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SÁNDOR L. ISTVÁN
étezünk még - demonstrálta a szeml
megrendezése. Vannak mé
társulatok, születnek előadások
létezik a hivatásos mellett másfajt
színház is. Maguk az elő-adáso
azonban inkább kérdéseket vetet-

fel: valóban valamifajta színházi alternatív
nlétét bizonyította a fesztivál? Egyáltalán be
lhetünk még alternatív színjátszásról?

Változás közben

szemle előadásai műfajukat, formanyelvüke
nvonalukat tekintve rendkívül változatos ké
t nyújtottak. Akár színházi szemléletük, aká
gképük alapján nehéz őket közös nevezőr

zni. Szinte lehetetlen meghatározni, mi külön
zteti meg őket a profi színházak produkcióitó
is, ott is látni rutinból, illetve tényleges színház
emtő ambíciókból született bemutatókat.
érletezésre, a formabontásra újabban a
zményes színházakban is nyílik tér, min

ogy az alternatív színjátszásban
ukkannak klisék, elkoptatott, közhelye
goldások, ott is találni a repertoár fogságába
, teljesítménykény-szerben dolgoz
yütteseket. A profi színházakban is látható
erencsére egyre gyakrabban) egyén
ngvételű, a hagyományos formákat gazdagító
zetettebb színházi kifejező-eszközökre épít
adások. Egyre több olyan hivatáso
dióelőadás születik, amely nagy bátorságga
sználja a korábban csak alternatí

adásokban alkalmazott megoldásokat.

onyhaasztal lovagjai (Artus Színház)
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A hivatásos színház formanyelvének gazda-
godása azonban nem vált az alternatív színját-
szás előnyére, mint ahogy hátrányosan érintette
őket a színház szerepének átértelmeződése is.
Ma nehezebb meghatározni az identitásukat, ki-
tűzni feladataikat. Nehezebben találnak rá a kö-
zönségükre is. Körülményesebb körülírni azokat
a sajátosságokat, amelyek létüket igazolják. Ma
már nincs hiánypótló szerepük, nem az ő privilé-
giumuk annak a nyitottabb színházi szemlélet-
nek és szabadabb társadalmi gondolkodásnak a
képviselete, amely még néhány éve is annyira
izgalmassá tette működésüket.

Amíg a színház a monolit hatalommal szembeni
titkos közmegegyezés kifejezője volt, a struktúrán
kívüli előadás hangsúlyozottan ellenzéki tettnek
minősült. Az átideologizált kultúrpolitika viszonyai között
a másság, a kívülállás eleve értékteremtő erőként
hatott (még ha nem is hozott mindig létre művészi
értékeket). A nem hivatásos társulatok jelenléte a
legsúlyosabb társa-dalmi hiányról beszélt: az
autonóm közösségek eltűnéséről, a szuverén
társadalmi önszerveződés lehetetlenségéről.

A színházak mára nemcsak politikai szerepü-
ket vesztették el, hanem társadalmi súlyukat is.
Felerősödött a színjátszás művészi funkciója,
miközben erőteljesen megkopott a presztízse.
Az vált ki elemi indulatokat, ami a mindennapja-
inkban történik, s nem az, ami a színjátszás se-
gítségével átélhető. Mintha légüres térbe került
volna a színház. Anyagi léte éppoly bizonytalan,
mint a közönséggel való kapcsolata. A társada-
lom hallgat arról, hogy mit vár el a társulatoktól,
az alkotók sem tudják pontosan, mi a dolguk.

Ilyen körülmények között fokozott tehertételt
jelent a hivatásos kereteken kívül működni.

Sofa Trio: Titanic és én

Madame Jéghegy (Balogh Margit) kartonpapí-
rokba öltözve. csábító mosollyal várja kisze-
melt óceánjáróját, akár egy sejtelmes szirén.
A Titanic kapitányát zsúrkocsin tolják felé. A
tengerész-egyenruhás férfi, bár az oldalán
fekve a válla, a lába is lelóg az alkalmi járműről,
merev tartással, tisztelegve közeledik a ka-
tasztrófa felé. Később búvárok ereszkednek le
az elsüllyedt hajóroncshoz. Lassan elfogy a
levegőjük, menekülniük kell. A bonyolult mű-
veletet, a zsilipek, ajtók kinyitását a két szí-
nész, Rókás László és Oldal István pici aszta-
lok alkatrészei közötti átbújásokkal érzékelte-
ti. Közben Rókás, mint egy izgalmas rémtörté-
netet, kommentálja is az eseményeket. Koráb-
ban a három szereplő táncra is perdült az asz-
talokkal, amelyeket Rókás a családi mitológia
emlékeiként vezetett be. A táncosok keringőz-
tek az asztalokkal, mintha élő partnerek volná-
nak.

Furcsa ötletekre, bizarr átöltözésekre, iro-
nizált táncmozdulatokra, komikus mozgások-
ra, komolykodó, mégis humoros monológok-ra
épül a Sofa Trio előadása. Játék a szavakkal,
mozdulatokkal, gesztusokkal. Játék a
katasztrófalegendákkal, amelyek oldott meg-
idézése sem törli el a jelen szorongásait. Néha
öntetszelgő, néhol unalmas, máskor meg ön-
feledten mulattató a játék. Bumfordian bájos
mozgásbohózat születik belőle, amely csak
ritkán tetszik többnek ötletek laza füzérénél.

(Különösen azért, mert a várakozások ellenére a
rendszerváltás óta sem alakultak ki azok az au-
tonóm közösségek, nem artikulálódtak azok a
sajátos létmódhoz kapcsolódó szubkultúrák,
amelyek az alternatív színházak társadalmi kö-
zegét alkothatnák, közönségbázisát jelenthet-
nék.) A színházi struktúra - tehetetlenségi nyo-
matéka folytán - időlegesen tovább őrzi azokat a
célmeghatározásokat, működésmódokat,
színházeszményeket, amelyeken már túllépett az
idő. A biztonságérzet illúziójával kecsegtet az
általános elbizonytalanodás közepette. Ezért
olyan erőteljesek ma a magyar színházi struktúra
önvédelmi mechanizmusai. Ezért maradt meg
mindmáig lényegében változatlanul az előző
rendszer színházi intézményhálózata, miközben
a színjátszás státusa alapvetően megváltozott.
Sajnos azonban a struktúra fenntartása nem-
csak értékőrzéshez, hanem a kirekesztő szem-
lélet felerősödéséhez is vezet. Merev hadállások
védik az eddig megszerzett pozíciókat. Ezért
születik egyre több profi alkotó által jegyzett
struktúrán kívüli előadás, ezért nem kapnak még
mindig elég figyelmet az alternatív előadások,
még a kiemelkedő színvonalúak sem. (Egy profi
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ösztönösen ma is amatőrt mond, amikor alterna-
tív produkcióról beszél.)

A magyar színjátszás egészére továbbra is a
profi-alternatív, a hivatásos-nem hivatásos fo-
galompárt használjuk, holott egyre kevésbé ha-
tárolható el egymástól a két színházi szféra. Mind
gyakrabban nyílik átjáró köztük: alternatív
körökből ismert alkotók is szerepelnek hivatásos
szín-házak előadásaiban, profi művészek is
keresik a kötetlenebb színházi alkotómunka
lehetőségét. Esztétikai, formai szempontok
alapján is máshol húzódnak már a határok, mint
korábban. Működésmódjuk alapján azonos
kategóriákba sorolunk olyan jelenségeket,
amelyek színház-eszményükben, formai
sajátosságaikban, legfőképpen pedig
minőségükben igencsak különböznek
egymástól.

Formák átértelmeződése

A szemle bemutatóinak alapanyaga is sokféle
volt. Láttunk drámainterpretációkat (Térszínház,

Nádasy László, Geltz Péter és Kiss Anna az Át-
tűnésekben (Andaxinház)

Arvisura, Pinceszínház, R.S.9.), regényadaptá-
ciót (Krétakör Színház). Találkoztunk színművek
kötetlenebb színre állításával (Hold Színháza,
Merlin), irodalmi szövegek különféle színházi
eszközökkel történt feldolgozásával (Dream
Team, Tangram, Studio K, Picaro). Láttunk ka-
baré- és operettegyveleget (Napkör), találkoz-

tunk a színházi jelrendszer nyelven kívüli
elemeiből kiinduló, abból építkező önálló színházi
alkotásokkal (Andaxinház, Sofa Trio, Mozgó Ház
Társulás, Szárnyak Színháza, Tranz Danz,
AIOWA).

Műfajilag is változatos képet nyújtottak az elő-
adások. Több bemutató pusztán a színjátszás
alapformáit jelezte, a műhelymunka eredménye-
it demonstrálta: láttunk improvizációs etűdöt
(Studio K), keretjátékkal előadott
operettparafrázist (Napkör), performance-ot
(AIOWA). A drámajátszás többféle változata is
megjelent: lát-
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tunk konvencionális vígjátékot (Térszínház, Pin-
ceszínház), groteszk színjátékot (R.S.9.), felka-
varó tragikomédiát (Krétakör Színház). Bemu-
tattak mozgásszínházi előadásokat (Andaxin-
ház, Dream Team, Mozgó Ház Társulás, Sofa
Trio, Szárnyak Színháza) és táncjátékokat
(Tranz Danz, Dekadance). Több előadás is mű-
faji szintézisre, verbalitás, mozgás, vizualitás
összekapcsolására törekedett (Arvisura,
Theoréma, Hold Színháza).

A színházeszményeket, színpadi formanyel-
veket tekintve is változatos az összkép. A feszti-
vál talán legfontosabb tanulsága az, hogy a vá-
lasztott műfaj, az alkalmazott formanyelv már
nem jellemzi kellően az előadásokban megjele-
nő színházeszményt. A szószínháztól való eltá-
volodás nem feltétlenül garancia a korszerűbb
színpadi gondolkodásmód megvalósítására.
Mára a hagyományos formáktól való eltávolodás
is konvencióvá vált; sokszor a komplex színházi
nyelvet használó előadások is idejétmúltnak hat-
nak. Ugyanakkor az elsősorban a verbalitásra,
színészi játékra építő produkciók közt is láttunk
modern szemléletű, friss hangvételű előadáso-

Balogh Margit, Oldal István és Rókás László a
Titanic és én című előadásban (Sofa Trió)

kat. Hasonló műfajban, összevethető kifejező-
eszközök felhasználásával is eltérő színházi mi-
nőségek születtek.

A Sofa Trio groteszk mozgásjátéka csak
legjobb pillanataiban lépett túl a személyes
érdekességű, kissé öncélú komédiázáson. A
máskor igényes Dream Team táncjátéka ezúttal
közhelyes gondolatokat jelenített meg kommersz
esz-közökkel. Ugyanakkor a hasonlóképp
széttöredezett táncelemekből, emblémaszerű
szöveg-idézetekből, konkrét szituációkat
átértelmező szürreális mozgásokból építkező
Andaxinház-előadás viszont megejtő
pillanatokkal teli, mai hangoltságú
produkciónak tetszett. Az R.S.9. előadásában
megjelenő groteszk gesztusok, vizuális effektek
éppúgy idejétmúltnak tűntek, mint a Theoréma
Színház produkciójának bizarr mozgáselemei,
metaforikus színpadi képei. A Studio K hasonló
megoldásait viszont hatásossá tette az intenzív
színészi jelenlét. A Picaro rituális elemekből
építkező színpadi akciói öncélúnak érződtek, az
AIOWA performance-ában megjelenő rituális
elemek gesztusértékükkel hatottak: épp
megformálatlanságuk fejezte ki erőteljesen azt a
folyamatot, ahogy a barbár korélmények belső
meghasonlottsággá alakulnak. A Tranz Danz
rituális utalásokkal teli táncszínháza némileg
kimódoltnak, izzadságszagúnak tetszett,

Dekadance: Pénelopé Iányai

Öt lány mozdul a térben. Ötfelől áramló árva-
ság, ötfelé szakadt egybetartozás. Öt karcsú
tekintet a távolt kémlelve. Ötfajta döbbenet,
ötféle remény, ahogy a földre zuhannak. egy-
másnak préselődnek, egymásban találnak tá-
masztékot a táncosok. Figyeljük őket: külön-álló
mozdulataikat és együttes mozgásukat. Lágy
taglejtésüket ás energikus gesztusaikat
Harmóniájukat és dekadenciájukat.

A Dekadance a kortárs táncszínház új
nemzedékéhez tartozik Tagjai egyaránt rendel-
keznek táncos képzettséggel, technikai
felkészültséggel és színpadi érzékenységgel.
Táncban gondolkodnak, de amit a testük el-
mond, az a lélek állapotáról is beszél. Kiindu-
lópontjuk a mozgásforma, de a színház, illetve a
színház határainak feszegetése az, ahová el-
érkeznek, Goda Gábor rendezésének legem-
lékezetesebb része ugyanis nem a színpadon,
hanem a színpad hátterében elhelyezett vetí-
tővásznon történik. (Ilyen értelemben ezt az
előadást is a tér kettéválasztása szervezi.) A
filmrészleteken is az öt lányt látjuk. Egy működő
páternoszter előtt táncolnak. Be- és kiszáll-nak a
felvonóból, eltűnnek a magasban, elő-tűnnek a
mélyből. Folyton váratlan helyzetek-ben találják
magukat, s mindig természetes az a gesztus,
ahogyan belépnek az új szituációba.
Megérkeznek és továbblépnek nyugvó-ponthoz
érnek, aztán kimozdulnak belőle. Később a
táncosok mozgását figyelő kamera is beszáll a
páternoszterbe. Pontosan kiszámított
találkozásokat, remekül időzített eseményeket
rögzít. Minden emeleten történik vala-mi, maga
a „néző" is mozgásában figyeli a játékot.
Izgalmas élmények születnek ebből az ötletből.
Valójában azonban filmet nézünk ekkor, s nem
színházat látunk - mégha a vetített részletek
dramaturgiai megokoltsággal kerül-nek is bele
a színpadi játékba.

míg a Dekadance címével szintén mítoszokat
idéző táncjátéka oldott könnyedsége, szellemes
játékossága révén hatott. Komor hangulatait is a
magától értetődő tánctechnikai tudás alakította
színházi formává. A Hold Színháza előadásában
a szöveghez társított profanizált rituális elemek,
illetve groteszk mozgásötletek kevés színházi iz-
galommal szolgáltak. Az Arvisura előadásában
csak részleges eredményhez vezetett az a
kísérlet, hogy a drámaértelmezést rituális jellegű
szín-padi események, szakrális alapozású
képek közvetítsék. Ugyanakkora Krétakör
Színház elő-adása, mely szinte teljes
egészében a színészi játékra épített,
erőteljesen jelenítette meg egy fiatal nemzedék
világlátását: a Cocteau-regény feldolgozásával
azt a gyermekarcú kegyetlenséget közvetítette,
amelyet az alkotók a világban és így
önmagukban is tapasztalnak.

A formaközpontú produkciók ezen a fesztivá-
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Ion erőtlennek vagy kissé múlt idejűnek tűntek, il-
letve maguk is a forma iránti kételyt érzékeltették.
A kifejezésmód problémáját a kifejezendő
élménynél hangsúlyosabban exponáló Studio K-
bemutató éppúgy anakronisztikusnak bizonyult,
mint a Theoréma produkciója, melyben a lírai
szövegidézeteket tartalmatlan színpadi akciók
illusztrálták. A táncszínház is üres látvá-
nyossággá egyszerűsödik, ha sem formai, sem
emberi problémákat nem vet fel. Mind a Dream
Team, mind a Tranz Danz produkciója - a társu-
latok korábbi munkáihoz viszonyítva - önismét-
lésnek tűnt. Mintha az előadások azt sejtetnék,
hogy az együttesek újból megkerülték azokat a
problémákat, melyeket már legkorábbi munkáik-

A Hold Színháza: A pók

Rég láttam a Hold Színhazát. Kíváncsi voltam
új előadásukra. Most is ugyanabból az alap-
anyagból építkeztek, ugyanazokkal a mód-
szerekkel dolgoztak, mint korábban. Most is
Genet-hez nyúltak, most is a marionettjáték
groteszk mozdulatait egyesítették a keserű
clownbohózattá egyszerűsödő drámaját-
szással. A kifestett arcú színészek most is
deklamáltak, többnyire rosszul, s közben úgy
tettek, mintha Genet szellemében járnának el.
Az író ugyanis egy helyütt azt mondja, hogy
színészeinek úgy kell beszélniük, mintha egy
Comédie-Française-előadás paródiáját lát-
nánk. Malgot István most is többféle Genet-
szöveget montírozott előadássá (elsősorban
A Balkonra épített). Ezúttal is kiiktatta a törté-
neteket, amelyek az eredeti drámá(k) valóban
önálló értékű jeleneteit egybetartják. A
tematikus elrendezés azonban nem képes
megteremteni azt a feszültséget, amely az
eredeti műben az események lassú, de
vészjósló előrehaladásából adódik. Nem
izgalmasabbá, inkább csak statikusabbá teszi
az előadást az is, hogy a rendező a jelenetek
közé - afféle magánkórusként - Weill-
songokat iktatott. Apró pulpitusra állított,
széttárt angyalszárnyú alak énekli a
Koldusopera dalait. Ezek a dalok elválasztják,
de nem értelmezik át a jeleneteket, amelyek
viszont úgy hatnak, mintha egymásba ékelt
monológokat hallanánk. Nem születhet
feszültség, ha mindaz alakok kiléte, mind a
jelenetek tétje homályban marad. Egyedül a
szöveg közvetlen jelentése, nyelvi ereje hat,
melyet a szereplők groteszk mozdulatokkal,
bizarr gesztusokkal erősítenek fel. A stilizáci-
ót, az eltávolítást hangsúlyozza ez a megköze-
lítés. Azt a formalizmust, ami ma nem vihet kö-
zelebb Genet-hez. Ma már ugyanis nincs meg
az a pimasz gesztusértéke, amely pusztán a
társadalmi szerepek és konvenciók mélyén
rejlő perverziók feltárásával provokál. Maga is
szereppé, konvencióvá egyszerűsödött.

Feuer Yvette és Pintér Gábor a Nagy játékban
(Krétakör Szinház) (Dusa Gábor felvételei)

ban is felvetettek. A Dream Team most is a kép-
zelet és a valóság, a reális és az irreális egymás-
bajátszatásával kísérletezett, a meg nem történt
és a végérvényesen elveszett konfliktusát jelez-.

te. Míg azonban a Daliniádában vagy az Elfelej-
tett képekben mindez személyes feszültségek-
kel volt terhes, mostani előadásukban inkább
szépelgésnek hatott. A Tranz Danz legelső mun-
kájában is az önironikus színházi helyzet és az
extatikus élményekhez vezető rítus összekap-
csolását kísérelte meg. A folklór és a modern
kultúra egymásba játszatására, a felbontott
forma és az improvizáció feszültségére épített.
Mostani előadásukból úgy tűnt, hogy mindkét
gesztus pusztán szerepértékű: cáfolják, ahelyett
hogy ellenpontoznák egymást. Mintha
ugyanazokat a
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Lukács Gabriella (Ophelia) és Terhes Sándor
(Hamlet) az Arvisura előadásában (Katkó
Tamás felvétele)

köröket róná az együttes, hasonló elemek variá-
cióiból építkeznek bemutatói.

A nyolcvanas évek végének, a kilencvenes
évek elejének alternatív színházi előadásait - a
posztmodern szemlélet terjedésével párhuza-
mosan - egyértelműen a formák felbontása, iro-

nizálása, a kompozíciók fellazítása, a dekompo-
náltság térnyerése jellemzi. Ezzel - egyfajta
belső fejlődés végeredményeként - felszámo-
lódott az alternatív színházaknak a hivatásos
színjátszással szembeni legfőbb előnye. Ezeket
az előadásokat (a preferált mozgásműfajok sa-
játosságaiból is következően) a megkomponált-
ság, a szerkezeti pontosság, a formai tisztázott-
ság jellemezte. (Mindez csak a hivatásos színhá-
zak legfelkészültebb alkotóinak előadásairól

mondható el.) Ma a mozgásműfajokban is a for-
manyelv szétesése tapasztalható. (Példaként a
Sofa vagy a Szárnyak Színháza előadását említ-
hetjük. De majd' mindegyik bemutatóban felis-
merhető ez a tendencia.)

Korszakélmények

Korszerűnek ezen a fesztiválon azok az előadá-
sok hatottak, amelyeknek - a választott színházi
formától függetlenül - személyes mondanivalójuk
volt. Amelyek a közvetlen megmutatkozás
kockázatát is vállalva arról beszéltek, hogy a kor-
szakélmények miképp érintík az időre nyitott
személyiséget. Ezért szerettem a Krétakör, az
Andaxinház és a Dekadance produkcióit.

Tranz Danz: Profana

Fényfoltok hasítják ki a sötétből a teret, amely-
ben energikus mozdulatok születnek. Magá-
nyos, páros vagy csoportos alakok táncolnak.
Furcsa, nehézkes mozdulatok keverednek ri-
tuális gesztusokkal és széttördelt, néptáncból
ismerős lépésekkel. A háttérben állóképek
villannak fel néhány pillanatra. Feldereng valami
hajdanvolt, felsejlik valamí lehetséges. Em-
lékként idéződik fel a képzeletbeli, megtörténik
újból az, ami megtörténhetett valaha, régen.

Ebben a meghatározhatatlan időben moz-
dulnak a táncosok. Kapcsolatot keresnek va-
lamivel, ami több puszta létüknél: önmaguk
mélyrétegeivel, kollektív tudatuk jelzéseivel.
Mozdulataikban visszhangzik mindaz, amivel
már elvesztették a kapcsolatukat, és amire
vágynak. Magyar eredetmítoszok töredékei, a
Cantata profana helyzetei, a haláltánc
gesztusai idéződnek fel. Úgy, míntha egyéni
fantáziálás terméke lenne mindez, álom a
múltba merülésről, vízió a rejtélyes
átváltozásokról.

A Tranz Danz mostani előadása építkezés
módjában, gesztusában, formavilágában ki-
csit a korábbi produkciók ismétlésének tűnik,
anélkül hogy a szintézis igénye érződne ben-
ne. A produkcióban most is az a legkétsége-
sebb, ami a korábbiakban. Furcsán keveredik
benne a rituálé a szinházi helyzetre utaló ironi-
kus gesztusokkal. Eldönthetetlen, hogy a tán-
cosok vállalják-e a mélybe szállás kockázatát
vagy csak imitálják az eksztatikus állapotokat.
Történik-e valami bennük vagy csak színházat
játszanak. A széttört formák és az improvizá-
cióból születő mozdulatok a lefojtott energiák
felszabadulását szolgálják-e vagy csak azt a
hiábavaló erőfeszítést látjuk, ahogyan az
egyűttes a személyiség megújulásának lehe-
tőségét keresi - azokban a kaotíkus
ősállapotokban, amelyekben a mai tudat csak
egy szét-esett kultúra összeilleszthetetlen
töredékeit fedezi fel.
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Épp ezért vetődik fel a lehetőség, hogy talán a
közös világkép, a hasonló szemléletmód kap-
csolja össze a fesztiválon látott előadásokat. Ha-
tározottan kirajzolódott ugyan néhány tendencia,
de ezekkel csak részlegesen írhatók le az
előadásokban megjelenő törekvések. Olyan je-
lenségekről van szó, amelyek a mai korélmé-
nyekből következnek, nem pedig valamiféle kö-
zös világképből, a társulatok által együttesen
vállalt világértelmezésből. A hasonló élmények
még nem artikulálódtak közös fogalmakká, nem
születtek belőlük stílusértékű színházi formák.

A fesztivál előadásainak középpontjában indi-
viduális élmények álltak. A kollektív tudatot őrző
mítoszok is individualizálódva jelentek meg a pro-
dukciókban. A Tranz Danz előadásában az ősi mi-
tikus tudatra történő utalások a kultúrája mélyré-
tegeibe alászálló ember álmaiként, látomásaiként
kaptak formát. Hasonlóan archaikus mítoszokkal
nem is találkoztunk a fesztiválon. A mitikus utalá-
sok szerepét inkább irodalmi és történelmi hivat-
kozások helyettesítették (Pénelopé, Júlia, Ham-
let, illetve Titanic, Operett 1914-19.). Más elő-
adásokban a keresztény képzetkör hangsúlyo-
zottan személyes interpretációjával találkoztunk
(Hold Színháza, Theoréma).

Jó néhány előadásban jelent meg a valóság
viszonylagosságának élménye. Több olyan pro-
dukciót is láttunk, amelyek a színpadi történések
relativitását jelezték: amit valóságosan látunk a
színpadon, az egy képzelt, lehetséges világ ese-
ménye. Álmok sorozatát jelenítették meg a Stu-
dio K etűdjei, a főszereplő fantáziájában zajlott le
az R.S.9. bemutatójának története. A víziószerű-
ség szervezte a Theoréma Színház Kondor Béla-
előadását. Az Arvisura Hamlet-interpretációja
élet és halál határterületén helyezte el a történe-
tet: a dráma eseményei a haldokló főhős látomá-
saiként idéződnek fel.

Ezzel összefüggésben több előadásban is
megjelent az idő meghasadtságának élménye. A
Dream Team produkciója osztott térben játszó-
dott: a múlt és a jelen, a képzelet és a valóság pe-
remterületein. A köztük lévő határok fokozatos
elmosódása szervezte az előadást: a megidézés
aktusa átértelmezte a felidézett világot, az átéltet
a képzelt helyettesítette, a megtörtént helyére az
lépett, ami lehetett volna. Hasonlóképp a Picaro
produkciója is a felidézés és megjelenítés
kettősségére épült: az osztott tér egyik felén ült
az a szereplő, aki a könyvet lapozva felidézte az
eseményeket, amelyeket a színpad másik részén
mozgó szereplő ritualizált akciói alakítottak
történésekké. Mindebből fokozatosan bomlott ki
egy archaikus eseménysor (amely akár a burján-
zó fantázia terméke is lehetett): a katasztrófa
előérzetéről, a világ összeomlásáról. (Ezzel
együtt a Picaro előadását nyelvileg is, formailag
is a keresettség, a gondolati tisztázatlanság jel-
lemezte.)

Paul (Huszár Zsolt) összegörnyedve fekszik
az ágyon. Az iskola előtt megdobták hógolyó-
val, mely úgy csattant a mellkasán, akár a pisz-

tolylövedék. Elisabeth (Feuer Yvette) ébreszt-
geti a másik ágyról a bátyját. Egymásra
néznek. Egymásba mélyed, összevillan a
tekintetük. Néhány perc múlva egymásnak
esnek, összeverekednek egy kakaós csigán.
Birkóznak. Egymás arcába lihegnek. Bájos
kegyet- lenséggel, szeretetteljes
féltékenységgel marják egymást.
Összetartoznak. Test-vérvalóságában
szenvedik meg közös sorsukat: árvaságukat,
vad életigényüket, elveszettségüket. Robbanó
energia minden mozdulatuk., huncut
kajánság minden gesztusuk. Szétpor- lad
minden, amit megérintenek, gyalázatossá
válik minden, amit a szájukra vesznek,
megaláztatik mindenki, akit megszólítanak.
Pedig még csak játszanak. Még gyerekek.
Nevetnek a világon. Mert védtelenek vele
szemben. Még egyek vele. Nem tudnak a
kegyetlenségérőt. Nem választják az
agresszivitást, amely árad belőle beléjük.

Vannak idegenek is velük. Ártatlanabbakét:
védtelenebbek náluk. A félénk Gérard (Pintér
Gábor) Paul jó barátja, Elisabeth reménytelen
rajongója. ő a testvérpár ugratásainak állandó
célpontja. Később megjelenik az érzékeny
Agathe (Zsédenyi Adrienn) is. Elisabeth
barátnője titokzatos mosolyával ismeretlen
világolt villant fel Paul számára. A fiú lassan
születő tit-

A katasztrófaélmény erőteljesen ironizált
változata jelent meg a Sofa Trio előadásában: a
Titanic-mítosz bohózatszerű felidézése egyéni
csődhelyzetek megjelenítésével kapcsolódott
egybe. A személyiség integráns részévé vált
pusztulásélmény határozta meg a Krétakör
Színház előadását is. Ellentétben a Sofa produk-
ciójával, náluk a viszonylagosság élménye nem
eltávolítást, hanem intenzitást eredményezett:
játékosság és kegyetlenség, viccelődés és ve-
szekedés teljesen egybeforrt. A szereplőket
egymáshoz tapasztó összeférhetetlenség és
egymást tépő összetartozás jellemezte. Mindez
olyan világot sejtetett, amelyben minden elemi
indulatból történik, amelyben a mélyen meg-
szenvedett, de érzésekké nem artikulálódott
késztetések a romlás időzített bombáit építik be a
személyes sorsokba, egyéni kapcsolatokba.
(Hasonló élmény jelent meg a Studio K és az An-
daxinház előadásában is.)

Struktúrán kívül

A közös gondolati alap hiánya, illetve a formai
sokféleség egyaránt azt bizonyítja, hogy egysé-

kolt szerelme elfojtott sóvárgás valami isme-
retlen felé. És ahogy a testvérpár egyre
közelebb kerül az idegenekhez (Elísabeth
feleségül akar menni Michaelhez), egyre
idegenebbé válnak egymás számára...

Cocteau regényéből Schilling Árpád rende-
zett előadást. Valahogy így érdemes huszon-
évesen színházat csinálni. Ilyen mély
elszántsággal, ennyi energiával, ennyire
indulatból. Rutinosabb rendező talán
tudatosabban építené fel a hatást. Egy idő
után játékstílust váltana, hogy a
zárójelenetek kegyetlen tragikuma újból
elementáris hatású legyen. A sodró erejű,
intenzív jelenlétet igénylő előadás ugyanis
óhatatlanul elfárad a kissé hosszú játékidő
alatt. De nem baj, ha egy huszonegy éves
rendező munkáját nem a kiszámítottság
jellemzi. Épp ebből fakad friss szemlélete,
kötetlen gondolkodásmódja. Maradjon a
józanság a harminc-negyven évesekre.
Huszonévesen vétek nem szenvedélyből
élni, szenvedély nélkül színházat csinálni.
Épp ebből adódik a Krétakör előadásának
ereje: a szereplők kifejezik, megélik azt, ami
kifejezhetetlenül nyomasztó. Vonzóvá teszik
önmagukban azt, amitől elszörnyednek
maguk is. Magával ragadó előadássá
formálják a formátlanul kavargó valóság
élményeit. A befejezhetetlen gyerekkor és a
kilátástalan felnőttkor határán így születik
színház.

ges egészként ma már nemigen beszélhetünk
alternatív színjátszásról. Igencsak különböző a
társulatok helyzete, rendkívül sokfélék a célkitű-
zéseik, törekvéseik. Eltérő színházi nyelven be-
szélnek, másfajta esztétikai kategóriákban gon-
dolkodnak. Színvonaluk is igencsak különbözik.
Egyetlen dolog kapcsolja őket össze: mindnyá-
jan a jelenlegi színházi struktúrán kívül működ-
nek. Egyedül hátrányos helyzetük teremt köztük
közösséget.

Alternatív színjátszás helyett struktúrán kívüli
színjátszásról érdemes hát beszélnünk.
Nyitottabb színházi szerkezetben a legjobb tár-
sulatoknak olyan feltételek közé kellene kerül-
niük, amilyenek a hasonló minőségű intézmé-
nyes színházakat megilletik. Mindazok között,
akik valóságos színházi feladatokat látnak el,
akik tényleges közönségkapcsolatokat tudnak
teremteni, akik kellő szakmai felkészültséggel,
művészi ambíciókkal rendelkeznek, csak a mi-
nőség alapján lehetne különbséget tenni. Olyan
színházi struktúrára lenne szükség, amely végre
eltörli a hivatásos, illetve a függet-len, nem
hivatásos társulatok közti különbségeket - amely
fölöslegessé teszi magát a kifejezést is:
alternatív színjátszás.

Krétakör Színház: Nagy játék


