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név ki mon dá sa sok szor össze has on lít hat at la -
nul na gyobb bot rány, mint a do log me g tör -
ténte. A mez telen ki rály An dersen me sé jé ben 

iga zán at tól vá lik mez te lenné, hogy a tény ki mon -
da tott. Et tôl a pil la nat tól fogva úgy kel lett bánni 
vele, mint egy pu cér kir állyal, nem mint egy tisz -
te let re mél tó má ni ák us sal, aki nek eg yik hepp je ezút -
tal kis sé tú lnôtt az el fo gad ha tós ág ha tá rán. A Mû -
csar nok nyá ri tár la ta ha son ló sk an dal lum ot vitt a 
né zôk elé: meg szeg te a hag yo má nyos mû fa ji kons -
zen zust, és a lát vány ter ve zés er ed mé nyét mint kép -
zô mû vés ze tet tá lal ta. Ma ga a gon do lat, hogy a szín -
pa di tér nem ki szol gá ló egy ség, ha nem ön ma gá ban 
is mû al ko tás, egy hosszú foly a mat ban ér le lôdö tt és 
má ra szin te el foga dott gya korl at tá vált. A szá zad le -
ge lejé tôl in dult az a színházi for ra da lom, amely a 
tér és a játszó em ber kon cep tuá lis egy sé gét, a térr -
en de zés dra ma tur gi ai moz gató it és a je len tés teli, 
mû vészi szín pa di kom po zí ci ót sokkal fon  to sabbn -
ak tar tot ta, mint a va ló ság hû szcé nát. Cra ig, majd 
Artaud foly ta tá sa ként ma Robe rt Wil son szín há za 
és Pina Ba usch tánc sz í nhá za kép vi se li e vo na lat a 
leg erôt el je sebb en. De hogy a ne ve is ki mond as sék, 
az ed dig ta bu volt. Szín ház volt, ha né ha érint ke -
zett is az ins tal lác i ó val, a per  for mansszal, az ak ci -
óm û vé szett el. Ez a tár lat azon ban el ma szat ol ta a 
ha tár vo na la kat, és az össz mûv é szet ál mát rész ben 
meg va lós ult nak mu tat ta. A szín pa di te ret beh e lyez -
te a ma gas mû vés zet berk e i be. 

Ti zen há rom ha zai mû vész mun ká ja so rak o zott 
a termekben. Leg több jük díszlettervezô, de volt, 
aki so has em dol go zott szín ház ban, aki nek mû vé -
sze te eg é szé ben az au to nóm kép zô mû vé szet hez 
tart o zik. Kö zös benn ük vi szont az a gesz tus, amely -
nek so rán a te ret mint egy fajta ri tu á lis ak tus kö ze -

gét for málj ák. A rí tus itt a kö zön ség rész vé te lé vel 
lett tel jes, ak kor, ami kor a né zôk bir tok ba vet ték a 
kre ált ter e ket, és akar va-akar at lan ma guk lett ek a 
szín já tszók. Volt, aki mûkö dô szín há zi masi né ri á -
ból ala kí tot ta k iál lí tott té rins tal lá ci ó vá a dísz le tét, 
és volt, aki ele mek et ra ga dott ki ko ráb bi mun ká i -
ból és egés zen új elv sze rint össze rend ez ve, új, ön -
tör vé nyû kis-vi lá got te remte tt. Vé gül tö b ben is ön -
ál ló, ki fe jeze t ten ide kés zült ter e ket mut at tak be, 
me lyek ben a színház mû kö dé se, a re f lek tá ció fo -
lyam a ta vagy a misz ti kus be a va tó dás le bo nyol ód -
ha tott. Mert ami a szín ház ban megtörténhet szí né -
szek kel és cse lekm énnyel, meg tör tén het az üres, 
fel kín ál ko zó térben is, amint já ték ra hal jandó kö -
zön  ség lép be le. Nem csak azok a mû vek, ame lyek 
ér zé kel he tô en egy szín házi elô adás ke re té ül szolgál -
nak, mint Hor gas Pé ter dísz lete va gy Amb rus Má ria 
csa vart, a lát szat fe lü le tét föl erô sí tô ba ba há za. Já -
tékra kény sz e rí tett Csa ná di Ju dit fragment-la bi rin -
tu sa, kult úr his tór i ai el va rá zsolt-kas té lya, aho vá csak 
be és még belje bb men ni le he tett, ki felé nem ve -
zete tt út: minden ir ány egy kép ze let be li spi rál belsô 
pá lyáin fu tott. Ki fe lé azért sem volt út, mert a né -
zô úgy került be a la bi rint us ösze tett te ré be, mint 
egy szel lemi csap dá ba: agyá ban össze füg gést ke re -
sett a tér tö red é kek kö zött, fi gyelte a szent élyek, a 
vas rács-ut a kat sze gély e zô tár gyak, a me den ce és a 
nyolc szö gû cent rá lis tér kap cso la tát, egy faj ta gon -
do la ti Ari ad ne-fon al után nyom o zott, amire fel fûz -
ve ez ek a rész let ek forma i lag és tartalmilag egésszé 
áll nak össze. De Csa nády nem ad ja könnyen a meg -
fej tést, el ta karja a szál ak át kö té seit, egy be csúsz tat -
ja a szin te ket és mo z gat ja a kes keny füg gô hi dat a 
kö zön ség bizto n sá got ke re sô lába alatt. 

Já ték ot kí nált Ki csiny Ba lázs is, miv el meg szo -
kott szimbo li ká ját, a bá nyász és a ten ge rész fo ga -
lom kö rét egy kor társ brit ga lé ria és a Mû csarn ok 
adott sá ga i ra egya ránt le ké pez ve dolgo z ta föl. Iga zi 
„szín ház” lett a mû, fô sze rep lô je, egy óri á si haj ó -
hor gony, has ra fekve irá nyí tot ta ma ga kö rül a tér 
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kom mu ni ká ciój á ban zaj ló esemé nye ket – ál do zat -
nak és össze kötô nek egya ránt fel fog hattuk. Kentaur 
a szín ház, a felm u ta tás kar ak te rét kor jel lem zô vé 
avat ta, és egy fé lig tük rö zô dô fal mö gött még te át -
rá lis mû dzsung el be is rej tet te egy me se vil ág sze -
rep lô it. A mû csak ak kor en ge di lát ni magát, ha bi -
zo nyos hely ze tû fény vil á gít ja meg, egyéb ként hû 
tü  kör ként mû köd ik, a kö zöns ég hi á ba ker es, csak 
sa  ját ma gát kény te len néz ni ben ne. Az iga zi, vegy -
tisz ta já ték Pa u er Gyu la és Naj mán yi Lász ló te re i -
ben je lent meg. Pa uer a ne gat ív te ret for málta meg 
A te rem ôr csend jé ben, Naj má nyi vis zont egy író -
aszt al ra áll í tott, gép han gon ki a bá ló tör pével er ôs 
po li ti kai át hal lá so kat vitt egy fi lo zó fiai pa ra do xonba 
– mint egy utal va an nak az idô szak nak kö rül mé -
nye i re is, ami kor a szín ház Ma gyar or szá gon kís ér -
le tezni kez dett a tér és a ját ék sza ba dabb ért el me -
zése i vel. 

A két le gössze tet teb tér él ményt a ki ál lít á son Ágh 
Már ton és Ár vai György inst al lá ci ója nyúj tot ta. Ágh 
egy fá ból ké szült au tót hel ye zett hen ge res, mû anyag 
fó li á val kö rül cso ma golt tér be, és az Es pace nev et 
ad ta ne ki. Az anya gok és for mák fe szí tô el lent mon -
dása ki kapcs ol ta a te ret a va ló ságból és min de nes -
tül áte melte a fan tá ziá ba. Mivel gya kor la ti lag sem -
mi lyen kon ven ci ó hoz nem tar tot ta ma gát, a leg sza -
ba  dabb ér telm e zés re iní tott, miközben a kom po -
zíció ma gát a te ret, a hat ár ok és egy be fo lyá sok, a 
rész és az eg ész vi szo nya it ku tat ta. Ár vai György 
pu ri tán esz kö zök kel dol go zott: egy négy zetes te -
rembe kö zé pen fel mag a so dó, majd a tú lol da lon le -
ve ze tô fe hér lép cs ôsort ál lí tott. A lép csô fo kok 
akusz ti kai él ménnyel fo koz ták a fel fe lé hal adás, a 
le né zés, a pers pek tíva és a há rom di men zió ba ke -
rü lés ak tu sát. Ár vai az ál ta la vezetett Ter mész e tes 
Vé szek Kolle k tí va egy ko ráb bi in s tal lá ci ó ját dol -
gozta át a Mû csar nok-be li ki állí tás ra. 

Fo lya mat o san ala ku ló mû vet csi nált Wé ber Imre, 
aki ere de ti leg szob rász. Frot tázs o kat, a moz gásban 
lévô va ló ság eset le ges nyo ma it hel yez te le egyen -
ként egy te rem pad ló já ra. A tár lat vé ge fe lé a pad -
lót el bo ríto t ták a pap ír la pok, a nyo mok a vé let -
lensz e rû ség bôl a telj es ség, a rend fe lé ve zet tek. Itt 
a szín já ték az idô és az anyag kö rül forgott, ezek 
találkozása for málta a mû te s tét, a mû vész csu pán 
ka ta li záto r ként mû kö dött a ket tô kö zött. An tal Csa -
ba össz etett, ál o msze rû te re cso dá la to san mû kö dô 

bel sô vi lág, bi zo nyí téka an nak, hogy egy szo kat lan 
elem ek bôl ép ít ke zô tér egy ze nemû struk tú ráj át ké -
pes köz ve tí te ni. Az itt be mu tat ott Rah ma nyi nov-
komp o zí ci ója tel je sen sza bad on bánt az ér zé ki ha -
táso k kal, nagyfokú ön tör vé nyû sége még is egy 
irány ba mu ta tott, sok old a lú sá ga még sem volt szét -
esés. A film, az ének, a zon go ra szóló, a bir kák és a 
hely ben nyírt bir ka gyap jú, a szürke zub bo nyok és 
a var ró gép zak a to lá sa szür re á lis, de pon tos látomás. 
Khell Zsolt is a bizo ny ta lans ág gal, a tér és a lát vány 
fo lyam a tos vál to zá sá val épí tet te fel ho mog én ha -
tású sz o ba-szín há zát. A szó itt a leg szo ros abb ér -
tel méb en ér ten dô, hi szen a szín ját é kot maga a te -
rem ny újt ja, a fény vál táso k ban plasz ti kává nö vô ár -
nyék ok és min tá za tok, a fala k ról le csorgó UV-rea -
gens fes té ka nyag lé pett akci ó ba a kö zön ség op ti kai 
be fog adó kész sé gé vel. 

A ki áll í tás le gel sô ter ét Szirt es Já nos, a kor társ 
magyar kép zô mû vé szet el sô szá mú ak ci ó mûv é sze 
for málta meg. Egy bö rön dök kel te li fal, egy moz -
gó konve yo ron ha la dó, át vilá gí tott bö rön dök és 
Szir tes ve tí tett képe, amint fo lya mat o san bont ja és 
fo gyaszt ja el az újabb és úja bb halko n zer ve ket: szín -
ház a jav á ból. Te líte tt hely zet, ka tar zis sal és ak ci -
ók kal, re pe ti tív gesz tuss or, erôs szim bo li kát hor -
dozó ese mény. Mi nt aho gyan a per form an sz és a 
sz ín já ték ha tá rán áll az az ese mény is, me lyet Szir -
tes a Mû csar nok tetô szer kez e té ben, egy kö tél hin -
tán ülve, egy fi a tal nô tár sa ság á ban adott elô. A 
hinta egy ben jel kép évé nôtt a tér mû vés zek szab ad -
sá ga és kö tött sé ge kö zöt ti bo nyolu lt vi szony nak. 
Ezt az el lent mon dá sos hely ze tet tük röz te a tá r lat -
hoz ki a dott, igé nyes ki vi te lû ka ta ló gus is. A 13 ki -
ál lító mû vészt ug yan is 13 írás mu tat ta be, írók, 
színházi szak em be rek, mû tör té nés zek toll á ból. A 
szín pa di ter ve zô ként al ko tók ese té ben az írá sok 
több sé ge, bur kol tan bár, de tagadta az önálló tér -
mû vé szi kif e je zés le he tô ség ét. Fur csa, de ép pen a 
szín há zi szak ma old alá ról ne he zebb el fo gad ni a tér 
meg vál to zott sze re pét a mû vé szetben. A tár lat 
konc ep ci ó ja, Beke Lá sz ló és Szegô Gy örgy ku rá tor 
el gondo lá sa enn ek el len ére he lyes nek bi zo nyult, a 
kö zön ség pon to san érz é kel te a tér nyúj tot ta le he -
tô ség e ket, és a lá tog a tók szá ma meg dön töt te a Mû -
csarn ok éves re kord ját. 

 
Götz Eszter
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