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Késői hozzászólás
egy aktuális vitához

Egy 26 éves ifjú magyar rendező 1933-ban
megalapította a Szegedi Szabadtéri
Játékokat - nevéhez fűződik Az ember
tragédiája első szabadtéri rendezése.

Ez az ifjú magyar rendező Hont Ferenc
volt.

1945-ben az új életnek induló Színmű-
vészeti Akadémia főigazgatója az akkor
38 éves Hont Ferenc lett. Már a kezdet
kezdetén, amikor nekünk, növendékeinek
(18-2o évesek voltunk) első elő-adásait
tartotta pályánkról és hivatásunkról, azt
mondotta: „Úgy készüljenek
mesterségükre és az életükre, hogy
hamarább, mint gondolnák, maguk lesz-
nek az újjászülető magyar színházi élet
élesztő vezetőereje."

Értetlenül olvastam tehát Hont Ferenc
cikkét 1970. március 8-án a Nép-
szabadság hasábjain. „Dialógus a
színházalapításról" c. írásában két
fiatalembert - vitapartnereit - arról akar
meggyőzni, hogy mondjanak le
színházalapítási ambíciójukról! A mai
napig sem értem, mi vezethette Hont Fe-
rencet ennek a cikknek a megírására.

E folyóirat 1969. november-decemberi
számában Molnár Gál Péter „Színház csak
z8 éven aluliaknak" c. eszmefuttatása
jelent meg. Ebben a szerző többek

közt kilenc európai jelentőségű színház
megalakulásának körülményeit írja le. Az
alapítók - mint Hont Ferenc első mestere,
Gémier is - mind 28 éven aluliak voltak. A
sor természetesen magyar vonatkozásban
is folytatható. Kótsi Patkó János, az
erdélyi magyar színház egyik úttörője 2z

éves korában lett társulatának vezetője,
Kelemen László 30 éves volt, amikor az
első hivatásos magyar játékszín irányítója
lett, Beöthy László 25 éves korában a
Magyar Színház, 27 éves korában a
Nemzeti Színház igazgatója, Bárdos Artúr
első színházát 30 éves korában alapítja.
Major Tamás 28 éves, amikor a Nemzeti
Színházon belül ifjú kortársaival új
irányzatot kezdeményez és 35 éves,
amikor a Nemzeti Színház igazgatója,
Várkonyi Zoltán 33, amikor a nagy sikerű
Művész Színházat megindítja. Oláh
Gusztáv és Nádasdy Kálmán
harmincegynéhány éves korukban
alapvetően befolyásolják az Opera-ház
mai napig ható stílusirányzatát.

A felszabadulás után indult, ma a
negyvenedikben járó generáció jó néhány
tagja 24-25, sőt 22 éves korában
valamelyik magyarországi színház vezető
főrendezője, harmincadik éve táján pedig
már fővárosi színházak stílusmeghatározó
művészeti vezetője volt.

És még néhány példa: Sztanyiszlavszkij
a Művész Színház megalapításakor 35
éves, Reinhardt első színházi vállalkozása
idején a harmincadikat tölti be, Jean Vilar,
Planchon, Peter Brook, Strehler 30 körül
járnak, amikor megszervezik európai
hírűvé vált társulatukat.

A XXVIII. Velencei Színházi Feszti-
válon részt vevő tizenhét társulat alapító
rendezőinek életkora ötven százalékban
harminc év körül jár.

Egy művész pályafutásán fiatalságát
természetesen nem éveinek száma jelzi
csupán. Felsenstein 46 éves lett már, ami-
kor a Komische Oper megalapítására adta
fejét, s az azóta eltelt huszonnégy év alatt
alig csökkenő - és irigylendő - fiatalos
hévvel harcol a maga terem-tette, új zenés
színház népszerűségének megteremtéséért.
De lenyűgöző lehetne azoknak a művészi
pályafutásoknak a felelevenítése is,
amelyekben ifjú művészek küzdelmes
pályakezdés után évtizedek múlva sem
őrlődtek fel a gyötrődések harcaiban,
hanem újból és újból megifjodottabb
erővel vetették be magukat a további
küzdelmekbe céljaik eléréséért.

A művésznek nincsen kora. Éveinek
száma csak az idő múlását jelzi, ifjúsága a
benne feszülő, újra és újra megszólalni
akaró valóban korszerű és hatékony
teremtő erőtől függ.

Sok fiatal művészember pályáját már
„öregen" kezdi el, és az is igaz, hogy
azoknak a huszonéveseknek, akiknek
színházalapításáról itt szó esett, éveik
csekély száma mellett az „érett ember és
művész" adottságaival is rendelkezniük
kellett.

Ebben a felsorolásban ugyanis nem
köznapian tehetséges művészekről esett
szó, hanem azokról, akik rendelkeztek
azzal a képességgel, személyi varázzsal,
felelősséggel, kitartással, szorgalommal,
tudással és intuícióval, amelyek egy szín-
ház sikeres alapításához korhatár nélkül
szükségesek.

Mégis, ha az ember végiglapozza a
lexikont, vagy összegezi élete emlékeit,
tanulmányait, lehetetlen nem észrevennie,
hogy a színháztörténet során a szín-
házalapítás természetes igénye a rátermett
huszon- és alig harmincévesek tör-
vényszerű belső szüksége volt.

Hont Ferenc nekem első tanítóm és
mesterem. Tanításainak nagy részét mai
napig tudatomban és, remélem, pályám
gyakorló valóságában őrzöm, talán
mondhatnám: folytatom. Ezért nem ért-
hetek egyet dialógusának lényegével, a
számtalan mellékkörülményt és külön
témát nem is említve. És ha el is olvasom
válaszát, amelyet Salamon Pálnak írt, a
legnagyobb sajnálattal kell monda-rom,
hogy szándéka és a cikk hatása kiáltó
ellentétben áll egymással.

Jelenlegi színházi világunk problémája
(ami a cikk körül felkavarta az ér-
zelmeket) sokkal bonyolultabb, átszőttebb,
számtalan közéleti, személyi és
strukturális kérdést érint, mintsem hogy e
cikkben tisztázni lehetne. De nem
hagyható figyelmen kívül a fiatal szín-
házművészek nyugtalansága, amelyből
kiolvasható, hogy e pillanatban nem látják
megnyugtatónak sorsuk, művészi pá-
lyájuk, eszméik időben való kibontako-
zását vagy ennek csak lehetőségét.

A legmesszebbmenően ellenezném, ha
ez a kérdés csak generációs probléma-ként
jelentkezne. Mégis bizonyos kiala-
kultságok következtében - ha beleélem
magam egy mai huszonéves világába -
nyugtalanul és feszengve kell tapasztal-
nom: nem látni azt a természetes moz-
gásszabadságot, amely előítéletek és elő-



re meghatározott sorsok nélkül valamelyes
rugalmassággal és szabadsággal biztosítana
egy folyamatot, amelyben az arra érdemes
művész időben kiválasztódik. A
fennmaradás szigorú, kemény és kíméletlen
törvényei között természetesen, de mégis
oly módon, hogy a fiatal művésznek - nagy
erőpróbák árán és egyelőre rangtalanul -
reménye legyen a küzdelemre. A már
„felnőttek", a már „befutottak" felelős,
igényes szakmai és lojális ítélete nem lehet
kizárólagos és feltétlen biztosíték arra,
hogy a „még nem ismert", a „még nem
kipróbált" feltétlenül révbe juthasson a már
meg-szerzett tapasztalatok éppenséggel
vakságot is jelenthető értékítéletével szem-
ben.

Hont Ferenc valaha azt tanította, hogy a
rendezés világnézeti kérdés, a rendező a kor
mindennapi kifejezője. De - és ezt a magam
tapasztalatából is tudom - a fiatalságnak
feltétlen ereje, hogy sok mindent, ami
számomra új és újraértékelendő, azt
önmagában hordja. Sőt: velük születik,
velük nevelődik fel - többek közt a mi
nevelésünk következtében - az az új, ami
negyedszázad múlva feltétlenül előbbre
vivő lehet.

A tapasztalat azon az „érzékeny" te-
rületen, mint ember, világ, társadalom -
amennyire biztos bázis a továbbjutáshoz,
mint megszokás éppen annyira kerékkötő is
lehet. Hiszen magunknak is időről-időre
újra és újra meg kell újítanunk magunkat. S
itt, a kényszerű és kötelező megújítás táján
van egy pont, az új dolgokhoz és ügyekhez
való természetes viszonyulás, amit egy új
generáció magától értetődően hordoz
magában.

Nem lehet lemondani arról, hogy egy új
generáció megítéljen minket, sőt, hogy
teremtő és alkotó kezdeményezésével meg
ne mérje munkánk hatékonyságát.
Magunknak is emlékeznünk kell rá, hogy
pályakezdésünk lobogásával időben
egybeesett tanítóink tisztelete, tanításuk
méltánylása s ugyanakkor - éppen ezek
alapján - gyengéik szenvedélyes bírálata. S
arra is emlékeznünk kell, hogy eleinte több
és erősebb volt bennünk a szavakban
kimondható kritikai hajlam, mint az
alkotásokban megnyilatkozó és bizonyító
erejű, megvalósult művészi érték. De mégis
ez a bizonyítást serkentő erő volt a motor,
az a hajtóerő, ami a szándékot - vagy ha
úgy tetszik, „lázadást" - egyre inkább
mérhető és akarva, nem akarva számba
veendő értékké növelte.

Meggyőződésem, hogy egy olyan ma-

arcok
és maszkok

NYAKAS SZILÁRD

Sztankay a színpadon

Peter Brook: „Veszek egy üres teret, s
elnevezem csupasz színpadnak." Zorin:
Varsói melódia - a szín csupasz, csak két
stilizált színházi zsöllye fehérlik a
középtől kicsit balra. Az egyik ülésen női
táska, a másik ülés felhajtva,

Peter Brook: „Egy ember keresztülmegy
ezen az üres téren, mialatt más-valaki
figyeli - ez minden, ami a színi játék
létrejöttéhez szükséges." Zorin: Varsói
melódia - Sztankay tétován keresztülmegy
az üres téren, egészen a székekig. Én és
még sok „én" figyeljük, Nincs beszéd, sem
mozdulatokba koncentrált míves
önkifejezés - pantomim. A színpadon
csupán viselkedni, kezd valaki.
Viselkedésének célja a feltűnés-kerülés,
alapgesztusa az alkalmazkodás,

Sztankay helyzete színrelépése pilla-
natában hasonlít a kötéltáncoséhoz. Mi-

gától értetődő strukturális helyzet, amely
az új és új tehetségeknek - ha azon a
küzdelmes áron is, amely elengedhetetlen
egy művész feltörekvéséhez -- folya-
matosan módot ad felfrissítésre, bírálatra
és jogos szembenállásra, önálló szín-

ként a kötéltáncos a vékony drótkötélre
szűkíti mozgásterét, úgy szűkíti le a
színész gesztuskörét itt a hangverseny-
terem követelte modor. Mindkettejük
alakja felnagyítódik a néhány száz szem-
pár-górcső alatt, de míg a kötéltáncos
szándékoltan hibás, bizonytalan esz-közök
használatával fokozza az izgalmat, addig
itt a színész nem foghat mellé. Egy
kicsivel több vagy kevesebb már
hitelrontó, intenzitáscsökkentő.

Sztankay Vityája (ez a neve ebben a
darabban) először is gyors pillantással
fölméri helyzetét, elhelyezi magát a
térben. Kiválasztja a jegyének megfelelő
ülőhelyet, s odalép. Egy támpontja már
van. Praktikus ember. Csak ezután pró-
bálja társadalmilag is elhelyezni ma-gát a
többi ember között. Eszköze a megfigyelés
és az alkalmazkodás. A viselkedésklisék
kiválasztása ilyen közös kulturális
eseménynél aránylag nem nehéz, csak az
elfogódottságot kell leküzdeni. A
megoldás titka a lezser elegancia.
Sztankay-Vitya is ezt választja, s egy
ellesett gesztussal leül a lehajtott ülésű
zsöllyébe. A jól sikerült akció őt magát is
meglepi. Másodpercekkel később döbben
rá, hogy a számára ismeretlen környezet
mégis megtréfálta. Figyelméből mindenre
futotta, csak a legfontosabbra nem, arra,
hogy az ülésen egy női táska nyugszik. Igy
most azon ül. Kínos. El lehet vigyorodni
ilyenkor bocsánatkérőn vagy éppen
kényszeredett öngúnnyal, ami a helyzet
fölé emelkedést jelzi. Majd még lezserebb
mozdulatok sorával bizonyítani, ez a
melléfogás véletlen, nem tipikus. Én nem
ez vagyok, hanem akinek mutatom
magam!

Sztankay egyik fogással sem él. Arca
alig változik. Nem egykedvű, nem is
sztoikus. Mimikája inkább gondot fejez ki.
Nyíltan, titkolózás nélkül kimutatja az első
tanulság után, hogy neki az alkalmazkodás
gond. Ő még nem tartozik az itteniek
közé. Bár minden jószándék megvan
benne.

Az alkalmazkodás gesztusának ezzel a
mimikus értelmezésével Sztankay.

házformálási lehetőséggel, nemcsak ál-
talában a színművészeti életnek jelenthet
új mozgátóerőt, hanem mindannyiunkat
közelebb vihet, hozzásegíthet a meg-
újhodáshoz. Vagy ha kell : időnként rá is
kényszerít.


