mi
csalódást a Divadlo na Provazkut kedvelő
és nagyra tartó néző, ugyanakkor
előadásuk közép-európai értelemben vett
társadalmi töltése miatta találkozó egyik
legfontosabb és legjelentősebb eseménye
volt.

Számunkra kevésbé átélhető módon
politizált a világhírű amerikai Bread and
Puppet Theatre, amely néhány nappal a
fesztivál után, de annak keretében lépett
fel. Az együttes fennállásának negyed-
százada alatt a világszínházi fejlődés egyik
meghatározó tényezője volt. Különös
óriásbábjaikkal előadott népszínházi pro-
dukcióik mindig valami aktuális nagy-
politikai vagy csupán helyi jellegű konf-
liktushoz kapcsolódtak. Utcán és sátor-
ban, farmon és színházban egyaránt ját-
szanak, s nemcsak produkcióikkal, de
egész életükkel, a maguk sütötte kenyér
felosztásával is a békéért, az igazság-
talanságok felszámolásáért küzdöttek a
maguk szelíden és naivan erőszakos
módján.

A tűzoltó élete és halála aligha tartozik
az együttes legjobb produkciói közé; még
akkor sem, ha a hírek szerint ez a műso-
ruk a nicaraguai forradalom támogatására
készült, s ha tudjuk - mert az előjátékban
elmondják, eljátsszák -, hogy előadásukat
az amerikai alkotmány őse, az irokéz
indiánok ősi „alkotmánya" inspirálta.

A produkció egy tűzoltó életét követi
végig megszületésétől a szegényes élet-
körülmények közötti felnövekedésén, a
mindig feltámadó tűzzel való küzdelmén
át a haláláig. A sok apró epizódra széteső
előadást egy kezdetleges bábszínpadon és
egy nagy előszínpadon játsszák. A báb-
színpadon elevenednek meg a tűzoltót
körülvevő tárgyak (kukák, bútorok stb.),
illetve személyek. Óriási, szomorú arcki-
fejezésű, groteszk, sötétbarna fejek és
ugyanilyen színű és méretű kezek emel-
kednek a magasba, a bábok teste egy
fehér lepel. A tűz egy roppant nagy vörös
textília, amelyet láthatóan és leplezet-
lenül a szereplők mozgatnak. Minden
epizód csupán egyetlen gondolat, érzés
vagy konkrét esemény (éhség, alvás,
fájdalom, ébredés stb.) megjelenítésére
szolgál, így az előadás meglehetősen di-
daktikusnak hat. Az epizódok között az
együttes vezetője, rendezője, lelke, Peter
Schumann, illetve egyik vagy másik szí

nésze különböző hangszereken össze-
kötő zenét játszik, és bekonferálja a kö-
vetkező képet. Időnként belép a jele-
netbe, és segít az animátoroknak, vagy
magyaráz valamit, mintha nem is egy
kész produkció reprodukálása lenne, ha-
nem egy baráti összejövetel. Éttől a szín-
házi jelleg ugyan csökken, de egészen
különös intim és baráti együttlét, közös-
ségi hangulat alakul ki. A dramaturgia
kifejezetten epikus, illusztratív építke-
zésű, ennek megfelelően nincs drámai ív,
összütközés. Így is kiderült azonban, hogy
kitűnő bábokat készítenek szinte a sem-
miből, hogy minden színész minden figu-
rát képes megjeleníteni, hogy a maszkos
játékot kitűnően értik és tudják. De abból
az eredetiségből, társadalmi és művészi
erőből, amely elsősorban az amerikai
működésüket jellemzi, az eltérő kulturális
közegből adódóan ezúttal kevesebbet
érezhettünk meg. Persze ehhez az is hoz-
zájárul, hogy az együttes hatása hama-
rabb érkezett meg hozzánk, mint maga az
eredeti, a Bread and Puppet együttes
(gondoljunk csak Malgot István együtte-
sére, amelyre nyilvánvalóan erősen hatott
az amerikai társulat, persze nem a
közvetlen átvétel szintjén).

Vásári, népszínházi profiljukról érzék-
letesebb képet kaphatott az, aki találko-
zott a csoporttal a Váci utcában és a
Vörösmarty téren, ahol Schumann két-
méteres falábakon sétált, bolondozott, a
többiek pedig remek zenét szolgáltattak
és táncoltak, majd egy vásári mutogatós
játékot adtak elő a lábról, amely mindent
és mindenkit el akar tiporni, de a társulat
felszólítására a játékosok és a nézők kórus-
ban bizonygatták: nem hagyják magukat.

A fesztivál viszonylagosan alacsonyabb
színvonala sem változtat azon a véle-
ményemen, hogy a mozgásszínházi talál-
kozó fontos és egyedülálló színházi ese-
mény. Lehet, hogy a körülmények - pél-
dául nem mindig az jön, akit a szervezők
leginkább szeretnének meghívni, hanem
azok, akik a számba jöhető jelöltek közül
meg tudják fizetni az útiköltséget - ked-
vezőtlen összjátéka folytán nyújtottak a
meghívott együttesek ezúttal bágyadtabb
teljesítményt, de az is lehet, hogy a
mozgásszínházi műfajban következett be
stagnálás. Hogy melyik feltételezés
hordoz több igazságot, hogy hanyatlás
vagy erőgyűjtés időszakát éli-e jelenleg a
mozgásszínház szerte a világon, arra a
következő találkozók adhatnak majd
választ.

SZŰCS KATALIN

Eger - lehetőség

Beszélgetés Gali Lászlóval
és Balogh Tiborral

- Nem a múltról szeretnék beszélgetni,
hanem a jövőről. Debrecenben ön először
lemondott az igazgatói posztról, és úgy
tűnt, hogy marad főrendező. Aztán Eger-
ben mégis megpályázta a direktori széket.
Ezek szerint nem az igazgatói munkából
volt elege, hiszen ugyanezt a tisztet vállalta
egy új színházban.

Gali László, igazgató-főrendező: Meg-
fogadtam, hogy nem fogok a múltamról
beszélni, mert elég közel állta szívemhez
mindaz, ami Debrecenben volt. Nagyon
sok érték, nagyon sok siker, nagyon sok
munka, a színház rekonstrukciója, egy
társulat kiépítése, mindaz, amit sikerült
ott elérnünk. És tulajdonképpen a döntés
nem így fogalmazódott meg, hogy az
igazgatásból lett elegem. Azt hiszem, az
igazgatásból mindig mindenkinek elege
van. Már abban a pillanatban, amikor
hozzáfog színházat teremteni. Igazga-
táson most az összes gazdasági, műszaki,
szervezési, menedzselési, fejlesztési
teendőket együttesen értem. Nem ez az az
öröm, amiért elsősorban az emberek el
szokták vállalni ezt a tisztet. Én sem ezért
vállalom. Bizonyos dolgok természetesen
kikerülhetetlenül ebbe a felelősségbe
tartoznak, és ezek alól nem lehet kibújni,
hogyha az ember egy szín-házat akar
megformálni, ha azt akarja, hogy valami
köze legyen az egészhez. Én úgy tartottam
becsületesnek, hogy mi-után két
funkcióm volt, igazgató és fő-rendező, az
elszakadás két etapban történjen meg. Az
elsődleges kérdés ilyen helyzetben
minden esetben az, hogy igazgatót kell
keresni. Én nemcsak addig vittem a
színház főrendezését, amíg hivatalosan
ide nem kerültem Égerbe, hanem sikerült
tisztességgel úgy előkészítenem a soron
következő debreceni évadot, hogy
lényegében távozásom után nyolc hónapig
nem volt a színháznak vezetése, de az álta-
lam megvalósított szereposztások szerint
dolgozott a társulat, és lényegében az évad
márciusig lement ezzel az előkészített-
séggel. Ezt én így tartottam tisztességes-
nek. Olyan emberek maradtak ott, akik-
kel nyolc évig együtt dolgoztam. Nyil-
vánvaló, hogy értük is felelősséget érez-
tem. Már régen itt igazgattam, szervez-
tem a színházat, de még mindig vissza-


