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Szólhatna A Béke rólunk is: egy háborúk szaggatta

világ istenei ellen ágálókról, a pusztulás által

körülölelt szigeten nyugalmat, jólétet kajtatókról.

Mégis mintha Arisztophanész (Arany János

fordításában is) más nyelven beszélne, mint mi.

Úgy tetszik. A színjátszás inai eszközkészletével

szinte lehetet-len megközeliteni a görög

komédiaszerző színpadi világát. A profanizált

szertartásokból es napi érdekességű viccekből,

kiszólásokból álló
színdarabokból mintha egyaránt kikopna a gesztus

és a humor. Nagy feladatot vállaI

tehát maciara az. aki mégsem színi történelemként.

hanem eleven színházként közelít

Arisztophanészhez.

Ezt a lehetetlent kísérli meg a Térszínház. Bucz

Hunor rendezése - mivel az eredeti

rekonstruálhatatlan - sajátos színházi nyelvet kreál,

melyben stilizáció és játékosság keveredik. A

darabból kikopott humort a színpadi szellemesség

igyekszik pótolni. A legszellemesebbek és

legelevenebbek az előadásban a maszkok.

Sokszor valóban karaktert

árszegi Tibor (1959) egyetemistaként került
özelebbi kapcsolatba a színházzal a Szegedi
gyetemi Színpad társulatában. Gimnáziumi

anárként Törökszentmiklóson szervezett
soportot. Az ártatlan vállalkozást azonban
éhány próba után betiltotta az iskolaigazga-

ó. Jelenleg Jászberényben él, a Tanítóképző
őiskolán tanít irodalmat. Főiskolásokból
zervezte a Pont Színházat. Első előadásukat
oszorkányszombat címmel mutatták be.

Hogyan jött létre a csoportotok?
- Legalább három évig tartott, míg végre rá-

zántam magam, hogy társulat kialakítását kez-
eményezzem. Jászberénybe költöztem, tájé-
ozódnom kellett, ki kellett hevernem korábbi
salódásokat. Aztán nagyon óvatosan szóltam
éhány főiskolásnak, javasoltam nekik a közös
unkát. Evidens volt ugyanis számomra, hogy

elük fogok dolgozni, hiszen úgy vélem, csak
zokkal lehet igazán színházat csinálni, akikkel
alamilyen formában együtt is él az ember.
Korábban már készítettem akciókat, perfor-
ance-okat. Ezek is - mostani előadásunkhoz

asonlóan - a testre mint alapanyagra épültek.
zonban mindig úgy éreztem, hogy ezekben sok
indent nem tudok megoldani, más problémá-

at pedig egyszerűen megkerültem. Teljesen

kölcsönöznek a figuráknak. A maszk miatta színészi

játék súlypontja természetszerűleg a testtártasra es

a gesztusokra helyeződik át. A túlhangsúlyozott

pózokból és groteszk mózgásokból érdekes - de

nem minden részletében megoldott - kommunikáció

születik. Igazán akkor működnek az ötletek, amikor

a színpadon megtörténik az átváltozás Arakor a

színen lévő tárgyak és eszkök hirtelen új funkciót

kapnak. Ilyenpéldául a ganajtúró bogár

megjelenítése (az etetésére szolgáló teknőből

alakul ki a háta, a kerítés deszkáiból a szárnyai)

vagy a kő elgörgetésének színpadi megoldása.

(Sajnos az előadás jóval hosszabb, mint amennyi

színpadi ötlet van benne.)

Értjük a rendezői szándékot, mégsem hal a

felismerés (a magunkra ismerés) erejével az ötlet: a

Beke csak láthatatlanul jelenik meg, a Szürettel

kötött esküvő is légiessé omlik: az üresen mosolygó

álarc alatt csak üres fátyol van. Erre a testetlen

örömünnepre kimerevedő kép zárja az előadást

ösztönösen és technika nélkül csináltam min-
dent. Nem jöttem rá például arra, hogyan lehet
könnyen, szinte izommunka nélkül felemelni a
másik embert. Akkor még nem tudtam, hogy ha
így teszek, a mozdulat jelentéstartalma is bő-
vebb lesz. Szüntelenül azt éreztem, hogy valahol
a közelben kell lennie annak, amit keresek, még-
sem találom. Mintha jó helyen járnék, de még-
sem tudok továbblépni. Úgy gondolkodtam, kon-
centráltabb és kitartóbb munkával, mint amilyet a
színházi műhelymunka követel, talán fölfedez-
hetek valami mást.

Közben Kremsben láttam a Jel Színház Co-
média Tempio-előadását, és beszélgettem a
társulat vezetőjével, Nagy Józseffel. (Ez az inter-
jú megjelent a Fordulatok című kötetben.) Olyan
gondolatokat sikerült ekkor megfogalmazni -
egyetlen óra alatt -, amelyekkel korábban éve-
kig vesződtem.

A következő lépésként eljött hozzánk a Jel
Színház egyik színésze, Sárvári József - akivel
annak idején együtt játszottam Szegeden -,
hogy technikai kurzust tartson nekünk. Hallatlan
türelemmel tanította végig a nyolc napot, majd a
technikailag legtehetségesebbnek bizonyult fiú
vezetésével ősztől folytattuk a munkát. Úgy
éreztük, most már eljutottunk egy olyan fázishoz,
amikor meg kell mutatni másoknak is, hogy mi-

lyenekké váltunk. A Boszorkányszombat „isko-
ladarab". A megtanult formai elemeket egy dra-
maturgiai szálra fűztük fel, így jött létre az elő-
adás. Nem tekintjük többnek, minta legelső állo-
másnak. Összhatásában azonban autentikus
színházi előadásként kell működnie, azaz
ugyanazt kell rajta számon kérni, mint bármelyik
előadáson. Csakis ránk tartozik, hogy milyen utat
járunk végig, és hogy ezen most éppen hol tar-
tunk. Ez nem érdekli a nézőt, és nem lehet ment-
ség az előadás hibáira.
 Előadásotok nagy sikert aratott

Kazincbarcikán. Egyesek viszont azt mondták
róla, hogy közelebb álla mutatványhoz, minta
valódi szín-házhoz.
 Igen, mert vannak - főleg a színészi

munkaterén - mesterségbeli hiányosságaink.
Az első évet a test alapú technikai
felkészülésnek szenteltük. Ha úgy tetszik,
ennek a vizsgaelőadását készítettük el. Tudjuk,
hogy a technika csak eszköz, és nem cél, amit
be kell mutatni. Csakhogy nem tudunk mindent
egy év alatt, pláne amatőr körülmények között,
megtanulni. A technikai képzés egyrészt a
színpadi nyelv meg-alapozásához szükséges;
másrészt a tréningek valójában arra kínálnak
alkalmat, hogy a gyakorlatok segítségével a
színészi létezéshez próbáljunk lehetséges
kezdőlépéseket találni. Hogy keressük,
kutassuk természetes létünket, hogy felfedezzük
magunkban a létezés legősibb, legmélyebb
rétegeit. Hogy elérkezzünk ahhoz a ponthoz,
amely minden létező számára közös. Hogy
megtaláljuk a természetes lényt magunkban.
Az ezt célzó gyakorlatok valójában az emberi
létezés gyakorlatai. A színészi jelenlét más út,
más munka. Az ennek kimunkálására irányuló
kurzust idén augusztusban tartjuk.
 Te most nem a megszokott értelemben

használod a „színész" szót.
 Valóban nem. Személyes tapasztalatok

alapján tudom - amikor Szegeden játszottam,
ezt vettem észre magamon -, hogy színészként
valahogy másként tekintek a világra. Azt gondo-
lom, hogy mindenütt, ahol léteznek még termé-
szetes emberi minőségek, mindenkiben benne
rejlik a „színész"-létnek, ennek a másfajta szem-
léletnek a lehetősége; csak elő kell hívni. Kicsit
eltúlozva azt is mondhatnám, hogy mindenki te-
hetséges. A művészet ugyanis alapvető, tehát
eredeti természetében nem különbözik az élet
más dolgaitól. Ma mára valláson kívül talán csak
a művészet őrzi a hajdani egységet, amit nem
érint ember és természet meghasadtsága. A
művészet a természettel alkotott egység állapo-
ta. A természetes létezés egyúttal művészi lét is.
Vagyis úgy vélem, értelmetlen a kettő megkülön-
böztetése, mert a művészet ebben az állapotban
nem különül el a létezés más szfériától. Ma,
ami-kor - éppen e kettéhasadtság miatt -
mesterségesen kell létrehozni a művészetet,
elfeledke-
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zünk arról, hogy az ember természetes lényként
művész. (Ugyanezt mondja Herder is: az embe-
riség természetes nyelve a költészet.) Ezt a ter-
mészetes létet kellene megtalálnia az ember-nek.
A műalkotás létrehozása nem más, mint egy bárhol
és bármikor lehetséges világ megteremtése. Ami
nem történik meg, de bárhol megtörténhetne, az
létrejöhet a színpadon; de csak akkor, ha a
bennünk rejlő életenergiákat jól használjuk fel. Mi
azért kezdtünk el technikát tanulni, hogy oda
tudjunk figyelni a saját testünkre. Bárki alkalmas
lehet rá, hogy az említett belső energiákat
mozgósítsa. A színházművészet az eleven
anyaggal, az élő testtel dolgozik. A fontos az, hogy
valóban éljen a test.

- Miért olyan fontos számodra a színházban a
test?

- A színháznak ez az alapanyaga. A szín-házban
a test válik nyelvvé, úgy, mint a szobrászatban a
márvány. Amit el lehet olvasni, fel lehet mondani, le
lehet vetíteni, le lehet festeni, ki lehet faragni, az
nem tartozik a színházra. A színházra az tartozik,
amiről nem tudunk másképp beszél-ni, csak az
emberi test érzéki jelenléte által. Még ha drámai
mű vagy irodalmi anyag is a színház kiindulópontja,
az a fontos, hogy az adott szöveg az emberi test
állapotaként jelenjék meg a szín-padon. Ideértem
természetesen az ember pszichikai állapotát is. Mi
nem azért nem beszélünk a színpadon, mert nem
tekintjük autentikus kifejezési módnak a nyelvet,
hanem azért, mert nem érkeztünk el oda, hogy
éreznénk: van jogunk megszólalni. Ugyanakkor a
szótlanság, a zene, a tiszta mozdulatok együtt
olyan nyelvet hozhat-nak létre, amely eddig talán
ismeretlen kifejezés-tartalmat is képes
megközelíteni. Amikor másfél évvel ezelőtt
elkezdtünk dolgozni, azt mondtuk, valóban nincs
szükségünk többre, csak egy üres térre. Minden
csak rajtunk múlik, minden a mi felelősségünk.
Nem lehet külső kifogásokat keresni. Ha van egy
üres tér, ahová szabadon be-mehetünk, az bármire
elég lehet. De nagyon nehéz úgy dolgozni, ha
olyan terem áll rendelkezésünkre, amely csak néha
üres. Nehéz létezni így, hogy nincs saját
helyiségünk, különösen most, hogy már sokkal
több dolgot kellene csinálnunk. Bővülünk újabb
elsősökkel, gyerekekkel is szeretnénk foglalkozni.
Tovább törjük a fejünket azon is, hogy a
műhelymunkát hogyan lehet be-építeni az
oktatásba. Ha a főiskola hozzájuthat-na a
szomszédságában álló üres buszgarázs-hoz, akkor
ott talán rendszeresen próbálhatnánk. Ám az
épület sorsa az Állami Vagyonkeze-lő
Részvénytársaság kezében van már két éve, és
félő, hogy annak fogja ítélni, aki többet fizet. Azok
pedig valószínűleg nem mi leszünk.

Kétoldalt egy-egy zenész: egy bőgős, egy szaxo-
fonos. Elöl egy férfi ül székhez kötözve. Szájában
rongy. Mozdulatlan. Monoton, végtelen zúgás. A
férfi arcán veríték csorog. Ez történik. Egyébként
zárt, befejezett helyzet. Valaminek a vége, amiről
lekéstünk. Valaminek a kezdete, ami talán
meg-esik, míg jelen vagyunk. A hátul körbefutó
fekete függönyön ásító hasíték ígér valamit.

Megjelenik benne egy fekete ruhás alak. Majd
több is. Mind nők. A szaxofonból hang még nem
szakad ki, de a billentyűk már halkan kopognak. A
férfi feje lassan mozdul, a nők felé fordul. Valami el-
kezdődik. Nevezhetjük történetnek is, mert az idő
adott szakasza, ez az alig egy óra irányt ad a moz-
gásnak. Megmutatja, honnan hová. Lesz majd egy
befejező kép, oda jutunk: két zenész, egy üres
szék, rajta kötelek. Újabb állókép. Valaminek a vé-
ge. Vagy a kezdete: a zárt tér rése, a hasíték
megint titkokat tárhat fel. De mi, nézők most
elmegyünk.

A jászberényi Pont Színház előadásának címe:
Boszorkányszombat, alcíme: Aiszkhülosz Eume

niszek című darabjából... - és a fantáziánk szám-
talan interpretációt kínál. Maradhatunk Oresztész-
nél, ki tehetetlenül vergődik az Erinnüszek
hálójában - bár itt az aiszkhüloszi deus ex
machina nem lép közbe, az Erinnüszek
Eumeniszekké (jószívűvé) válása nem történik
meg, ezek a nők nem változnak, a férfi (igaz, ez
már egy másik, sorrendben a negyedik) maga
szabadul béklyóitól - és kigondolhatunk másféle
verziót is, férfi és nő története mind más és mind
ugyanaz.

Nevezhetjük ezt kontakttáncnak vagy csak
színháznak - igáz dolog történik a színpadon.
Egymásra figyelő, koncentrált jelenlét, öntörvé-
nyű, egyszersmind másokból kiinduló akció és re-
akció. Egymás felé és egymástól mozdulnak a sze-
replők. A mozdulatok olykor suták, ügyetlenek -
elsősorban a Iányokéi, akik ráadásul (vagy éppen
ezért) bátortalanok is -, de irányuk jó: az élő szín-
ház felé tartanak.

Most véget nem érő gyakorlás, kemény munka
következik.

B.L.
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