
dráma és színház a sematizmus szürke-
ségébe süllyedt. Ez a kettétört ívű, rövid
szárnyalás után visszahulló fejlődés
magyarázza, hogy a modern európai
drámát Brecht életműve hatékonyabban
befolyásolta, mint a szovjet színház kö-
vetésre méltó kezdeti eredményei.

Az epikus dráma, a parabola, az abszurd
szatíra ma is virágzó műfajai a szocialista
drámának. A műfaji tarkaság, a kifejezési
eszközök sokfélesége ellenére egy
lényeges ponton találkoznak: ez az írói cél
és a téma megközelítési módja. Míg a
lélektani és társadalmi dráma az egyén
konfliktusai, problémái felől indult el, s
ezen keresztül nyújtott társadalmi
látleletet, itt az írói megközelítés fordított.
A társadalom mozgása, törvényszerűségek
megragadása, nem az egyes ember, hanem
egész nemzedékek, osztályok vagy éppen
az emberiség ügye, jövője a téma. Ez a
kiszélesedett tematika nem fért cl a
dobozszínpad mikrovilágában, az egyén
szubjektív konfliktusának ábrázolási
formájában. Az írói mondanivaló általános
érvényűségre törekedett, tehát kifejezési
formában is kereste az általánosítás
művészi eszközeit, a típusalkotás stilizált
formáit. S honnan vette formaelemei
zömét ez az új dráma? Ahonnan jött, az
avantgarde stílus-forgatagából. De amíg az
izmusok idea-lista képviselői, akik
gondolatilag nem tudtak továbblépni,
hamarosan puszta irodalomtörténeti
érdekességgé váltak, a szocializmussal
találkozó íróknál a világnézeti tudatosulás
művészetük formai letisztulását is
eredményezte. Az expresszionizmusból, a
futurizmusból, a szürrealizmusból csak
azokat az elemeket vették át, amelyek
segítettek újfajta közlendőjük
tolmácsolásában, s el tudták dobni a
divatos sallangokat, még ha korábban
előszeretettel alkalmazták is. Brecht a
Kaukázusi krétakörben, a Galilei életében
sok drámai elemet ötvöz az epikus
drámába, s ebben az ötvözetben a drámai
elemek is új, intellektuálisabb funkciót
kaptak. Hasonló példa Visnyevszkij
Optimista tragédiája, amelyben a
személyes tragédia katartikus hatása
fokozódik az epikus ábrázolásmód
általánosító történelemszemlélete révén.

E RŐD Y K Á L M Á N

Kispesti népszínházat ...

Színházi körökben, sajtóban, konferencián
sok szó esett és esik a fejlesztés útjáról,
módjáról. Feladatainkról a fejlődés
érdekében. Röppennek az elgondolások:
kísérleti színház? . . . pinceszín-pad? . . .
népszínház? . . . Ki-ki szenvedélyesen
védi elképzeléseit, és alátámasztja érvek
tömegével. Az ügy, a hivatás szeretete
izzítja forróvá a vitát.

Én peremkerületi népszínházak alapí-
tásában látom legfőbb feladatunkat. Pár
évvel ezelőtt tettem is javaslatot a Mű-
velődésügyi Minisztériumnak egy Kis-
pesten létesítendő népszínház megszer-
vezésére.

Alábbiakban ezt a javaslatomat ismétlem
meg, más területekre is gondolva, és újabb
érvekkel alátámasztva. Az idő, sajnos,
„nekem dolgozott".

Miért van rá szükség?

Amíg a környező államok, a Szovjet-unió
éppen úgy, mint a népi demokráciák, a
meglevő, működő színházakat ál-
lamosították, addig mi 1949-ben, az ál-
lamosításkor összevonásokkal nagy lét-
számú együtteseket hoztunk létre, és ezzel
addig nagy színházi kultúrával rendelkező
városokat - kicsit és nagyot - színház
nélkül hagytunk. Ezek színházi
érdeklődése elsorvadt, és ezen tájelő-
adások szervezésével is csak kis részben
tudtunk segíteni. Ezt a következtetést egy,
a szövetségünk által szervezett széles körű
megbeszélésen vontuk le.

Így történt ez nemcsak vidéken, de
Budapesten is, főleg Nagy-Budapest
megalakulásával. Újpest, Kispest, Óbuda,
Csepel, Budafok, Pesterzsébet, Pest-
szentlőrinc, Pestszentimre stb. mind ön-
álló színházzal rendelkező városok, köz-
ségek voltak, melyek közül nem egy teljes
évadon át volt képes színházat fenn-
tartani, eltartani. Régi színészekkel, volt
igazgatókkal beszélgetve, a múlt sajtó-
kommentárjait, színlapokat, évkönyveket
olvasgatva leszögezhetjük: e helyeken
valódi színházi élet folyt. Sok színház-
igazgató ezeken a helyeken hozta be a
deficitjét, így a kitűnő szakemberként is-
mert és elismert Horváth Árpád, aki
debreceni ráfizetését hozta be Pesterzsé

beten, a nyári évadban. Radó László
bosszú hónapokig játszott társulatával
Kispesten, és bár a bevétel 25 százalékát
fizette a helyiség tulajdonosának (Flóra
mozi), megtalálta számítását.

Példák múltból

De hadd menjek egy kis elvi támogatásért
még jobban vissza a múltba. 1915-ben, a
Magyarországi Munkásműkedvelő
Társaságok Szövetsége megbeszélést
tartott, melynek tárgya: „Állandó szín-
házat akarunk a munkásság számára
megteremteni, munkásszínpadot, ahonnan
a mi eszméinket művészi formában
hirdethessük." (Népszava, 1915. III. 19.)

Az. 1919-ben, a Tanácsköztársaság ki-
kiáltása után alakult Kollektív Színtársulat
célkitűzése ez volt: „A fáradt munkás ne
legyen kénytelen bejönni a színházért,
hanem a színháznak kell utána mennie,
hogy ha a műhelyből hazatér, ott legyen a
szórakozás."

És ugyanebben az időben megalakul a
Csepeli Gyári Színház, a Bebel Színház, a
kelenföldi laktanyában, de a la-kosság
számára, a Népszínpad, az újpesti a
kispesti színházak. Megkezdi működését a
Hermina körúton a Proletárgyerekek
Színháza, melynek megnyitójához Várnai
Zseni és Peterdi Andor ír prológust. Ez a
gyerekszínház sűrűn játszik az angyalföldi
Tripoliszban is, főszereplői: a kis Bársony
Rózsi, Halmai Imre, Lubinszky Tibor.

De nézzük a mát. Újpesten, a Könyves
Kálmán gimnáziumban, a József Attila
Színház 1958-ban beszélgetést rendezett
az iskola tanáraival, diákjaival -
nézőikkel. A beszélgetés során az egyik
diák szenvedélyes hangon kérdezte: miért
nincsen nekik, újpestieknek önálló
színházuk? Bár nagyon szeretik a József
Attila Színházat, előadásait és színészeit,
néha beljebb is járnak színházat látni és
élvezni, de a saját színház az más, annak
külön varázsa van, azt teljesen sajátjának
érzi és tudja a közönség. „A saját színház
színészei nem-csak a mi művészeink, de
barátaink, a kapcsolat élő és közvetlen
velük az élet minden hétköznapi területén
is" - mondta.

És ez a diák egyben öntudatlanul
megadta a választ arra is, hogy miért
bukott meg később a másfél millió fo-
rinttal átépített CSILI mint a Nemzeti
Színház kamaraszínháza. És miért ful-
ladtak kudarcba a sokszázezer forintos
költséggel (szállítás, díszlet- és jelmez-
kopás) fenntartott perem-tájelőadások.



Egy színház példája

Igazolja ezt a József Attila Színház
nagyszerű példája. Angyalföldön, mun-
káskerületben a színház több mint tíz-éves
munkájával bizonyítja, hogy a
munkásosztály igényli, szereti, magáénak
érzi színházát és színészeit.

Természetesen Kispest csak központja
lenne egy peremkerületi színháznak. Kb.
320 ezer lakosú területről van szó. Érinti
ez Pesterzsébet, Pestimre, Pestlőrinc,
Csepel, a Wekerle-telep, valamint az Üllői
úti és a József Attila lakótelep lakóit.
Megállapítottuk, hogy nagyon kis hányad
jár be erről a területről a városközpontba,
tőlük nagy távolságra fekvő színházakba.
Megnéztem a Központi Színházi Jegyiroda
csepeli forgalmát. A Fémmű szervezőivel
kb. évi 20o ezer forintos forgalmat bo-
nyolítanak le. És ebben a Cirkusz is benne
van. De hasonló a helyzet a többi üzem
jegyforgalmazóinál is.

Ez utóbbi adatok azt bizonyítják, hogy
egy ilyen „saját" színház nem lenne
konkurrenciája a belső színházaknak. Sőt.
Igényt ébreszt.

Hol legyen?

A XIX., Vörös Hadsereg útja 154. SZ. alatti
Kölcsey mozi helyén. Ezt a MOKÉP
üzemelteti, de fenntartásához nem
ragaszkodik, mert méreteinél fogva
filmszínháznak nem alkalmas. Fekvése
színház céljaira ideális. Főútvonalon
fekszik, előtte villamos fut. Az épület
átépítésre kiválóan alkalmas, három ol-
dalról nyitott. Színpadot kell szélesíteni és
mélyíteni, próbatermet, műhelyeket,
irodákat, dohányzót kell hozzáépíteni, és
belső átalakításokra, felújításokra is
szükség van. Építési szakemberek a
költségeket kb. 9-10 millióban ál-
lapították meg.

A kerületi pártbizottság a legszélesebb
erkölcsi támogatásáról biztosított A
színházat mind Kispesten, mind többi
munkás-perernkerületben
nélkülözhetetlennek tartják. Ebben az
értelémben beszéltek a kerületi tanáccsal
egyetértésben a Fővárosi Tanács
elnökével, Sarlós István elvtárssal, aki
anyagi nehézségekre hivatkozott - a velem
való beszélgetés alkalmával is -, é azt
mondta, hogy 4-5 éven belül épül 60
milliós költséggel egy kulturális kombinát,
ebben lesz színházterem is, vár ;utak
addig. Én - és nemcsak én nem tudok
ezzel a halasztó elképzeléssel egyetérteni.
Teendőink sürgősebbek.

GYÖRFFY LÁSZLÓ

A kötéltáncosok hite

Kötéltáncosnak lenni foglalkozás. A
kötéltáncos épp úgy jár kötélen - már ami
a lépés biztonságát illeti -, mint más a
földön. Megszokta. Fizikai és
idegrendszeri neveléssel elsajátította. A
kezdő kötéltáncos is végig tud menni a
kötélen. Bár a tapasztalatokban és évek-
ben gazdagabb kötéltáncosnak kétség-
telenül nagyobb esélye van arra, hogy
valami rendkívülit produkáljon, de a
szakma alapját - kötélen menni - a fiatal is
tudja. Mondom, az alapját.

Igen nehéz helyzetbe kerülnek azonban
a kötéltáncosok, amikor egy szakadék
fölött több irányba, egymást keresztező
köteleken kell órákat (napokat? éveket?)
sétálni. Aki nem bírja, leesik. Szerencsére
alul a szakadékban, tegyük fel, víz van,
továbbsodródik, és később partra
kapaszkodhat. Csak: nem kötél-táncos
többé. Leesett, nem bírta. Mind-egy, hogy
miért.

Egy biztos: amikor elkezdi valaki a
köteleken való mászkálást, szükségszerűen
határozni kell, munkának tekinti vagy
hivatásnak, miért csinálja, meddig, és
minden körülmények között csakis erre
képes-e?

Szándékosan az artistavilágból vett
szimbólummal kezdtem írásomat, ez a
világ ugyanis tagadhatatlan tényeivel -

Műsorpolitika és műsorterv

E téren a teendő kézenfekvő: olyan mű-
sort kialakítani, mely beszoktatja szín-
házába a közönséget. Vagyis először
igényes szórakoztatást adni, majd foko-
zatosan emelni a mércét, egy lépéssel
mindig a közönség előtt haladva - elő-
relépni.

Az előadások száma évi 320 lehetne.
Minden szerdán a színház Dunaújváros-
ban, illetve Székesfehérvárott játszana.

Ehhez véleménye szerint mint reper-
toárszínháznak az első évadban nyolc, a
további években hat darabot kell be-
mutatnia, oly módon, hogy legalább há-
rom darab tovább fut a következő éva-
dokban.

ügyesség, bátorság - sokkal inkább a
tehetség szerinti kiválasztódáson alapul,
minta színházi. Írásom kifakadás,
töprengés és oknyomozás: mit tervezhet,
kívánhat egy fiatal művész - színész -, és
mit fejezhet ki?

Meddig köteles engedni a színház-
csinálás Örömeire lázító belső szellemi
kényszernek, szemben az egymással vitázó
újságcikkel, rossz műsortervekkel,
esetleges rendezésekkel és a mindezek-nél
is esetlegesebb tehetség szerinti
kiválasztódással?

Egy, a témát érintő, közelmúltban
megjelent szellemesen igaz cikk (Molnár
Gál Péter: A korszerre színjátszás.

Új Írás, 70/8) bizonyítja, hogy a kritika -
vagy csak a cikk szerzője? - színházi
életünk bizonytalanságát a színészek
munkájával magyarázza.

De mit kezdhet a szakmát elsajátítani
akaró fiatal szobrász az olyan kritikával,
amely egy méreteiben és kidolgozásában
esetlen szoborról íródott, de annak
csupán fejrészét bírálja részletező
kíméletlenséggel a kritikus, mert csak azt
készítette az illető fiatal művész. Holott ez
a fejrész is csak torz, mint maga a szobor.
Hogy jelen esetben szín-
házművészetünket szimbolizálom ezzel a
szoborral, talán nem is kell mondanom.

És milyen világban áll ez a szobor?
Az ember a történelem folyamán először

kerül önmagával szembe - Heisenberg
megállapítása szerint. Nem az őt körülvevő
természeti világgal hadakozik, hanem a
megismerés iránti lehetőségekkel, tudásának
hasznosításával. (Még ha ezt féligazságnak
fogadjuk is el, figyelmeztetőnek épp elég!) Ez
a

Társulat

A társulat kialakításánál figyelembe kell
venni a státuszrendszer megszűnésével
keletkezett állami és szakszervezeti
gondokat. Továbbá figyelembe kell. venni
az egyes színházaknál mutatkozó belső
munkanélküliséget, mely jogos művészi
kielégítés és kielégülés hiányában rossz
hangulatot teremt. Néhány ki-váló vidéki
színművész már esedékes pesti
elhelyezése is megoldást nyerne.

Zárszó
Zárszó volt a jelszavunk: „Színházat a
munkáskerületeknek!" (Független
Színpad). Illő volna, hogy több mint
három évtizedes késéssel megvalósítsuk.



kvantummechanika, a neutronok, a
kvarkok és DNS fehérjemolekulák gya-
korlati kutatásainak világa, a diákmoz-
galmak és az egyre nehezebben befo-
gadható kommunikációs áradat, a tün-
tetések élén kiabáló világsztárok és a
szervátültetések erkölcsi jogosultságát
vitatók világa - egyre növekvő szabad-
idővel. Ez utóbbi talán a leglényegesebb.

No és ebben az új helyzetben áll a mi
színházművészet-szobrunk - operett-
ruhában.

Ezen szobor részeként kellene a szí-
nészeknek, és főként a fiataloknak, a
minden társadalom alapját jelentő gon-
dolatcserét kíméletlenül és elengedhe-
tetlenül terjeszteni? Történelmileg új
helyzetbe került emberek világképét és
műveltségét, szellemi érdeklődését és
szellemi kíváncsiságát jelezni?

Szép feladat, de ilyen jelmezben?
És ha hétköznapi tényekre gondolok -

újságolvasás, hetenként megjelenő
könyvek böngészése, a rádió és film-
híradó hírei - kétségtelenné válik a fiatal
művész elengedhetetlen igénye: cse-
lekvően kapcsolódni az emberek szellemi
életéhez. Talán megemlíthetném azt is,
hogy a szocialista művészet egyik
alapirányítója a közéletiség. Nem túl
érhetően azonban nálunk ez a közéletiség
a pályájuk kezdeti éveit taposók számára
néhány személyi kapcsolatig jut csak el.
Ha ezt egyáltalán közéletiségnek lehet
nevezni.

A következőkben, úgy gondolom, leg-
célszerűbb, ha csak néhány kérdésemet
írom le, elsősorban a vidéken dolgozó
fiatal művészekre vonatkoztatva.

Ha a főiskolán aránytalanul sok az
elméleti óra a gyakorlatihoz viszonyítva,
vajon felkészítik-e a hallgatókat a
felesleges és nem egyszer eredménytelen,
de tisztességes kínlódásra? Mert a vidéki
színházakban két-három hét alatt
összecsapott operettekre és ugyanennyi
idő alatt elkészült klasszikus darabokra
számíthatnak. Majd az ilyen rövid felké-
szülési időből következő esetleges gesz-
tusokra, hadarásokra, pöszézésekre, gör-
csösen, idegeskedve megoldott rutin-
szerepelgetésekre.

Töprenghet heteket egy fiatal művész
valamely figura belső alkatán, küzdhet egy
rossz válltartás ellen vagy sablon-vigyorok
és elhangzott szavaktól független
rutinmozdulatok ellen? Gyakorolhat
hosszabb időn át egy nemesebb veretű
szöveg pontos és szép kiejtésű el-
mondásáért?

Van-e ideje megtalálni azt - az esetleg
idősebb kollégák megrögzött sablon-
gesztusaitól eltérő - nem szokvány tartást,
mellyel színészi eszköztárát
gazdagíthatja?

Módjában áll olyan darabokban részt
venni, olyan szerepeket játszani, melyek,
ha csak halványan is, de alkalmat adnak a
fentemlített „cselekvő kapcsolatra"?

A pódiumművészet gyakorlása, a sza-
porodó előadóestek vajon hány esetben a
fiatal színész egyéni kísérletezései, és
hány alkalommal csupán a nem kielégítő
munka pótlékai?

Milyen mértékben kaphat anyagi és
erkölcsi támogatást egy olyan stúdió-
együttes, mely más szocialista államok
mintájára (pl. Lengyelország vagy
Csehszlovákia) izgalmas, a szokványtól
eltérő, intellektuális élményt produkál
előadásaiban? Ha alkalomadtán létre-jött
egy-egy ilyen produkció, következhetnek-
e mások, vagy csak a szerencsés
körülmények egyszer-kétszer megismét-
lődő összjátékának köszönhető-e?

Ha nem áll módjukban a fiatal mű-
vészeknek - akik rendszerint nem tagjai a
Színházművészeti Szövetségnek, de még
az adott színházak művészeti tanácsának
sem - egyetlen segítő szándékú
megjegyzéssel sem bírálni az adott
színház műsortervét, az évad munkáját,
mert ezt írja elő a színházi rendtartás,
mert idősebb kollégáik (érdemes mű-
vészek is!) a rutinmunkák sorát végzik -
már fásultan és különösebb zúgolódás
nélkül -, akkor mi módon segíthetik vagy
változtathatják meg a jelenlegi,
üzemenként dolgozó vidéki színházakat?
(Teljesen mindegy, hogy például Jan Kott
Shakespeare-értelmezésére vagy
Grotowski laboratórium-színházára gon-
dolok. Egy vidéki társulatban jelenleg alig
valósítható meg akár az egyik, akár a
másik.)

De ha nem is bonyolódunk korunknak
mondani akaró színházi erőfeszítésekbe,
csak saját operett- és egyéb jelmezbe öl-
töztetett előadásaink szervezésénél ma-
radunk, vajon ott nem találunk szitko-
zódásra és kínos nevetésre ingerlő gáta-
kat? Egy-egy bemutató előtt néhány
nappal tervteljesítés céljából, főpróbák
helyett tájelőadásokat kell tartanunk; vagy
egy-egy darab műsorra tűzésénél szinte
egyedülálló szempont az igénylők
kívánsága. Végső soron egy színházi elő-
adás árucikk, ez nem kétséges. De a mi-
nőségi áru bizonyult mindig a legjobb
üzletnek.

Vajon mindez nem eredményezi-e, hogy
jó néhány fiatal magánélete, gon-
dolkozásmódja és a végzett munkája közti
szakadék - bármennyire is igyekeznek
megoldani a hivatásszeretet diktálta
erőpróbákat - egyre kínosabb méreteket
ölt?

Vajon az időbeni és tehetség szerinti
kiválasztódás rossz gyakorlata (Békés
András említi ezt a SZÍNHÁZ augusztusi
számában) nem eredményezi-e szín-házi
életünk általános „elöregedését"?

Vajon meddig köteles várni egy fiatal
színész a filmgyár vagy a televízió
statisztái mellett, meddig kénytelen né-
hány mondatos szerepmegaláztatásokat
eltűrni, mikor az amatőrök szinte játszi
könnyedséggel vesznek részt abban a
művészeti munkában, mely erkölcsileg és
anyagilag talán mégis azokat illetné, akik
ezt tanulták?

Vajon nem érzékelhető, hogy egy tu-
dományos vita a televízióban már lassan
érdekfeszítőbb, mint egy vidéki (vagy
fővárosi) színházi előadás? Ez esetleg a
bérletet váltók és az előadáson meg nem
jelenők létszámának különbségéből is
kitűnik.

Az eddig kialakult magatartásformák
sablonjaival a huszadik század második
felében - közelgő utolsó negyedében -
nem lehet semmire sem jutni. Tár-
sadalmunk alapvető problémái talán már
nem annyira anyagi természetűek - a
megélhetéshez feltétlen szükséges
anyagiakra gondolok - inkább az emberek
egymás közti új szellemű kapcsolatait
jelentik. Ezeket az új szellemű
kapcsolatokat köteles befolyásolni minden
művész, hiszen a legegyszerűbben
gondolkodó ember döntéseit is meghatá-
rozhatja elvi tájékozottsága, humanista
műveltsége.

Nem elengedhetetlenül szükséges-e a
vidéken élők és egyre több szabad idővel
rendelkezők szellemi életét befolyásolni
egy-egy olyan színházi előadással, mely -
ha nyomaiban is -, de össze-függéseket
mutat egy jelenlegi politikai esemény, egy
tudományos felfedezés között? Hogy ez
nem egyedül a fiatalok privilégiuma, ez
természetes, de a gondolkodás huszadik
századi „művészeténél" rájuk kell
elsősorban számítani.

A „kötéltáncosok" így vagy úgy, csak
egyre képesek: a saját „kötéltáncukra".
Csakhogy a köteleken mászkálók dolgát is
lehet könnyíteni és akadályozni. Egészen a
földre zuhanásig.


