
számára a színész adva van, s legfeljebb a
szereposztás ad választási lehetőséget. Mi
viszont magunk rendeljük a színészt is.
Szerepre, méretre, színre. A tervezővel
való előzetes munka során természetesen
nemcsak a rendező vázolja a maga
elképzeléseit, hanem a tervezői ötletek is
visszahatnak a koncepcióra. Hiszen a bábu
konstrukciója és helyzete mindenkor
meghatározza a ki-fejezést, a mozgást is.
A síkban komponált bábunak például meg
kell találnunk a megfelelő mozdulatot
ahhoz, hogy az a meghajlás illúzióját
keltse. A tervezőknek megvan a maguk
egyéni, felismerhető stílusa. Ugyanakkor
azonban a darabok is megszabják, mikor,
milyen képzőművészeti tendenciák érvé-
nyesülhetnek egy-egy bábelőadásban.
Chagall például örök ihlető, de a Kaland a
Vénuszon színpadképét a szürrealisták
albumában búvárkodva alakítottuk ki, s
ennek érződnie kellett a szürrealista
ihletésű figurák játékában is.
 Utolsó kérdésem a játékra vonatko-

zik. Gondolom, nem titok, hogy az
egyetlen terület, amelyen a kritika elé-
gedetlen a bábszínházzal: az élő beszéd.
Sokszor tehetséges előadások élményét
rontotta le az illúzióromboló, majdnem
dilettáns szövegmondás. Ez történt pél-
dául Dürrenmatt Angyal szállt le Ba-
bilonba című darabjával.
 Az igazság az, hogy Darvas Iván

vagy Sinkovits Imre, a legszebben beszé-
lő magyar színészek nemigen jönnek el
bábszínházat játszani. (Bár Darvas Iván
nemrégiben vállalta A sárkány szövegé-
nek német tolmácsolását. Nagyszerű
volt!) Színészeinknek, ha rendelkeznek is
a szövegmondás megfelelő adottságaival
- megfelelő orgánummal és beszédtech-
nikával - akkor is rendkívül nehéz a
dolguk. A figurával való együttélést, az
önkifejezést össze kell egyeztetniük az
állandó külső kontrollal, ami a kezükön
levő bábu precíz mozgatásának feltétele.
Nehezíti a színészi munkát az is, hogy a
mi színészeink többsége egyszerre ját-
szik mesét és drámát, gyerekelőadást és
felnőttprodukciót. Nem könnyű hétfőn
Misi mókust, kedden Brecht-hőst alakí-
tani ugyanolyan művészi szinten. Persze
a nehézségek tudatában sem mondunk le
a dialógusok tökéletesítéséről.
Színészeink rendszeresen foglalkoznak
beszédtechnikával, és időnként magnóval
rajtaütésszerűen felvesszük a szöveg-
mondást. Hogy saját hibáikból is ta-
nulhassanak.
 Egyébként a bábos színészek be

világszínház

SZÉKELY GYÖRGY

Távol New Yorktól

Az amerikai színházi kultúra kevéssé

ismert rétegei

Két szemeszteren át tanítottam New
York állam fővárosának, Albanynak az
egyetemén. Tapasztalataim alapján arról
próbálok beszámolni, hogy az amerikai

szédkultúrája másutt is probléma. A ro-
mánok például kísérletként egy műsor-
darabjuk teljes szövegét felvették a
Nemzeti Színház művészeivel, s erre a
hangfelvételre játszatják a bábosokat. A
premieren nagyszerűnek bizonyult az öt-
let. De a szakemberek szerint a tizedik
előadásra a játék kifáradt, mechanikussá
vált. Amikor én - évekkel a bemutató
után - hallottam, már szinte elszakadt a
mozgás a szövegtől. És nem-csak a
szinkron bomlott meg, de azáltal, hogy a
gépi szöveg kizárja a színészi átélést, a
minden spontaneitástól meg-fosztott játék
is mechanikussá lett. Éppen ezért mi más
utat keresünk. Azon töprengünk, hogy
kísérletként saját színészeink hangját
fogjuk magnóra venni, olyan módon,
hogy a bábuval való együttműködés során
született, optimális teljesítményük
érvényesüljön a technika segítségével.
Ennek a megoldásnak előnye, hogy a
színészeknek saját hangsúlyukhoz, saját
ritmusukhoz kell alkalmazni a
gesztusaikat is. És a felvételt -

színházról nálunk általánosan kialakult
képnek mi a háttere, s az ismert szín-házi
teljesítmények milyen alapokon
nyugszanak, milyen életfeltételek között
jönnek létre.

Bizonyos aggodalommal fogok hozzá
minden ilyen beszámolóhoz, mert úgy
tűnik, hogy nem sok hasznát lehet venni a
dolgoknak, amikről hírt hozok. Ahogy
végiggondolom élményeimet, tapaszta-
lataimat, az az érzés erősödik meg ben-
nem, hogy annyira mások az előfeltéte-
lek, hogy szinte csak a végeredmény - a
színházi előadás - azonos; az út, ahogyan
ott eljutnak hozzá, történelmi, gazdasági
okokból alapvetően más, csak tanulságot
és nem példát kínál.

Történelmi okokat említettem, s va-
lóban, az egyik legdöntőbb különbség-
nek az találtam, hogy az Egyesült Álla-
mok igen fiatal ország, kulturális hagyo-
mányai nincsenek (pontosabban: igen
sokat hozott át az óvilágból), a színházat
a puritán alapítók és utódaik hivő
keresztényekhez méltatlan tevékenység-
nek ítélték, s a tömegszórakoztató álla-
potból csak a huszadik század elején tu-
dott átlépni az elismert művészetek kö-
rébe. Első jelentős drámaírója O'Neill
volt, drámatörténetük tehát alig félév-
százados. Világhírű operaháza, a Met-
ropolitan szinte egész fennállása alatt
külföldi művészek irányítása alatt, kül-

az előadás frissesége érdekében - tizenöt
előadás után mindenképpen megismétel-
jük. Meglehet, hogy ez sem a legjobb
megoldás, de talán mégis előbbre visz
abban, hogy minél illúziókeltőbbé és
szuggesztívebbé tegyük a holt anyag meg-
elevenítésének varázslatát. Hogy valóban
színházi élményt nyújtsunk a nézőnek.

Lenne még jó néhány kérdésem, de
beszélgetésünk így is hosszúra nyúlt.
Utolsó kérdésemet nem az Állami Báb-
színház főrendezőjének, hanem a magyar
film és televízió művészeinek és veze-
tőinek teszem fel. Hogyan lehet, hogy a
Bábszínház legjobb, maradandó pro-
dukcióit nem a hazai, hanem a nyugat-
német televízió vette fel, s közvetíti -
színesben - millióknak? Tudom, hogy
tehetségben, teljesítményben gazdagok
vagyunk - de talán mégsem ennyire. Nem
irigylem A fából faragott királyfit, a

Petruskát a nyugatnémet tévénézőktől, de
arra gondolok, hogy itthon is lenné-nek
néhány millióan, akik megnéznék.



földi énekesekkel (igaz, hogy mindig a
legnagyobbakkal) kápráztatta el látogatóit;
mint a tudomány és művészet sok más
területén - importból élt. Ennek a ténynek
az a kettős hatása, hogy a művészet iránt
érdeklődők ugyan a leges-legjobbat
élvezhették mindenkor, de csak igen kis
lehetőség nyílt a saját értékek
kibontakoztatására, saját színház-kultúra
megteremtésére. Így azután, kis túlzással s
anélkül, hogy bárkit is meg akarnék
botránkoztatni, azt kell megállapítanom,
hogy - persze európai értelemben - saját és
sajátos színházkultúrája még nincsen az
Egyesült Államoknak, de - és ez is igen
fontos - egyre nagyobb és rendszeresebb
erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy
legyen. Az előkészítésnek, az
előmunkálatoknak ez a folyamata az,
amiről tulajdonképpen be szeretnék
számolni, s amit a címben ígért módon, e
színházkultúra rétegeinek ismertetésével
szeretnék megvilágítani.

A legszembetűnőbb, talán legfeltűnőbb
réteg persze a Broadway, az a né-hány
háztömb, amely New York városában mint
a világ egyik legnagyobb szórakoztató
központja alakult ki. Ennek a központnak
színházi eseményeiről viszonylag gyakran
értesülünk.

Mint valami óriási mágnes húzza ha-
tókörébe azokat az alkotókat, akik a
színházművészet terén kívánnak érvé-
nyesülni, és azokat a kritikusokat, akik az
amerikai színházról tudósítanak. De
bármilyen nagy is New York - hiszen
lakosainak száma már meghaladta a tíz-
milliót -, mégis csupán töredéke a 200
milliós Egyesült Államoknak. Milyen a
színházi élet szerkezete azon a területen,
ahol a lakosság kilencvenöt százaléka él?
Ez már az a világ, amelyről alig van
értesülésünk, megbízható adatunk. Már-
ped ig világos, hogy igen torz képet raj-
zolnánk, ha kihagynánk belőle ennek a
kilencvenöt százaléknak az adatait.

Hadd iktassak itt közbe egy csöppnyi
nélkülözhetetlen történelmet. Talán nem
eléggé köztudomású, hogy ennek az óriási
területnek az emberi (pontosabban:
modern) civilizáció számára való
meghódítása szintén meglehetősen újkeletű
folyamat. Száz évvel ezelőtt, nem sokkal az
észak--déli háború után még csak 3 9 millió
lakosa volt. A lakosság túlsúlyban az
Európa felé eső keleti partokon élt, és a
múlt század utolsó harmadában még
javában folyt a pionír-

munka, a „vadnyugatra" való terjeszkedés.
Azok a nem is olyan régi generációk még
az ugar és az őserdő meg-szelídítésével, a
kontinenset átfogó út-és vasúthálózat
keserves kiépítésével, az életfeltételek
megteremtésével voltak elfoglalva, s - a
már említett vallási-ideológiai szemlélet
mellett - mindennapi életük nehézségei
sem igen engedték, hogy mélyebb
kulturális hagyományokat építhessenek ki.
A hatalmas távolságok még ma is érezhető
elszakadottságot jelentettek: szinte
mindenkinek önmagáért kellett
megküzdenie. Az óriási földterületeken
rendszeresen találkozó közösségek
(mindenfajta színházi kultúra alap-
feltétele) jórészt még ma sem alakultak ki.

Vid ék i s z í nh á za k

Csakis így érthető az a számunkra fur-
csa tény, hogy az 5 0 államban mindössze
2 5 -3 0 állandó, hivatásos jellegű színházi
intézmény működik; az állandó jelleget az
adja, hogy 8-10 hónapra szerződtetett
társulata folyamatos szezont bonyolít le. A
legismertebbek szintén nagy-városokban
működnek. Főként Washington, Boston,
San Francisco, Cincinnati, Minneapolis,
Milwaukee, Houston és Oklahoma City ad
otthont a hivatásos színművészeknek.
Ezeknek a városok-nak a színházai sem túl
régiek: a washingtoni Arena Stage 1950, a
San Franciscó-i Actor's Workshop 1952 és
a Connecticut államban levő Stratford
városának American Shakespeare
Festivalje, amely télen is tart előadásokat
(s melyet egyébként egy amerikanizált
nagy angol színművész, Sir Tyrone
Guthrie alapított és vezet), 1955 óta
működik. A többiek még ezeknél is
fiatalabbak, s

tulajdonképpen egyikük élete sincs teljes
biztonságban. Kétségtelen, hogy ezek azok
a színházak, amelyek a friss tehetségek
kibontakozását segítik elő, akár új
drámaírókról, akár rendezőkről vagy szí-
nészekről legyen szó. Egymástól való
teljes elszigeteltségük azonban egyelőre
nem teszi lehetővé valamiféle „nemzeti"
szervezet kialakítását. Országos jellegű
hivatásos művészszervezet viszont az
ANTA (American National Theatre and
Academy), amelynek a központja New
Yorkban van ugyan, de sok társulata járja
az országot s némiképp - de kizárólagosan
városi viszonylatban - olyan funkciót tölt
be, mint nálunk a Déryné Színház.

Szoros értelemben vett hivatásos szín-
ház vagy színházi szervezet ezen kívül
nincsen. Következnék tehát egy olyan
réteg bemutatása, amelyen belül keveredik
a hivatásos-félhivatásos és amatőr jelleg.
Ez a magyarra alig fordítható, legfeljebb
körülírható „Community Theatre"-ek
hálózata. Szóról szóra valamiféle
„közösségi" színházat jelentene, de ez a
mi számunkra meglehetősen semmitmondó
és félrevezető elnevezés. Ha nem is ezt
jelenti, de lényegére jobban rámutatna, ha
„társadalmi" színháznak neveznénk, mert
fenntartóik, éltetőik és alkotó részvevőik a
társadalom valamely csoportjából kerülnek
ki: egy város, egy egyesület, egy
nagyüzem, repülőtársaság szervezi meg.
Magva mindig egy műkedvelő
színjátszócsoport. Művészi vezetősége
azonban fizetett-szerződtetett hivatásos
művész (ezek közé számít a rendező, a
szcenikus, a zenei vezető). Évente három-
négy produkciót hoznak létre, melyet
egyenként 5-6-szor játszanak el.
Előfordul, hogy

EGY AMERIKA
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valamelyik szerepre szerződésben éppen
nem levő hivatásos színészt szerződtetnek
(ami az illető színész számára némi pénzt,
némi ingyen publicitást és némi szakmai
gyakorlatot jelent). Volt alkalmam
megnézni néhány ilyen produkciót a New
York állam területén működő regionális
szervezet be-mutatókkal egybekötött
fesztiválján. A színvonal körülbelül ahhoz
volt hasonlítható, amit nálunk a
Népművelési Intézet felügyelete alatt álló
fejlettebb műkedvelő csoportok érnek el.
Különbség talán elsősorban a szcenikai
tálalásban van; a legtöbb csoport
produkciójánál érezhető, hogy komoly
színház-szerű viszonyok között
készülhettek fel - hiszen igen sok helyen
van jól felszerelt színházépület, akkor is,
ha folyamatos színházi élet nem tölti meg
őket. (Egy adat ehhez a mondathoz: 1968-
ban 250 színházépület építése volt
folyamatban, és további 250 tervei álltak
befejezés előtt. Ezek egy része éppen ilyen
„társa-dalmi" színházak használatába kerül
majd, a többi egyetemek számára készül.)

S ezzel elérkeztem az Egyesült Államok
színjátékkultúrájának talán legkevésbé
ismert rétegéhez, az egyetemi szín-
játszáshoz.

Színház az egyetemen

Míg az eddig említett formák köz-
vetlenül vagy közvetve, de alá vannak
vetve a létüket meghatározó pénzügyi
problémáknak, ez a kénytelen szükség-
szerűség alig sújtja az egytemek szerve-
zetén belül működő, lényegében oktatási
célokat szolgáló drámai, színházi tan-
székeket s a velük kapcsolatban működő
színházakat, színháztermeket. Igaz ugyan,
hogy George Pierce Baker 19o5-ben
indította csak el híres dráma- és
színházművészeti tanfolyamát a Harvard
egyetemen, de mire munkáját 1925-től a
Yale egyetemen folytatta, addigra (jó-
részt tanítványai) sok más egyetemen
kezdtek - többnyire először az angol
irodalom tanszékén belül - színházi
szaktanfolyamokat. Ezek azután csakha-
mar önálló drámatanszékekké nőtték ki
magukat, és jelenleg körülbelül 1800
egyetemen és főiskolán folyik rendszeres
színházi oktatás.

Miután magam is egy ilyen tanszék
vendégprofesszoraként tanítottam, leg-
frissebb tapasztalataim éppen arról a
munkáról vannak, aminek a jelentőségét
főleg a jövő szempontjából ma még talán
nem is igen lehet a maga teljessé-

gében felmérni. Albanyban ezen a szakon
64 hallgató választotta szakmájául a
„színház"-at. Ha ezekből nem is válik
aktív színházi alkotó (és a fentebb említett
okokból hivatásos színházi területen erre
nem is igen nyílik mód), de feltétlenül
aktív, színházigénylő emberré nevelődnek.
Ez évente - szerény számítás szerint is -
5o-6o ezer olyan embert jelent, akik
érdeklődnek a színház iránt, és
meglehetősen alapos előképzettségre
tettek szert.

Ennek az oktatási formának a legfőbb
előnye az, hogy komplex módon
foglalkozik a színház művészetével, s ezt
a komplexitást elméletben és gyakorlatban
egyaránt művelni igyekszik. Ezt a tézist
néhány pontosabb adattal támasztanám
alá. Mindenekelőtt a tan-tervvel, illetve a
tanszék felépítésével. Tizenegy tanár
tizennyolc tantárgyat tanított az 1968-69-
es tanévben. Az elméleti tárgyak között
szerepelt drámaelmélet, rendezéstörténet,
korunk rendezési irányzatai, az amerikai
dráma története, Csehov drámai életműve;
a gyakorlati tárgyak között
színészmesterség, színpad-technika (kezdő
és haladó fokon), díszlettervezés,
maszkírozás, jelmeztervezés, színházi
grafika és gyermekszínház (rész-ben 4-6
éves gyermekek dramatikus játékainak
kibontakoztatása, részben gyermekek
számára készült színjáték felnőtt-
produkcióban).

A gyakorlati munka azonban a szigorúan
vett órákon még túl is megy. A tanszéken
tanuló diákok minden héten egyszer
praktikumon vesznek részt, ahol
különböző témájú szakelőadások hang-
zanak el és kerülnek megvitatásra (pél-
dául: Afrikai néger drámai szokások;
Európai és amerikai avantgarde; Egy New
York-i néger színház problémái; A japán
színjátszás történeti műfajai stb.), illetve a
tanszék saját produkciói-nak előkészítése,
majd kritikai vitája bonyolódik le. Melyek
ezek a saját produkciók? Kétféle típus
alakult ki: az egyik a hagyományos
színjátszás formái között, a másik
(minden pénteken este) teljesen laza és
szabad kísérletek a szín-játék új
formáinak megteremtésére, el-vetésére
vagy továbbfejlesztésére. A „ha-
gyományos" produkciók „színházi" jel-
legűek, és a teljes próbafolyamatot, ha
nem is hivatásos színvonalon, de a nagy
egyetemi nyilvánosság számára készülve
fel, következetesen végigviszik. Egy
évadban öt-hat ilyen produkció jön lét-re:
körülbelül két klasszikus, két modern és
két gyermekdarab. Ezek egyen-

ként nyolc-tíz előadást érnek meg. A
rendező és a tervező a tanszék tanáraiból
vagy végzőseiből kerül ki; az
asszisztenciát és a szereplőket a diákok
közül választják ki. A „kísérleti" produk-
ciók lehetősége nemcsak a tanszék hall-
gatói számára van megadva; az egyetem
bármely tanszakának növendékei jelent-
kezhetnek valamilyen rendezvénnyel,
melynek költségei nem haladják meg a tíz
dollárt, s amely egy kisszínpados tan-
teremben maximálisan kétszer kerül a
tanszék hallgatóinak jelenlétében bemu-
tatásra. Ezek a kísérletek tartalmilag
túlnyomórészt elütnek a nagyobb léleg-
zetű produkcióktól. Ezek azok a pró-
bálkozások, amelyek a legtöbb meglepe-
tést tartogatják, sokszor dilettantizmussal
is bőségesen keverve. A meglepetést a
kötetlen formák teszik lehetővé, melyek
azért persze tájékoztatást adnak a
tanároknak arról, hogy a produkcióra
vállalkozó diákok hol tartanak tudásban,
felkészültségben, mennyire tudják
kifejezni mondanivalóikat. És tapaszta-
latom szerint a mondanivaló vált a leg-
fontosabbá ezekben a kísérletekben.

M i t játszanak és hogyan?

Amikor a Broadway és az Off-Broad-
way az üzleti sikert ígérő, tehát jórészt
problémátlan műveket igyekszik megsze-
rezni a maga számára; amikor az Off-off-
Broadway a protestálás színpadi
módszereit keresi és találja meg (az
utóbbi időben a pornográfia lehetősé-
geinek kiaknázásával) ; amikor a „társa-
dalmi színházak" alig lépik át a bulvár-
kereteket és a kispolgári erkölcs által
jóváhagyható hangvételt, akkor az
egyetemi színjátszás körében éppen a kí-
sérleti előadások során egy olyan ten-
dencia alakul ki, amely (ha nem is szél-
sőséges eszközökkel) bár erősen ostro-
molja a hagyományos színház határait,
mégis sokszor komoly világnézeti töltet-
tel robban a színre, és az előadásban
igyekszik felhasználni elméleti tanulmá-
nyait. Azt a hátrányt, hogy ezek a fiatalok
többnyire még nem elég érettek és
technikailag sem eléggé képzettek ahhoz,
hogy nagyívű jellemábrázolásokat való-
síthassanak meg, hiteles pszichológiai
folyamatokat jelenítsenek meg, azzal el-
lensúlyozzák, hogy igen felelősen, a
sztárjelleg teljes kiküszöbölésével, áldo-
zatos kollektív alkotó munkával hoznak
létre elmélyült és szuggesztív produk-
ciókat.

Lehet, hogy megbuknak, ha Strind-
berget kell játszaniuk, de hallatlan köny-



nyedséggel jelenítenek meg szatirikus
képsorokat, vagy élik bele magukat egy
Living Theatre-szerű izzóan etikus jele-
netsorba, s elevenítenek meg egy meg-rázó
tiltakozást a háború s azon belül a véres és
értelmetlen vietnami háború el-len.
Sokszor az az érzése az embernek, hogy a
hagyományos és főként az üzleti színház
már alig tud valamit is mondani korunk
emberének; új, kötetlenebb,
szuggesztívebb forma kialakítása került
napirendre, amely azonban nem valami
elvont és bonyolult intellektuáliskodó-
esztétizáló, életidegen irodalmárkodás,
hanem az élet alapkérdéseivel foglalkozó,
szenvedélyes és megható - kisebb-nagyobb
tömegekre ható, a színház társadalmi
funkcióját újra vállaló -, művészi módon
szervezett és minden részvevő hitével
átfűtött színjáték.

Nagy élmény marad az az egyetemi
produkció, amely Inga (The Pendulum)
címen két órán át megdöbbentő erővel
számolt le a nyugati társadalomnak nem is
annyira az eszményképeivel (a szim-
bolikusan felhasznált tízparancsolattal),
hanem azzal az életformával, amely a
hirdetett eszmények minden egyes pont-ját
kíméletlenül vagy nevetve szegi meg.
Halálos ítélet sújtja a „frakkos" társa-
dalmat, de a játék itt még nem áll meg. „Új
Ádám" születik a szeretet nevében, boldog
életre indul a ragyogó fiatalság (az
ábrándozó virág-ifjak, lebegő életű hippik
eszménye volna ez), de kiderül, hogy
megvalósíthatatlan a „szeressük egymást,
gyerekek" elvont elképzelése, a világ nem
engedi ezt az erőtlen jóságot érvényesülni,
az Ingának tovább kell lendülnie, más
megoldást kell keresni, valamiképpen
vissza kell térni, mint a műsorfüzet
mondja „az elkötelezettség primitív
rítusához". i 2 - 1 4 szereplő van állandóan a
színpadon, elmélyülő felkészülésük már
jóval a játék kezdete előtt elindul, s a
közönség távozása után is tart még egy
darabig, hiszen „az inga tovább leng".
Ének, mozgás, pantomim, az emberi hang
ezer színe a szerelmes mormogástól a
gyűlölködő-köpködő utálatig mind
szerepet kap. Még egy fontos vonás: a
produkcióban fehérek és feketék
kicserélhetően azonos funkcióban vesznek
részt. Ha az Egyesült Államok életében
egyre reménytelenebbnek is tűnik az
integráció - ebben és néhány más hasonló
produkcióban, az egyetemeken a jövő
értelmiségénél, legalább átmenetileg
valósággá válik.

Nem szóltam még azokról a technikai
körülményekről, amelyek az egyetemi

színjátszás (színházoktatás) számára adva
vannak vagy készülnek. Paradox helyzet,
hogy a Broadway színházépületei a
legrégebbiek, és technikailag sem állnak a
legmagasabb színvonalon. Ennek is
gazdasági oka van: az épületek tu-
lajdonosai semmit nem fektetnek be, ne-
kik semmi közük a színházhoz, az épület
számukra ugyanolyan pénzt hozó ob-
jektum, mint egy vendéglő vagy egy bér-
ház. Felszerelést sem adnak hozzá, azt
minden produkció a maga számára és
persze igényei szerint hozza vagy szerelteti
be egy kölcsönző szakcéggel. A Broadway-
n kívüli hivatásos színjátszás a legritkább
esetben jut valódi színház-épülethez;
raktár, elhagyott kis mozi, ét-termi vagy
szállodai színházterem áll csak a
rendelkezésére. Legfőbb vágya, hogy
betörjön rendes, „profi" területre.
Viszonylag jobb helyzetben vannak a
„társadalmi" színházak; sokszor kapnak
helyet egy vegyes rendeltetésű vagy éppen
színháznak épült, többnyire új épü-
letkomplexumban. A legszerencsésebb az
egyetemi színházak helyzete, ahol „peda-
gógiai okokból" - s mivel az új, állami
egyetemeken igen nagy építkezések folytak
az elmúlt évtized során - a legújabb
technikai követelményeknek megfelelve
építenek a tanszékek számára nem is egy,
hanem néha több színházat egyetlen
egyetem területén belül.

Igy történt ez Albanyban is. 1969 áp-
rilisában avatták fel a Performing Arts
Center részleget a hatalmas campus
(egyetemi telep) közepén. Ebben a
komplexumban a zenei és a színházi tan-
szék tantermein kívül öt olyan színház-
terem van, amely a legkülönbözőbb igé-
nyeket is kielégítheti. Az épület közepén
helyezkedik el a nagyszínház mint-egy 750

férőhellyel, nagy zenekari árokkal;
nagyszínpada mellett annak meg-felelő
nagyságú próbaterem található. A
nagyszínpadtól balra egymás fölött, kü-
lönböző szinteken két színjátszóhelyiség
van: egy komplett aréna-színház
(körszínház) mintegy 200 férőhellyel, fö-
lötte pedig egy kisméretű, páholysoros
előadóterem, prózai-irodalmi műsorok
vagy kamarazenei produkciók számára. A
nagyszínpadtól jobbra szintén két helyiség
van egymás fölött. Alul egy 250 férőhelyes
proszcéniumrendszerű kamaraszínház (a
nézőterének végében levő világítási híd a
nézőtér fölött egészen előre gurítható).
Fölötte egy igen nagy laboratórium-
színház található. Ez egy üres terem,
melyet emeletnyi magasságban széles
galéria vesz körül. Az üres

teremben a nézőtéri székek bármilyen
alaprajz szerint felállíthatók, tehát minden
egyes produkcióhoz tetszés szerinti
játékteret lehet kialakítani. A terem fel-
szereléséhez tartozik még egy sor alu-
míniumvázas dobogó, két gördíthető
színorgona és a körbefutó galériákon
bárhol dugaszolható mintegy 3 o szín-padi
világítótest. Az öt színházi egység
egymástól hangszigetelten el van választva,
és külön-külön van színpad- és
világítástechnikailag felszerelve. Az
épületkomplexumban kapott még helyet
minden műhely: díszlet-, festő-, jelmez-,
kellékműhely és tár. Színpad-szinten és
felette vannak az öltözők. A színpadokat a
tantermek és a tanári szobák veszik körül.
Hangsúlyozni kell, hogy az egyetem
felfogása szerint ez az egész kacsalábon
forgó kastély taneszköz: elsősorban a
szaktanítás céljait szolgálja, másodsorban
pedig az egyetem 1 2 00o hallgatójának és
tanári karának kulturális igényeit van
hivatva kielégíteni. Hogy ezen kívül milyen
tartalommal lehet és kell megtölteni, hogy
lesz-e valamilyen szerepe a város életé-ben
(amelynek közepébe egyébként két másik
hatalmas színházat készülnek építeni), azt
még nem döntötték el.

Beszámolóm elején kétkedve említettem,
lehet-e ezeket az élményeket,
tapasztalatokat hasznosítani? Gondolom,
közvetlenül elég keveset. De ha mégis van
valami, amire felhívnám a figyelmet, akkor
az talán az alábbi két gondolat. Az első: a
színház művészetének széles körű,
komplex oktatása kétségtelenül jól
alapozza meg, alapozhatja meg egy ország
elkövetkezendő évtizedei-nek
színházkultúráját. Az ilyen irányban
realizálódó elképzelések alapja a
színházművészet jelentőségének messze-
menő elismerése, tudomásulvétele és lel-
kes képviselete annak a gondolatnak, hogy
az elidegenedés, az elembertelenedés
korában igen nagy szerepe lehet egy
természete szerint is emberközpontú
művészetnek. A másik, hogy a hagyo-
mányos színházi formák mellett korunk
minden bizonnyal megújulásra készül ezen
a területen is, és minden nemzetnek meg
kell keresnie a saját élményeinek,
vágyainak megfelelő, eszményeit és
törekvéseit legjobban kifejező, hittel teli
formákat.




