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ASZÉTHULLÓKULTÚRASZÍNHÁZA
Amatőr és alternatív színjátszó fesztivá l

Összeomlóban van az elmúlt negyven év
kulturális (fel)építménye, s közben már az
is világossá vált, hogy a széthulló romok
maguk alá temetnek számtalan értéket, egy
otthonosságot ígérő, új épülethez
nélkülözhetetlen alkotóelemeket is. A kul-
túra két rétegét fenyegeti leginkább a
mostani átalakuló világ, s épp azokat,
amelyek leginkább perlekedtek a régivel: az
autonóm művészet alkotásait és az
alternatív kultúra mozgalmait.

Az engedélyezett kultúra sokszor való-
ban művészi értékeket hordozó, máskor
csak ilyennek maszkírozott alkotásait fel-
váltották a konzumkultúra semminek nem
álcázott tucattermékei. A központosított
kultúrairányítás utasításait a kialakulatlan,
szabályozatlan piac törvényei helyettesítik.
Afüggetlenségüket, önálló világlátásukat
őrző művek, illetve alkotók ma éppannyira
eladhatatlanok, mint amenynyire
kiadhatatlanok, előadhatatlanok voltak
tegnap. Egyik kulturális hazugságból a
másikba estünk. Ugyan már nem kell azt
gondolnunk, hogy az a művészet, ami
öszeegyeztethető az uralkodó politikai
irányvonallal és érdekeltséggel, de nagy a
kísértés, hogy azt higgyük, a kultúra
azonos azzal, ami piacképes. Egy társada-
lom, felszabadulva az előírt kötelező ol-
vasmányok és látnivalók ízlésterrorja alól,
most megkeresi azokat a művészi termé-
keket, amelyek kielégítik a saját, provin-
ciálissá, kisszerűvé változtatott létéhez
méltó, eddig eltitkolt, elfojtott vágyait.
Közben azonban elfeledkezik arról, hogy a
divatos szónokok kedvelt szófordulata-ként
lassan elkopó európaiságnak, felzár-
kózásnak, nemzeti kiteljesedésnek az a
záloga, hogy a magas művészet, az „elit
kultúra" megtalálja-e a helyét, hajlandó-e,
tud-e áldozni is a társadalom életben ma-
radására, eltartására.

Ennek ma még alig érzékelhetők a jelei,
intézményes formái pedig kialakulatlanok.
Így történhet meg, hogy a magyarországi
átalakulás kezdeményezésében, ki-
követelésében fontos szerepet játszó mű-
vészet a rendszerváltás konszolidációja
során újból magára marad. Az írók és
könyveik lassak kiszorulnak a kiadói ter-
vekből és a könyvesboltokból, az igénye-
sebb folyóiratok a továbbra is egyedural-
kodó állami terjesztésből. Lassan elsorva-
dó, pedig nem is oly rég még európai rangú
filmművészetünk nem találhatja helyét az
amerikanizálódó mozipiac viszonyai között.

Úgy tűnik, a színház sem járhat jobban.
A féligazságok elmúlt birodalmában min-

A szlovák Disk Együttes Tanap című előadása

den őszintébb gesztus, érzékeny helyzet-
elemzés, elmélyültebb emberábrázolás
társadalmi tartalmakat is hordozott, még
akkor is, ha az előadás sem modellállítás-
ra, sem direkt politizálásra nem törekedett.
Ezért a hetvenes-nyolcvanas évek magyar
színházának legjava egyúttal politikai
tettnek is számított. A színház depoli-
tizálása azonban viharos gyorsasággal
megtörtént, azzal párhuzamosan, ahogy
maga a politikai élet teátralizálódott. A
politikusok és pártok nemcsak a retorikai
fordulatokat tanulták el gyorsan, hanem a
színpadi hatáselemeket, a színpadias
gesztusokat is. A nagyközönség pedig
pártok csatározásait, képviselők parlamenti
jeleneteit szemléli - reménykedve,
bosszankodva-a színház primér izgalmá-
val.

Ez még akkor is a színjátszás térveszté-
sét jelenti, ha ugyanakkor feltétlenül nye-
reség, hogy a színháznak nem kell tudato-
san vagy öntudatlanul felvállalnia tőle
idegen politikai, társadalmi funkciókat is. A
monolitikus értékekkel szemben ugyanis a
színháznak (művészetnek) jóval könnyebb
volt értéket állítani; támaszkodhatott a
hamisságokat egyöntetűen elutasító közös
társadalmi tudásra, egyetértés-re. A
színház tudta, miről beszéljen, a közönség
pedig értette az előadások üzenetét. Ezzel
szemben ma, a polarizálódó világban, a
végletesen relativizálódó társadalmi
értékrendben jóval nehezebb

pontosan felvetett problémákra érvé-
nyesnek ható válaszokat találni. Ez a mű-
vészi elbizonytalanodás volt érzékelhető a
tavalyi színházi szezon bemutatóin épp-
úgy, minta kazincbarcikai amatőr és alter-
natív színházi fesztivál előadásain. Miköz-
ben nem feledkezhettünk el arról sem,
hogy a színház is többnyire szorító anyagi
gondok között létezik.

Különösen áll ez az amatőrtársulatokra.
A még megmaradt színjátszó csoportok
többnyire fennmaradásukért küzdenek. A
korábban politikai, ideológiai okoból
üldözött és részben felmorzsolódott al-
ternatív és amatőr művészeti mozgalmak
ma anyagi okokból kerültek végveszélybe.

A magyarországi változásokat figyelő
rosszkedvünk, kiábrándultságunk egyik
oka ez. A központosított társadalmat fel-
váltó új világ - úgy tűnik - továbbra is
közömbös egy másfajta társadalmi gya-
korlat lehetőségével szemben. Úgy érez-
zük, nem a társadalmi élet szerkezete vál-
tozott meg, csak a hatalombirtoklás mód-
ja. Nem történtek (még) olyan változások,
amelyek nagyobb lehetőségeket kínáltak
volna az egyéniség erejének, a személyi-
ség értékeinek, amelyek révén tovább le-
hetne építeni a megőrzött kisközösségek
kollektív értékeit. Végső soron ma sincs
nagyobb szerepe az alkotó egyéniségnek
és közösségnek, mint korábban, abban a
szocialista társadalomban, amely ezeket
az értékeket legfeljebb csak deklarálta, de
egész gyakorlatával tagadta. Az autonóm
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személyiség és a működőképes közösség
akkor ellenpontot jelentett, egy másfajta
társadalmi gyakorlat igényét jelezte. Mára
ezt a szerepét is elvesztette, anélkül hogy
új lehetőségei támadtak volna.

Nem csoda, hogy ilyen körülmények
között a kazincbarcikai fesztivál legtöbb
előadása a kultúra problémáiról és lehe-
tőségeiről beszélt, még azokban a pro-
dukciókban is, amelyeket a magyarországi
seregszemlét nemzetközivé tágító külföldi
társulatok mutattak be.

Ryszard Latko: Édesapám, édesapám, kibújt
ám a szög a zsákból (Gödöllői Diákszínpad)

Az infantilis színház

Ilyen volt mindjárt a nyitóelőadás is, a
bécsi „MU"-csoport bemutatója. Az iskolai
együttes produkciója a magas kultúrál
hoz, a nemzeti kultúrkincshez való vi-
szony infantilizálódását jelezte. Az osztrá
irodalom klasszikus értékű műveiből vet
szövegek tiszteletlen előadásban jelentek
meg (nem túl eredeti ötletek kevéssé szel
lemes megvalósításával). A távolságtan
tás - a nemzeti sajátosságok parodizalá-
sán túl - azt jelezte, hogy az egyén

művészeti alkotásokat nem saját kultúrá-
jaként, hanem lététől idegen elemként
birtokolja.

Hasonlóan infantilis ötletek mozaik-szerű
halmazára épült a szlovák Disk együttes
Tanap című előadása is, amely a kultúra
válságát ideológiák szétfoszlása-ként
jelenítette meg. Közép-európai létünk két
alapvétő eszmerendszerére utalt a
bemutató: a'keresztény világnézetre és a
kommunizmus ideológiájára. Az előbbit a
bibliai bűnbeesés parafrázisait megjelenítő
részletek, az utóbbit a szocialista ün-
nepségrendezés formáit parodizáló jele-
netek jelzik. Az előadás szerint azonban
egyik világnézetnek sincs már érvényes
üzenete az emberek számára. Az ideoló-
giák szétesésével, a kulturális hagyomá-
nyok elhalásával egyre inkább a vulgáris,
az alpári uralkodik el, az agresszivitás
növekszik. Rosszkedv, távlattalanság nyil-
vánul meg az előadásban, a fogódzót nem
találó ember reménytelensége, a kultúráját
újraalapozni, felépíteni nem tudó közösség
tanácstalansága; és ez a tanácstalanság
határozta meg az előadás színvonalát is.

Ugyancsak az infantilis színház sajátos-
ságai jellemezték - azonban ellenkező
előjellel - a Gödöllői Diákszínpad előadá-
sát is. A bemutatott darab, Ryszard Latko:
Édesapám, édesapám, kibújt ám a szög a

zsákból című komédiája a társadalmi lét
infantilizálódásáról szólt. A megjelenített
vidéki család élete azért vált komikusan
kisszerűvé, képtelenül groteszkké, mert az
emberek kiszakadtak az archaikus paraszti
kultúrából - a hagyományok helyére lépő,
a központosított társadalom közvetítette
tömegkultúra azonban alkalmatlan a kul-
túra hagyományos funkcióinak betöltésé-
re. Manipulatív, létüktől idegen eszmények
között, szokásrendjüket felborító ha-mis
értékrend vonzáskörében téblábol-nak a
darab szereplői, miközben saját életükkel,
döntéseikkel csak erősítik a ha-zugságok
világát. A család például az ólban elzárva
tartja a százéves nagyma-mát, az
elpusztíthatatlan paraszti életerő-nek, a
rendíthetetlen ősi rendnek a jel-képét,
akinek jelenléte életük számon-kérő
ellenpontjaként egyre terhesebb szá-
mukra.

A medréből kifordult világot a gödöllői
diákszínjátszók groteszk mimikával, kép-
telen testtartással, gesztusokkal jelzik;
közben rengeteg megfigyeléssel, játéköt-
lettel hitelesítve a figurákat. Ahogy azon-
ban elfárad a darab, már kissé önismétlő-
nek hat a kezdetben fergeteges eszköz-
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A Szegedi Epilóg Kamara Beckett-fantáziája

rendszer. A gödöllőiek egy lehetséges
utat jeleztek: a világ infantilizmusának
játékossággá oldását, a szétesett kultúrá-
nak kreativitással való ellenpontozását.

Hasonló módon oldódott az infantiliz-
mus diákos szellemű és lendületű játékká,
játékossággá a miskolci Art Stúdió elő-
adásában, amely ugyanakkora tömegkul-
túrának, a szórakoztató művészetnek is
egy másfajta szerepét, lehetséges értel-
mezését jelezte. Dumas A három testőre
feldolgozásukban nem mint a hamisságok
közvetítése jelent meg, hanem mint a
világhoz, az élethez kapcsolódó vágyak és
illúziók hordozója. Az eredeti mesét játék-
vezetők irányította izgalmas sportver-
senyként jelenítették meg. Az előadás
azonban jelzi, hogy az élet csak a felszínes
illúziók szintjén gáláns sportverseny, biz-
tos szabályok között zajló önfeledt vetél-
kedő: a történéseket valójában sötét em-
beri szenvedélyek irányítják, és fenyegető
távlatok keretezik. Nejlonnal letakart em-
beri testek látványa indítja az előadást. A
megelevenedő hullákkal eljátszott törté-
net újból a teljes pusztulásba tart. Közben
a játék felvillantja, de végül megkerüli a
happy end lehetőségét. A szórakoztató
művészet klasszikus alkotásának ironizá-
lása az illúziók szétfoszlatása felé mutat, s
közben sok szellemes játékötlettel meg-
őrzi az eredeti mű naiv báját, kedves
könnyedségét is. (A zsűri kollektív díjjal
jutalmazta az együttest.)

Kevésbé volt sikeres a kisinyovi Studio
Tyeatr na Ulice Roz hasonló szellemű
törekvése. Ők egy orosz népmese ironi-
zált, aktualizált változatát mutatták be.
Igazán magával ragadóak a történetet ta-
goló népdal- és táncrészletek voltak, ame-
lyekben a nemzeti kultúrkincs hagyomá-
nyait idézték fel, egyszerre azonosulva
velük és távolságot tartva. Nem döntötték

el azonban, hogy mi az aktualizálás szán-
déka (bizonytalanok voltak a politikai fel-
hangok is).

A kultúra szétesése vagy
szétverése

A nemzeti kultúra funkciózavarával szem-
ben a kultúra egyetemes válságát jelezte
a szegedi Epilóg Kamara előadása. A
Beckett-művek (-elbeszélések és-drámák)
részleteiből összeállított szövegmontázs
olyan világot mutatott, amelyben teljesen
bizonytalan az ember helyzete, a másik
emberhez való viszonya s legfőképpen
létének értelme. A kultúra azonban maga
is a szétesettség jeleit mutatja. Már nem
kínál eligazító válaszlehetőségeket, ren-
dező normákat az ember számára. Az így
keletkező űrt, a bizonytalan időtartamú
átmenetiséget kvázicselekvésekkel tölti ki
az egyén. A világvégeélmény azonban
várakozással egészül ki. Mindvégig el-
döntetlen marad, hogy az eddigi rend
végső széthullásához vagy csak átalakulá-
sához, illetve valami gyökeresen újnak a
születéséhez érkeztünk-e el.

A kísérleti színház jegyeit mutató elő-
adás legfőbb értéke - a zenei szervezésű
szövegválogatáson túl - a többféle cse-
lekvést és teret összekapcsoló szimultán
játékmód kialakítása (bár a kazincbarcikai
előadás helyszíne nem engedte igazán
érvényesülni ennek hangulati hatását).
Többnyire sikeresen birkózott meg az
elő-adás a legnagyobb problémával, az
alap-vetően narratív szöveg színpadi
megjelenítésével. Ehhez a teátrális
gesztusok és játékformák ironizálása
jelentette az alapot.

Hasonlóan az európai kultúra formái-
nak válsága jelent meg a nyugatnémet
Theater Fusion Éjszakák és nappalok című
előadásában is, amely civilizációnk ismert
tárgyainak, gyakori viselkedésmódoknak,
gesztusoknak az értelmetlenségét tárta
fel, rámutatva, hogy az egyén számára
használhatatlan az európai civilizáció
örökségül kapott kultúrája. Az ezzel szem-
ben megjelenő újfajta kreativitás azonban
ebben az előadásban csak a személyi-
ségre magára s nem a kultúra egészére
vonatkozott. Csak az egyén megőrzését
szolgálta, s nem a felbomló civilizáció
újrateremtését. Az előadás tagadta a mű-
vészet kommunikációs felfogását is. Asz-
szociációi, képei, belső szerkezetének

összefüggései csakis az alkotók magán-
mitológiájában értelmezhetők.

A fesztivál két további előadásában a
kultúra szétesésének, funkcióvesztésének
szociális összefüggései is megjelentek.
Azon társadalmi rétegek helyzetérő l van
szó, amelyek számára mind az archaikus
kultúra szokásai, mind az intézményes
kultúra értékei hozzáférhetetlenek. Cso-
portjaik már nem örökösei a hagyomá-
nyos kultúrába foglalt tudásnak, tapaszta-
latoknak, a magas kultúra ismeretei rész-
ben elsajátíthatatlanok számukra, rész-
ben pedig nem is tartalmaznak általuk is
használható valódi tudást. A tömegkul-
túra hozzájuk eljuttatott manipulatív érté-
kei viszont csak frusztráltságot keltenek
bennük; s ebben a kultúrát nélkülöző vi-
lágban megnő az intolerancia, az erőszak
szerepe.

A kecskeméti Pótszék Színpad Fassbin-
der Digó című művével ilyen világot ábrá-
zolt. A mozdulatlan vidéki településen, a
sehová nem tartó emberi sorsok között
megjelenik egy vendégmunkás, aki nem
az élet más minőségét képviseli, csak a
szokatlant, az ismeretlent. A darab azt a
folyamatot mutatja be, ahogyan ez a fi-
gura az önigazoló gyűlölet tárgya lesz,
ahogyan az egyik oldalon agresszivitást
vált ki, míg a másikon kitörni vágyó remé-
nyek, az értelmes létet kereső vágyak
kapcsolódnak hozzá. A nők szerelmet ke-
resnek nála, a karjába omlanának, a fiúk
szövetkeznek ellene, bűnbakká teszik. A
kisszerű, öntudatlan lét hiányai azonban
feloldhatatlanok maradnak. Néhány pofon
csattan el, néhány illúzió foszlik szét, de
minden változatlan marad az állandósuló
távlattalanság világában.

Mindvégig érzékelhető volt azonban a
különbség az ábrázolt világ szokásrendje
és a színészi megoldások között. Tudtuk
az egész előadás alatt, hogy nem a valósá-
got, hanem annak színpadi mását látjuk,
pedig a darab a világ áttételek nélküli
ábrázolását kínálta volna.

Különösen feltűnő volt ez a másik, ha-
sonló világot mutató előadással összevet-
ve. A debreceni Főnix Diákszínpad játékát
rendkívül intenzív színházi jelenlét jelle-
mezte. Szinte észrevehetetlenné váltak a
színpadi helyzetek, a színészi alakítások-
a valóság volt jelen, a maga nyers, durva
élettényeivel.

Nigel Williams Osztályellenség című műve
a társadalom perifériájáról származó,
túlkoros diákok között játszódik. Kezel-
hetetlen, nevelhetetlen személyiségek,
akik hamisnak érzékelik az iskola közvetí-
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A Theater Fusion Éjszakák és nappalok című
előadása (Kádár Kata felvételei)

tette eszményeket, korlátozónak, megalá-
zónak a társadalmi gondoskodás minden
formáját, s szétvernének mindent, amiből
kitagadottnak tudják magukat. Az iskola
lemondott róluk, nem küld többé tanáro-
kat közéjük. Ezért maguk tartanak órákat
maguknak, vagyis megpróbálkoznak a
kultúra önmagukra, saját csoportjukra ér-
vényes újrateremtésével. Természetesen
csak abból építkezhetnek, amit magukkal
hoztak. A szétesett, szétvert régi helyére
építendő új kultúrájuk eleve csonkának
ígérkezik. Mégis esélyt kínál számukra (s
végső soron az egész társadalom szá-
mára).

A kérdés ugyanis az, hogy a világot
összetartó egyetemes kultúra szétbomlá-
sával, erkölcsök és normák eltűnésével
létrejött űrben az intolerancia, a kiábrán-
dult kegyetlenség, a megtorlás és a féle-
lem légköre hatalmasodik-e el, vagy az új
válaszokat kereső, megoldást áhító, meg-
békélést kínáló tolerancia. Az előadás az
utóbbi győzelmének lehetőségével zárul.

A k u l t ú r a ú j r a t e r e m t é s e

A szétesett kultúra alapélményével terhelt
fesztiválon született két olyan előadás is,

amely eleve abból indult ki, hogy a fel-
bomló világban mindennek ellenére te-
remthető egység, felmutatható valami
egyetemes.

A gyergyószentmiklósi Figura együttes
Manole mester című előadásában a Kő-
műves Kelemen-ballada romániai válto-
zatát játszotta el. A kényszerek, bizonyta-
lanságok között élő ember komor szigorú-
sága, görcsössége jelent meg az erdélyiek
játékában. Az előadása felegyenesedés, a
görcsök feloldásának lehetőségét keres}
te. A szereplők áldozatot várnak maguk-
tól, csodát a külvilágtól. Az áldozatot meg-
hozzák, a csoda azonban nem történi
meg.

A belülről hitelesített előadás a szó
legnemesebb értelmében eszköztelen
volt. Csak testekből, mozdulatokból,
hangokból építkezett. Néhol azonban,
ahol nem volt elég meggyőző a belső erő,
kiütköztek a színésztechnikaí
fogyatékosságok, amelyek némiképp
csökkenették a komor mondanivalójú
játék súlyát. A társulatot az együttjátszás
képessége, a kollektív létforma
megvalósítása képesíti erkölcsi, etikai
alapelvek megtartására, a kultúra
hagyományaiba kódolt ismeretek megőr-
zésére.

A fesztivál vitathatatlanul legjobb
együttese a budapesti Arvisura társult
volt. Két előadásuk - a versenyen kívül
bemutatott A Mester és Margarita és a
fődíjas Magyar Elektra -valóban revelatív
színházi élmény. Ugyanakkor ők jutottak a
legmesszebbre a fesztivál alapkérdésé-

nek-a széteset kultúrában való létezés, a
bizonytalan átmenetiségű világban való
várakozás - megválaszolásában is. Elő-
adásaikban a vulgarizálódott lét üressége,
az önmagán, érdekein túllátni képtelen
ember magáramaradt távlattalansága
szembesült egy mélyebb ismeret lehető-
ségével, a mítoszoknak a mindenség
rendezettségét ígérő telítettségével, a
transzcendens tudás megszerzésének
esélyével. Igy az egyént elszigetelt létező
helyett a világegész részeként mutatják
meg, mint aki hiteles személyiségként
nemcsak a másik emberrel való kapcso-
latteremtésre, valódi közösség alkotására
képes, hanem a kozmosszal való összetar-
tozás érzékelésére is.

Az Arvisura kísérletének iránya az
egyéniségközpontú nyugati hagyomány ki-
egészítése a keleti szemlélet univerzaliz-
musával. így jut el a társulat az önmagát
építő egyéniség belső hitelesítésétől a
közösségteremtésig, az európai színház
individualizmusától a keleti színjátszás
szemléletéig, az isteni igazság, a teljesebb
tudás közvetítésének szándékához, ezen-
közben pedig sikerül visszatalálniuk a mű-
vészeti ágakra, színházi műfajokra szét-
vált kultúra eredendő komplexitásához.
Előadásaikban szöveg, zene, tánc, stilizált
mozgás, képi metafora természetes egy-
ségben jelenik meg. (Hozzátéve, hogy
produkciójuk leggyengébb eleme éppen
az, ami leginkább emlékeztet az európai
színház hagyományaira, vagyis a szöveg-
mondás, a verbalitás-központú színészi
alakítás.)

A rendezői díjjal jutalmazott Somogyi
István előadásai egyszerre valósítják meg
a színház érzékletességét, elemi élmény-
szerűségét, illetve a logikai, gondolati
tisztaságot, világosságot. Kiindulópontja
mindig valamilyen látványötlet, magával
ragadó metafora, de a pontos megfelelé-
sek, végigvezetett asszociációk, kidolgo-
zott motívumok világosan értelmezhetővé
teszik az előadást, amely összessé-gében
a mítoszok újragondolására, az emberiség
archaikus tudásának újbóli mozgósítására
ösztönöz. A kultúra újrateremtésének
szándéka az Arvisura előadásaiban nem
pusztán az önmagát megóvni akaró
személyiségre, nem egy marginális
helyzetű csoport szubkultúrájának felépí-
tésére irányul, hanem egyetemes elköte-
lezettségű válaszkeresésre; egyéniség és
közösség egyensúlyának lehetőségével,
evilági és transzcendens kapcsolatának
újraépítésével a harmonikus lét igényét
jelzi.


