
EELLÔÔZZMMÉÉNNYYEEKK.. Éppen csak hazatértünk augusztusban
a taliándörögdi Ûrbázis projektbôl, amikor egy Marseille-
bôl érkezett levélben felhívták a figyelmünket az In Situ el-
nevezésû európai programra, amely utcamûvészeti produk-
ciók létrehozását hivatott támogatni uniós forrásokból. Az
üzenet egyben meghívást is tartalmazott: amennyiben érde-
kel minket az ilyen típusú munka, szívesen látnak elsô
összejövetelükön, amelyet Hot House-nak neveznek, és célja
a mûvészek összehozása produkciós és bemutatóhelyekkel,
a közös gondolkodás, tapasztalatcsere elôsegítése, „meg-
ágyazás” esetleges késôbbi együttmûködések számára. 

A Krétakörtôl sosem volt idegen a szabadtéri, az utca-
színházi vagy akár a helyspecifikus (site-specific) alkotás,
elég, ha a réges-régi Szerelem, vagy amit akartok… elôadásra
utalok, amit egy IFA platóján vittünk körbe az országban;
vagy említhetem a Feketeország 2005-ös szentendrei adap-
tációját, amikor az elhagyott szovjet laktanya egyik épületé-
nek homlokzatára ültettük át a produkciót. De kétségkívül
2006 nyarán, a Mûvészetek Völgye keretében, az egykori
Ûrtávközlési Földi Állomáson végzett munka során ízleltük
meg igazán az ilyen alkotásmód rendkívüliségét;  A csilla-
gász álma erôsítette meg elhatározásunkat, hogy folytat-
nunk kell ezt a fajta kísérletezést. A franciák megkeresése
tehát éppen kapóra jött.

KKOONNTTEEXXTTUUSS..  Ettôl azonban még nem értettük, mibe
csöppenünk Schilling Árpáddal, amikor jó egyórányira a
toulouse-i repülôtérrôl kitettek minket a már sötétségbe
burkolózó Pireneusok lábánál fekvô szabadidô-központ-
ban, a négynapos workshop helyszínén. A kontinens tizen-
egy országából mintegy ötven alkotó és fesztiváligazgató
gyûlt itt össze, hogy a nyugat-európai értelemben vett
„utcaszínház” témáját járja körül. Az üdvözlôcsomag mellé
adott tucatnyi kiadványba belelapozva máris a szédülés ke-
rülget, hiszen amit eddig csak alkalmanként fesztiválokon,
filmeken láthattam, projektleírásokból, nagyrendezvények
(például világkiállítás, Európa Kulturális Fôvárosa) prezen-
tációjából sejthettem meg, az most itt van leírva és színesen
dokumentálva: ennek a mûfajnak a végtelen sokrétûsége és
változatossága, gazdag történelme és kiforrott szakirodal-

ma, meghatározó alakjainak zseniális kreativitása mellett a
fiatal alkotók masszív és elsöprô erejû jelenléte. Felesleges
lenne bármilyen összevetés az otthoni viszonyokkal – még
a szókincsünket is meg kell újítanunk, hogy beszámolhas-
sunk élményeinkrôl.

FFOOGGAALLMMAAKK..  Mivel egyes nyugati országokban a hat-
vanas évek óta töretlenül fejlôdô, emancipációjáért folya-
matosan küzdô mûvészeti ágról van szó, a különbözô stílu-
sok és korszakok, elavult és divatos irányzatok fogalmait
igyekeznek külön szóval, kifejezéssel megjelölni.

Kezdetben vala az utcaszínház, amely egyszerre képviselt
mûfaji és politikai provokációt, s közvetlenül kívánt új kö-
zönségrétegeket is megszólítani és a közösségi tereket is-
mét birtokba venni. Az egyre szaporodó nyári fesztiválok az
ilyen jellegû elôadások mellett természetesen helyet adtak
az ôsi hagyományt követô karneváli és vásári komédiások-
nak (zsonglôr és képmutogató, gólyalábas és tûznyelô) is.
A – csupán szezonális adottságokat kihasználó – szabad-
téri elôadások elterjedésével a nyílt terep adta lehetôségekbôl
merítve saját mûfaji keretein belül valószínûleg a cirkusz- és
bábmûvészet ment keresztül a leglátványosabb fejlôdésen.
A kevésbé behatárolható eszközhasználatú alkotások egyre
komplexebb formát öltve (ötvözve a zenét, a képzômûvé-
szetek különbözô ágait, a videót, a pirotechnikát stb.)
késôbb az utcamûvészet (streetart) kategóriájába léptek, a
látvány elôtérbe helyezésével egyik leágazásként létrehozva
az installáció mûfajt. Eközben mások az egyedi, az autenti-
kus kutatásával jutottak a helyspecifikus projektekig, melye-
ket egy-egy helyszín különleges adottságai inspiráltak. Ez a
módszer végtelen lehetôségeket rejt az épített, elhagyott
vagy természeti környezet felfedezésével, bejátszásával, ala-
kításával egészen a landartig és a landactig. A környezet
újrafelfedezése hétköznapi csodák, közös játékok, a szín-
házi nevelés eszközeivel – ez mind a közösségi mûvészet te-
repe, s talán ma ez a legizgalmasabb, innovatív városi kife-
jezési forma.

SSZZEERRVVEEZZÔÔKK//SSZZEERRVVEEZZEETT..  A mostani találkozó há-
zigazdája a pronomade(s) elnevezésû szervezet, amely egy ti-
zenegyezer lakosú kisvárosban rendezett nyári fesztivál
stábjából kinôve öt éve Utcamûvészetek Nemzeti Köz-
pontja titulussal finanszíroz és forgalmaz produkciókat
Haute-Garonne tartomány közel harminc községének
mintegy hetvenötezer lakosa számára. Az évad harminchat
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A franciaországi Encausse-les-Thermes-ben 2006. november 29. és december 2. között utcaszínházi konferenciát és mûhelymunkát
tartottak, amelyre meghívták a Krétakör Színház két vezetôjét: Gáspár Mátét és Schilling Árpádot. Az alábbiakban mindketten egy-
egy sajátos nézôpontból számolnak be az eseményrôl.

Egy esemény – két szemszög

G á s p á r  M á t é

Mi a Szitu?

Az IN SITU (európai utcamûvészeti alkotói program) támogatásával. Az IN
SITU az Európai Bizottság finanszírozásával mûködik a Kultúra 2000
program keretében.



mûvészeti ajánlata között tárgyanimá-
ció éppúgy megtalálható, mint tangó-
est vagy rendhagyó körmenet, a közös
bennük az, hogy egyik sem színházi
térben játszódik, hiszen olyan itt nincs
is. A megyei, regionális és minisztéri-
umi forrásokból gazdálkodó ötfôs
iroda látja el az összes szervezési és ad-
minisztrációs feladatot, s munkatár-
sainak még arra is kell tartalékolniuk
energiájukból, hogy sofôrködjenek,
amikor külföldi vendégeket kell a re-
pülôtérrôl beszállítani.

Az európai networkot kezdemé-
nyezô, marseille-i székhelyû Lieux
Publics az elôzô szervezetnél régebben
létezik, és több pénzzel gazdálkodik,
így tevékenysége is szerteágazóbb és
szélesebb hatókörû (munkatársainak
száma 18). Az Utcamûvészeti Alkotó-
munka Nemzeti Központja elnevezésû
intézmény (a névadással is töreksze-
nek a küldetés szabatos meghatározására) saját helyszínén
befogadó programot valósít meg, koncerteket, tárlatokat,
konferenciákat szervez, kiadványokat publikál, valamint
saját produkciókat is kiállít. A maga nemében a legje-
lentôsebb francia intézmény európai hírnévre akkor tett
szert, amikor a Kultúra 2000 keretprogram hároméves tá-
mogatásának elnyerésével létrehozta az In Situ elnevezésû
hálózatot. Ez kilenc nemzetközi utcamûvészeti projekt
megvalósulását és európai forgalmazását segítette. Az Eu-
rópai Bizottság 2006-ban újabb hároméves támogatást
szavazott meg a munka folytatására. 

Az In Situ második periódusában szélesítette a társszer-
vezôi és partneri bázist (francia, osztrák, brit, spanyol, hol-
land, olasz, portugál, német, görög és belga szervezetek biz-
tosítják a mûködési kereteket), nyitott kelet-európai mûvé-
szek felé is (a Krétakörön kívül lengyel és szlovén alkotók is
részt vettek a találkozón). A legjelentôsebb döntés azonban,
hogy a network öt lépésben végigköveti egy-egy alkotás lét-
rejöttét. Az elsô az úgynevezett Hot House, amely a projekt
megírásához nyújt szakmai és anyagi segítséget. A második
a koprodukciós hozzájárulás, amelyet maximum tizenkét ki-
választott terv nyerhet el. Harmadikként rezidensi progra-
mokkal a már létrejött produkciók nyelvi és kontextuális
adaptálását segíti egy másik ország közönsége elôtti bemu-

tatásukhoz. A negyedik a produkciók utaztatását könnyíti
meg. Ötödik lépésként pedig szakmai találkozók szervezé-
sével létrehozná az utcamûvészetek európai szintû elismer-
tetésének és forgalmazásának keretét és anyagi bázisát.
A szervezôk nagyon okosan felismerték ugyanis, hogy a
mûvészeknek maguknak kell megfogalmazniuk elvárásai-
kat a politikusokkal szemben, európai identitást adniuk te-
vékenységüknek, s ehhez forrásokat követelniük.

RRÉÉSSZZTTVVEEVVÔÔKK//SSZZEERRVVEEZZÉÉSS..  A találkozón húsz mû-
vész és körülbelül ugyanennyi, fesztiválokat, szakmai szer-

vezeteket képviselô partner vett részt. A meghívott mûvé-
szek már jogosultak az ötezer eurós megírási támogatásra
is, ezáltal nem arra kell törekedniük, hogy „eladják” magu-
kat a piac képviselôinek, hanem az idôt valóban a tartalmi
munkára, a bemutatkozásra és vitára lehet fordítani. A meg-
lehetôsen szoros programban délelôttönként hat-hét mû-
vész plenáris ülésen beszél a tervérôl, majd délután kiscso-
portos mûhelymunka keretében mindenki három projekt
részletes vitájában vesz részt. Ezenkívül naponta három or-
szág utcaszínházi helyzetképét festik fel a felkért hozzászó-
lók, este pedig filmvetítéseket tartanak. Mindehhez jönnek
a közös étkezések és a kötetlen beszélgetések.

MMÛÛVVÉÉSSZZEEKK  ÉÉSS  PPRROOJJEEKKTTEEKK..  A szervezôk szeren-
csés döntésének köszönhetôen a találkozó fókuszában az
alkotók és terveik álltak. Ezáltal jórészt elkerülhetôek a
pusztán elméleti (esztétikai, mûfaji, fenomenológiai) viták.
A hangsúlyozottan színházi helyzetben (amikor nézôtéren
ülô hallgatósággal szemben a színpadon elôadók ülnek sor-
ban, és – a szinkrontolmácsolás érdekében – mikrofonba
monologizálnak) valóban ki-ki önmagáért beszél, a szemé-
lyiségek, az elôadásmód alátámasztja, ellenpontozza, vagy
éppen megkérdôjelezi az ismertetett projekt tartalmát.
A „nézô” ízlés- és érdeklôdésbeli elfogultságait elkerülendô
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A szervezetek vezetôi: Jean-Sébastien Steil (In Situ),

Pierre Sauvageot (Lieux Publics) és Philippe Saunier

Borrell (Pronomade[s]) 

Schilling Árpád és Gáspár Máté a résztvevôk között 
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egységesített formátumú anyagot kap-
tunk elôre kézbe valamennyi mû-
vészrôl és tevékenységérôl. De min-
denki kitett magáért: felkészülten, a já-
tékszabályokat tiszteletben tartva, az
uniformizált keretek között megkapó
hitelességgel szóltak – végül is leg-
személyesebb dolgaikról. Saját munká-
jukat elemezték – ki szenvedélyesen, ki
filozofikusan vagy játékosan –, s azon
keresztül váltak csak ôk maguk látha-
tóvá. A mûvészek így tudatos alkotó-
ként jelentek meg elôttünk, akik képe-
sek egymás mellett szemlélni vágyai-
kat, szándékaikat és lehetôségeiket.
Szinte kivétel nélkül a közönséggel ki-
alakítandó viszony felôl értelmezték
munkájukat, nem véletlenül hivatkoz-
tak szinte állandóan az (egyébként
sokféle) politikai és társadalmi kö-
zegre, az anyagi lehetôségeket pedig fe-
gyelmezetten vették tudomásul.

Hogy a délután folyamán a röviden
ismertetett tervek közül melyik három
ötlet gazdájával nyílik lehetôségünk
egy-egy órás workshop keretében mé-
lyebben elbeszélgetni, azt elvileg a
gondos szervezôk szabják meg, az
egyes csoportokat a nyelvtudás és a
tolmácsok diszponálhatósága szerint
alakítva. Valójában azt hiszem, ki-ki
azokat választotta, akik a leginkább
felkeltették érdeklôdését (ahogy mi is
Schillinggel). Ennyiben tehát utólag
mégiscsak versenyszituációnak minô-
sül a bemutatkozás, de kár lenne a
személyes érdeklôdést elnyomni vala-
milyen rosszul értelmezett udvarias-
kodás szellemében.

Alkalmunk volt találkozni a francia
utcaszínház két meghatározó „nagy
öregjével”, egy holland és egy belga
rendezônôvel, egy befutott angol és
egy kezdô szlovén projekttervezôvel.

Bruno Schnebelin és Phéraille – öt-
venes éveik elején, egyaránt bô húsz-
évnyi társulati munkával a hátuk mö-
gött, a rendkívül erôs és jelentôs fran-
cia utcaszínházi tradíció aktív (meg)-
alkotóiként – ma úgy érzik, hogy az ál-
taluk képviselt mûfaj és a saját társu-
latvezetôi-mûvészi karrierjük is válasz-
úthoz érkezett. Vége a romantikus
hôskorszaknak, a radikális, ösztönös
kifejezésmód helyére a tudatosabb
megközelítés lép. Ennek két nagyon
különbözô megvalósulását képviselik.
Schnebelin az Ilotopie elnevezésû csa-
pat vezetôjeként, hatalmas vízi látvá-
nyosságok kreátoraként beletörôdni

látszik abba, hogy ma a piac diktálja a feltételeket, s az utcai mûvészeknek ki kell
szolgálniuk a nagyközönség (illetve a nevükben megrendelôként fellépô ál-
lami/önkormányzati képviselôk) spektákulum iránti igényét. Phéraille, a Phun
alapítója és évtizedeken át a – Magyarországon is járt – legendás Royal de Luxe
tagja viszont, megrettenve az élô klasszikus „dinoszaurusz” szereptôl, következô
projektjeként akár a társulatának húsz év alatt kialakított egységét is hajlandó
kockára tenni, s kizárólag a legelszántabbakkal, a legkíváncsibbakkal vág neki
Európa keleti végei felfedezésének – az eljövendô évekre az utazást, a kalandot,
a bizonytalant választva.

A holland–belga határvidékrôl érkezett Mitzy van den Eyde és Lotte van den
Berg elképzeléseiben sok hasonlóság fedezhetô fel, s ennek oka valószínûleg az a
Flandriából kisugárzó, újító szellemû, a strukturális keretek között szabadon

átjáró, kísérleti irányzatokat favorizáló látásmód, amely ma már bátran nevezhetô
Európa egyik legmeghatározóbb kortárs elôadó-mûvészeti jelenségének. A disz-
ciplínák és intézményi formák közötti korlátok tudatos lebontásával a Benelux ál-
lamokban szinte minden eszközt bevetnek a nézô bevonása, kizökkentése, vagy-
is aktivizálása, (ön)tudatra ébresztése érdekében. Az alkotók mûvészi önkifejezé-
sük sikerességét a létrejövô produkciók társadalmi hasznosságával mérik, s
minden leleményességüket olyan történetek/helyzetek kitalálására fordítják, me-
lyekben a nézô polgárként identifikálódik, s mint ilyen értékeli (át) viszonyát a
közvetlen és tágabb környezetével. Meglepô volt hallanunk, hogy kísérleteik-
hez a belga és holland falvak/városok elöljárói milyen magától értetôdô módon
biztosítják a köztereket és középületeket.

A középkorú Bill Mitchell az angol Kneehigh Theatre rendkívül sikeres mûvé-
szeti vezetôjeként tizenöt év után végleg otthagyta folyamatosan turnézó színhá-
zát, hogy minden erejét új szenvedélyének szentelhesse: Wildworks néven nem-
zetközi landscape színházi munkára specializálódott maroknyi csapatával képes
egy adott közeg/közösség történetének felfejtésére és színházi formába öntésére,
ráadásul a helybéliek bevonásával. Az így létrejövô elôadás félig a professzioná-
lis színházcsináló „idegenek”, félig a civil lakosok alkotása – teljes mértékben
egyedi és autentikus. Mitchell szerint megfelelô elôkészítés után az emberek min-
den képzeletet felülmúlóan bevonhatók a közös játékba. Egyelôre nem ez a ta-
pasztalata a szlovéniai Jasa Jenullnak – igaz, ô még csak kezdô a szakmában,
ráadásul hazájára kevésbé jellemzô a nyitott befogadói attitûd. Jasa és csapata –
egyébként imponálóan kompaktul és meggyôzô angolsággal prezentált – projekt-
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A Toneelhuis Stillen címû produkciója (rendezô: Lotte van den Berg) 
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jével ezért azon dolgozna, hogy az általa mechanikusnak, tehát rutinszerûnek és
kiszámíthatónak megismert színész-nézô kapcsolatot az ô szavával „elektri-
kussá”, vagyis váratlanná, cinkossá alakítsa. Amikor hazája színházi struktúrájá-
ról és nézôi szokásairól beszélt, úgy éreztük, hogy végre valami, amit mi is leg-
alább olyan jól ismerünk – szomorú otthoni tapasztalatból.

UUTTCCAASSZZÍÍNNHHÁÁZZII  KKÖÖRRKKÉÉPP..  Naponta egy-egy óra jutott arra, hogy a mû-
vészek vagy intézményvezetôk röviden bemutassák az utcaszínház saját orszá-
gukbeli történetét és mai helyzetét. S bár a tabló nem nevezhetô teljesnek, a ten-
denciák világosan kirajzolódtak. 

A streetart mozgalmak Nyugat-Európában szorosan kötôdtek ́ 68-hoz, s – bár
áttételesen és átalakulva – megtermékenyítôen hatottak a déli és keleti periféria

országaiban is. A békés indíttatású, de mégis forradalmi elkötelezettségû ôstár-
sulatok „kivonulása” az utcára erôs politikai üzenetként egyszerre eredményezte
a közterületek demokratizálását, a közönség fogalmának kiszélesítését és az ün-
nepi jellegû ellenkultúra elterjedését. A Csatorna két partján gyorsan szaporod-
tak a csapatok és a bemutatkozási lehetôséget biztosító fesztiválok. A „boldog
hetvenes években” a szilárd jóléti rendszer egyszerre teremtett viszonylag ked-
vezô feltételeket a vándorkomédiások professzionalizálódásához, és ébresztette
fel a szórakozás iránti igényt a kisebb településeken is. A nyolcvanas évek Angli-
ájában a thatcherizmus megritkítja a levegôt a független társulatok körül, Fran-
ciaországban azonban az új szocialista kormány és annak mára legendássá vált
kultuszminisztere, Jack Lang felkarolja a mûfajt. A jó példát hamar követték a
belgák, hollandok is. 

A nyolcvanas évek közepén már több híres utcaszínházi fesztiválról beszélhe-
tünk, amelyek meghívásaikkal olyan országokban is segítik egy-egy társulat
megerôsödését, ahol a kiszámítható állami finanszírozás, a széles bemutató-
hely-hálózat, a produkciós és dokumentációs háttér, a hatékony szakmai és ér-
dek-képviseleti szervezetek hiányában legfeljebb kivételes jelenségként tûntek
fel a mûfaj európai szinten jegyzett képviselôi. A szabadságukért küzdô országok
legtöbbjében elôbb az elnyomó politikai rendszer, majd (paradox módon) a ki-
vívott demokrácia nehezítette a mûvészek munkáját. Spanyolországban az auto-
riter rezsim korszakában az utca volt a találkozás helye – a mai hatalom viszont
a tömegszórakoztatás színterének tekinti, és ezáltal gyakran varietévé silányítja
a szabadtéri eseményeket. A középkori hagyomány képzeteibe ragadva lenézik a

„komédiást” Portugáliában vagy Olasz-
országban – az utóbbiban mindössze
egyetlen régió ad törvényben biztosí-
tott jogot a mûvészeknek az utcai elô-
adásra. Lengyelországban, ahol a na-
gyon erôs kísérleti színházi tradíció
mellett szinte a Nyugattal szinkronban
meghatározó utcaszínházi együttesek
és fesztiválok alakultak, a folyamatos
hatalmi zaklatások következtében tevé-
kenységük a politikai ellenállás színe-
zetét is felöltötte. A legerôsebbek (pél-
dául a 2006-ban Budapesten kétszer is
szerepelt Teatr Ósmego Dnia) a rend-
szerváltás után új erôre kaptak, s ma is
fontos szereplôi az európai szcénának. 

Hiszen közel egy évtizede valóban
beszélhetünk tudatos európai szintû
imázs- és piacépítésrôl, rendkívül in-
tenzív kutatási, píár- és lobbitevékeny-
ségrôl. A közös EU-forrásokból támo-
gatott programok olyan régiókban is
lehetôvé teszik az alkotást, ahol erre a
helyi kultúrpolitika nem ad pénzt, mi-
közben a legjelentôsebb fesztiválok
komoly társadalmi mobilizálóerôt kép-
viselnek, s a mûfaj fellegváraiban im-
már tudományos igényû viták zajlanak
a továbbfejlôdés lehetséges módozatai-
ról. A fogyasztói társadalom vad él-
ményhajhászása és a politika szavazat-
maximáló praktikái ugyanis mind
gyakrabban komoly csapdahelyzeteket
idéznek elô az utcamûvészek számára
is, akik egy ideig szinte sportot ûztek a
minél látványosabb, meglepôbb és szó-
rakoztatóbb spektákulumok kiötlé-
sébôl. Ellenreakcióként és az alkotói
szuverenitás védelmében mind több
kortárs mûvészeti forma jelenik meg az
– egyre tágabban értelmezett – utcán.

Jó lenne, ha Magyarország, amely
színházszakmai kérdésekben is (ön)-
tudatlan álomban szunnyadó Csipke-
rózsikának tûnik az egyesült konti-
nens közepén, felébredvén, a legprog-
resszívebb irányzatok mentén alakí-
tana ki kulturális politikát és mûvészi
gyakorlatot, megfelelô eszközrend-
szert biztosítva a hagyományos szín-
házi keretek között számításukat
többé meg nem találó alkotók és nézôk
számára.

FFIILLMMEEKK ..  Esténként a szervezôk
szívéhez közel álló dokumentum- és
animációs filmeket vetítettek, amelyek
néha még laza kapcsolatban sem álltak
a workshop témájával. Az elsô alka-
lommal például egy Marseille és Algír
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között közlekedô utasszállító komp átkelését megörökítô
ötvenpercest láttunk. A szülôföldjüket kényszerbôl vagy ka-
landvágyból, egyedül vagy családosan elhagyó arabok lelki
vándorútját mutatja be a film, küzdelmüket az otthonuktól
való elszakadás és az idegen elfogadása érdekében, s amibôl
végül is az derül ki, hogy a legjobb pillanat térbôl és idôbôl
kiszakítva az utazás. 

Másnap Afrika belsô vidékeire visz a Royal de Luxe kame-
runi munkáját megörökítô film. Jártak ôk más kontinense-
ken, táboroztak más népek társaságában is, ahogy ez a
színház több híres kutatójának (Mnouchkine, Brook)
munkásságából is ismerôs. A rögzített képek már-már vak-
merô bátorságról és szemtelen szabadságról tudósítanak.
Maroknyi francia eldugott, színházat sosem látott szaharai
falvakban próbálta meg egyszerre megismerni a „nép lel-
két” és megalkotni a maga elôadását. Az elkészült produk-
ció részleteit láthattuk pár éve a Felvonulási téren, szabad-
téri színházzá finomítva, viszont a társulat Afrikában be-
épült a helyi folklórba, népdal és a kunyhókon megjelenô
ornamentika ôrzi emlékét. 

Egy másik dokumentumfilm a találkozón részt vevô fiatal
holland rendezôlány egyik közelmúltbeli munkáját, az ant-
werpeni fegyház foglyaival és ôreivel létrehozott elôadást
örökítette meg. Talán az afrikainál is nyomasztóbb sivatag-
érzet és a nyelvkeresés reménytelensége árad a vászonról.
Tétova és suta mozdulatok, melyek mégis sajátos helyi ér-
tékkel bírnak bent, a rácsok között, s melyeknek – ironikus
módon – a fegyôrök sztrájkja vet véget.

LLEEZZÁÁRRÁÁSS..  Az intenzív napközbeni programot az étkezé-
sek körüli „informális sávok” lazították, ekkor nyílt alka-
lom bemutatkozó csevegésre és évtizedes ismeretségek ápo-
lására egyaránt. Az ideális körülményeket a meghívottak
részvételének minôsége, az egymás személye és munkája
iránti kölcsönös tisztelet és érdeklôdés töltötte fel vibráló
élettel. Ez az attitûd határozta meg a záró plenáris ülést is,
ahol elôször a szervezôk által „hivatásos tükörnek” hívott
két újságírónô (egy belga és egy skót) foglalta össze benyo-
másait a maga külsô nézôpontjából. Ezt követôen pedig
lefegyverzôen éles eszû emberek imponálóan tartalmas és
feszes vitája tette fel az i-re a pontot. Szinte minden súlyos
kérdés felszínre került: az utca meghatározása, a közönség
pozíciói, a szórakoztatás és a kortárs mûvészet szembeállí-
tása, a történetek és a képek súlya, a generációk harca, a
mûvészi együttmûködés csapdái, a fesztiválok és alkotók
viszonyának ellentmondásossága, egyáltalán: a kiszolgálta-
tottságok és elvárások szövevényes rendszere, melybe óha-
tatlanul belekeveredik a pénz és a politika is. Ki-ki szakmai
tapasztalatának teljes súlyával érvelt, de senki nem akarta
azt a benyomást kelteni, hogy zsebében hordozza a bölcsek
kövét. Nem hallottunk kiselôadásokat, érzemény-ömlengé-
seket, de szinte mindenki hozzászólt. S hogy mire jutot-
tunk? Konkrétan persze semmire, de úgy álltunk fel, hogy
ez valódi eszmecsere volt, ahol intellektusok csaptak és fo-
nódtak össze, s amiben ha valaki új információt és gondo-
latot nem fedezett is fel (a magamfajta újonc persze ezekbôl
is jókora csokrot gyûjthetett), erôt meríthetett a hangulat-
ból. Igen, az európai utcaszínházban szándék, gondolat és
lendület van; igen, léteznek szabad mûvészek, akik számára
az öntudatra ébredt nézô az alkotás célja; igen, érdemes
dolgozni; igen, helyzet van.

HHÉÉTTFFÔÔ.. A mûvészet a szabadság metaforája. Azt mondod,
amit gondolsz, amit érzel, amire vágysz, amirôl fantáziálsz.
S ha nem mondod, akkor üvöltöd, mormogod, dadogod,
folyatod magadból kifelé. Mert hiába ironizál a mester, az
ifjú titán szájából igazság árad: az életet nem olyannak kell
ábrázolni, amilyen, nem is olyannak, amilyennek lennie
kellene, hanem ahogy az álmainkban látjuk (A. P. Csehov:
Sirály – Morcsányi Géza fordításában).

Vagyis olyan formában kell ábrázolni, amilyenné gondola-
taink formálódtak általa, ahogy leképezôdött (túl)érzékeny
tehetségünk felszínén. A mûvész nem másol, de nem is talál
fel, egyszerûen újraformáz. Mert az új nem létezik, csak az,
ami van, szétszálazható és újraszôhetô. Az új tehát nem van-
hat, csak lehet, de nem a leszbôl, hanem a vanból. (gáz)

Mint a Föld, a Nagy Labda, ami folyton-folyvást, végelát-
hatatlanul alakul át, de mindig önmaga marad, lényege so-
hasem változik, nem jelenik meg rajta semmi csak úgy, oko-
zat az okból, ember a majomból következik. 

Csak azért, mert életünk egyharmadát sötétségben tölt-
jük, tökéletes éntudatlanságban, s a maradék kétharmad-
ban is csak ritkán adunk esélyt magunknak a magunkkal
való találkozásra, s így annak megértésére, ami körülöttünk
zajlik, nem állíthatjuk harcos magabiztossággal, hogy nem
mozog, ami meg nem áll. Milliárd év, melybe a tér görbül
bele, mint emlékkönyvben a tegnapi bejegyzés: kár, hogy
vége? Hát valaha száraz sem volt, s nemsokára (max százez-
ret kell aludni addig) megint csak víz lesz. Nem gondolhat-
juk komolyan, hogy miattunk (miattam és miattad) van az
élet. Részei az egésznek, s egészei a résznek. Naprendszert
szül bennem az ôsrobbanás. Bôrömön túl is csak Magam
vagyok, s Magam se vagyok pusztán az Én. Sok az egy, s egy
a sok. Ez oly világos, mint a jó sör, minek is tiltakoznék el-
lene, kortyolom és élvezem. Ha csak feleannyi idôt szán-
nánk a megértésre, mint az elhülyülésre, kitisztulhatna
minden ködös reggelünk. Annyira fontosnak érezzük ma-
gunkban a rabot, hogy nem marad idônk látni a másikban
a szabadot. 

Színház az, ha valós térben és idôben az ember a valós tér-
rel és idôvel játszik másik ember számára való közlés céljából.  

Valós, konkrét, igaz.
Hang, szó, mozdulat. 
Szín, forma, kiterjedés. 
Távolság, pozíció, nézôpont. 
Ember, embernek, emberrôl.  
Szent és profán.
Aktus a térben.

KKEEDDDD..  A holland srác (Dries Verhoeven) egy 18 x 18-as
tükröt tartana negyven, külön szobában heverô nézô fölé,
melynek felemelésével egymás számára is láthatóvá válná-
nak. Egyszerre, egy térben. A „hotelbe” való belépéskor
meghatározott kérdésekre kell a látogatónak válaszolnia.
Például: mikor keltél reggel? hol voltál délután? ültél-e taxi-
ban, villamoson? Stb. Mindezt egy excel-táblázatban össze-
sítené, és egymásra vetítené. Egy színész az akció során fel-
olvasná az egymásra reflektáló részleteket. Így derülne ki,
hogy kettôkor Tibor pont abban a boltban vásárolt, mint
Erika, és Ottó, bár nem tudott róla, csak félórával késôbb
vacsorázott abban az étteremben, mint Szilvi és barátai. Ez-
zel a módszerrel nyitná meg egymás felé a magukba zárt lel-
keket. A másikkal való találkozás a magammal való szembe-
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sülés. Vagy a másikkal való szembesülés a magammal való
találkozás? Valamikor 2006-ban egy budapesti színház
nézôterén egy, a színpadra helyezett tükörben nézte magát
esténként háromszázötven magyar állampolgár (az értelmi-
ségiek egy szûk csoportja, meg azok, akik Törôcsik Marit
szerették volna látni újra meg újra), de többségükben nem
láttak semmit, csak a saját savanyú ábrázatukat. Savanyú-
nak lenni Magyarországon nemhogy jog, de elemi köteles-
ség. Mint ahogy gyûlölködni, irigykedni, fröcsögni, mo-
rogni, kákán csomót, levesben hajszálat keresni, betenni,
beköpni, leköpni, lenyúlni, kisírni, fitymálni, fúrni, nyalni,
csalni,  átverni, keverni, kavarni, beleszarni, leszarni, ki-
túrni, keresztbe tenni, nyomulni, szekálni, frusztrálni,
frusztrálódni, kamuzni, nyafogni, mocskolódni, vetíteni,
panaszkodni, bemocskolni, mismásolni, köntörfalazni,
hadoválni, mellébeszélni, kikészíteni, megenni, fölfalni, ki-
nyiffantani, kifingatni, kicsinálni, kinyírni, szétcincálni, el-
tiporni, megnyomorítani, elhazudni, kihazudni, leha-
zudni, meghazudtolni, beverni, szétverni, elverni, eltéko-
zolni, seggére verni, elinni, elhitetni, elhinteni, kibaszni,
átbaszni, lebaszni, szétbaszni, elrontani, megrontani, elro-
hasztani, szétrohasztani, kirekeszteni, elrekkenteni is.

A demokrácia hazudik, mert a több nem igazabb, csak
erôsebb (súlyosabb). S az erôsebb, mert több, úgy érzi, igaz.
Legyen neki igaza, hisz erôsebb. Törött orral a bárd nem
énekel, az életéért rimánkodik. Közelrôl szánalmas, távol-
ról megindító e kép s e hang.

A mûvészet nem demokratikus. Nem az jelöli ki, hatá-
rozza meg az érték mértékét, hogy mennyien respektálják,
mert megfelel az ízlésüknek („olyannak amilyen”), nem is
az, hogy hányan rajonganak érte, vágyképüket ismerve fel
benne („amilyennek lennie kellene”), hanem az, hogy
mennyire sikerül egy pontba sûríteni és önmagára reflektál-
tatni az addig megismert valóságot („amilyennek az álma-
inkban látjuk”). A mûvészet csak akkor igaz, ha önazonos,
tehát legalább magával szemben nem hazudik. Persze aki
ôszinte magával, még nem mûvész, de mindenképpen em-
ber, s ha mással is mer ôszinte lenni, jó ember. Egy mûvész
attól még, hogy magához ôszinte, nem feltétlenül az mással
szemben is, ezért lehet rossz ember is akár. Minden bogár
rovar, de nem mind jó, ami ember. 

Mûvelt ész, mû ész, mû vész. 
A mûvészet mintha baj, mû ricsaj, hazug igazság. 
Beleibe gabalyodó gondolat.    

Engedjétek hozzám a fantáziátokat!

SSZZEERRDDAA..  A színház lehet falak nélkül, deszkák nélkül,
történet nélkül, fény-, hang- és videoeffektusok, jelmezek,
díszletek, kellékek nélkül, lehet darab nélkül, de nem lehet
játszó és figyelô, mûvész és befogadó nélkül. A színházhoz
nem kell színpadi dialógus, a játszó és a figyelô közötti in-
terakció az egyetlen kritérium. Két ember tehát elég ahhoz,
hogy színházról beszéljünk. Egy, aki játszik, elôad, mesél,
mozog, sugároz, mímel, tanít, nevel, végsô soron közöl, s
egy, aki figyel, megfigyel, elles, megles, utánoz, tanul, ne-
velôdik, élvez, nevet, sír, katartál, fejlôdik, hatás alá kerül,
esik, zuhan. Az elôbbi abból él, hogy a másiknak szüksége
van rá. Ezt a szükségletet kellene újradefiniálni. Hogy mi-
ért és kinek van szüksége színházra. S ez a szükség hány
kiló kenyeret ér. Mert a tudásnak, még ha csak színházi is,
ára van. Mert sírni és nevetni ugyan mindenki tud, de
olyankor biztosan nem akar, amikor semmi más oka nincs
rá, mint a mesterséges hatás által való természetes közlés.
A szándékot, a közlés szándékát azonban nem írhatja fölül
semmi, még a pénz sem. De sajnos vannak idôk, amikor a
mûvészet vesztésre áll. Ez az oka, hogy szakmánkat újra és
újra rutintalanítanunk kell.

Streetart-paradoxon
Egyik: Szereted a színházat?
Másik: Nem.
Egyik: Láttál egyáltalán valaha színházat?
Másik: Nem.
Egyik: Akkor honnan tudod, hogy nem szereted?
Másik: Miért, ô talán szeret engem?
Egyik: Menj el, és megtudod.
Másik: Jöjjön ô, ha kíváncsi rám.

A site-specific projekt eredményessége attól is függ, vagy
attól függ igazán, hogy a helyi közösségnek mennyire van
szüksége tükörre, melyben önmagát szemlélheti. Kíváncsi-e
arra a valóságra, melyben él, s melynek alapanyaga (létre-
hozója és haszonélvezôje) éppen ô maga? Szereti-e, beéli-e
környezetét, vagy éppen csak elviseli, netán ki nem állhatja?
Büszke rá, hogy ott él, ahol? Volt-e rá hatással a szomszédja
azonkívül, hogy a büdös kölke megint átrúgta a labdát?
Gondolkodott-e már azon, hogy tehetné szebbé a közteret,
és nemcsak a kiskertjét? Volt-e részese bármilyen közösségi
ügynek azonkívül, hogy ô is pokolba kívánja a helyi jegyzôt?
Szeret-e játszani, szereti-e a meglepetéseket, kívánja-e,
hogy történjen vele valami, ami nem a Mónika-show, és
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nem is a bajnoki? Mit jelent az, hogy
közösség, ha egy faluról vagy kisváros-
ról beszélünk? Mekkora az a méret,
amely még felfogható, átlátható, koor-
dinálható, nevelhetô, élhetô? Ha azt
mondom: fesztivál, a kiadható szobá-
kon kívül jut-e még eszünkbe valami?
Mi az, amire szívesen emlékszünk? Mi
az, ami nyomot hagy bennünk az adó-
emelés feldolgozhatatlan traumáján
túl? A jól fizetô munkahelyen, a gyerek
iskoláztatásán meg egy ibizai nyaralá-
son kívül vannak-e még álmaink? Mi
az, hogy kihívás? Egy nagyobb kocsi,
az új szobabútor, divatos villanyégô a
karácsonyfán? Miért élünk? Hol lakik
bennünk az ÉN? S találkoztunk-e már
vele valaha?

CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKK.. Oreol fesztivál –
Terschelling szigete – Hollandia. A fia-
tal rendezôgeneráció kísérleti terepe.
Nem én mondom, Lotte van den Berg
mondja, aki az amszterdami Hoge-
school voor de Kunstenben végzett, és
holland, illetve belga színházakban al-
kot. Színészekkel, színdarabokat,
színpadon. Meg börtönben, elítéltek-
kel, a közösségi teremben. Legfrissebb
terve, melyet a délutáni workshop
során mesélt el az érdeklôdôknek, egy
nagyváros forgalmas terén elhelyezett,
hangszigetelt, üvegablakos kockából
áll, melyben a nézôk másfél órán át
néznének öt színészt, amint mozog-
nak, s néha beszélnek is, miközben a
háttérben, ugye, zajlik az élet, a hang-
falakból pedig a város manipulált zaj-
foszlányai, zörejdarabkái hallatsza-
nak. Szép terv. És meg is fogja csinálni.
Öntudatos csaj, nem ma kezdte. Mond-
juk, hét éve, de már akkor is tudta,
mit akar. Ô azon a terepen tréningezi
magát, ahova én tavaly jutottam el
elôször. Dûnék, homok, szél és a tenger.

Hideg, északi, fogkoccantó vidék. 
Mit tréningeznek? 
A közönség kezelését, irányítását,

kézben tartását. A kommunikációt.

nulnunk kommunikálni vele, általa, benne és kívüle.
A megszerzett tapasztalatok az épített színházakban is kamatoztathatók: új vi-

szony a színészhez, az anyaghoz, a nézôhöz. Így újul a színházmûvészet. Hogy a
fiatal alkotók akarnak gondolkodni, és nemcsak hagyják, de segítik is ôket.

Az Oreol fesztivál megbízott igazgatója bemutatkozó beszéde helyett átadja a
szót a harmincegy éves rendezôlánynak, írja le ô, milyen is ez a fesztivál, s miért
tartja szükségesnek a létezését.

PPÉÉNNTTEEKK..  A legfeltûnôbb különbség ezek között a mûvészek és az általam
eddig itthon és külföldön megismert színházi alkotók között az attitûdben nyil-
vánul meg, ahogy a maguk és mások munkájához hozzáállnak. Ezek az emberek
terepen dolgoznak, s ezért tudják, micsoda teljesítmény kell egy sikeres projekt
végigviteléhez. Ezek az emberek két kezükkel hozzák létre az álmaikat, bábokat

és installációkat gyártanak, fúrnak, faragnak, hegesztenek, és csak aztán játsza-
nak. Ôrültek, gyerekek, mûvészek, varázslók és mesteremberek. Szerelmesek a
munkájukba. Úgy beszélnek egy maszkról vagy egy lampionokkal díszített hajó-
ról, mint a saját gyerekükrôl. Tisztelem ôket, ahogy soha még színházi embert.
Ezek a színházcsinálók. Közéjük akarok tartozni! 

Mit érdekel engem a magyar színházi szakma kicsinyes vitáival, díjmámorával,
olcsókölni-illatával, báljaival, tévémûsoraival, állandó panaszkodásával és pénz-
éhségével! Ezek az emberek kilométerek ezreit képesek végigzötyögni buszokon,
teherautókon (ötvenen innen és túl), csak hogy valahol a sivatag közepén száz
embernek felcsapják a bûvös doboz fedelét, s szabadjára engedjék határtalan fan-
táziájukat. Ezek az emberek nyomot hagynak maguk után, nemcsak hulladékot.
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Bruno Schnebelin, az Ilotopie társulat
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A színész és nézô közötti interakciót.   
A természetet mint a mûvészi kife-

jezés lehetséges eszközét, terét. A ter-
mészet mint kiindulópont és cél. Az
elôadás éppúgy a természet része,
mint a nézô. Az alkotás nem ér véget a
portálnyílásnál, mindenütt jelen van.
A természet társalkotó, meg kell ta-



Bill Mitchell – meg kell tanulnom a nevét (külsejét nehéz lesz elfelejteni, jobb
felsô egyes színaranyból) – egy Wildworks nevû angol csapat vezetôje, szellemi
atyja. Csináltak már mindent. Legalább húsz éve ûzi az ipart, bejárta a Földközi-
tenger számtalan szigetét, Afrikát, Ausztráliát, a Távol-Keletet, s mégis olyan
készségesen válaszol kérdéseinkre, mintha csak most kezdte volna a szakmát.
Nyitott és érdeklôdô. Nem fáradt. Most váltott. Régi társulatát (Kneehigh) ma-
gára hagyta, hadd játsszanak nélküle tovább, ô önmagát akarja megújítani. The
Dockyards az új terv címe. Régi dokkokban mesél majd a tengerészéletrôl: az ott-
hon maradottak álmairól s a tengerre szállók veszélyes kalandjairól, a fekete rab-
szolgákról, a kínai migránsokról, a kikötôk köré épült bábeli városrészekrôl, a
tenger ezernyi hordalékáról. Ez Bill terve. Meg fogja csinálni. Londonban kezdi,
majd a többi brit kikötôvel folytatja, s aztán jöhet a többi szerte a világban. Éve-
kig fog még ezzel kelni és feküdni. De nemcsak ô – azok is, akik látni fogják.

Számára legfontosabb a közönség. Bodrogi Gyulának is. (Nem én mondom,
ô mondja.) 

Ha megérkezik egy új helyre, egy hétig a helyi önkénteseknek tart workshopot,
akik majd résztvevôi lesznek az elôadásának. Három hét próba, s aztán jöhet a
show. Az elôkészítés persze sokkal több idôt vesz igénybe. Ezek az emberek
gyakran két-három évig dolgoznak egy elôadáson, melyet aztán vagy el tudnak
adni, vagy ki kell találniuk valami újat. De nem kell a megélhetésükért aggódni,
kevéssel is beérik (a konferencia szállása mint egy felturbózott kolostor: egy
szoba, egy ágy, egy zuhanyzó, no tv, no phone, s mindez kb. négy négyzetméteren
– de senki sem sír, és nem kér másik szobát). Ezek nem sztárok, megszállottak,
akiket csak a létrehozandó anyag izgat, nem az, hogyan tegyék magukat fon-
tossá, ha már egyszer nem azok. 

De leírom még egyszer, hogy emlékezzek rá: megszállottak.

Bill számára az idô a legfontosabb kérdés a nézôvel való munkában. Mennyi
idôt kell engednie, hogy lásson egy adott akciót, installációt, akármit. A nézôt
vezetni kell, és – állítása szerint – folyton bátorítani, hogy merjen fantáziálni,
nevetni, csodálkozni, megszólalni akár. A londoni Tate Gallery megbízásából
festettek a közönséggel. Ez úgy történt, hogy megkérték a nézôt: színes ruhák-
ban jelenjen meg. Majd a felsorakozott közönséget az épület tetejérôl festôk irá-
nyították, hova álljanak. Képeket hoztak létre, ezeket aztán megörökítették.
Londonban, sej, ezt élvezik a népek.

Én csak egy tükröt raktam a színpadra, aztán majdnem lehánytak érte. S mi-

ért? Mert nálunk ôszinték az emberek,
arrafelé meg okoskodó majmok. De én
ezt szeretem. Nekem ez a jó. Mert itt
van meló, ott meg már mindent kita-
láltak.

Bill szerint azért jó a site-specific, mert
a helység lakói büszkék rá, ha másképp
látják lakóhelyüket, mint ahogy meg-
szokták. Büszkék! Tehát nem verik szét
az utcára kirakott teheneket párosával,
mert, mondjuk, fogalmuk sincs róla,
hogy azok miért is vannak ott, hanem
büszkék arra, hogy ott állnak, mert vál-
tozik tôlük az utcakép. 

Kirakok egy tehenet, szétrúgják a
fejemet.    

SSZZOOMMBBAATT.. A „technológia” szót
színházzal kapcsolatban használni
ijesztônek tûnhet, de teljesen termé-
szetes. Technológia a videoprojekció, a
világítási és hangeffektusok, a külön-
féle matériák: fémek, mû- és faanya-
gok. Technológia a nézôtér szerkezete,
a különféle süllyesztô- és emelôberen-
dezések, de technológia a bábok moz-
gatása, sôt a maszkokhoz használt
fixáló- és színezôanyagok is. A tech-
nológia alkalmazásához egyvalami
nélkülözhetetlen: a szakértelem. Szín-
házi technológiákat nem tanítanak
nálunk, mert alig van olyan szakem-
ber, aki értene hozzájuk, és maguk a
technológiák is hiányoznak, amelye-
ket alkalmazhatnánk. 

A színházak lámpaparkja például
annyira szegényes, hogy egy-egy jelen-
tôsebb vendégjáték esetén külföldrôl
kell bérelni az igényelt berendezése-
ket. Ez történt legutóbb a Deutsches
Theater Faustjának nemzeti színház-
beli adaptációja kapcsán is, amikor a
nemzet legdrágább és legkorszerûbb
színházi létesítménye nem volt képes
kiállítani a riderben felsorolt lámpák
egy részét (vagy egyszerûen csak fi-
gyelmetlen volt valaki?), s ezért az
utolsó pillanatban Németországból
kellett azt elhozatni, hiszen a német
kollégák evidenciaként kezelték: ha
nincs tökéletes technikai háttér, elô-
adás sincs. Végül csak megúszta a bot-
rányt a nemzet színháza. Magyaror-
szágon a korszerû technológia, az azt
mûködtetni tudó szakembergárdával
együtt, hiánycikk.

A jelenlegi magyar színházi helyzet-
ben teljességgel kontextus nélküli
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mindenféle streetart-, site-specific- vagy landart-projekt. A har-
mincvalahány állami színházban nagy büdzsébôl hatalmas
társulatokat tartanak fent, melyeknek egyetlen céljuk, hogy
munkával lássák el önmagukat a közönség szórakoztatá-
sára való hivatkozással. Ahogy Wolfgang Wiens, a bécsi
Burgtheater fôdramaturgja mondta nekem egyszer: a tota-
litárius rendszerek kedveznek a központosított kultúrának,
a német színházi struktúra sokat köszönhet Hitlernek.

A hatalomnak olyan központokra van szüksége, ahova
tömegeket gyûjthet össze, hogy ideológiai és esztétikai fo-
galomrendszerüket kontrollálhassa, vagyis ahol felügyel-
heti a kommunikációt. A tömegpszichózisra építô társadal-
makban az egyén véleménye a fôsodor irányába mutat,
mert arra húzzák. Britanniában, Franciaországban vagy
Hollandiában viszont a polgárság igen hamar kikövetelte
magának a liberális, demokratikus mûködést, és egyéni ja-
vaslatok megvitatása, majd megszavazása útján kialakította
a maga modern társadalmát. Náluk a kultúrához való viszo-
nyulás (kulturáltság) nem felülrôl, hanem belülrôl, nem
tömegesen, hanem egyénenként definiálódik, ezért nem lá-
togatják ugyan tömegesen a kevésbé reprezentatív színházi
eseményeket, de igazi meggyôzôdésbôl (ízlésük és szellemi
igényük által vezérelve), önállóan választják ki a nekik leg-
megfelelôbb mûsort, s ezzel párhuzamosan rendkívül nyi-
tottak mindenre, ami hajlandó kilépni az évszázados (-tize-
des) megszokás keretei közül. Teljességgel természetes
tehát, hogy a szabad (idônként szabados), független,
asszociatív, költôi, tekintélynek és rutinnak fittyet hányó,
nonkonform, anarchoid, kortárs, poszt és posztposzt szín-
házi akciók ezernyi formáját, stílusát, ágazatát, trendjét
éppen nekik (ôk) találták ki, és hogy a nálunk évtizedeken
(-századokon) át módszeresen megnyomorított (köz)szel-
lemet meg szinte lehetetlen kipiszkálni a palackból.
Annyira megszokta már magát ott lenn a mélyben.    

A magyar színház mamutcsontváz a fagyott talajban. 
A XIX. század függetlenségi igénye hozta létre, s mintha

csak kôbe vésték volna esztétikai kódrendszerét, a mai na-
pig szent és sérthetetlen. (Blaha Lujza akár ma is játszhatna
bármely hazai színpadon, mert bár a szépségideál jelentô-
sen, a színjátszás kultúrája alig változott.) 

A magyar színház tökéletes klón. A német színházi tradí-
ció kistestvére, azzal a különbséggel, hogy nálunk nem Jo-
hann Wolfgang Goethe a legismertebb dramaturg. Itt egyet-
len színházi újítás, iskola, trend sem fejlôdhetett ki a zsíros
magyar anyaföldbôl. Még a kísérleti színházak egy része is a
lengyel kollégáktól merített ihletet. A régebbi színházépüle-
tek francia mintára készültek, a helyi közízlést tükrözô, sal-
langmentes kivitelben, míg az „újabbak” szovjet kultúrpalo-
ták dizájnját gondolták tovább, koppintották le. 

Most, amikor végre volna lehetôség vitát kezdeményezni
a támogatás (fenntartás és projektfinanszírozás) módja és
mértéke; az állami gondozás kontra piaci verseny; szóra-
koztatás és/vagy mûvészet; esztétikai (forma-, stílus-, nar-
ratíva-, eszközök) célkitûzések és trendek; a közönséghez
fûzôdô viszony: társadalmi fórum és az ifjúság nevelése;
belsô képzés, innováció, tudásátadás, hazai és külföldi net-
work; fesztivál: miért, hogyan, mibôl, kikkel és kiknek; a
társadalmi szerep és felelôsségvállalás témakörében, a hû-
bérurak szervezete fegyelmezetten összezár. 

„A szakma soha nem volt ennyire egységes” – nyilat-

kozza Jordán Tamás, aki egy személyben a Nemzeti Szín-
ház és a legnagyobb mértékû támogatással bíró hazai szín-
házi fesztivál, a POSZT igazgatója, valamint a Színházi
Társaság megbízott (ideiglenesen ideiglenes) elnöke. De
miben egységes? (Itt némi ellentmondás van. Lásd Jordán Ta-
más nyilatkozatát a harmadik oldalon. – A Szerk.)

Hiszen az elmúlt tizenhat évben még egyetlen szakmai ja-
vaslat sem volt képes (szellemi értelemben) vihart kavarni a
színház mint mûvészet avagy szórakoztatóipar berkein be-
lül a fenntartó által kezdeményezett átszabási kísérleteket
leszámítva, amelyek viszont mindig vad és egyöntetû felzú-
dulást váltottak ki. De még ez az elemi, egzisztenciális ret-
tegés sem bizonyult annyira sokkolónak, hogy (néhány –
outsidernek tartott – gazdasági szakember konkrét indítvá-
nyán kívül) hosszú távra érvényes megoldásokat vagy akár
csak szakmai vitákat indukáljon.   

Miután én nem értek egyet Jordán Tamással, vagy nem
igaz a kijelentése (miszerint a szakma egységes), vagy én
nem is vagyok az említett szakma tagja. Ez utóbbi esetben a
vezér renoméja nem sérül, hiszen kijelentése továbbra is
sziklaszilárdan áll meg. 

Ha kívül vagyok (kölyke az ô kutyájuknak nem és nem),
azt mondok, amit akarok, nem köt a bajtársi eskü, a pety-
hüdt ólmeleg. Hé, hát szabad vagyok! 

De ennek semmi köze a problémához, ami valóban
mindannyiunk ügye, s amit csak együtt tudunk hatékonyan
orvosolni, közös felelôsségvállalással. 

Mit kezdünk a közönséggel? Milyen viszonyt és progra-
mot ajánlunk neki? Hogyan fogunk reflektálni az utcai
eseményekre, a politikai viszályra, a megszorításokra, a re-
formokra, a magyar vidék vádjaira a fôvárossal szemben, a
globalizációra, a környezetszennyezésre, a rasszizmusra,
a tömeges elszegényedésre, a kulturális és információs ká-
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oszra és a napjainkban tapasztalható ezernyi kihívásra? Még
több magyar klasszikust a színpadokra, mert magyarnak
lenni önmagában is bizsergetô szellemi kihívás? Vagy addig
nyaggatjuk a ma élô drámaírókat, míg végre egy használható
kortárs német drámát összehoznak nekünk? Mi a terv?

A színházak kapcsolata az iskolákkal abban merül ki,
hogy olcsóbb bérletben játsszák nekik a János vitézt (tiszte-
let a kivételnek, mert van); a korszerû színházi nevelés ez-
zel szemben még mindig mostohagyerek (pedig ha nem ne-
veljük, csak szórakoztatjuk ôket, akkor húsz év múlva nem
lesz, aki komolyan vegye, amivel foglalkozunk: gyerekes [!]
marhaságnak fogják tartani). A külföldi mûhelyekkel csak
néhány elszánt (alternatív) színház és fesztivál tart fenn
munkakapcsolatot, mert a profik az ultra-költségvetésû
sztárok egyszeri, reprezentatív fellépésében látják a nem-
zetközi kulturális együttmûködés egyetlen lehetôségét. Eu-
rópai networkrôl a színházi szakmában szó sem eshet.   

Nem a színházi kultúránk struktúrájával van baj, hanem
a tartalmával. Pontosabban a tartalom hiányával, definiá-
latlanságával.

A színházigazgatók legfontosabb problémái: hogyan le-
hetne megôrizni a színházaknak a szocializmusból örökölt
támogatási rendszerét, konszolidálni a színházi dolgozók
bérezését, és esetleg szakmaibbá tenni az igazgatói kineve-
zések pályázati rendszerét, ami valóban felháborítóan sza-
bályozatlan. Ezekben a (vitathatatlanul sürgôs) ügyekben
ugyanis elképzelhetô a konszenzus. De abban a kérdésben,
hogy mit, kinek és miért játszanak ezek az állami intézmé-

nyek, semmiképp. Ez ugyanis magánügy, ami az adott igaz-
gató ízlésétôl függ. Ebbe a kérdésbe egyetlen helyi önkor-
mányzat kulturális bizottsága sem mer beleszólni, fogalma
sincs ugyanis róla, mi az, hogy kulturális koncepció. Mer-
jünk már ôszinték lenni: Magyarországon egyszerûen nincs
is kulturális koncepció. A kultúra él, mert élni akar, de hogy
kinek és minek, ezek a kérdések politikusnak még nem
okoztak álmatlan éjszakát az elmúlt tizenhat évben. Legfel-
jebb az állami ünnepek zavartalan, politikailag nyilvánva-
lóan egyoldalú lebonyolítása, néhány reprezentatív s ezért
törvényszerûen ízléstelen épület átadása, idôs és ezért álta-
lában híres mûvész kitüntetése tartozik munkaköri köteles-
ségeik közé. Ennyit tesz ma a kultúrpolitika, különösen vi-
déken. Magyar politikus ugyanis nem ért a kultúrához,
hiszen szakmájából adódóan kulturálatlan. Elviselhetetle-
nül. A szakmának mindez jól jön, mert ha egységesen lép
föl, nyilván könnyen meggyôz akárkit a Parlamentben. Pél-
dául arról, hogy az, ami a magyar színházakban mûvészet
címszó alatt folyik, az európai, sôt világviszonylatban is
egyedülálló, mondjuk ki nyíltan: hungarikum. Kétségtele-
nül. Ennyi jó közteret ennyire rosszul használni tényleg
ritka teljesítmény. Egy magyar színházépület ugyanis egy-
szerûen nem teljesíti funkcionálisan azt, ami egy köztértôl
(állami szolgáltatóintézménytôl) elvárható – éppen ellen-
kezôleg: úgy pozicionálja magát, mint valami magánterület.
(Ugyanez az érzésem azokkal a német, illetve orosz nagy-
színházakkal kapcsolatban is, amelyek szintén elfelejtették
renoválni a nézô [adófizetô-fenntartó] és az épület viszo-
nyát, s ahol a fiatal generációk ezt az elitista gôgöt tüntetô
távolmaradásukkal büntetik.) Az ember színházba estén-
ként, kiöltözve, szervezetten jár (nézni és büfézni). Tehát
véletlenül sem akkor, amikor kedve tartja: csak úgy. Persze,
miért is tartaná kedve? Ki megy azért színházba, mert kedve
van? Azért megy, mert muszáj. Mert már a szülei is oda jár-
tak, bár ôk még talán sejtették, miért. Magyar színház tehát
nem találkozóhely (hétre ma várom a Nemzetinél), hanem
önreprezentációs lehetôség, vagy még inkább: múzeumlá-
togatás. Látni kell azt a jó kis Vörösmartyt, akárcsak Mun-
kácsyt. A színházban van ruhatár meg büfé meg vörös bár-
sonyszékek, függöny meg lámpák meg híres emberek. De
nincs könyvesbolt, miután színházi könyvek sincsenek.
Nincsen koncert, mert színházi zenekarok sincsenek. Nin-
csen tánc, mert színházi táncosok sincsenek. Nincsen gye-
rekprogram, mert színész pedagógusok sincsenek. Nincse-
nek kiállítások, mert a képek a múzeumban lógnak, nem a
színházban. Nincs fesztivál, nincs vetítés, nincs konferen-
cia, nincs workshop, nincs iskola, nincs vetélkedô, nincs kö-
zönségtalálkozó, nincs fórumbeszélgetés, nincs, nincs, nincs. 

Mindennek ráadásul nem egyszer-egyszer kellene csak
demonstratívan megtörténnie, hogy ki legyen pipálva, mint
Hofi híres történetében, amikor Kis Halásszal csak a szín-
ház aulájáig mentek, oda is csak az elôadás után, hogy a
szétdobált jegyeket összeszedve legyen mit beragasztaniuk
a brigádnaplóba, mondván: kultúrprogram kipipálva.

Ha nem mozog a szellem a színházak irodáiban, raktárai-
ban, mûhelyeiben, öltözôiben, fodrásztáraiban, és hát per-
sze a színpadon, akkor elôbb-utóbb a nézôtéren is elhara-
pódzik a megszokás: nézek adott irányba, s ha lemegy a
függöny, rutinosan tapsolok. Ha nagy volt a csinnadratta,
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hangosan és ütemesen ütöm össze a tenyerem, ha halkan
motyogtak, én se strapálom magamat. Csakhogy mindez
egy frissen diplomázó, kreatív fiatalember számára kb. ak-
kora kihívás, mint Ronaldinhónak megnézni egy MTK–
UTE-rangadót.

A rendszerváltás után a kísérletezô színházi hagyomány
megszakadt. Ennek egyik nyilvánvaló oka a ´89 elôtti ellen-
állás célpontjának megszûnése volt. A kommunista hata-
lommal együtt az undergroundot is elsöpörte a történelem
vihara (II. kiegyezés: ´89 úgy aránylik az ´56-hoz, mint
6́7 a 4́8-hoz). A súlyosabb problémának azonban az eg-

zisztenciális szempontok soha nem tapasztalt eluralkodása
bizonyult. Nincs az a fizetésemelés, ami elegendô lenne ah-
hoz, hogy a magyar színészek leszokjanak a gagyival való
folyamatos kokettálásukról. Felháborító, hogy valakik a
kultúra élharcosainak tartják magukat, a színpadon véle-
ményezik az átlagember ízlését, morális és mentális állapo-
tát (hiszen például egy Tartuffe, egy Koldusopera, A velencei
kalmár vajon mirôl szól?), miközben esetenként maguk is
adót csalnak, számlákat hamisítanak, rokkantnyugdíjas-
ként jelentik be magukat, emellett akár alamizsnáért is
szinkronizálnak, ízléstelen show-mûsorokban parádéznak,
nyaranta meg milliókért hakniznak. Tény, hogy a magyar
színházi ember számára a mérték az érték. 

A színházcsinálók, köztük sajnos a fiatal generáció tagjai
is, inkább a kényelmeset választják, és nagy állami intézmé-
nyekhez csatlakoznak.

Már nem is emlékszünk bizonyos alapfogalmakra, ame-
lyek a hetvenes–nyolcvanas években a magyar kísérleti szín-
házi mozgalom szókincsét képezték. Ma a színházi ember
számára a szakma egy szóból áll: elôadás. A dramaturg le-
emeli a polcról a színmûvet, a rendezô elolvassa, színészek-
kel felmondatja, díszlet, jelmez, kellék, világítás rendben,
jöhet a közönség. Persze ezzel nincs semmi gond, csak ne
hívjuk mûvészetnek, sokkal inkább szórakoztatásnak.
Amennyiben ugyanis annak tekintjük, piaci alapon is mû-
ködtethetjük. Egyébként véleményem szerint a mûvészet-
nek is ki kell kerülnie a piacra, ez elkerülhetetlen, csak ehhez
tisztességes versenyhelyzetet kellene teremteni. Az ugyanis
nem fair, hogy az a jobb, akinek szélesebb a kapcsolati
rendszere, több az ismerôse, régrôl ismert ivócimborája.
(Ahogy ezt a bonyolult szakmai hálózatot évekkel ezelôtt
Korcsmáros György gyôri színházigazgató festette le a vi-
déki színházigazgatók céhének rendes éves beszámolója al-
kalmából a Színházi Társaság ülésén közel ötven szakma-
beli kolléga elôtt: összegyûltünk, mint rendesen, lemen-
tünk a büfébe – elôadást nem nézünk, mert attól csak
rosszkedvûek lennénk –, stíröltük a színésznôket, megkós-
toltuk a helyi borokat, aztán ment, ki merre látott.)

Ez nem fair play.

Volt, ugye, a tájolás, ami ma nincs, mert drága. Miért
nem olcsóbb az elôadás? Miért nem döntünk úgy, hogy egy-
szerûbb kivitelezésû elôadásokat is létrehozunk, s azokat
elvisszük azokhoz, akik távol élnek a színházi városoktól?
Különben miért az a rengeteg kultúrház? Ugyanez vonatko-
zik a csereelôadásokra is. Erre néhány dühödt igazgató rög-
tön a pofámba vágná: ilyenek vannak. Én meg azt motyog-
nám vérzô orral, hogy ó, az szuper, de még!!! Mert a válto-

zatosság, a mobilitás mindenkinek jó: a rendezônek és szí-
nésznek, ha szeretik a munkájukat, és érdekli ôket a közön-
ség reakciója, nem beszélve a nézôrôl, aki új arcokat, nem
utolsósorban új megközelítést láthatna.

Aztán miért lenne baj, ha bátorítanánk a fiatal ren-
dezôket és színészeket, hogy önálló kezdeményezésekbe
fogjanak, akár épületen kívül is? Ahol van igazgató, ott ízlés
is van, törvényszerû, ha nem minden tetszik neki abból,
ahogy a fiatalok gondolkodnak. Akkor hadd próbálkozza-
nak szabadon, amihez természetesen pályázati forrás is
szükségeltetik, de nem olyan, ami csak Budapesten segít,
ha segít. Miért ne lehetne elgondolkodni egy kevésbé cent-
ralizált kultúrafinanszírozási rendszeren? Miért jó, ha a
színészeket és a rendezôket arra nevelik, hogy görcsösen
kapaszkodjanak a kôszínházi struktúrába? Hiszen mind-
nyájan tudjuk, hogy túlképzés van ezen a területen is. Fia-
tal színészek álldogálnak talpig diplomásan különbözô
színházak büféjében a pultot támasztva – panaszkodnak.
Ahelyett hogy megértenék végre, ez is csak olyan szakma,
mint a többi: versenyezni, vállalkozni, melózni kell. Miért
nyírjuk ki magunkat ilyen ostobán? 

Szikora János szerint nincs is elég tehetséges ember, aki
meg az, a betont is átviszi. Nyilván az élettapasztalat beszél
belôle, más igazgatóktól is hallottam már hasonlót. Esze-
rint tehetségtelenek vagyunk: ez a generáció nem elég jó.
De akkor minek képeznek bennünket? Mert nem tud le-
mondani egyetlen, a Színmûvészeti Egyetemen vagy más
színiiskolában tanító kolléga sem arról a nemes feladatról,
mely által a honi színmûvészet panteonjába vésetik a neve?
Hol a felelôsség? 

És persze hol az öntudat a hetvenesek (hetvenkedôk),
nyolcvanasok generációjából? Hamar öregszünk. Még nem
csináltunk semmit, de már elégedettek vagyunk. Ha van
mondandónk, legyünk már bátrabbak, bújjunk már ki az
apák köpenye alól, csapjunk az asztalra, vagy tegyünk le rá
javaslatokat!

Elviselhetetlen ez a hangnem, mintha nem volna ben-
nem más, csak gôg és ostoba indulat. Szûcs Miklós szerint
be kellene már fejezni az outsiderek és dilettánsok partvo-
nalról való bekiabálásait. Ebben a kérdésben többen is oszt-
ják véleményét. Lehet, hogy nekik van igazuk. Sem a tarta-
lom, sem a csomagolás nem áll köszönô viszonyban a valós
helyzettel. Mert nincs is helyzet. Lehet, hogy nem látok
tisztán, s még részleteiben sem birtoklom az igazságot. De
azt a kérdést nekik is, és mindenki másnak, aki színház-
igazgatással foglalkozik ebben az országban minimum
húsz éve, meg kell hallaniuk, miszerint ki fogja ezeket az
épületeket megmenteni attól, hogy húsz éven belül bezárják
ôket? Ki veszi át a stafétabotot? Hiszen a fiatalabb generá-
ciót éppen az erôskezû tanáraik, fônökeik, kollégáik hozzá-
állása fosztotta meg a rutinszerzés lehetôségétôl. Nem tör-
tént meg a szükséges tudásátadás ezen a téren. Ráadásul –
s ez talán a legsúlyosabb probléma – az a tudás, amely a
rendszerváltás elôtt, s még utána is néhány évig alkalmas
volt (mit alkalmas volt: nagyon is jól funkcionált) ezeknek
a kulturális intézményeknek az irányítására, az ma már
elégtelen, frissítésre, átgondolásra szorul. Ma a támogatá-
sok, pályázatok, pénzügyi struktúrák hatékonyabb kezelé-
sére, esetleges új források bevonására, nemzetközi projek-
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tekben való koprodukcióra, nagyobb nyitottságra és komp-
romisszumkészségre volna szükség. Az az elementáris erô,
amely szüleink generációját (a színinfarktus állandó veszé-
lyével) életben tartotta, ma idônként puszta agressziónak
tûnik, ami inkább félelemre, mintsem bölcsességre enged
következtetni. Pedig ez utóbbira volna most szükség. Elfo-
gadni, hogy a világ körülöttünk változik, még akkor is, ha
ez bévülrôl nem is látszik olyan világosan.    

VVAASSÁÁRRNNAAPP  (kisütött a nap). Phéraille ötvenes színházi
veterán. A világhírû Royal de Luxe társulatának volt tagja
évekig. Ôk azok, akik néhány évvel ezelôtt az akkor még
Felvonulási téren adták elô varázslatos, egy kis kameruni
faluban 1997-ben kifejlesztett akciójukat. Fél évig éltek az
ôslakosok között, s csak néhány francia kifejezéssel kom-
munikáltak velük. Többnyire gesztikuláltak és nevettek.
(Az afrikaiak rengeteget nevetnek.) Céljuk egy kitalált mí-
tosz megteremtése volt. Vagyis egy olyan közegben, ahol
nincs tévé, legfeljebb rádió, ahol nincs internet, legfeljebb
hetes csúszásban megjelenô újságféleségek, ahol még min-
dig mûködik a szájhagyomány, megpróbálták kitalált törté-
neteiket elmesélni a maguk által kreált bábok segítségével.
A mese hôse a Petit Géant volt. A Kis Óriás fekete, és körül-
belül harminc láb magas. Egy teherautóra erôsített darura
volt akasztva, s a színészeknek (helyesebben mondva kreá-
toroknak) kellett mozgatniuk. A Kis Óriás tudott enni,
inni, levegôt venni (hasát speciális fújtatóval mozgatták),
szemét is forgatta, sôt néha sakkozott is. Kis Óriás végig-
gyalogolt a falun, és az emberek gurultak a nevetéstôl, vagy
éppen földbe gyökerezett lábbal álltak, nem hittek a szemük-
nek: él is meg nem is. Kicsi Óriás aztán elment a városba is,
ahol már ezrek, mit ezrek: tízezrek várták. A helyiek átvet-

ték a köteleket a franciáktól, és maguk sétáltatták óriásra
nôtt testvérüket. Kicsi Óriásból legenda lett, melyet azóta is
mesélnek arrafelé. Dalt is írtak a furcsa franciákról, akik va-
lóra váltották az álmot. 

Phéraille otthagyta világhírû csapatát, mert úgy érezte: az
álom már csak márkanév. Ô mesterember, nem sztár. Saját
társulattal dolgozik, de már azzal sincs kibékülve, mert eg-
zisztenciájuk akadályozza a szabad vándorlást. Álmodott
hát megint: egy falóról, melyet néhány elszánt kalandorral
akar áttolni Kelet-Európán. Ô, aki bejárta Afrikát és Ázsiát,
a volt szocialista országokba vágyik, mert úgy érzi: a legkö-
zelebbirôl tudja a legkevesebbet. (Ezen az úton nemsokára
magára lel.) Bölcs ember ô, akit nem kényeztetett el a hír-
név, ma is két kezét használja, ha színházat csinál. Nem di-
rigál – alkot. S nem derogál neki, hogy végighallgasson egy
olyan puha tenyerû outsidert, mint én. (Annak finom a ta-
pintása, aki keveset nyúlkál.) Megesküdtem neki, ha mi-
hozzánk is eljut a lovával, nem leszek rest tolni, míg szük-
sége van rám.

Megtaláltam, amit kerestem. Tudom, hogyan akarok szín-
házat csinálni. Úgy, ahogy rég, amikor még semmi sem volt,
csak az álmok, s a vágy, hogy mítosszá váljanak.

Az a színház, amelyet nálunk annak neveznek, nem érde-
kel. Mert nincs benne semmi rendkívüli. „Csupa rutin és
elôítélet” – ahogy Kosztya Trepljov mondaná. Márpedig
csak „az a fontos, hogy az ember ír. Nem törôdik semmilyen
formával: ír. Mert ez az...” 

Aspet–Budapest, 2006. december
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