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A színház létének értelmét az önálló cse-
lekvések felmutatásából nyeri. Egy szín-
ház ezért akkor autentikus, ha minőséget
tud felmutatni, ha alternatívát ad, ha
kérdéseket fogalmaz meg - s nem vála-
szokat kínál -, ha alkot valamit - s nem
egyszerűen csak „bemutat" -, egyszóval:
ha előadásain keresztül képes igazolni
létezése értelmét. A valódi színház tehát
ebben az értelemben - ab ovo - alterna-
tívát nyújtó színház. Alternatívája az egy-
dimenziós létezéssel szemben egy szu-
verén világ megmutatása révén válik vilá-
gossá. Az alternatív színház egyben auten-
tikus színház is.

Miért lehet akkor szükség az egyes
színházak esetében e fogalmi megjelölés-
re? A kérdés nem véletlenül itt és most
fogalmazódik meg, mivel szeptember
második felében Szegeden rendezték meg
- a József Attila Tudományegyetem
keretében működő Atlantisz és 8.15 cso-
port szervezésében - az európai alternatív
színházak fesztiválját - „EAST-Napkelet"
néven. Mi ez az EAST? Az EAST
(European Association of Students of
Theatre) - egy giesseni találkozót köve-
tően - 1987-ben Szegeden jött létre, s
alapító dokumentuma szerint: „Tagjai
olyan személyek és színházi csoportok,
akik-amelyek aktív érdeklődést mutat-

nak olyan színház megteremtése iránt,
vagy részt vesznek olyan színház megte-
remtésében, amely kulturális vagy poli-
tikai szempontból innovatív vagy alter-
natívateremtő." (Kiemelés Gy. Z.) Ez a
szervezet tulajdonképpen arra vállalkozik,
hogy koordinációs és információs
funkciót betöltve összefogja azokat az
Európán belül működő csoportokat,
amelyek nemegyszer saját kulturális kö-
zegükben is talajtalannak tűnnek, talán
éppen „innovatív" tevékenységük miatt.
Az EAST ugyanakkor közvetítő szerepet
is vállal a nyugati és keleti régiók külön-
féle irányzatai között, s ez a szervezet -
egyébként nagyon logikus és egyértelmű -
tagolódásából is következik. Minden-nek
egyik megnyilvánulási formája a
fesztivál. Ez azért fontos, mivel a
színházról lehet ugyan konferenciákat
rendezni, lehet - szóban és írásban - el-
méleti eszmecseréket folytatni, de a
színház valódi megmutatkozása és meg-
méretése az előadás, amely sokkal többet
mond el egy csoport létéről, mint annak
dokumentumai. Ilyen közvetlen megmu-
tatkozási lehetőség volt a szegedi talál-
kozó.

Fölvetődik a kérdés: mihez képest al-
ternatív az alternatív színház, s egyáltalán,
mi a szerepe és lehetősége manapság
ennek a színházi formának?

Sartre szerint az ember választásra
ítéltetett, nem képes nem választani, hi-
szen a nem választás is valamilyen for-
mában döntés, mégpedig a választás el-
lenében. Választásról pedig csak ott
beszélhetünk, ahol alternatíva létezik. A

választás ezért egy szorongató helyzet
következménye (miként a szó görög ere-
detije, a krizisz is mutatja), amelyben tel-
jes egészében benne van az ember szemé-
lyisége, érzelmei és értelme. A XX. szá-
zad embere hajlamos arra, hogy az élet
többi területével együtt magát a választást
is racionalizálja, azaz a döntés irányát
előzetesen megszabja, s a választást ezzel
lehetetlenné tegye. Ezért nem véletlen, ha
az ember egy idő után le is szokik a vá-
lasztásról, s önálló döntésre képtelenné
válik. Ha erre szólítják fel, jobbára értet-
lenül néz, s a helyzet ugyanolyan, mintha
egy teknőst ösztökélnének arra, hogy ta-
nuljon meg repülni. Paradox módon éve-
ken keresztül ezt érezhette az ember, ha a
hivatalos, más néven „kőszínházak" után
véletlenül betévedt egy kísérleti előadás-
ra. A gondosan adagolt „kultúra" méz-
cseppein élő riadtan szemlélte e szokat-

lan, sőt extravagáns világot, s többnyire
páni félelemmel menekült előle (mint
ahogyan az élet más területein is mene-
kült a választás elől).

Az alternatív színház ezért tudatosan
fölvállalja a minőségi „másság" jellegét, s
ezen az alapon hozza létre előadásait.
Önmagában a létével is hozzájárul ahhoz,
hogy a színház nézője színházról színház-
ra járva ne érezhesse. azt, amit Kierke-
gaard embere, aki keserű iróniával
mondja: „Akaszd föl magad, meg fogod
bánni, ne akaszd föl magad, azt is meg fo-
god bánni" - hanem tudja, hogy a válasz-
tás, az alternatíva formai és tartalmi
szempontból a színházban is lehetséges.

Az élet furcsa fintora, hogy az avantgárd
mozgalmak, a folytonos megújításra
irányuló törekvések - igy jobbára a század
első harmadára, valamint a hatvanas
évekre gondolok - többnyire már maguk
is tradícióvá váltak. Másképpen minősül
manapság a hagyományos és a modern,
mint akár tíz évvel ezelőtt, de másképpen
minősülnek a ma alternatív közösségei is,
mint a hatvanas-hetvenes évek magyar
„amatőrjei". A különbség két szinten is
érzékelhető. Az egyik a helyzetből adó-
dik: a korábbi évtizedek amatőrszínházait
létükből adódóan jellemezte egyfajta
politikai oppozíció, amiért is nem vélet-
len, hogy előadásaik centrális problémája
maga a társadalom, a politika volt. Bár
paradoxonnak tűnik - és a résztvevők sem
biztos, hogy ezt érezték -, de ebből
fakadóan léthelyzetük is szilárdabb volt,
abban az értelemben, hogy pontosan tud-
ták: mit tagadnak, és azt is, hogy őket kik
tagadják. Ez akkor is igaz, ha az eufemi-
zált sztálini kultúrpolitika „aczélos"
kézzel néha drámaian avatkozott be az
életükbe.

Ezzel persze együtt járt egy színházi
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másság, egy gyökeresen új kifejezési for-
ma kimunkálásának az igénye is. Tudjuk,
hogy ez a helyzet nagy sikerű előadásokat
hozott létre (szegedi példa: a Paál István
vezette Egyetemi Színpad), amelyek si-
kereihez - s ez talán megkockáztatható - a
tagadhatatlanul színvonalas megjelenítés
mellett ez az oppozíciós helyzet is
nagymértékben hozzájárult.

Ezzel szemben - s ezt az EAST Feszti-
vál is reprezentálja - manapság más a
helyzet. A politikai tagadás, jóllehet még
bizonyos értelemben létezik, mára hát-
térbe szorult, és átadta a helyét egy eszté-
tikai-művészi oppozíciónak. Ez a fajta
„tagadás" azonban sokkal flexibilisebb és
megfoghatatlanabb, mint a korábbi volt. E
színházak abban az értelemben is
alternatívak, hogy e bizonytalanság kö-
zepette önmagukra építve próbálják
megtalálni helyüket, a megmutatkozás
lehetőségeit, a kifejezés új formáit. Ez a
bizonytalanság szüli, hogy a hivatalos
színházakkal nem tudnak mit kezdeni, hisz
azok egy részében (például a kaposváriak,
a Katona József Színház előadásaiban
vagy Szikora János egyes rendezéseiben)
a formai gazdagság ugyanúgy helyet
követel magának, mint náluk. A kifejezés
már nem egyirányú és körülhatárolt, ezért
a velük szembeni esztétikai oppozíció
vagy értelmetlen, vagy egészen új
metódust követel, mint a brooki érte-
lemben vett „holt színházak" ellenében. A
dilemma tehát óriási. A profizmus már
nem egyértelműen elvetendő kategória -
hisz a mostani csoportok mind szerveze-
tileg, mind színházi technikában is ehhez a
formához közelednek -, így a kérdés az,
hogy művészi és egzisztenciális értelem-
ben hogyan tudják helyüket megtalálni,
hogyan képesek újat mondani. E fesztivál
ebben a tekintetben többféle lehetőséget
mutatott fel.

Először a tartalmi vonatkozásokról.
Témájukat tekintve mind a giesseni, mind
a jelenlegi előadások - feltehetően
potenciális helyzetükből fakadóan -
kétféle problémával foglalkoznak. Az
előadások egy része öndefinícióra törek-
vő, autobiografikus elemekkel tarkított
produkció, mely ha megfelelő formát talál
magának, hatásos lehet, ha nem, akkor
könnyen l'art pour l'art módon ma-
gamutogatássá válik. Ezek az előadások
vagy teljesen nélkülözik a szöveget, vagy
csupán illusztrációként, kiegészítésként
használják. Szívesen nyúlnak mítoszok-
hoz, a keleti filozófiák és vallások témái-
hoz, amelyeket transzmissziós szerepben
használva megpróbálnak az európai kul-
túra nagy értékeivel összekötni. Ez néha
sikerül is, de igen ritkán; legtöbbször in-
kább leírhatatlan gondolati zűrzavart

eredményez. Kifejezőeszközeik is ehhez
idomulnak, a mozgás, a látvány, a hang
vagy a sokkoló effektusok kerülnek elő-
térbe, míg a szöveg, mint a tradicionális
színház legfőbb médiuma, csaknem feles-
legessé válik.

Az előadások más részénél a politi-
kummal és az öndefinícióval szemben
egyetemes emberi létproblémák (a szere-
tet valósága, a kommunikáció és érint-
kezés lehetősége, a valóság és az emberi
képzelet kapcsolata az egzisztencia vilá-
gában stb.) kerülnek előtérbe; olyan
kérdések, melyek politikumtól és régiók-
tól függetlenül jelenvalók, mindenhol
érzékelhetők. Ez utóbbi színházi irányza-
ton belül is meglepően nagy azoknak az
előadásoknak a száma, amelyek a művé-
szet lényegével, a műalkotás genezisével
foglalkoznak. Az alkotók az önreflexió
igényét felismerve tudják, hogy a művé-
szet számára a legfontosabb kérdés éppen
önmaga, ezért a színház célja sem külső-
leges, hanem azt önmagából nyeri, kö-
vetkezésképp nem kívülről, hanem első-
sorban önmagából és önmaga által értel-
mezhető. Ez utóbbi előadásokban a poli-
tikum is háttérbe szorul, így kifejezési
eszközeik „depolitizáltak", konkrét té-
maválasztásukat nagyfokú intellektuali-
tás jellemzi.

Mindezekhez szervesen kapcsolódik a
megformálás módja, amelyet általános-
ságban ugyancsak két, egymással ellen-
tétes tendencia jellemez. Az egyik (és ez
az amatörizmus klasszikus eszköztára) a
színházi „jelenlétből" indul ki, mely je-
lenlét legadekvátabb kifejezésének a
színész eksztatikus állapotát tartja, a szó
fizikai értelmében vett testi jelenlétet,
amelynek kifejeződései: a vonaglás, a
vinnyogás, az erőfeszítést példázó li-
hegés, fújtatás, a váratlan érzelmi erup-
ció, önmaga és a néző sokkolása a „közös
játékba" bevonás érdekében. Ez a fajta

színház előszeretettel alkalmaz olyan
eszközöket, melyek mögé a színész ké-
pességeit is el tudja rejteni; ezért a feltét-
len odaadáson kívül tehetséget igen rit-
kán igényel. Általában ez az elsőként
említett színház tartalmi attitűdje. Ezt az
előadásmódot általában Artaud-ra, Gro-
towskira és a keleti színjátszásra (nó, ka-
buki stb.) próbálják visszavezetni, s a volt
opolei színház által kidolgozott eszköztár
összes külsőlegességét átveszik, míg ezek
gyökereiről és alkalmazhatósági köréről
legtöbbször halvány fogalmuk sincs. E
színház lényege ezért az esztétikai érte-
lemben vett totális tagadás, az európai
hagyomány és színház jó és rossz eszkö-
zeinek differenciálatlan negligálása. Ta-
lán ez az a színház, amelyre az alternatív
jelzővel szemben a szó igazi értelmében
vett amatőr megjelölés alkalmazható.
Nem véletlen, hogy az e tendenciát köve-
tő csoportok inkább hasonlítanak vala-
mely szektára, mint önálló, szabad, szu-
verén gondolatokkal rendelkező tagok
közösségére. Ugyanakkor tagadhatatlan,
hogy még ebben a műfajban is születnek
értékes színházi pillanatok, érdekes meg-
oldások, ám többnyire ezek is - a vérve-
rejtékes odaadás szemdüllesztő eksztázi-
sában - csupán mozzanattá minősülnek.
Az eszköztár „szegényszínházi" kellé-
kekből áll, s többnyire azt a zűrzavart tük-
rözi, amely a gondolatban is benne van:
vagy eklektikus („amink csak van, hord-
juk be a térbe"), vagy csupasz, ami önma-
gában még nem lenne baj, ha a játék
képes ezt az űrt „kitölteni".

A másik tendencia viszont már élesen
elválik a nyers, sőt néha kifejezetten pri-
mitív amatörizmustól, s ezért sokkal in-
kább tekinthető alternatív vagy experi-
mentális színjátszásnak. Ez a színház -
talán a posztmodern gondolatköréhez
közel álló tartalom miatt (például: törté-
netnélküliség) - megpróbálja egyesíteni
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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.

MÁROK TAMÁS

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-


