
Stúdiók és amatőrök

DÉVÉNYI RÓBERT

Hol tart a magyar

egyetemi s z í n

játszás?

I.

…Tanúi voltunk néhány érdekes szín-
házi kísérletnek is. A sanyarú körülmények
olykor alig emlékeztetnek színházi
környezetre, mégis, az itt működő
egyetemi együttesek, amatőrstúdiók igen
izgalmas szellemi kalandra csábítják a
nézőt, mind a műsorprogram, mind a
rendezői elképzelések, illetve játékstílus
tekintetében."

A fenti idézet a macskakörmök ellenére -
hamisítvány. Nem jelent meg egyik
színházi vagy irodalmi lapunk hasábjain
sem. De megjelenhetett volna. Gyakran
olvashatni efféléket. A francia színházi
életről. Az angolról. A lengyelről. A
románról. És még hosszan sorol-hatnánk.
Egyetlen eset kizárt: hogy a hazai
viszonyokról szóljon a krónika. Az olvasó,
aki a külföldi beszámoló esetében észre
sem veszi, ha a szeme a hivatásosokról az
amatőrökkel foglalkozó be-kezdésre ugrik,
valószínűleg már e cikk címén is
megütközik. Hogy kerül a téma egy
színházi szaklapba? Az egyetemi
színjátszók - műkedvelők. E fogalomnak
rendkívül megcsontosodott etimológiai
értelmezése dívik nálunk. Megfellebbezése
szinte reménytelennek tűnik. Ki látott
ilyen előadásokat? Az egy Universitásét
kivéve sehol sem plakátolják, a
műsorfüzetek nem propagálják, az újságok
nem kritizálják, művelőik a
színházművészeti fórumok konferenciáin,
vitáin még soha nem kaptak szót. Úgy
tűnik, az amatőrök egyszer s mindenkorra
kívülrekesztődtek a protokolláris színházi
kultúra édenén. Tisztázni sem illik, miért.
Olykor az is kérdéses: szabad-e
egyáltalán?

„Ellen Stewart, a La Mama Kísérleti
Színház vezetője, akinek társulata
amatőrként kezdte, természetesen az
amatőr színházi mozgalomban látja az
eljövendő népszínház létének biztosítékát.
Ebben a kérdésben azonban más
kontinensek és társadalmi rendszerek
színházi »professzionistái« is egyetértettek
vele. A finn Seppo Wallin a finn színház
kialakulásának történetét ismer-tette,
hangsúlyozva az amatőr társula

tok jelentős szerepét ebben a folyamatban.
A lengyel Roman Szidlowszki arról
beszélt, hogy milyen értékes tapasztalatot
jelent a lengyel színház számára állandó
kapcsolata a munkások, parasztok, diákok
amatőr színjátszó csoportjaival és
különböző színházi klubokkal . . . Milan
Lukes, a prágai Divadlo főszerkesztője
ugyancsak az amatőr színháztól várja a
színházi reform keresztülvitelét ..."

Ez az idézet viszont valóságos. A
Nagyvilág 1969/9-es számában jelent meg.
Zombory Erzsébet ismertette az ITI
budapesti XIII. kongresszusának ke-
rekasztalvitáját. A beszámoló szerint e
kérdéscsoportra a magyar delegáció nem
reagált.

Pedig lett volna miről beszélni.

II.

Talán mondanunk sem kell, hogy egyetemi
amatőr csoportjaink korántsem azzal a
céllal alakultak, hogy „valamiféle színházi
reformot vigyenek keresztül". Működésük
motívumai miben sem különböztek a városi
csoportok zömétől: játszottak, mert
szerették a színházat, az irodalmat, a
játékot, a közönségüket alkotó közösséget.
Még csak felismerhető, sajátos irányzatot
sem képviseltek sem színvonal, sem
például műsorpolitika tekintetében. (Sietve
tesszük hozzá: ma sem tekinthető
sommásan az egyetemi színjátszás a
műkedvelés valamiféle elitjének. A
felsőoktatási intézmények java részében
folyó munka nem lépi túl a népművelési
vagy tanulmányi kereteket. Kétségtelenül
hozzájárulnak közvetlen környezetük
irodalmi és színházi orientálásához, de
hatásuk jogosan reked meg az alma mater,
sőt a próbaterem falain belül.) Mégis,
mintegy tíz évvel ezelőtt - tehát a 60-as
évek elején - mutatkozni kezdtek bizonyos
jellemző tendenciák, melyek a rövidesen
kiugró produkciók altalaját képezték.

E tendenciák érdekes módon nem is a
humán egyetemeken jelentkeztek. A
veszprémi Vegyipari Egyetemen, a soproni
Erdészeti Főiskolán, a keszthelyi
Agrártudományi Főiskolán, a miskolci
Nehézipari Műszaki Egyetemen alakultak
az első gócok. Az ok szembeszökő: vidéki
nagyvárosainkban az egyetem jelentős
kulturális központ. Néhol még földrajzilag
is zárt, önálló település - sajátos
művelődési igényekkel -, amely csak lazán
kötődik a város kulturális hagyományaihoz.
E centrumok ugyan-akkor nagyon fiatalok
még. Ahhoz nem elég erősek, hogy a
hegemón ízlést meg-

törjék, ahhoz már nem gyengék, hogy
feltétel nélkül akklimatizálódjanak. E
felemás állapot különösen tükröződik az
egyetemek és a helyi színházak viszo-
nyában. A színházvezetők gyakran pa-
naszkodnak - például Debrecenben, Mis-
kolcon, Szegeden -, hogy a bérletesek
között milyen kevés az egyetemista. (Értve
ezen a tanszemélyzetet éppen úgy, mint a
hallgatókat.) Ez pedig egyenes
következménye annak, hogy színházaink -
különösen a 60-as évek elején
 a közönség homogenitásának illúzió-
jában éltek. A nyilvánvaló depressziós
jelenségekre igényfeladással reagáltak, azt
a kommerciális csalétket keresték, amin az
egész közönség újra a horogra akad, és ez a
tendencia tovább mélyítette a két kulturális
góc: a helyi hivatásos színház és az
egyetem közötti szakadékot. A felismerés,
hogy differenciált, rétegigényekre
támaszkodó műsor-politikát kell folytatni,
egyre késett. Az egyetemi értelmiség
provinciálisnak könyvelte el színházát - a
színház jobbat, újat akaró művészgárdája
pedig keserű csalódottsággal vette
tudomásul az egyetemisták „begubódzó
szakbarbárságát". Az így keletkezett
vákuumban az egyetemi műkedvelő
előadások egyszeriben a színházi kultúra
kontinuitását biztosító jelentőséget kaptak.

Közismert, hogy a színházi reform-
mozgalmak fogantatása igen sokféle lehet.
Hol a színészi játék, hol a szcenírozás, hol
a rendezői stílusok stb. meg-újításának
vágya a fő lendítőerő. Az egyetemi
színjátszás trambulinja az olvasható és
játszott drámai repertoár nyilvánvaló
aszinkronja volt. Sorra ismerték meg a
Nagyvilágból, antológiákból a kortársi
irányzatokat reprezentáló műveket, és fő
törekvésük az volt, hogy a felgyülemlett
anyagot - zömében egy-felvonásosokat -
olvasói élményből szín-házi élménnyé
teljesítsék ki. Az ősbe-mutatók szerzői
listája Anouilh-tól Peter Weissig terjed, és
a névsor az ábécé teljes hosszában
kitölthető. A felsorolás
 ma már - érdektelen. A szerzők és
irányzatok polgárjogot nyertek a hivatásos
repertoárban, és aligha akad közöttük
egyetlen cím vagy név is, melynek
felemlegetése a Tudás Fája gyümölcsének
megízlelésével járó borzongást váltana ki.

De annak idején bizony ez volt a fő
vonzerő. Közönségük a beavatottság bű-
völetében vált nemcsak nézővé, hanem
 elnézővé is. Mert természetesen a szín-
vonal nem volt hivatásos mércével mér-



hető. Szinte teljesen hiányoztak a szín-házi
külsőségek (díszlet, jelmez és általában a
látványelemek), és azt sem lehet mondani,
hogy az egyetemi mozgalom különösen
nagy színész vagy rendező-egyéniségeket
termelt volna ki. A produkciók mégis
rendkívül izgalmasak és élvezetesek voltak.
Lehet, hogy e sorok írójában a hiba, de e
korszakból mélyebb benyomásokat őriz az
amatőr, mint a hivatásos területről.
Felejthetetlen maradt a szegediek Hotel
Thanatosa, d'Errico Padja a budapesti
Orvos-tudományi Egyetem előadásában,
igen sok kitűnő Mrožek-produkció, néhány
Universitas-bemutató stb. A hatást lehe-
tetlen azzal magyarázni, hogy az ember
eleve kevesebbet vár az amatőröktől.
Közelebb járunk az igazsághoz, ha így
fogalmazunk: a szükség erényt kovácsolt. A
műkedvelői hozzáállás az írót, a tartalmat, a
gondolatot állította a középpontba. Tehát
míg a magyar hivatásos színház - jórészt
megint csak kommerciális okokból - egyre
inkább színészcentrikus lett, az egyetemi
színjátszás az írói színház felé keresett utat.
(Természetesen ezek sommázott, polarizált
tendenciák.) A hivatásos színház
megújulási kísérleteit 1960 táján elsősorban
Tennessee Williams, Miller neve
fémjelezte. Ok az egyetemi repertoárban
háttérbe szorultak, mivel közvetítőjük csak
nagy színészegyéniség lehet. Talán
ugyanezért nem tartozott a listavezetők
közé Beckett vagy Pinter - annál inkább
Arrabal, Albee, Merle, Peter Weiss, a már
említett Mrožek és Brecht, főleg
egyfelvonásosai révén.

A gondolat, az intellektuális tartalom
primátusa módosította a teatralitás fogalmát
is. Egy szóközpontú, éppen ezért inkább
tolmácsoló, mint megjelenítő színház nem
szükségképpen a drámában keresi a
drámaiságot, a líra, az epika is
vadászterületévé válik. És minthogy a
magyar lírában - de az epikában is -
hamarabb fogalmazódtak meg művészi
szinten a korszak problémái, mint szín-padi
művekben, az egyetemi színjátszásnak ez az
ún. „irodalmi színpadi" ága a színház
maiságának egyik élharcosa lett. Különösen
Juhász Ferenc és Nagy László nagy
formátumú lírai oratóriumai kaptak
rendkívüli drámai erőt a színpadon.
Ugyanakkor e művek kifejlesztettek egy
sajátos civilizációs rendszert, amellyel most
már könnyűszerrel lehetett az elő-adható
művek körébe vonni, teatralizálni
rádiójátékokat, filmforgatókönyveket,
novellákat vagy versfüzéreket. E tevé-

kenység további egyetemi centrumokat
állított előtérbe: mindenekelőtt a budapesti
Műszaki Egyetem Szkéné együttesét, a
Kertészeti Egyetem irodalmi színpadát, a
gödöllői Agrártudományi Főiskolát stb.

Sajnálatos, hogy a magyar drámai művek
aszinkronjának felismerése nem vezetett
írói műhelyek kialakulásához. Történtek
ugyan ilyen irányú kísérletek: egyetemi
színjátszók mutatták be például elsőnek
Hubay Miklós egyfelvonásosainak java
részét. Megpróbálkozott egy
háziszerzőgárda meggyökereztetésével a
pécsi Orvostudományi Egyetem és az
Universitas is. De emlékezetes eredmények
érdekes módon inkább a polgári kabarénak
hadat üzenő diákkabaré terén születtek. (Az
Universitason kívül itt feltétlenül szólni
kell a miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem kitűnő szatirikus együtteséről.)

Az egyetemi színjátszók irodalmi-in-
tellektuális elkötelezettsége egyben ki-
jelölte a rokonítható hagyományok körét is.
Mindenekelőtt a klasszikus görög dráma -
ezen belül is Szophoklész és Euripidész -
reneszánszának élesztői voltak. A
műkedvelés sajátos társulati szerkezete és
az irodalmi színpadi elő-iskola lehetővé
tette, hogy a klasszikus tragédiákban a
kórusé legyen a főszerep, és ez
nagymértékben növelte e produkciók
közösségi, a színház legősibb funkciójának
megfelelő jellegét. (Különösen a budapesti
Szkéné és a Szombat-helyi Tanítóképző
Intézet dicsekedhet kiemelkedő
produkciókkal.) Nem mellékes, hogy e
területen az egyetemi szín-játszók már nem
pusztán egy rétegigény kielégítésére
vállalkoztak, hanem igyekeztek
produkcióikat egy-egy, városuk életében
jelentős kulturális esemény gócává tenni.
Így születtek például a debreceni Egyetemi
Színjátszó Napok, ahol is remek építészeti
környezetben láthatta a közönség a teljes
Oreszteia mellett Németh László
Sámsonjának ősbemutatóját. Hasonló
kísérletek folytak az aquincumi romok
között, a szombathelyi ásatásoknál,
Mosonmagyaróvárott stb.

Az abszurd irányzatokon csiszolódott
groteszk játékstílus pedig új, értelemcsik-
landozó zamatot kölcsönzött a diákszín-
játszás egy hagyományos irányzatának is.
Csokonai Karnyónéja vagy Čapek
commedia dell 'arte etűdje az Universitas,
illetve a debreceni Agráregyetem
együttesének remek komédiázókészségét
bizonyította.

III.

E rövid áttekintéshez talán hozzáfűzném,
hogy a „hazai pályán" kívül, nemzetközi
fórumokon igen előkelően helyezik a
magyar egyetemi színjátszást. Különösen
az Universitas dicsekedhet szép
babérokkal, miután rendszeresen részt vesz
az egyetemi színházak külön-féle
világtalálkozóin. (De hogy miért csak az
Universitas kap ehhez évről év-re jogot -
holott nem mindig halad az élvonalban -,
az már protokolláris rejtély.)

De már egy további kérdésre - ne-
vezetesen, hogy merre tartanak egyete-
mista amatőrjeink - sokkal nehezebb a
felelet. Az elvárások és álláspontok
ugyanis meglehetősen ellentmondóak.

Tagadhatatlan, hogy az egész mozgalmat
kibontakoztató alaphelyzet megváltozott.
A legtöbb vidéki színház létrehozta
stúdióját, kifejezetten a rétegigényeket
szondázó kísérletek céljaira. Kon-
cepciójuk, műsorkínálatuk nagyjából
megegyezik az egyetemistákéval. A ha-
gyományújító helyi játékok is örvende-
tesen megszaporodtak. (Gyula, Szentendre,
Fertőrákos stb.) Vagyis az ama-tőrök
lépéselőnyét a hivatásosok behozták.
Kérdés: nem töltötte, illetve fejezte be
ezzel az egyetemi színjátszás szín-
házkulturális küldetését, és nem szorul-e a
továbbiakban a népművelési perifériára?

E vélemény hangoztatói elutasítják az
egyetemi színjátszás színházi funkcióit, és
egyetlen feladatuknak a népművelési-
oktatási célok kielégítését tartják. Ez
megnyilvánul a műsorpolitikai célkitűzések
korlátozásában, de a társulati kon-
cepciókban is. Különösen az utóbbi vált
kulcskérdéssé. Egy-egy egyetemi társulás
magját ugyanis kétségtelenül az intézmény
hallgatói alkotják, de az idő haladtával,
ahogy a sajátos profil kialakul, már
bizonyos művészi célok és rá-termett
vezetők gyűjtik maguk köré a társulatot. A
szűk látókörű adminisztratív szemlélet -
színházasdinak bélyegezve a természetes
folyamatot - több kitűnő társulatot
bomlasztott szét. És fordítva: ahol e
spontán szerveződést nem korlátozták, ott
találjuk az egyetemi színjátszás
legreményteljesebb felleg-várait. Ezek már
valóban amatőrszín-házak, olyan jellegzetes
- többnyire irányító rendezőjüktől ihletett -
stíluselképzelésekkel, melyek az egész
magyar szín-házművészetet gazdagítják.

Nem túlzás ez?
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Az olvasó talán könnyebben hisz a sorok
írójának, ha meggondolja, hogy a jelenkori
színházi reformok egytől egyig rendkívül
időigényesek. Az új elképzelések színpadi
megfogalmazása olykor éveket vesz
igénybe. Hivatásos színházaink erre
nincsenek berendezkedve. (Talán nem kell
magyarázni, hogy ez egyik előfeltétele a
markáns kísérleti profilnak.) A műkedvelő-
mozgalomban a rendező privilegizált
helyzete viszont kifejezetten kedvez az
efféle tendenciáknak.

A legújabb tendenciák, a Molnár Gál
Péter által fentebb leírt előadások arra
mutatnak, hogy legjobb egyetemi együt-
teseink a színházszerű működés felé tar-
tanak. Ez mindenekelőtt a társulati és
profilstabilitásban mutatkozik meg, de
elképzelhető, hogy a színház környezeti
előfeltételei is több helyen kialakulnak.

Egyet jelent-e vajon ez a hivatásossá
válással? Es vajon ünnepelnünk vagy
korlátoznunk kell-e ezt a tendenciát?
Sajnos e kérdések megítélésében a zűr-
zavar még fokozódik.

Véleményünk szerint a hivatásosság
igénye egyáltalán nem abban jelentkezik,
hogy az egyetemi műkedvelők ott akarják
hagyni választott hivatásukat, és szí-
nészekként akarnak boldogulni. A szín-
házszerű működés egyéb jellemzőit
(rendszeres előadások, az egyetemi kör-
nyezeten túlható közönségszervezés) vi-
szont valóban igyekeznek kiharcolni ma-
guknak. Ez ugyanis sine qua nonja az
amatőr színháznak. Csakhogy a közkeletű
vélemények szerint „ilyen állat nincs is".
Nálunk színház van - vagy amatőr
színjátszó csoport. És ez a szemlélet már
valóban szüli a profizmust. Az amatőr-
színjátszás legjobbjai a helyi siker csú-
csairól a hivatásos színház plakátjának
legalább a legaljára igyekeznek, mert a
hivatásosság az egyetlen hivatalos minő-
sítés.

Ezt a szemléletet kell megszüntetni,
hogy a magyar egyetemi színjátszás fej-
lődésének lendülete töretlen maradjon.

MÉSZÁROS TAMÁS

A „másik" színház

I.

Hányféle színházat ismerünk? Sokféle
szempont szerint sokat. Prózai és zenés,
fővárosi és vidéki, kamara- és nagy-
színházat - a stílusok meghatározó szerepét
ezúttal figyelmen kívül hagyva.

És mégis, valamennyi színházunk közös
nevezője: a köztudat, helyesebben a
közönség csak hivatásos színházat ismer.
Pedig van egy másik is. Létezik egy
úgynevezett amatőr színjátszó mozgalom.
Múltja zsákutcákkal és csődökkel terhes,
jóllehet a műkedvelők az utóbbi másfélszáz
évben jelentős szerepet játszottak a magyar
politikai és kulturális haladásban. Diák- és
munkásszínpadok indították pályájukra a
magyar szín-házművészet legnagyobb
alakjait.

És mégis, a mozgalom elismerése soha
nem volt egyértelmű. Ma sem az. Igaz,
hivatalos népművelési tényező, helyet kap
a művelődési házakban. A modellező, a
barkácsoló, a fotó, a képzőművész és ki
tudja még hányféle szakkör mellett. Mint a
kihaló néptörzs a rezervátumban.

De a köztudatban, kulturális köztuda-
tunkban nem nyer polgárjogot. Nem kerül a
művészet- és színházszeretők érdeklődési
körébe. A hivatásos szakma tudja, hogy
amatőrök léteznek. A szín-házba járó laikus
még ezt sem. De hát akkor miféle
mozgalom ez? Kiket, milyen nagyságrendű
tömegeket mozgat - és mozgat-e
egyáltalán? Hol húzódnak azok a bizonyos
határok, mekkora a valóságos hatósugara a
színjátszás e sajátos formájának?

II.

Az országban több ezer, Budapesten több
száz amatőr színjátszóegyüttes dolgozik.
Fenntartó szerveik szerint az alábbi cso-
portokra oszthatók: egyetemi-főiskolai,
középiskolai, szakszervezeti, üzemi, taná-
csi együttesek. Ez a felosztás nemcsak
adminisztratív, hanem színvonalbeli kü-
lönbségeket is jelöl.

Az iparitanuló-intézetek, technikumok és
gimnáziumok műkedvelői általában
egyfajta iskolás modort képviselnek,
utánozzák a hivatásos színházat és színésze

ket, műsoraik is többnyire a tananyag-hoz
kapcsolódnak. Ezzel közönségüket is
meghatározzák: szülők, rokonok és persze
maguk a diákok. Ez a amatőrizmus
területén általánosan tapasztalható
belterjesség talán legegészségesebb faj-
tája, mivel kizárólag önképzőköri jellegű,
inkább az irodalmi ízlés és ismere-tek,
mintsem a színjátszás technikájának
elsajátítását célozza. Az üzemi együttesek
rendszerint a saját kultúrteremmel, esetleg
művelődési házzal rendelkező
nagyvállalatok fiatal dolgozóiból verbu-
válódnak. Itt a szórakoztató jelleg ural-
kodik - kabarétréfák, vidám írások a
vállalati rendezvényeken -, s mintául itt is
az „illetékes" profistílus szolgál.

Eredetiségre, önálló koncepció kiala-
kítására a másik három kategória együt-
tesei, illetve azok közül is csak a leg-
jobbak törekednek. Ennek okát körül-
ményeik azonosságában kereshetjük. A
szakszervezetek és a tanácsok kulturális
munkája saját intézményhálózatra tá-
maszkodik. Klubkönyvtárak, művelődési
házak és központok adnak lehetőséget és
helyet, képzett (de legalábbis képesített)
szakvezetőt a színjátszás iránt
érdeklődőknek, akik már nem egy-egy
üzem vagy iskola, hanem egész kerületek,
városok fiataljai közül kerülnek ki. A
színvonal e két leglényegesebb tényezője
az egyetemi-főiskolai színpadokon is
érvényesül (tévedés azt hinni, hogy ezeket
csak egyetemisták alkotják).

S látszólag paradox, valójában termé-
szetes módon az amatőrszínjátszás prob-
lémái épp ezekből a lehetőségekből
adódnak. A színjátszó ugyanis különbözik
a már említett barkácsoló és egyéb
szakkörök tagjaitól. Elsősorban munkája
jellegében és saját pszichikai indítékaiban.
A színjátszó színészként működik - ha úgy
tetszik, műkedvel -, önzetlenül és
lelkesedéssel, hiszen fizetséget nem kap;
lelki alkata az eszményi színészé, aki csak
a játék öröméért „dolgozik". És a
közönségért. Mert játéka-munkája
elválaszthatatlan a nézőtől. Szerepeit nem
teheti vitrinbe, albumba, nem akaszthatja
szobája falára sem; színész, akinek
produktuma mulandó, és csak a
közönséggel való kapcsolatban születhet
meg újra és újra.

Kell-e magyarázni, hangoztatni mind-
ezt, hiszen oly nyilvánvaló? Sajnos, kell.
A színjátszó ugyanis nem színész, nem
homo ludens, aki hangját, testét, érzéseit
és idegeit viszi mások elé a szín-padra -
hanem „szakköri tag". Nem színész, mert
napi nyolcórai másirányú


