
Stúdiók és amatőrök

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



munka vagy tanulás után, ingyen, kedv-
telésből színjátszik - remélem, érződik a
pejoratív hangsúly! -, ne legyenek hát olyan
igényei sem, mint egy színésznek. Vagyis
ne kívánjon közönséget, magasabb szakmai
képzést, rendszeres és nyugodt
próbalehetőséget, s egyáltalán színpadot;
örüljön, hogy fedél van a feje felett, hogy
elnézik a hobbyját, s nem bántja senki.

Körülbelül ez a felfogás uralkodik a
népművelők berkeiben. Egyesek han-
goztatják is, mások csak tevékenykednek
ebben a szellemben, pontosabban: gátolják
az amatőrök tevékenységét. Persze, egy
szemlélet kialakulásának mindig
megvannak a konkrét okai, s ezek általában
nem valaminek a félre-vagy meg nem
értéséből származnak, ha-nem éppen
ellenkezőleg, abból, hogy valamit -
legalábbis egy bizonyos pontig - nagyon is
jól megértünk, felmérünk. Ha az
amatőrszínjátszó színész, akkor már csak
egy lépés, és azt is el kell ismernünk, hogy
az amatőregyüttes szín-ház, vagy azzá
fejlődhet. Eddig a pontig látjuk előre a
„dolgok dialektikáját", ezt pedig nem
akarjuk. A színjátszó te-hát nem lehet
színész, játéka nem lehet alakítás, közönség
sem kell neki; jól is néznénk ki, ha minden
műkedvelő szín-házat akarna csinálni!

Az okfejtés világos, az aggodalom ért-
hető. Nem lehet több száz színházat lét-
rehozni, s nem lehet több ezer fiatallal
elhitetni, hogy színész; egyszerűbben: az
amatőrök mozgalmát nem lehet hivatásos
szintre emelni, hiszen ez lényegével
ellenkezik. (Arról nem beszélve, hogy ilyen
tömegű valóban tehetséges, elhivatott
színészpalánta nincs is.)

De senki nem állítja az ellenkezőjét.
Maguk az amatőrök sem. Azonban ennek a
mozgalomnak - s nemcsak ennek -
sajátságai vannak, s ha támogatjuk, akkor
nem feledkezhetünk meg ezekről. A
modellező vagy a barkácsoló szakmai
fejlődése kétségtelenül kisebb problémák
elé állítja a fenntartó szerveket. Az ő
esetükben a létrehozott mű önmagában
egész, hasznos vagy esztétikus. Az ama-tőr
színész - most már nevezzük így - és az
amatőr együttes fejlődése bonyolultabb.
Mert minden amatőr indul valahonnan
(általában még az iskolai szín-játszásból),
és el is jut valahová (általában egy
magasabb szintre). Színészi fejlődésen
megy keresztül, és természetesen igényli,
hogy megközelítően azonos képességű
társakkal dolgozzék együtt. Egyre inkább
előtérbe kerül a jó érte

lemben vett szereplési vágy, az évek során
megszerzett képességek felhasználásának
igyekezete. Divatos kifejezéssel: a
sikerélmény szüksége. S ha eljut valaki a
gimnázium irodalmi színpadától egy nagy
múltú egyetemi vagy szakszervezeti
együttesbe, kielégítheti-e ambícióit?
Részben. Jobb rendező keze alá kerül,
okvetlenül magasabb az átlagszínvonal, s
többnyire a belső műhelymunka is ko-
molyabb. És aztán? A tehetség előtt nyitva
áll a főiskola kapuja - halljuk a sztereotip
választ. De tegyük fel, hogy az illető
amatőr nem akar hivatásos lenni. Mondjuk
idestova tíz éve műkedvel, és köszöni
szépen, még legalább ennyi ideig szeretné
folytatni más irányú, becsületes
foglalkozása mellett. Nem kér egyebet,
mint rendszeres stú-
diómunkájának megfelelő rendszeres
fellépési lehetőséget. A jelenlegi hely-
zetben ezt nem kaphatja meg.

III.

Molnár Gál Péter a SZÍNHÁZ 69/11-12-es
számában megjelent írásának be-
vezetőjében egy kitűnő „naptárt" állított
össze az utóbbi száz esztendő forradalmas
színházi kísérleteiről. Majd mind-egyiket
amatőregyüttesek csinálták, igaz,

némelykor hivatásosak álltak az élen.
André Antoine, Otto Brahm, K. Szta-
nyiszlavszkij, Jacques Copeau, Benedek
Marcell, Hevesi Sándor. S ha körülnézünk
a világszínház tájékán, ma is számos,
magas művészi színvonalat képviselő
műkedvelő társulattal találkozunk.

De ha most megkérdezek egy színház-
szerető embert Budapesten, hogy hol találja
ezt vagy azt az együttest, esetleg
produkciót, értetlenül nézne rám. Hírét sem
hallotta, pedig őt érdekelné.

Viszont ha emberünket Prágában
kérdezem meg, hogy merre van a Cinoherni
Klub, vagy a Semafor, esetleg Wroclawban
érdeklődöm Grotowski legújabb kísérlete
felől, amit amatőrökkel csinál, biztosan
útbaigazítana. Mert létezik az a bizonyos
„másik színház", és tudnak is róla.

De itt ismét különbséget kell tennünk. A
magyar amatőrmozgalmat nem ha-
sonlíthatjuk az említett vállalkozások-hoz.
Sem a cseh és lengyel félprofi színházak,
sem a nyugat-európai vagy amerikai amatőr
színpadok nem állíthatók mércéül, mint azt
némely szakértő sznobok tenni szokták, ha
kézlegyintéssel akarják elintézni a hazai
műkedvelő szín-játszást.

Talán nem kell mondani, hogy az

utóbbi negyedszázad alatt egyetlen Gro-
towskihoz mérhető hivatásos színházi
szakember sem próbálkozott nálunk ama-
tőrökkel színházat csinálni, stílust, iskolát
teremteni (vagy ha próbálta, sem sikerült).
Az is köztudott, hogy az off-off Broadway
pince- és padlásszínházainak színészeit
„csak" az különbözteti meg a
hivatásosaktól, hogy lényegesen keve-
sebbet keresnek, de feltett szándékuk, hogy
színészetből, színházból fognak megélni -
esetleg kapnak egy alapítványt. És már a
kezdet kezdetén sem foglalkoznak mással,
próbálnak, díszletet-jelmezt készítenek. A
híres Cafe la Mama társulata fennállásának
első két évében kéthetente tartott
bemutatót - s hogy közben miből éltek?!

A mi amatőrizmusunk dolgozó vagy
felsőfokú tanulmányokat végző fiatalok
mozgalma. Célja nem a majdani profizmus,
bár tagadhatatlan tény, hogy a
Színművészeti Főiskola hallgatóinak
többsége amatőrként kezdte. Mégis, a
műkedvelésnek legfontosabb feladata,
hogy belső műhelymunkájával színház-értő
és -szerető nézőket neveljen. De ehhez arra
van szükség, hogy a mozgalom önmagán
belül perspektivikus legyen, hogy saját
energiái kiteljesedhessenek.

Az utóbbi évek változásaiban nem nehéz
nyomon követni egy folyamatot, amely
letisztulás és fejlődés is volt egyben. A
csasztuska-csoportok és a „zakatolások"

korszaka után, az ötvenes évek végén
gombamódra szaporodtak az ama-tőr
együttesek. Ez az előző évek sematizmusa
alól felszabaduló „új hullám" új formában
jelentkezett - megszületett az irodalmi
színpad, amely az ugyan-csak akkortájt
fellélegző magyar költészet interpretálójául
kívánt szegődni. Tévedés volna azonban az
új színpadi forma létrejöttét, eredményeit
egyedül ezzel a kissé romantikus
szemlélettel magyarázni. Az irodalmi
színpadok meg-alakulását főként a szükség
diktálta. „Nemes eszköztelenségét" pedig az
esz-közök hiányának köszönheti. Nyugod-
tan megállapíthatjuk, semmi értelme a
misztifikálásnak, hogy nem egy tudatosan
kitermelt, szándékosan megteremtett
formáról van szó. Novellát, verset min-
denütt lehet mondani, nem kell hozzá
díszlet, jelmez, technika - vagyis nem kell
színházat csinálni, színházasdit játszani.

E kényszerű lemondásból aztán meg-
született az új stílus teóriája. De hát ez már
fejlődéstani közhellyé vált a szín-játék
kétezer éves történelme során: a



korlátok mindig többet segítettek a le-
hetőségeknél. Az irodalmi színpad vi-
tathatatlan erényeiből azonban mégsem
lehetett egyeduralkodó divatot kreálni. Ez a
játékforma (mert az!) nem helyettesíthette,
nem pótolhatta a drámát, még az amatőrök
területén sem. Hiába alakítottak át egy sor
színjátszó csoportot adminisztratív
eszközökkel irodalmi szín-paddá, az új
kedvenc csak ideig-óráig feledtethette a
korszerűtlennek bélyegzett régit. Miután
azonban irodalmi szín-padot csinálni rangot
jelentett a hivatalos népművelési kurzuson,
színjátszani pedig éppen hogy megtűrt
csökevényt, úgy látszott, hogy az amatőr
színjátszás két, egymással ellentétes
irányba szakadt.

Józan kiegyenlítődést irodalmi szín-pad
és színjátszás között elsősorban az
egyetemi együttesek hoztak. Mindenek-
előtt az Universitas, aztán a szegedi Tu-
dományegyetem színpada, majd a sop-
roniak, debreceniek. A lassú érés már a
hatvanas évek elején elkezdődött, de a
színjátszás látványos frontáttörésére csak
1965-ben, a szegedi Egyetemi és Főiskolai
Fesztiválon került sor. Láthattuk itt Albee,
Williams, Ionesco, Mrožek, D 'Errico,
Hubay darabjait, méghozzá kitűnő
előadásokban. És az irodalmi színpadok is
itt mutatták legkiforrottabb produkcióikat.
Megszabadulva a színházpótló szerep
koloncától, a közéleti aktualitásokat
feldolgozó riportok és az oratórikus
összeállítások végre egy valóban sajátos
színpadi stílust igazoltak. A szegedi
Kamaraszínház négynapos programja már
akkor jelezte egy, a hivatásosokétól
tudatosan eltérő, másik profil kialakulását.
Olyan szín-házét, melyben egyéni
teljesítmények helyett az ensemble-jelleg,
az erőteljes rendezői koncepció
érvényesült.

Tartozunk azonban az igazságnak azzal,
hogy az utóbbi években a fejlődés lelassult,
majd megállt. Az időnként megrendezésre
kerülő szemlék és versenyek, s a most
áprilisban ismét Szegeden megrendezett
Egyetemi és Főiskolai Fesztivál bemutatói
nem hoztak lényeges minőségi változást az
öt évvel ez-előtt látottakhoz képest. Az
amatőrök eredményei nemrég még valóban
eredmények voltak, ma már azonban csak
utánérzései a korábbiaknak, ismét a kor-
szerűtlenség, az egymástól elszigetelt
partizánkodás lett a mozgalom jellemzője.
Az együttesek szorgalmasan ugrálják át
azokat a léceket, amelyeknek elérése már
nem jelent akadályt.

IZES MIHÁLY

Népi színjátszás
Stúdiószínpadok

Néhány éve figyelem a műkedvelő szín-
játszás fejlődését-alakulását: Szegeden az
egyetemi színpadok fesztiválját, Győrött az
irodalmi színpadokét, Székesfehérváron a
pódiumfesztivált néztem végig,
Balassagyarmaton az V. Irodalmi Színpadi
Napokat. Jó néhány, különböző helyen és
céllal működő együttes belső életét
ismerem. Tapasztalataim és élményeim
összege ez az írás.

Az eredet: a népi színjátszás

Kezdetben volt a néprajzi tudományosság
szóhasználatával „alakoskodásnak"
mondott népszokás, az álarcos ünnep, mely
nyomokban ma is föllelhető egyes
vidékeken. Ilyen a mohácsi busójárás, a
Debrecen környéki kecskés alakoskodás, a
Mikulás-járás, a betlehemezés, a farsangi
szokások némelyike: az állat-ala-
koskodások, a tél-temetés s más, hasonló
népszokásaink. Ezekkel egyidőben
alakultak s fejlődtek a vásári "színjátékok";
a medvetáncoltatás, a bohóckodás, a
képmutogatás, a vásári bábszín-ház. Újabb
kori eredetű a lakodalmi szerepjátszás,
mikor is a vőfély magára vállalva a fiatal
pár, a szülők, testvérek, szakácsnők
szerepét, helyettük mondja az illő
mondandót. Hadd idézzem egy kapuvári
lakodalmas rigmus négysorosát:

„E pohár bort egy kislyány atta,
Hogy szoknyáját jó főhajtsam.
Köszönöm a szüvességét,
Hogy én vegyem el a szüzességét"

A hivatásos színház megengedheti
magának, hogy olyan legyen, amilyen.
Nincs konkurrencia - legalábbis ami a
játékstílust illeti -, mert valamennyi azonos
szervezeti szabályok szerint működik,
profiljuk lényegében egyforma. A magyar
színházi élet valójában egyet-len nagy
színház, amely különböző kör-nyékek,
vidékek szerint osztotta fel ön-magát. És
ezzel a saját normái szerint tökéletes
intézménnyel az amatőrizmus nem veheti
fel a versenyt. Nem is tudná, nem is akarja,
nem ez a feladata.

- mondja a vőfély a koszorúslánynak,
pohárköszöntőül is egyben. S ebben az
idézetben egyaránt megtaláljuk a napjaink
drámairodalmára jellemző paradoxont,
groteszk elemet, obszcenitást (mely itt még
vaskos, népi humor) s a szókimondást.

Válaszúton: a harmincas évektől a
hatvanasokig

A népi színjátszás élményét-örömét nem
pótolhatták a népszínművek, a daljátékok,
de a „Gyöngyösbokréta" erőszakolt
mozgalma sem. A felszabadulás előtt csak
a népi írók törekedtek - különösen Illyés
Gyula - a helyzet megváltoztatására, arra,
hogy segítsék a népi játék-szenvedély
kielégülését. És a munkás-színjátszók.
Először a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumának (Radnóti, Ortutay, Buday
György, Tolnai Gábor köre) tagjaként
tevékenykedett a színjátszás megújításáért,
később Pesten új együtteseket alapítva,
rendezve, meg tanulmányokkal is, Hont
Ferenc. A fel-szabadulás utáni évek
elsődleges fel-adata a hivatalos színház
újjáteremtése volt. Ezzel egyidőben a
fényes szelek korszakában még diákok és
munkások együtt fáradoztak a népi
színjátszás újjá-teremtésén, de a
„csasztuskakorszak" megakasztotta a
fejlődést. Az ötvenes évek végén induló
irodalmi színpadi mozgalom változtatott
megint a helyzeten, újraindítva-gyorsítva a
változást. Országszerte sorra alakultak a
színpadok művelődési házakban és
iskolákban, könyvtárakban, gyárakban,
egyetemeken. A lelkesedést aztán
megtorpanás, meg-állapodás követte.
Csökkent a színpadok száma, de ez
egyszersmind együttjárt az igényesség
növekedésével is. A tisztulás folyamatát
sokan a mozgalom válságának vélték, s
haldoklásáról beszéltek. A fesztiválok
sikere beszédes bizonyíték

A mozgalom anyagi és személyi erőinek
centralizációjára lenne szükség. El-
szigetelt, kislétszámú, szerény költségve-
tésű csoportok fenntartása helyett lehe-
tőséget kellene teremteni arra, hogy kép-
zett szakvezetők irányítása alatt alapos,
stúdióképzés vehesse kezdetét.

A „másik színház" lététől oktalanság
tartani. Nem konkurrenciája, hanem
szerves része lenne a magyar színház
kultúrának, s pedagógiai hatása a fiatalok
számára a homo ludens egyik legszebb
játékát segítené jobban érteni.



ez ellen, s lehetőség a fejlődés mozgás-
irányainak felismerésére.

Párhuzamosok

Az „irodalmi színpadi mozgalom"
nyelvhasználatunk jelenlegi állapota és a
szóösszetétel jelentéstartalma szerint
egészében nem fedi azt, amit jelölünk vele.
Még akkor sem, ha az „irodalmi" jelzőt, a
„magasszintű" a „szépirodalmi"

szinonimájaként értelmezzük. A
mozgalomban láthatóan kétféle együttes-
forma alakult ki. Az egyik az irodalmi
színpad, mely oratóriumokat, vers- és
prózaösszeállításokat teremt újjá, tesz élővé
a pódiumon. A másik, amit én kísérleti
színpadnak, „stúdiószínpadnak" neveznék,
napjaink drámairodalmának
egyfelvonásosait, elmúlt korok mához is
szóló üzeneteit: drámáit mutatja be. Te-hát
eleve színpadra írt műveket. Bőven
sorolhatnám mindkét forma példáit, de
bizonyításul csak egy-egy név s műsor-
vázlat szerepeljen itt. A Szegedi Ifjúsági
Irodalmi Színpad (az Ifjúsági Szövetség
városi bizottságának támogatásával mű-
ködött, művészeti vezetője Szilágyi János
volt) az 1965/66-os évadban egy há-
borúellenes versösszeállítást (vietnami
költők versei és vietnami népköltés), egy
ateista műsort (versek és prózarészletek),
egy Heine-összeállítást és Költők - Színek -
Korok címmel a világirodalom
képzőművészetről és képzőművészekről
valló verscinek válogatását mutatta be. A
Soproni Egyetemi Színpad ugyanebben az
évadban Mrožek Nyílt tengeren, Reed Tíz
nap, amely megrengette a világot c.
művének dramatizált változatát,
világirodalmi szemelvényekkel kiegészítve;
Énekek éneke címmel egy szerelmes
versekből és aforizmákból álló műsort,
Gogol Kártyásokját, Zbigniew Herbert A
másik szoba című művét és Murray
Schisgal A gépírókját tanulta be, illetve
adta elő. Látható a drámák túlsúlya a
második és az irodalmi összeállítások ki-
zárólagossága az első együttes esetében.
Ugyanilyen az arány a Soproni Fiatalok
Irodalmi Színpadának műsora (bár ők
egyfelvonásosokat is bemutattak, pl. Dorst
Vigyázz, szakadék c. művét) és a Szegedi
Egyetemi Színpad bemutatói között. A két
együttesforma napjainkban már az
összemosódás, a kiteljesedés felé tart. Ha a
már említett szegedi csoport Heine-
műsorának forgatókönyvére vetünk egy
pillantást, a rendezői koncepcióból,
instrukciókból kiderül: ez is játék, bár
végtelenül leredukált játék. Nem tágabb a
versmondók játéka pl. a

soproni együttes Énekek éneke műsorában
sem; csupán a hétköznapi „beállást", a
szövegmondás lehetőségeit jelenti. De a
középkori vásári játékok sem mindig
nyújtottak ennél több lehetőséget s a vőfély
mai komédiázása sem. Az emberi
játékkedv bizonyítéka, hogy ilyen
leszűkített keretek között is megtalálja a
lehetőséget, hogy észrevétesse: most ját-
szik. Könnyebb a dolga a komédiák színre
vivőinek, játékos kedvüket teljességgel
kiélhetik. Persze az irodalom, az irodalmi
műsorok is lehetőséget adhatnak
komédiázásra. Jó bizonyíték erre az
őriszentpéteri gimnáziumnak, az 1967-es
Diáknapokon bemutatott - gyermek-
mondókákból és dalokból, versekből,
szatírákból összeállított - műsora, vagy a
székesfehérvári Járási Művelődési
Módszertani Központ Irodalmi Színpa-
dának népdalokat, népköltési szövegeket,
néptáncokat újrateremtő „Tavaszi szél
vizet áraszt ..." című előadása (1969).
Mindez arról tanúskodik, hogy mindkét
együttesforma létrehozója alapjában
ugyanaz a játékszenvedély; a más-nak
látszani, a másként élni szenvedélye. Ez a
műkedvelő színjátszás éltetője.

Közös ö r ö m ü n k : a játék

.Játszunk, mert így száll énekünk fel.
Játszunk szavainkkal és életünkkel, mert
jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk" -
vallja Illyés Gyula (A költő felel). Es
Kosztolányival kérdezzük egymást:

„Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?

Virágok közt feküdni lenn a földön
s akarsz, akarsz-e játszani halált?"

(Akarsz-e játszani?)
Nincs „műkedvelő színjátszás", „iro-

dalmi színpadi mozgalom", mely művészi
értékét tekintve kevesebb volna, lehetne az
„igazinál". Csak rövidebb éle-tű,
mulandóbb amannál, s játékosainak nem
állása és szenvedélye, csak szenvedélye a
színjátszás. Az igazi, a klasszikus színház
a szcenika végtelen eszköz-tárának
tulajdonosa, a műkedvelő technikai
eszközeit is maga teremti s jószerint pénz
nélkül, puszta leleménnyel. Eb-ben is társa
a népi színjátszásnak, a vásári komédiának.
És folytatója.

Vagy tán nem játék volt-e csak Ma-
jakovszkij sárgarépa-nyakkendője, sárga
inge, az arcára festett szív, ahogy játék a
Ginsberget, Corsót, Ferlinghettit.
Kerouacot, de Majakovszkijt, Jevtusenkót,
Voznyeszenszkijt szavaló mai fiatalok
farmernadrágja, tarka inge is? Játék volt
Villon kocsmai éneke, és játék

a mai pinceklubok sokasága, játék volt
hajdan a búcsú, a vásár, játék ma minden
fesztivál.

De a játék nem lehet méltatlan játé-
kosához. Műkedvelő színjátszásunk
mindmáig nem, vagy csak alig fedezte föl
magának Illyés Bolhabálját és
Tűvélevőkjét, Brecht, Dürrenmatt, García
Lorca, Majakovszkij, Voznyeszenszkij
egyfelvonásosait, a Hubay Miklós újra-
teremtette népi komédiákat, Villon,
Morgenstern, Burns, Prévert és még annyi-
annyi költő játszható verseit.

Az adósságtörlesztés néhány éve meg-
indult folyamata a mozgalom életképes-
ségének és életerejének bizonyítéka, mint a
népköltészet, a népi színjátszás fölfedezése
is. Hagyományos színházaink a feladat
ellátására - éppen a sokféleség és
játékosság okán - nem vállalkozhatnak.
Ahogyan a műkedvelő színjátszás sem
vállalhatja a hagyományos, a klasszikus
drámák roppant nyelvi, elő-adói, technikai
felkészültséget igénylő bemutatását.
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