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z nem a rendszerezés, pusztán a foga-
lomkeresés időszaka. A korábban
evidenciaként használt kifejezések és
megnevezések feltétlenül
újragondolásra szorul-nak, de sem a

színjátszás, sem a színikritika nincs abban a
helyzetben, hogy ebben a változékony
időszakban mindezt a véglegesség igényével
tegye. Regisztrálandók az új jelenségek, leírásra
érdemesek az újabb törekvések, de bennük
inkább csak megsejthetők, mintsem biztosan
felismerhetők a kibontakozó tendenciák.

Annak a színházi formának, amellyel jelen írás
foglalkozik, az elnevezése is bizonytalan. Hívják
amatőr, alternatív, kísérleti vagy épp nem hivatá-
sos színháznak egyaránt. A magyar színjátszás
legtipikusabb jellemzőitől, általános jelenségei-
től eltérő törekvések megnevezése akkor pon-
tos, ha a színházi formára éppúgy utal, mint arra,
hogy ezen törekvések milyen helyet foglalnak el
a magyar színjátszás egészében.

A profi és az amatőr színházat megkülönböz-
tető fogalompár jó ideje használhatatlan már.
Azóta, mióta bizonyos, hogy a korszerű színját-
szás olyan minőségű képzettséget és energia-
befektetést igényel, amely csak főfoglalkozás-
szerű működéssel biztosítható. Amatőr körülmé-
nyek között manapság többnyire csak a tradicio-
nális színházi formákat leképező műkedvelő elő-
adások születnek, melyek az adott közösségen
kívül aligha számíthatnak bármiféle érdeklődés-
re. Kérdés, hogy ez a tradicionális színházi for-
mákat követő, a hivatásos színházak előadás-
módját utánzó színjátszás tudja-e létjogosultsá-
gát valamivel igazolni az élő színháztól elzárt te-
lepüléseken megvalósítható színházpótló funk-
ción túl.

A gyakran használt alternatív színház elneve-
zés arra utal, hogy ezek a társulatok a profi szín-
házakétól eltérő színházeszmény jegyében hoz-
zák létre előadásaikat, mintegy alternatívákat
keresve az uralkodó színházi trendekhez ké-
pest; nem utal azonban a szóban forgó színját-
szás létmódjára. Alternatív színházi struktúra, al-
ternatív színházi élet ugyanis nincs, s ez nagy-
mértékben behatárolja a társulatok működését.
Jele sincs annak, hogy olyan színházi struktúra
lenne kialakulóban, melyben biztos helye lenne
az igényes, eredményesen működő kísérletező
színtársulatoknak is, melyben lehetővé válna,
hogy a legjobbak rendszeresen támogatott kis-
színházakká alakuljanak, vagy legalábbis állan-
dó fellépési lehetőséget kaphassanak. Többsé-
gük helyzete (egy-két kivételezett helyzetben lé-
vő csoportot leszámítva) ma teljesen bizonyta-
lan. Csakis pályázatok útján elnyerhető pénz-
összegekből remélhetik fennmaradásukat, és
mivel ez nem tervezhető, folyamatos műhely-
munkára aligha van lehetőségük.

Ugyanakkor színházi alternatívákat kereső
előadások nem csak a profi színházi szervezeten
kívül jöhetnek létre. A hivatásos és nem hivatá-
sos színház megkülönböztetése azóta vált értel-
metlenné, amióta oldódott a korábbi merev el-
különülés: hivatásos színházi kereteken belül is
születnek kísérletező kedvű, alternatív jellegű
előadások (elég csak Fodor Tamás, Zsótér Sán-
dor, Gaál Erzsébet rendezéseire utalni), ugyan-
akkor vannak profi művészek is, akik kapcsolatot
tartanak az alternatív színjátszással, s a hivata-
los színházi struktúrán kívül is dolgoznak. A tava-
lyi szezon egyik legjobb „alternatív" előadását
éppen egy profi színészekből verbuvált alkalmi
társulat hozta létre az Egyetemi Színpadon. Len-
gyel Ferenc rendezésében az igencsak vegyes
előéletű színészgárda egységes hatású Kantor-
reprodukciót (illetve variációt) mutatott be. Ez az
átjárhatóság, a profi és az alternatív színjátszás
közötti kölcsönhatás bizonyosan egyik legfonto-
sabb ösztönzője lehet a magyar színházi élet
megelevenedésének.

Érdemesebb tehát - ideiglenesen -- a kísér-
letező színházak kifejezést alkalmazni arra a je-
lenségkörre, amelyről szólni kívánunk. Ez az el-
nevezés ugyanis magában foglalhatja mindazo-
kat a formabontó, formateremtő előadásokat,
amelyek az amúgy is bizonytalan színházi köz-
nyelv felülvizsgálatából, újragondolásából in-
dulnak ki - tekintet nélkül arra, hogy a hivatásos
színházi struktúrán belül vagy azon kívül jöttek-e
létre. Ebből a szempontból nincs nagy kü-
lönbség Zsótér Sándor rendezései és az Utol-

A városok sűrűjében (rendező: Gaál Erzsébet)
(Koncz Zsuzsa felvétele)

só Vonal előadásai, Jeles András vagy a Termé-
szetes Vészek Kollektíva színháza, vagy Gaál
Erzsébet interpretációi és az Andaxínház pro-
dukciói között.

Színházi jelek

A kísérletező színház egyik fontos jellemzője a
színházi jelek hangsúlyainak átértelmezése. Eb-
ben a színjátszásban háttérbe szorul a nyelv
szerepe, és hangsúlyosabbá válik a mozgás, a
tánc, a zene és a színpadi kép. Egyrészt tehát a
verbális közlést kiegészítő metakommunikatív
jelek önálló értékűvé bővülnek. Le is válnak a
nyelvről, másrészt szuverén szerephez jutnak a
kiegészítő színházi jelzések, megnő a jelen-
tőségük.

Ezekben az előadásokban a nyelv sokszor
töredékességében, kommunikációs szerepzava-
rában jelenik még. (Az Utolsó Vonal több elő-
adása épül a köznapi beszédmódok bohózati ér-
tékének hangsúlyozására.) A kísérletező színját-
szásban elhangzó verbális jelzések gyakran
enigmatikus jellegűek vagy emblémaszerűek;
kiszakadva egy reális szituáció beszédhelyzeté-
ből talányossá válnak, illetve olyan külső utalá-
sokat vonnak be az előadásba, melyek jelképes
tartalmúvá, sokértelművé teszik őket. (A Leckék
és 40 Mandelbaum - Hommage a Kantor című,
már említett előadásban elhangzó enigmatikus
és emblémaszerű mondatok a huszadik század
apokaliptikus történelmének megkövült, értel-
metlenné kopott jelmondataiként hatnak. Az An-
daxínház előadásai átértelmezett nyelvi idézete-
ket használnak.) A beszéd jelentéssel bíró egy-
ségek helyett sokszor inkább zenei, akusztikai
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Goda Gábor és Mándy Ildikó az Artus Zápturul
című előadásában (Dusa Gábor felvétele)

formaként jelenik meg. (A Tranz Danz előadásai-
nak egyik rétege a hangköltészet eljárásait hasz-
nálja, Jeles András, illetve Zsótér Sándor rende-
zéseiben gyakran „eltorzul" a verbális réteg, nem
követi a színjátszásban elfogadott beszédmódo-
kat, a szereplők sajátos artikulációval beszélnek.
Máskor meg a nyelvi közlések valóságos recitati-
vókká és áriákká alakulnak.) A legtöbb kísérleti
előadás lényegében lemond a beszédről, de még
az olyanok is, melyek jelentős teret hagynak a
verbalitásnak, vele egyenrangú kifejezési formákat
állítanak mellé. (A Kerekasztal Színházi Társulás
előadásaiban a groteszk testbeszéd legalább
olyan fontos, minta verbalitás. Az Arvisura a nyelvi
közléseket színpadi képekkel és zenei utalásokkal
egészíti ki. Jeles a Valahol Oroszországban
második részében mozgásszínházi variációt
készített a Három nővérre, melyben csak
emblémaszerű szövegidézetek hangzottak el.)

A kísérletező színházakban a színpadi moz-
gás nemcsak a szereplők akcióiként, illetve me-
takommunikatív jelzéseiként jelenik meg, hanem a
reális mozdulatok imitációja felől a stilizáltság,
illetve a koreografáltság felé mozdul el. A meg-
formálás nagyobb tudatossága paradox módon a
tudattalant vonja be erőteljesebben a játékba. A
tradicionális színház által megjelenített szemé-
lyiségek (motivált és következményekkel járó)
cselekvései többnyire arra a kulturális hagyo-
mányra utalnak, amellyel a személyiség a maga
ösztönös késztetéseit és személyes döntéseit
tudatos viselkedéssé alakítja. A kísérletező szín-
házak ehelyett inkább a test elemi történéseit ér-
zékeltetik, azaz közvetlenebb, áttételek nélküli
mozdulatokat ábrázolnak, olyanokat, amelyek az
embert nem individuumként jellemzik, hanem
fizikai és metafizikai létében érintik. Ez azt is je-
lenti, hogy a kísérleti előadásokban nagyon
gyakran körülírható jellem nélküli, de létükben
mégis pontosan meghatározható alakok jelen-
nek meg. A figurák inkább létállapotok és maga-
tartásmódok archetípusait, semmint emberi ka-
raktereket vagy társadalmi szerepköröket
jelenítenek meg. (Jeles Nizsinszkije
hagyományos módon aligha jellemezhető, de
pontosan rögzíthetők azok a létproblémák,
melyeket színpadi jelenléte, monológja kifejez.
Gaál Erzsébet is archetipikus alakokká tette a
Hermelin szereplőit azzal, hogy kiszakította őket
kulturális környezetükből, s eltávolította
előadását a Szomory-darab megszokott játszási
módjától. Az Andaxínház, az Artus, a Dream
Team előadásaiban meg-különböztethetők az
egyes táncosok szerep(kör)ei, de mégsem
válnak személyiségként értelmezhető
szereplőkké.) Mindez nemcsak a
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Kovács Lajos és Olga Penner a Szerbusz,
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viselkedésből, az ízlésből vagy az esztétikumból
következik, hanem abból is, hogy a modern tánc-
nyelv szakított az udvari örökséggel, s a fizikai ál-
lapotból, a test önálló életéből, feltáratlan lehető-
ségeiből indul ki. A modern táncszínház koreog-
ráfiája nem a mozgássorok valamiféle rögzíthető
rendjét helyezi előtérbe, hanem - a test szuverén
létének és környezete általi determináltságának
feszültségét is jelezve - a mozdulatok várat-
lanságát, a történések kiszámíthatatlanságát emeli
ki. (Azaz e produkciók formai értelemben
mindenféle táncnyelv szétdarabolásából indul-nak
ki.) A létrejövő testhelyzetek, kapcsolatok ez-által
nagyon gyakran látomásszerűvé válnak. Így a
kísérletező színház lényegében megteremti a
lehetőséget, hogy a reális és az irreális, a valósá-
gos és a szürreális közti határok feloldódjanak. (A
Jelszínház előadásaiban a folyamatos mozgás-
sorokból szüntelenül szürreális képek születnek.
Mintha rejtett emberi dimenziók, múltba süllyedt
emlékek és megvalósulatlan vágyak tárulnának fel
titokzatos, mégis valóságosnak ható jelené-
sekként Nagy József koreográfiáiban. A Virág
Duett A-HA című előadásának váratlan, illogikus
mozgássorai a kisembernek szorongásai közepette
önkéntelenül felszakadó mozdulatait mutatják meg
mint a frusztráltság lélekrajzait.) Ez azt is jelenti,
hogy a kísérletező színjátszásban a kanonizált
mozgásformák (és az egyéb műfaji hagyományok)
szüntelenül idézőjelbe kerülhetnek. (Az
Andaxínház előadásai egy szét-darabolódott
táncszínházi nyelvhez, szétszedett verbális
idézeteket és illogikus mozgássorokat illesztenek.
A bemutatók ezáltal kaotikus világállapotokra
utalnak, de a groteszk gesztusok, melyek
szüntelenül hangsúlyos pillanatokat teremtenek,
azt az igényt is jelzik, hogy az individuum
mindenképpen igyekszik megőrizni szellemi ér-
telmű autonomitását.) Ezekben a kísérletező
előadásokban a mozgás gyakran kap kultikus
szerepet; a tánc rituális előzményeihez hasonló
funkciót tölt be. (A Tranz Danz előadásában egy
semleges helyzetből - a szereplők szinte civil-ként
körbeállják a csupasz villanykörtét - szét-töredezett
koreografikus mozzanatok után fokozatosan
születnek meg - az alámerülés és a belső
küzdelem önkéntelen kivetüléseként - az
eksztatikus mozdulatok, a transzállapot fizikai
formái. A Természetes Vészek Kollektíva bemu-
tatóinak zaklatott mozgássorai egy mitikus ha-
gyományokból és individuális felismerésekből
összeillesztett magánrituálé kidolgozásaiként

Kuna Károly és Szegedi Dezső a Hölgy kaméliák
nélkül című Zsótér Sándor-előadásban
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hatnak. Az Arvisura előadásainak táncbetétei a
rituális színház komplexitását idézik fel.) Más
előadásokban a metakommunikatív gesztusok
felnagyítása, a köznapi mozdulatok stilizálása
válik a színpadi képalkotás, illetve a jellemzés
nélküli figurateremtés legfontosabb eszközévé.
(Az előbbi hatásra a Kerekasztal előadásai idéz-
hetők példaként, az utóbbira pedig Bozsik Yvette
koreográfiái - A Kis női szalon és a Kafka szerel-
mei Szegedről, illetve Az estély a Kamrában.)

Mindez azt is jelenti, hogy ellentétben a szín-
játszásnak azzal a meghatározó hagyományá-
val, amely a kommunikációt (a színpadon jelen-
lévők, illetve a színpad és a nézőtér között zajló
közlésfolyamatot) tekinti a színház alapformájá-
nak, a kísérletező színjátszásban inkább jeladá-
sokról, azaz jelzésként is felfogható jelenségek
megjelenítéséről van szó, nem pedig fenntartá-
sok nélkül dekódolható művészi jelekről. Az arti-
kulált közlés tudatosítható szándékát a puszta
jelenlét elemi természetessége helyettesítheti,
felerősödhetnek azok a mozzanatok, melyek
belső állapotokat, emberi folyamatokat érzékel-
tetnek ugyan, de kevésbé verbalizálhatók, in-
kább az emberi lét irracionális rétegeire utalnak.
Mindez archaikusabb kulturális formát tételez
fel, a komplex jelzések szinkretikus sokszínűsé-
gét. Ez azt is jelenti, hogy a kísérletező színházak
többnyire a tradicionális művészetfelfogástól el-
térő alkotói magatartást tételeznek fel. Nem a ki-
fejezendő tartalom, a körülhatárolt téma és a
kul-

Jelenet A házitanítóból (Fodor Tamás rendezé-
se) (Ilovszky Béla felvételei)

turális hagyományban rendelkezésre álló for-
mák, művészi eljárások viszonya a művészi
megközelítés kiindulópontja, hanem annak a lét-
problémának a megélése, amelynek egyik felol-
dási módja, megoldási kísérlete maga a színházi
formakeresés, mint meghatározhatatlan irányba
való elindulás.

Színházi formák

Mindez azt is jelenti, hogy a kísérletező színhá-
zak előadásainak más az alapanyaga, más a
dramaturgiája, mint a tradicionális színjátszás-
nak. A színház drámai formáját felváltják a teat-
ralitás szuverénebb eljárásai. Ha egy kísérletező
előadás irodalmi előzményből indul ki, mindig
tiszteletlenül közelít az adott műalkotáshoz. Fel-
bontja, felülbírálja azokat a konvenciókat, melye-
ket az alkotó a mű megformálásához felhasznált.
Más szövegek és más típusú jelzések bevonásá-
val inkább variáció születik az adott témára, s
nem a szöveg interpretálására történik kísérlet. A
kísérletező színház lényegéhez tartozik ugyanis,
hogy módosítja, elveti azt a hagyományt, amely a
tradicionális kultúrában az adott szöveg előadá-
sához kapcsolódott. Az irodalmi előzmények
igen gyakran idézőjelbe kerülnek vagy pusztán
kiindulóponttá egyszerűsödnek. A kísérletező
színjátszás a valóság bármiféle rekonstruálása,
értelmezése helyett egy világállapot valamiféle
felidézésére törekszik. Ez azonban azt is jelenti,
hogy ezek az előadások a színház egyszerűbb,
elemibb formáit hozzák létre. Gyakran választják
kiindulópontnak a konkrét színházi helyzetet, vi-

szonyítási pontnak az adott színházi teret. (Jeles
Szerbusz, Tolsztoj!-a egy polgári színház belső
terét imitáló díszletben játszódik. Az Arvisura
Magyar Electrája is a színházi helyzetből indul ki:
a prédikátor megszólítja a nézőket, bemutatja a
szereplőket. A Kerekasztal I. Erzsébete vagy a
Hermelin zárása színház a színházban. A Tranz
Danz modern rituáléját is a színházi helyzetre ki-
kacsintó jelzések teszik idézőjelbe.) Mindez azt
is jelzi, hogy ez a fajta színjátszás - kísérletező
jellegével is összefüggésben - erősen önrefle-
xív színházi forma.

A történetek helyett elemibb történéseket
megjelenítő előadások természetesen szakíta-
nak a kauzalitásra épülő dramaturgiával, s azt
asszociatív jellegű, a képek belső logikáját köve-
tő, esetleg zenei formákat felidéző szerkesztés-
móddal váltják fel. Nem tagadható azonban,
hogy ez inkább igényként, semmint eredmény-
ként említhető. A kísérletező előadások legse-
bezhetőbb pontja ez; az erőteljes színpadi hatá-
sokat, a remek megoldásokat, a megdöbbentő
élményeket és váratlan felismeréseket közvetítő
produkciók is gyakran szétesőnek, átgondolat-
lannak hatnak összetartó dramaturgia hiányá-
ban, amely nemcsak a színpadi történések el-
rendezésének felszíni szerkezetét teremtené
meg, hanem átgondolt motívumszerkezetével,
utalásrendjével a létélmény, a világkép mélyebb
összefüggéseit is hozzáférhetővé tenné. (Dra-
maturgiai értelemben ezek az előadások gyak-
ran nem jutnak tovább a választott egyszerű
alaphelyzet variálásánál. Ez a benyomásunk a
különben remek Az estélyről vagy az Andaxín-
ház Ketten egyedül című bemutatójáról is. Sok-
szor érezzük úgy, hogy bárhol befejeződhetné-
nek a produkciók, amelyek gyakran önálló - ön-
magukban is teljes értékű - etűdök laza soroza-
tának hatnak. Ilyen volt például a Természetes
Vészek legutóbbi, kétestés Pára című előadása.)
A dramaturgiai megoldatlanságok miatt hat oly
sok (egyébként érdekes-értékes) kísérleti elő-
adás túlzottan is kiszámíthatónak vagy épp rend-
kívül esetlegesnek, ötletszintűnek.

Mindez azonban a kísérletező színjátszásnak
nemcsak művészi problémáit, hanem egész világ-
képét is érinti. Ezeknek az előadásoknak a döntő
többsége ugyanis egy végsőkig individualizálódott
világállapotot sejtet, melyben egyetemes
mértékek és közösségileg hitelesített értékek híján
mint-ha csak maga a személyiség lehetne az
egyetlen viszonyítási pont. Mintha az előadások
többsége nem lenne más mint egy
világállapothoz fűzött személyes,
hangsúlyozottan egyéni kommentárok sorozata.
Furcsa módon a szakrális színház, ez a
közösségi hagyományokra visszavezethető,
egyetemes értékeket feltételező forma, szintén az
individualizálódás irányába mozdult el.

Az utóbbi évek kísérletező színjátszásában
ugyanis két tendencia ismerhető fel határozot-
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tan: az egyiket gesztusszínháznak, a másikat a
magánrituálé színházának nevezném. A gesz-
tusszínház az avantgárdban kialakult művészet-
felfogásból indul ki, s a műalkotást nem a szuve-
rén világ teremtéseként, hanem a létező valósá-
got kommentáló gesztusok sorozataként fogja
fel. A gesztusszínház nem ábrázol, hanem fel-
idéz és értelmez. Elsősorban nem önálló jeleket
teremt, hanem a műalkotásba bevont utalásokat
ironizálja. (Az Andaxínház legutóbbi bemutatója,
a Godot-ra várva alaphelyzetét tette személyes
érdekességűvé, s ebből a kiindulópontból készí-
tett hozzá táncelemekből és kapcsolatokat jelző
mozdulatsorokból álló variációkat. A Dream
Team A mese bűvölete című könyvhöz fűzött
egyéni látomásokból és ironikus meseidézések-
ből álló kommentárokat. Bozsik Yvette egy
Sartre-darabot fordított át groteszk táncszínházi
nyelvre - a felidézett alaphelyzetet továbbgon-
dolva, módosítva. Az Utolsó Vonal Csehov és
Shakespeare szövegeinek felhasználásával ho-
zott létre olyan előadásokat, melyek egyszerre
hatnak aktualizálásnak és paródiának. Az Artus a
magyar mitikus hagyományokat ironizálta a
Zápturulban. A Közép-Európa Táncszínház
egyik előadása Arany Toldiját idézte bizarr láz-
álomként.)

Az individualizálódó szakrális színházi formá-
ban az utóbbi időben főleg rítusimitációk vagy
magánrítusok jöttek létre. A Csokonai Színkör
előadása egy ógörög titkos beavatási szertartás
megfelelőjét kívánta megteremteni Bacchánsnők
című előadásában. A zaklatott, de mégis-csak
formátlan mozgások, a hatásos, de még-sem
erőteljes pillanatok arra figyelmeztettek, hogy a
szakrális színház külső formái érvénytelenek
annak valóságosan átélt és személyes él-
ményként közvetített metafizikai tartalmai nélkül.
(Nem történhet meg a beavatás, ha nincs mibe
beavatni, ha a színjátszók számára is megköze-
líthetetlen maradt az a szellemi világ, amelynek
üzeneteit előadássá kívánták formálni.) Az
Arvisura a Csodaszarvas népében a
sámánrévülés technikájával idézett fel ősmagyar
mondákat, ez azonban óhatatlanul is feszélyező
kettősséget teremtett: a révülés átélői valóban
fontos élmények sokaságára tehetnek szert, de
a nézők, akik beavatatlanokként figyelik az
eseményeket, csak az ősi mítoszok jelzéses
megjelenítését érzékelik. Ez a legfőbb
paradoxona ennek a fajta színháznak; nem
választható olyan kiinduló-pont, mely az
egységes világkép közös evidenciáival
kapcsolná egybe a játszókat és a nézőket. Ezt a
hiányérzetet a legtöbb szakrális indíttatású
előadás úgy próbálja megkerülni, hogy a szakrá-
lis hagyományok helyére a személyiség metafi-
zikai problémáit állítja. (Ez történik a Természe-
tes Vészek vagy a Tranz Danz előadásaiban is.)
A választ tehát a válaszkeresés pótolja, ugyan-
akkor a profán evilágiság a kultusz emelkedett-
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ségével párosul. Ez a feszültség alapjaiban ha-
tározza meg ezeket az előadásokat, bennük a
szent is groteszkké változik.

A mai kísérletező színházak kulcsfogalmához
érkeztünk. A groteszk az az esztétikai minőség,
amely - akár formálási eljárásként, akár világél-

ményként - a legtöbb kísérletező előadásban
meghatározó jelentőségű. Paradoxonok sorá-
ból, összeilleszthetetlen élmények
együttállásából, kifordított, átstilizált,
átértelmezett helyzetek sorozatából születik
meg, áll össze ez a színház. Az előadások egy
csakis kaotikusságában meg-ragadható világ
lenyomatai, a szorongás játé-kos, önfeledt
formái, az elnémulás, a várakozás-teli csönd
szakadozott pillanatai.


