
a tradíció által „tisztára mosott" eszközö-
ket a modern irányzatokban kimunkált
kifejezési metódusokkal. Ha ez minden
esetben nem is sikerül, ez az irányzat na-
gyon izgalmas és gondolatgazdag világot
akar teremteni, hisz célja: a profi színház
„mesterségbeli" tudását és biztonságát
egységbe hozni a gondolat megjeleníté-
sének szabadságával. Ebben a színházban
a szokásostól eltérő színészi eszközök sem
öncélúak, mert a színészek felkészültsége
és a koncepció szuverenitása önmagában
igazolja létjogosultságukat. Ami
profizmusukat illeti: igen magas
mozgáskultúrára, biztos szövegmondás-ra,
a megtervezettség és az improvizáció
lehetőségére egyaránt építenek. Különös
hangsúlyt kap a hang (mind a színész
hangja, mind a zene), a jelmez s a tér. Ez a
fajta színház pontosan tudja, hogy a
színpadi térben megjelenő dolgok mind
külön jelértékűek, s a tartalom szem-
pontjából „lekódolhatók". Ezért még az
improvizációkban sem kapnak helyet a
produkció egészét is veszélyeztető esetle-
gességek, stílusukat a könnyed, ám fe-
gyelmezett összjáték jellemzi. Atveszik az
amatörizmusból azt, ami használható, s
összekötik a profizmusból azzal, ami al-
kalmazható. Ily módon ez a színház egy-
fajta szintézist jelent, előadásaival nem
kényszerít (ez nem is szándéka), hanem
meggyőz.

Tulajdonképpen pozitívum, hogy a
mostani - s már a korábbi nyugatnémet -
fesztiválon ez utóbbi tendencia (amely a
lépésváltást sejteti) már több előadásban
jelen volt. Már annak idején is ez az igény
mutatkozott meg a FIAT Teatro Settimo
nevű olasz csoportnak a Vonzások és vá-
lasztások (Wahlverwandschaften) alapöt-
letéből kiinduló előadásában, amely kul-
turáltságával, néha meseszerűen szép je-
leneteivel, biztos szövegkezelésével
egészen különleges élményt nyújtott. Most
Szegeden az egyébként hivatásos
színészekből álló Könny és mosoly elne-
vezésű bolgár társulat előadása (Ding-
dong) keltett hasonló érzéseket. Ez a játék
különös, helyenként szürrealista világával
(ezt az érzetet erősítette a játék-tér
viszkozitása, a jelmezek és a díszletek
képtelen, de mégis elfogadható formái),
színészeinek tökéletes megjelenítőképes-
ségével új dimenziót teremtett a néző
számára: vonzotta és taszította egyaránt.
Tartalmát tekintve a művészet lehetősé-
gére, a valóság és műalkotás közötti hatá-
rokra próbál rákérdezni, az álom szabad-
ságát segítségül kérve új életszituációt te-
remt, melyben groteszk lények próbál-
gatják hangjukat, szavaikat, hogy mon-
datot alkotva kimondhassák a soha ki nem
mondhatót. Egy ponton - gondosan

kiszámított effektusok eredményeképp -
az embernek olyan érzése támad, hogy
megkomponált zeneművet hall.

Eszközeiben és fantáziában gazdag,
önnön kelléktárának kezelésében tökéletes
játék született.

Hasonló indíttatás látszik a holland
táncszínház (mely nemcsak mozgásra
épít) és a dán KIMBRI csoport, valamint a
szovjet Ifjú Nézők Színházának kevésbé
sikerült előadásaiban is. Ezeket is a
bolgárokhoz hasonló igényes, nagy fel-
készülést kívánó játékra való törekvés
jellemezte.

Ezek mellett megtalálható volta másik
színházi forma is, például a szageffek-
tustól a hanghatásokig mindent felhasz-
náló jugoszláv Aiowa vagy a túl harsány
olasz Atarassia esetében. Bemutatóikat az
a kényszerképzet jellemezte, hogy csak az
az igaz, ami a gyomor mélyéből kerül a
néző elé.

Végül, az igazi fesztiválokhoz méltóan,
jelen volt a happening, az utcaszínház
(például a rendkívül rokonszenves Enzo
Cozzi révén), s persze akadt néhány olyan
előadás is, mely a színvonal tökéletes
hiánya miatt (például a keletnémeteké
vagy a lengyeleké) szinte említésre sem
méltó, legfeljebb csak mint kezdő
diákszínház értékelhető.

Összegzésként: ez a fesztivál nyilván-
valóan nem reprezentálhatta Európa al-
ternatív színházainak valamennyi törek-
vését, ám egészében véve - a sokféleség
révén - mindenképp példaszerűnek te-
kinthető. Minden fésületlensége és eset-
legessége ellenére is egyedülálló vállal-
kozás, amelyben világosan megkülön-
böztethetők voltak a fentebb említett
színházi törekvések. Az előadásokat fi-
gyelemmel kísérő néző több következ-
tetést is levonhatott. Többek között meg-
mutatkozott, hogy ez a fajta színjátszás
keresi önmaga kifejezésének a lehetősé-
geit, s immár megunva az „amatőr" ne-
vet, végre valósággá kíván válni. Ez a
színház egy folytonos „Auf-dem-Wege
sein", egy „úton levés" állapotában van, s
így nem céloknak akar megfelelni, ha-
nem önmagát megteremtve akar felmu-
tatni valamit, ami csak benne és általa je-
leníthető meg.

Tehát utak vannak, de - remélhetőleg -
elmarad az előre mindent kijelölő jelző-
táblák, az „esztétikai blöffök", az új ma-
nírok, a művészetet lefokozó szenvelgés s
mindaz, ami a hivatásos színházon kívüli
törekvések frissességét és szabadságát le-
törhetné, megszüntethetné, mert - meg-
ismételve az eredeti gondolatot - ez a faj-
ta színház csak úgy lehet igazán alternatív,
ha igazán autentikus.
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Ding-dong avagy
merre tart a színház?

Beültünk az előadásra, vártuk, hogy
történjék valami. Cselekménysort vár-
tunk, történetet, valami fogódzót, amely-
be kapaszkodva biztonságosan végignéz-
hettük volna a legfurább „színpadi meg-
valósításokat" is. A szegedi alternatív
színházi találkozón részt vevő csoportok
azonban többnyire megfosztottak ben-
nünket az effajta fogódzóktól. Az általam
látott produkciók többsége elutasította
azokat a princípiumokat, amelyek szá-
munkra itt, Európa e részén hagyomá-
nyosan a színházat jelentik: a szöveg-
szerűséget, az egységes teret, a sztorit...
Többnyire akciókat láttunk - nehezen
egyértelműsíthető logikájú mozgássoro-
kat.

A mozgásszínház kockázatosabb vál-
lalkozás, mint a szöveges, hiszen pusztán
mozgással sokkal nehezebb kitölteni egy
előadásnyi időt, mint a szó és a mozgás
eszközeit együttesen használó színpadi
formavilággal. Ez is magyarázza, hogy a
fesztiválon nem kevés érdektelenségbe
fulladó produkció akadt, de persze volt
érdekes is. Mint például a találkozó egyik
legjobbja, a szófiai Könny és mosoly
színháza nevű társulat Ding-dong című
előadása.

A fesztivál hivatalos megnyitójáról tá-
vozók a József Attila Tudományegyetem
előtti téren különös alakra lehettek figyel-
mesek. Fekete, testhez simuló dresszben
groteszk arcú fiatalember állt egy négy-
szögletes fakeretben, amelyre sűrűn fehér
fonalak voltak kifeszítve. Küzdött a
szálakkal, amelyek körbefonták. Időn-ként
változtatott a helyzetén, de igazából nem
akart kiszabadulni, talán csak a be-
hálózottság kényelmesebb pózát kereste.
Az emberek megálltak, érdeklődéssel
nézték, mások rendőrért, mentőkért ki-
áltottak. Az akció élő előzetesként, köz-
vetlen reklámul szolgált az esti előadás-
hoz, amelynek a fiatal férfi az egyik sze-
replője volt.

A közönség becsalogatásának hőskorát,
a vándorszínházak kikiáltóit idézte az
előadás kezdete is. Az egyetemi klub
nagytermébe nem engedték be a közön-
séget, az emberek a büfében, a környező
helyiségekben beszélgettek. Váratlanul
megjelent a társulat. A két nő és három
férfi - lassú, koppanó vagy csoszogó
lépteiket kitartott mozdulatlansággal meg-
megszakítva - vonult végig a helyi-
ségeken, míg végül a játszóhelyen kötöt-



tek ki. A nézők követték őket, majd kö-
rülülték a pince közepén jelzett színteret.

A díszlet szikár volt. A négy fallal pár-
huzamosan egy-egy fekete vasállvány,
jelzett kapu volt látható, rajtuk arannyal
futtatott fekete drapéria. A terem egyik
végében, a kapu mögött a fonalas fakeret,
a másikon széles fekete lejtő. A meny-
nyezetről különböző tárgyak lógtak alá:
egy üveglap, mögötte mikrofonnal, egy
kalap... A sarkokban, a magasban tévé-
készülékek. Félhomály. A fekete alap-
dresszen viselt jelmezek is szokatlanok.
Az egyik férfi térdén, vállán, könyökén
kis aranydíszek; a másik, szakállas férfi
fekete öltönyben, kalapban, a harmadik

- kopasz - mell alól induló hatalmas vörös
szoknyában, a nők bohócruhában voltak.

Az alcím szerint Örkény-egypercesekből
állították össze a mintegy másfél órás
programot. Az Örkény-szövegeken kívül
részletek hangzottak el többek között a
bolgár alkotmányból is. De az elő-adásban
mégsem a szöveg, hanem a zajok
domináltak. Az egyik nő hasán hatalmas
dobot viselt, a szakállas férfinál csattantó
volt, a cipők kopogtak. Ezek a gondosan
összehangolt és visszhangosított zajok
akusztikus háttérré álltak össze, amelyhez
még a jelmezek ,.hangja" is hozzáadódott:
a dobos színésznő hatalmas

buggyos nadrágja például zörgős, zizegő
anyagból készült, így minden lépés zaja
az akusztikai tér részévé vált.

Az előadás mégis leginkább a mozdu-
latokra épült. Az éppen előtérben lévő
színészek alapvető emberi érzéseket, lel-
kiállapotokat ragadtak meg, egymás kö-
zötti alaprelációkat jelenítettek meg.
Mindegyikük a maga „bezárt" életét élte, s
e létezések időnként kapcsolódtak egy-
máshoz. Az előadás egy bizonyos pontján
á tévéképernyőkön a csoport tréningjei-
ről szóló film jelent meg: láthattuk egy
szülés stilizált lefolyását; egy férfi hosz-
szan szónokolt az üveglap mögött; egy
másik egy bekötött zsákból próbált sza-
badulni, miközben kényszerűen „saját
levében" tapicskolt; három ember mono-
ton mozdulatokkal igyekezett egymástól
szabadulni; a dobos nő fel-alá járkált, s
időnként hatalmasat vert a hangszerére; a
keretbe, a fehér zsinórok közé zárt férfi
egyre jobban belegabalyodott a maga
kuszálta hálóba... A részek követhetők-
nek tűntek, az egésznek inkább csak at-
moszférája volt. Kiábrándultság, tehetet-
lenség, kilátástalanság sugárzott az öt
faarcú, géppontossággal dolgozó színész
produkciójából.

A díszlet, a jelmez érdekes, a kidolgo-
zottság magas fokú, a színészek minden
tekintetben profik - a néző mégis zavar-
ban volt. Görcsösen próbált megérteni
valamit. Kereste az eszmét, amely össze-
fogja a jeleneteket, már-már azt hitte,
meglelte a kulcsot, de egy újabb fordulat, s
kezdhette elölről a megfejtést. S mivel ez
időről időre nem sikerült neki, szégyellni
kezdte magát, saját inkompetenciájára
gyanakodott.

Persze van egy kényelmesebb nézői
magatartásváltozat is: a művészeteket
nem érteni kell, hanem élvezni , s csupán
„szocreál" marhaság volna az az igény,
hogy meg is kelljen érteni. Ez a dilemma
azért is drámai, mert egy nyilvánvalóan
értékes, jó előadás kapcsán ugyanúgy fel-
merül, mint a sokkal gyakoribb gyengék-
nél.

A történet elvesztése, tagadása tehát
még a fesztivál „hagyományosabb",
érthetőbb előadásainál is tetten érhető
tendencia volt. Lehet, hogy a színház a
csupán érzeteket, állapotokat kifejező
mozgásszínház irányába mozdul el?

A szófiai Könny és mosoly színházának előadása: Ding-dong (Péter Gábor felvétele)


