
Stúdiók és amatőrök

Ezt a szűkebb közönségréteget, a „baráti
kört", a törzsközönséget az ember már
szinte arcról ismeri. Nálunk nem alakultak
ki olyan helyzetek, hogy elő-adás után ott
maradtunk és beszélgettünk a nézőkkel. De
valójában maga a stúdiószínház is
konkrétabb párbeszéd a közönséggel, azzal
a pár száz ember-rel, akik munkánk iránt
érdeklődnek.

- Mit jelent a stúdiószínház a rendező
egyéni pályáján?

LÉNER: Azt hiszem, minden rende-
zőnek, aki néhány éve végezte el a fő-
iskolát, irodalomcentrikus a gondolko-
dásmódja. Én a stúdiórendezésekben
kényszerültem először igazán arra, hogy az
előadásban felhasználjam mindazt, amit a
főiskolán megtanultam túl tudok. Az
előadásokat „ki kell találni". Tehát egy
olyan rendezői gondolkodás-módot
kényszerített ki belőlem a stúdiószínház,
ami már több, mint az irodalmi rendezés,
ami egy újfajta mondanivalót iktat be a
színházba: a rendező mondanivalóját. A
rendező hajlamos arra, hogy kicsit
filozofikus legyen, kicsit irodalmi legyen. A
stúdiószínházi szituáció praktikusságot,
gyakorlatiasságot, helyzetfelismerést
kényszerít ki a rendezőből, s ez végtelenül
tanulságos, nagyon meggyorsítja a
fejlődést.

GIRICZ: Az én számomra is a túlzott
irodalmiságtól való szabadulást jelenti a
stúdiószínpad. Valami törvény-szerűségnek
is kell lenni abban, hogy mindeddig olyan
darabokat választottam ki, amelyek
bizonyos fokig csak szcenáriumként
szolgálhattak az előadás számára.
Elsősorban a Malvinra és a MacBird-re
gondolok. Viszonylag szabadon bántam az
anyaggal, és alakíthattam a mondanivaló
érdekében anélkül, hogy szentségtörést
követtem volna el az íróval szemben. A
Danek-darabnál kicsit más volt a helyzet,
bár ezt is kiegészítettem olyan játékokkal,
amilyenekre az író nem is gondolt.

LÉNER: Feladatunk, hogy lehetőséget
biztosítsunk a magyar íróknak.

A beszélgetésnek nincs vége, és két
mondatban összefoglalható tanulságot sem
lehet levonni belőle. Nem is ez a célunk. A
stúdiószínházi tevékenység friss, fiatal és -
reméljük - előrelendülő mozgalom.
Egyelőre nem eredményei vannak, csak
kezdeti tapasztalatai. Úgy véljük, hogy e
mozgalom gyakorlatában legjártasabb két
rendezőnk véleménycseréje elősegítheti a
hasznos tapasztalatok gvűjtését.
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Sebzett kiáltás

1.
Felnőtt egy új nemzedék. Életkoruk felső
határát a világháborúban még be nem
sorozott utolsó évjárat képviseli. E nem-
zedék többnyire leszakadt a kommersz-
kultúra élvezéséről. Irtózik a XIX. századi
hagyományoktól, gyanús neki minden
érzelmesség (ha sóvárog is utána), a
modern és modernista formanyelveket
valamennyi művészeti ágban perfektül érti,
vagy ha nem érti is: tudja élvezni,
megértésére-megmagyarázására törekszik -
és a közmegegyezéses unalmat átengedi a
tévénéző idősebb nemzedéknek, akik már
várszerű lakásaikhoz vásárolják a
távolbalátó készüléket, és berendezkedtek
a kultúra otthoni fogyasztására. Az új
nemzedék könnyű bútorok között la-kik,
nem pedig értékes díszletszerű be-
rendezésben, így nem fáj a szíve, ha el-
pusztul otthona vagy el kell hagynia, ki kell
cserélnie, eladnia a berendezését.

Ez a háború utáni ifjúság minden ne-
hézség nélkül nézi a mozit, formanyelve
nem okoz problémát számára, hozzá-
tartozik szorosan művelődéséhez. Innen
szerzi be információi javarészét, innen
öltözködik, magatartásformákat kölcsönöz
ki, vagyis beépült kulturális életébe a
filmművészet: legújabb alkotásait
ugyanolyan kötelező ismerni, mintha re-
gény, szimfonikus zenemű vagy költemény
volna.

Ez a nemzedék a mozi nemzedéke, és
lassanként már kizárólag neki készülnek a
filmek. A 60-as évtized elejének filmstílus-
forradalmai (nouvelle-vague, Free cinema,
New York-i iskola, lengyel-cseh-szovjet-
magyar új iskolák) éppen őket lökte a
fölszínre, és most már maguk csinálják a
filmeket, többnyire olyanokat, amelyeket
papájuk nemzedéke már meg sem ért.

Időközben kisajátították a zenét is, az
utolsó évtizedek egyik legerőteljesebb
zenei mozgalma is az ő életérzésüket fejezi
ki. A kérdés most már csupán az, hogy a
„válságban levő" könnyűzene, és a
„válságban levő" filmművészet hirtelen
fölvirágzott, csupán a színház rekedt meg,
és ennek nem tudjuk megmagyarázni az
okát.

A megrekedés nem kizárólagosan ma-
gyar jelenség: világszerte baj van a
színházzal. Kétségbeesett igyekezeteknek
le-hetünk tanúi. A színházi divatlapok he-
tenként új fazonokról tudósítanak: anti-
színház, dokumentum színház, totális
színház, kegyetlen színház, politikai szín-
ház, underground színház, pinceszínház,
szakrális színház, erotikus színház satöbbi,
mindez az arcát változtató nemzetközi
színházi életnek arra a keserves igye-
kezetére mutat, hogy bekerítse a közön-
séget és hatása alá vonja. Minden új találat
után azt a kutató és aggódó tekintetet
láthatjuk, ahogyan a színház művészei
kérdően pillantanak fel, arcukon zavart
vizslatással: eltaláltam? ezt szerettétek
volna? erre gondoltatok?

És nem találta el, nem ezt szerettük
volna, nem erre gondoltunk, nem erre
gondolt a közönség. Valami másra gon-
dolt, de hogy mire, azt senki sem tudja
megmondani. Sokkal inkább meg tudja
viszont mondani, hogy mire nem. Két-
ségbeejtően nevetségessé vált a bársony-
függönyös, aranycirádás barokk színház,
ahol az emberiség közös kultúrkincseit
celebrálják esténként, megkoreografált,
fényekkel fölszabdalt kötelező olvasmá-
nyokat, amiknek megtekintése segítségével
erkölcsnemesek és művelt emberek
lehetünk. Zavarbaejtően kínossá váltak a
magánügyi drámák, a személyi hírű
színdarabok, a szerelmi három-négy-öt-
hat-hétszögek, nevetségesen unalmas lett
a lelkiismereti hascsikarás, a színpadi ön-
vájkálás, az egyéni vagy kollektív felelős-
ség kajtatása egy hagyományos dráma-
szerkezeten belül, ahol a cselekmény vál-
tozásai arra a régi gyermekjátékra em-
lékeztetnek: komámasszony, kié a fele-
lősség? Ugyanígy bágyasztóan egyhangúvá
lett annak a tagadhatatlan igazságnak a
színpadi kifejezése, hogy a háború az
rossz dolog. Es a zsarnokság szó vagy a
hatalom játékai olyan fűzfapoétai ba-
nalitássá szürkültek, mint a rózsaillat vagy
a holdfény, a madárdal és a tavaszi felhő
kifejezések.

2 .

Valami újnak kell bekövetkeznie. Egy új
színháznak kell létrejönnie, amely kü-
lönbözik a szklerotikus polgári színháztól.
Valami újnak, vagy inkább valami nagyon
réginek, olyan színháztörténeti korokhoz
kell visszafordulni elsősegélyért, ahol még
nem rontott meg mindent az
irodalmárkodás, ahol az iroda-lom
erőteljes mesét, kemény és megfor-
díthatatlan helyzeteket és roppant jelle-



meket tudott adni a színháznak, nem pedig
kopott mondatokkal és papírszavakkal látta
el.

Csodálatos színházi estékről lehet be-
számolni, világszerte csodálatos színházi
értékek születnek, és mi sem panaszkod-
hatunk, van érték és látnivaló nálunk is
elég. A mi színházi életünk sem olyan
unalmas, mint néhány évvel ezelőtt volt,
egymással pörlekedő, egymásnak felelgető
művészek és előadások születnek meg és
visszapillantva a múlt évadra: nem
lehetünk elégedetlenek.

Úgy tűnik mégis, hogy mindez csak
kétségbeesett kapálózás, reményevesztett
mentése a menthetőnek, meggyőződés
nélküli tevékenység, és egy olyan szín-
háznak az életbentartása, ami fölött el-járt
az idő, és amit egyre kevesebben néznek.
Ha a 2 5 év alatt a zászlaján szocialista
jelzőt hordó színházi élet nem tudott
eltéphetetlen kapcsolatot találni a
munkásokhoz, és csak alkalmi kirucca-
násokat tesz a parasztok közé, de legfőként
ha nem volt képes harcos és vitázó,
áldozatkész és lelkes fiatalok tömegeit maga
mellé csatlakoztatni, akkor rossz helyen
keressük mindennek az okát, ha a
tehetségek hiányában véljük fölfedez-ni.
Szószaporítás volna, ha a magyar színházi
élet nagyszerű tehetségeit méltatnánk itt.
Vannak tehetségeink, és jelentős tehetségek
ezek, de nem akarnak, nem tudnak, vagy
nem tudhatnak, nem hagyják őket új

színházat csinálni.

3.

Ez a dolgozat voltaképpen beszámoló
néhány amatőr előadásról, és ezzel a
beszámolóval szeretne figyelmeztetni arra,
hogy a hivatásos színházak falain kívül
újfajta színházi raj készülődik, másfajta
közelítésmóddal és másfajta
eredményekkel. A szegedi egyetemisták
Pál István rendezésében bemutatták
Déry Tibor Az óriáscsecsemő című drámai
groteszkjét, okosan hasznosítva a vásári
színjátszás buffonériáit, rikító
plakátegyszerűségét, az ázsiai színjátszás
egyes megoldásait és az expresszionizmus
keménységét.

A szegediek - ugyanúgy, ahogy őket
megelőzve egy győri színjátszó csoport -
Déry roppant erejű misztérium-farceában
elsősorban nem a színházi, hanem az
irodalmi különlegességet-újdonságot látták
meg. S ez nem von le teljesítményükből,
hiszen néhány évvel ezelőtt tanúi lehettünk
a Nemzeti Színházban Déry bukásának
(Bécs , 1934. ) , és az idei évadban a Tükör

felújítása sem mond-

ható olyannak, amely mozgósítani tudta
volna a nézők tömegeit, vagy valami
megrázó újdonságélménnyel szolgált vol-
na. Déry nagyon értékes drámai élet-
művében csak a diákszínjátszók voltak
képesek fölfedezni a legértékesebb és
legfrissebb, legeruptívabb művet, azt az
író-színházat, amely nem csupán iroda-
lomtörténeti emlék-érték, hanem nagyot]
fontos fordulópontja lehetett volna és
lehetne ma is drámai színházművésze-
tünknek. Déry avantgarde darabja -
amelynek megszelídített elemei későbbi
műveiben és éppen legértékesebb drámai
alkotásaiban is jelentkeznek - soha hi-
vatásos színházban nem került bemuta-
tásra, túl merész, túl fésületlen, túl sza-
bálytalan, túl polgárpukkasztó, konven-
cióromboló hadakozása okán. Pedig éppen
ez az a szocialista avantgarde, amelynek
stílus- és gondolati tréningjén mesterkélten
nem ment keresztül színházi életünk,
hanem helyette a burzsoá szín-ház, a
francia bulvár-dráma formáját kísérelte
meg szocialistává domesztikálni.

Ahogy a lengyel színházművészek föl-
fedezték az elfelejtett Witkacit, és az ő
renitens látomásai, rendetlen színházi
formái segítettek a lengyel romantika nagy
drámaíróinak újrafölmutatásában, Dérynek
ez a drámája is alkalmas arra, hogy új
szemüveget adjon ránk a hagyományos
színháznézéshez.

4.
A Budapesti Műszaki Egyetem Szkéné
nevet viselő színpada Keleti István ren-
dezésében (Varga Tamás játékmestersé-
gével) bemutatta Weöres Sándor drámai
költeményét, a Theomachiát. (Ma-
gyarországon ez volt az első Weöres-
drámabemutató. Holott ő egyike a leg-
erőteljesebb drámaköltői alkatoknak.

Nemcsak szóképző ereje, dikciójának
drámai töltöttsége, több rétegződésű gon-
dolati gazdagsága és cselekvő asszociációs
rendszere teszi színpadi íróvá, ha-nem a
mese -- és Weöresnél éppen a mitikus
messzeségből táplálkozó mese -
jelképességének és öntörvényűségének
kemény kimunkálása, a színpadi csodák
iránti vonzódása, a köznapi fölött lebeg-
tetett csudás balettszerűsége. Az Octopus

egyike a legnagyobb magyar drámai köl-
teményeknek, szépségei és gazdagsága a
Csongorral vetekszik.) A Theomachia
kettészakadó, mereven szétváló színpadi
alkotásként jelentkezett a Szkéné elő-
adásában, és ez a kettészakadás pontosan
jelezte a tradicionális és a laboratóriumi
színház közötti különbséget.

Weöres Sándor drámájának előadásán a
szerepeket romantikus szavalóstílusban
recitálták-öblögették el a szereplők.
Bombasztikus, önmutogató szereplésvágy,
az érzelmek megjátszása és túlnagyítása s
a drámai folyamatból való kiszakítása
jellemezte ezt a játékmodort. Mindezzel
élesen felesel a kórus színpadi beállítása.
A kar Grotowski színházának elvei szerint
működött. Az együttes mozgásszépsége, a
díszítetlenségnek az a faj-tája, ami
egyedül az emberi test szépségében akar
pompázni, az erőteljes változások és a
színjátszó személyek nem azonosuló,
hanem kommentáló magatartása: mindez
új élményt adott, sűrű és erős hatásokat ért
el. Míg a főszerepek, a romantikus
dilettantizmus érzésömlenyeiben
úszkáltak, a kar dinamikus szervezettsége,
gimnasztikus viselkedése, összpontosított,
majdnem vallásos révülete és a
leghalkabb, suttogó mormolástól a
leghangosabb üvöltésig terjedő paroxikus
előadásmódja egy új színház ki-alakítását
ígérte.

WEÖRES SÁNDOR: THEOMACHIA (A SZKÉNÉ MŰEGYETEMI SZÍNHÁZ ELŐADÁSA



Stúdiók és amatőrök

5.
A Kassák ház Stúdiójának előadásában
Halász Péter Testvérballada című drámai
jegyzeteiből a szerző és Bajcsay Mária
rendezésében jelentős tanulságokat kínált.

A dráma irodalmiaskodó, anarchista
színezetű, kamasz-keserűségű, sértett.
Bebizonyosodik ismét, hogy az irodalmi
szöveg fogalmi tartalma keveset számít, ha
nem válik cselekvéssé; nemcsak azért
követhetetlen a textus, mert erőtlen, ha-
nem mert a fizikai cselekvések erősebbek,
és mert a színháznak ebben a föl-fogásában
a szövegnek a hagyományosnál még
fokozottabban csakis ritmikai-akusztikai-
hangulati értéke van, az informatív-
gondolati tartalom rovására.

Az előadás legelején - lehajtott fejjel
álló, dzsi-dzsiku öltönyökbe öltözött fiúk
és lányok némán szobroznak - egyetlen
mondat jár szájról szájra. A kimondott
mondat térben helyezkedik el, térértéke
lesz: valóságos hangörvényben kering a
terem fölött, ahogy fokozatosan gyorsulva
jár körbe-körbe a szereplők száján.

Gyors változások: nemcsak a mozdu-
latlanságból vagy a lassú ringásból hisz-
tériásan támadó váratlan kimozdulások, a
nézőnek szinte arcába rohanó futások,
hanem ezekkel párosultan, szeszélyes
hangbeli fölcsattanások, ordítások, rikol-
tások, vijjogások, üvöltések, hörgések,
följajdulások, kiáltások, sikongások hök-
kentenek meg - ijesztenek meg kiszámít-
hatatlanságukkal. Mind andantéiban, mind
fortéinál paroxisztikus a stílus. A
szenvedés görcsös, szemérmetlenül vo-
nagló mozdulatokban, eltorzult arcvoná-
sokkal jelenik meg, a testi kín kígyózó
rángásaival, hosszadalmasan részletezett és
az elviselhetőség határáig kitartott is-
métléseivel.

Az ismétlés gyötrelmei: Halász, maga
mindent nyolcszor mond? nyolcszor mond?
nyolcszor mond? nyolcszor mond?
nyolcszor mond? nyolcszor mond?! Nem az
alaposabb emlékezetbevésés idejében
ismételnek meg egy mondatot, hanem mert
dinamikailag fokozni képesek, egy-
hangúságával félelmetes erőt képesek su-
gározni, mert fenyegetővé növesztik, har-
sogóvá teszik, szinte fájdalmassá.

Fájdalom! A fájdalom ennek a szín-
háznak egyik legfőbb értelme, hiszen rúg,
üt, csíp, harap, hempereg és meg-
hemperget, szemed közé csap és dob-
hártyádat hasogatja, köp, elborzaszt,
egyszersmind magával ránt a sűrű és forró
mágikus testiségbe, ahonnan szerfölött

nehezen vonhatja ki magát a néző a
sokkhatások alól. Az alkalmazott elemek
elborítják az agyat, vérrel töltik föl, és
meggátolják, hogy kritikai kívül-állásra
legyen képes a néző. A fájdalmat életik
meg közönségükkel, erőszakosan
megtámadják és aktivizálják ... nem, nem
társadalmi cselekvésre, de hogy legalább
rossz érzést váltsanak ki, kényelmetlenné
tegyék a renyhe műélvezést,
fölháborítsanak és fölzaklassanak.

Amikor a lábad előtt négykézláb csúszva
megjelenik egy szereplő és arcodba pillant,
siránkozó hangon alamizsnáért könyörög:
reflexszerűen fog el a nevetés. Zsebbe
kellene nyúlni, és a színész kezébe nyomni
egy kétforintost: menten véget érne az
előadás, hiszen folytathatatlan már, ha a
néző is beleavatkozik. De amikor ez a
kántáló kunyorálás el-zárhatatlanul
ismétlődik folyvást, kénytelenek vagyunk
fölfedezni magunkban - ha őszinték
vagyunk -, hogy a nevetési reflex csupán
védekezés, és bármennyire tiltakozunk is
személyünk ilyetén megtámadtatása ellen,
ha bármennyire berzenkedünk is ellene,
hogy provokáljanak nézői mivoltunkban,
és kibeszéljenek hozzánk a nézőtérről,
hogy azonosítsanak egy kegyetlenül
részvétlen, önző társadalommal: néhány
ismétlés után kényelmetlenül vesszük
észre, hogy zavar fog el minket, mint
amikor önmutogató koldusok háborgatnak
egy nyilvános szórakozóhelyen.
Bosszankodunk, de a zavar oka, hogy
fölkeltették a lelki-furdalásnak azt az
árnyékát, amit nap-közben olyan sikerrel
fojtunk el, és igyekszünk eltemetni az
igazságtalan el-osztás fölötti
fölháborodásunkat vagy önkritikánkat, a
„mindenkin úgysem lehet alamizsnával
segíteni "-önnyugtatással, a „nekem nem ez
a dolgom"-on át egészen az „én erről nem
tehetek"-ig.
6.

Zavarbaejtő színház ez. Nehéz elhelyez-ni
a látottakat és hallottakat, nehéz szét-
választani a jót az ocsútól, és még azt sem
könnyű tisztázni, mit is kaptunk vol-
taképpen. Egy biztos: ez színház, még-
pedig a színházművészetnek ősibb, a
kommercializáltság előtti állapotából.
Vérre megy a játék, mint az ókor arénái-
ban, a velencei karneválokon és a passió-
játékokon, ahol az életükért (és hitükért)
játszottak a szereplő személyek. Túl a
megfizetett önmutogatáson, más célja is
volt a játéknak, komolyabb, vérzőbb,
igazabb célja. Ennek a
színjátszócsoportnak a szereplői igen
komolyan veszik

azt, amit előadnak; személyesen is azo-
nosulnak a szerepekkel, az azonosulásnak
nem pszicho-fizikai értelmében, de elhi-
vatott eszmeterjesztői humortalansággal és
megszállott koncentrációval működ-nek.
Magatartásuk alapja, hogy hisznek a világ
megváltoztathatóságában és ezen
túlmenően a közönség megváltoztatha-
tóságában is.

Mindez szembe kerül a hagyományos
üzleti jellegű színjátszás magatartásával,
amely „örök értékek" fölmutatására
vállalkozik, és a művészet több ezer éves
szabályaiból leszűrt szolgálati szabály-
zatgyűjteményével regulázza meg önma-
gát, mert lelke legmélyén tudva tudja, hogy
az emberek nemcsak nem változtathatóak
meg, hanem makacsul konzervatívak is, és
csupán olyan szellemi-érzéki táplálék
adható nekik, ami már ismerős számukra.
A színházban az el-téréseknél és az
újításoknál mindig éltetőbb talaj a
közhelyszerűen ismert, az otthonosan
kényelmes.

Ezek a fiatalok viszont semminemű
kényelmet nem ismernek. Elsősorban ön-
maguk kényelmét nem. Nehéz gyakorlatok
eredménye egy-egy előadásuk. Lebo-
nyolítása is hatalmas testi és lelki ener-
giákat igényel. De nem tekintik a néző
kényelmét sem. Ebben a színházban nem
lehet elandalodni és szépelegni, erre nem
ad alkalmat a hisztériás stílus, az egy-
mással ellentétes váltások, a hideg és forró
zuhanyként egymásra következő érzelmi
ellenpontok, a drasztikus elő-adásmód, a
dikció és a koreográfia brutalitása, a
kellékek nyugtalanító zöreje, az üvöltöző
beszédmodor. Mindez a föl-szabadított
gyermeki agresszivitás ragályával
veszélyezteti nézőit, hogy egy
tömeghisztéria áldozatául esnek.

Az elmondottakból világos, hogy ez egy
kellemetlen színház.

Csupa rossz érzés fogja el a nézőt elő-
adás közben. És csupa kellemetlen be-
nyomás éri. Meglehetősen kimerülten
hagyja el a játékteret, mert nem csupán
néző, hanem együttjátszó is volt. Döbbe-
nete, izmainak megmerevedése, kényszerű
fegyelmezettsége, fölháborodása vagy
idegessége fontos kelléke - és nem csupán
eredménye - a játéknak. Ilyenformán
kivételes kapcsolat jön létre játszók és
nézők között, képtelenség közömbösnek
maradni, és hűvösen szemlélődni. Senki
sem kap lehetőséget az állásfoglalás
nélküli távozásra. Az ilyen élmények
persze zavart hagynak maguk után, és arra
ösztönzik a nézőket, hogy még napok
múltán is visszagondoljanak, és



megkíséreljék tisztázni zavaruk okát és
minőségét.

Ennek a kivételes közösségnek játszók és
nézők között sok eleme van. Nem-csak a
barokk színpadszerkezet eltörlése és a
rivalda vonalának megsemmisítése, hiszen
első alkalommal ilyen élményben az
Egyetemi Színpad túlságosan is magas és
hagyományos színpadszerkezetében
előadott műtől részesültem (Halász Péter: A
pokol nyolcadik köre, Ruszt József
rendezésében). Fontos a testközelség, a
provokatív meztelenség, a japános öltözék
(nem hagy kétséget a szereplők testének
részleteit illetően), a szagok és a lélegzetek
összekeveredése, egymás szívverésének
érzékelhető közelsége, a szuszogások, a
verejték és a játéknak azok a mozzanatai,
amikor az üldözött a mi lábunknál a székek
között keres védelmet, és mi - akárhányszor
ismétlődik is űzetése - nem avatkozunk
bele, nem akadályozzuk meg hajszoltatását
és nyilvánvalóan rossz végét, hanem kény-
telenek vagyunk megfigyelőként tűrni .. .
mindez beolvaszt bennünket is a játékba,
amely komorságával feledteti velünk játék
jellegét. A játék azonban nemcsak nézők és
játszók viszonylatában teremt kollektívát,
hanem a játszók között is. Itt nem
ismerhetünk rá finom kis meg-figyelések
finom kis apróságaira: freskó-technikával
dolgoznak, hatalmas és lendületes vonalakat
alkalmaznak, és az árnyalatok teljes
kiküszöbölésével erőteljes színeket. Egyik
„színész" sem emelhető ki az együttesből.
Nincs jó és jobb. Arctalan tömeget látunk,
minden egyénítés nélkül. Jóformán
megkülönböztető arcokra sem bomlik szét a
massza. Néha még a végtagokat sem tudjuk
pontosan fölismerni, emberi alakjukat
elveszítve annyira összegubancolódnak,
összeolvadnak a szereplők.

Ennek a színháznak - természetéből
eredően - nincs szüksége exhibícióra Habár
a művészetből ezt teljességgel kizárni
lehetetlen. Nem egyetlen ember mutatványa
az előadás. Lehetetlen „kiugrani",
személyes sikert aratni, hiszen menten
megbomlana a közös munka értelme. De a
szólózásnak amúgy sincs helye a
kompozícióban, sőt, az élénk befogadó
nézőnél sem találna helyet, hiszen a
terembe belépő nézőt már arctalan tömeg
fogadja ezeknél a produkcióknál, egyforma
formaruhában, nehezen meg-különböztető
egységben fiúkat és lányokat (vagy arcra
borulnak a földön, vagy úgy lehorgasztják a
fejüket, hogy nem vizsgálhatjuk meg
arcvonásaikat). A né-

ző tehát rögtön elfogadja, hogy itt ma
olyan előadást fog látni, ahol nem egyé-ni
sorsokkal, egyénített megfigyelésekkel
ismerkedik meg, hanem tömegdrámával.
Egy nemzedék sebzett kiáltásával.

7.

Bizonyos előnyben vannak a hivatásos
színházakkal szemben. A profival szem-ben
az amatőr -- ha saját környezetében jelenik
meg - mindig előnyben van. Gyermeki
tudatlanságával feltétel nélkül hisz a
művészet szent tisztaságában, míg a
professzionátus ismeri annak üzleti jel-
legét, mesterségbeli határait, protokolláris
hátterét.

Az amatőr egyes szám első személyben
fejezi ki magát, a művész többnyire
harmadik személyben.

Az amatőr játékos felelőtlenséggel élvezi
azt, amit csinál. A művész hivatását,
foglalkozását tölti be.

Az amatőr vakon szabadítja föl belső
vízióit, a profi szabályok ismeretében és
reglamájában dolgozik.

Az amatőr közelebbi kapcsolatot talál
közönségével: barátainak, ismerőseinek,
rokonainak, munkatársainak, isko-
latársainak ad elő színpadról; ismeri
problémáikat, egy közös utalásrendszer-be
könnyedén és jegyzetszerűen is bele tud
kapcsolódni. A profi színész egy fe-
nyegetően ismeretlen, elvont „közönség-
gel" találja szemben magát, amelynek
érzelmi és gondolati reakciói majdnem
kiszámíthatatlanok számára.

Ezért az amatőr inkább fölrúghatja az
általános közegyezményeket és a szín-házi
konvenciókat. Saját környezetének
kívánalmai diktálhatnak neki új fölfe-
dezéseket, míg a hivatásos színész kény-
telen belehelyezkedni a kipróbált és tör-
vényerőre emelkedett szabályok alkal-
mazásába.

Végül nemcsak kötetlenebb, hanem
szabadabb is: nincs vesztenivalója, sem a
szakma becsülését, sem a közönség
imádatát, sem sikereit, sem állását, sem
rangját vagy művészi hitelét nem veszt-heti
el.

Az amatőr csak belső egyensúlyát teszi
kockára a siker érdekében.

8.

Az előnyök irigylésre méltóak. Nem egy
közülük hasznosítható a hagyományos
színház számára. Próbáljuk rendszerezni,
milyen tanulságokkal jár az amatőr
színháznak ez a legújabbkori előretörése.

1. Laboratóriumi egyelvűséget képvi-

lelnek a színházi üzem tarka széthúzása
helyett.

2. Fiatalok, akik minden kötelezettség
nélkül, szabadon fecsérelhetik önmagukat.
Gátlásaik fölszabadítása, kispor-tolt testük
reflektorfénybe állítása és kellékként
kezelése barbár és hatásos eredményt
válthat ki.

3. Nem korlátozza őket a hivatásos
színházak gazdasági és politikai struk-
túrája. Nem kell tekintettel lenniük be-
vételre, sikerre. Egy vaskos botrány talán
még ösztönözné is az együttest.

4. A reguláris színházakkal szembeni
irregularitásuk mozgékonnyá teszi őket.
Bárhol játszhatnak, bármikor, bárhová
könnyedén elvihetik díszlet nélküli pro-
dukcióikat, jelmeztáruk egy-egy sport-
szatyorban is elszállítható.

5. A hagyományos színházművészet
konvenciórendszerével szemben új kon-
venciókat csinálnak. Elsősorban az ázsiai
színjátszások tapasztalataira épülő ke-
gyetlenség színházát vagy a Grotowski
teremtette wroclawi laboratórium-színház
kísérleti eredményeit hasznosíthatják. Az
új konvenciórendszer alkalmazása
kamaszos frisseséggel tör be a ha-
gyományokhoz szokott nézők képzelet-
világába.

9.

Más kérdés, hogy az ilyen jellegű szín-
házak nem államosíthatóak, nem lehet
gépiesen átplántálni a rendszeres működés
feltételei közé. Sohasem fog kinőni
belőlük hivatásos társulat, nem tehetségük,
nem is ideológiájuk állja ennek út-ját,
hanem éppen az, ami legfőbb értékük:
szervezettségük rugalmassága, munkájuk
laboratóriumszerű képlékenysége.

Működésük fölbecsülhetetlenül értékes
és mégis, Sztanyiszlavszkij, Antoine.
Brahm és Hevesi Sándor a Tháliában
köznevetséget keltett amatőrjeivel, akik a
retorikus-akadémikus színjátszás helyett
közvetlenségre, szalonbeszédre, egy-egy
monológnak a közönségnek hátat fordított
elmondásával élethű viselkedésre
törekedtek. Mindez nevetséges volt a
századfordulón. Gúny tárgyát képezte.
Motyogóknak, szürkéknek csúfolták őket a
nemzeti színházak klasszikus művészei. A
színháztörténet mégis őket igazolta.
Formai vívmányaik színházi-színészi
közkinccsé lettek, és kialakítottak egy új
színházművészeti nyelvrendszert.

A színházi laboratóriumokra - talár nem
tévedés ezt állítani - ugyanez a sors vár.


