
színház és közönség
környezetbe kerüljön, és ezáltal sokolda-
lúbb, érettebb színészegyéniséggé váljék.

A korszerű színházi törekvések meg-
kívánják, hogy egy-egy szerepet az arra
legalkalmasabb művész játsszon el. Kü-
lönösen a fiatal közönség (a jövő felnőtt
színházi közönsége) igényes és kritikus
ezen a téren. Csak utalni szeretnék itt az
Országos Piackutató Intézet 1972-ben
végzett reprezentatív felmérésére, mely-
nek tanúsága szerint a 2 1 -2 6 év közötti
fiatalság a leggyakoribb színházlátogató
 csupán 5 százalékuk nem jár sohasem
színházba.

Helyesen gazdálkodunk-e színészeink-
kel ? Avar István is említi, hogy körülötte
a színházban igen sokan nem jutnak
feladathoz, holott legalább a bukás lehe-
tőségétől nem szabadna megfosztani őket.
Egy központilag szervezett Színész-
közvetítő Iroda felhívhatná a figyelmet
 akár csak ajánló jelleggel - kevéssé
ismert művészekre is, akiket esetleg
művészeti intézményeink igen hasznosan
tudnának foglalkoztatni. Állandó prob-
lémaként vetődik fel, hogy kevés a színész
Magyarországon. Pedig van színész. Csak
ésszerű foglalkoztatásukat kell megoldani.

Nem kétséges, hogy a színház leglénye-
gesebb eleme: a színész. Végigkísértük
munkaviszonyuk sajátosságait, főként a
munkához való jog alapelvének érvé-
nyesülését. Mindettől függetlenül Mejer-
holdnak igaza van, amikor így vélekedik
„Nem szeretem, ha azt mondják: a
színházban dolgozom. Az ember a vete-
ményeskertben dolgozik - színházban
szolgál."

RÉVY ESZTER

Tanyaszínház '76

Az utóbbi évtizedben rendszerint őszintén
csodálkozunk, ha a sajtó, a rádió vagy a
televízió arról ad hírt, hogy egy-egy
kisebb településre bevezették a villanyt.
Ezt a problémát a köztudat régen
véglegesen megoldottnak tekintette. Kul-
turális téren ugyanez a közhiedelem a
vidék színházi ellátottságával kapcsolat-
ban is. Ugyan mért érdekes, ha egy fiatal
színészekből álló társulat kis falvakba,
tanyai településcsoportokra megy játsza-
ni? Hiszen köztudomású, hogy az Álla-mi
Déryné Színház immár több mint 25 éve
járja színházi előadásaival az országot.
Emellett minden vidéki színház jelentős
számú tájelőadást bonyolít le kijelölt
körzetében; sőt: a budapesti színházak
közül - élen a Huszonötödik Színházzal -
több is tart rendszeresen vidéki
előadásokat. Végül pedig ott a rádió, de
különösen a televízió, egyre sűrűbb és
nívósabbá váló színházi köz-vetítéseivel.
Rádió- és televíziókészülék pedig ma már
a legeldugottabb településeken - már
ahová a villanyt is bevezették - szép
számmal van.

Csakhogy nem szabad elfelejtkeznünk
arról, hogy a színház, az élő előadások
nyújtotta élmény a kommunikációs e sz-
közök jelen fejlettségi szintje mellett is
különleges, egyelőre semmi mással be
nem helyettesíthető hatóerő.

Színházi viták szerencsére nem csupán
újságok, folyóiratok hasábjain dúlnak.
Igen sokat - bár kevésbé zajosan és
látványosan -- vitatkoznak a színjátszás, a
színház jelen és jövő feladatairól, sor-sáról
azok is, akik az egyes előadások során
saját bőrükön tapasztalnak: a színészek. E
viták lényege két alapkérdés köré
csoportosítható: 1. hol és milyen
módszerekkel játszunk, 2. kinek? Vagy-is:
a közönségtől mesterségesen elzárt térben,
a hagyományossá vált dobozszín-házban
vagy körszínházban; és hogy a
tájelőadások alkalmával tulajdonképpen
kinek játsszunk elsősorban? A színhá-
zakba, művelődési házakba, egybegyültek-
nek, vagy a szabadterek, piacok, búcsúk,
főterek spontán, esetleg színházban sosem
járt közönségének?

Tavaly nyáron hat fiatal színész és egy

zenész elhatározta, hogy az ország olyan
apró, eldugott településeire is elviszi az
élő színházi előadás élményét, ahol erre
még nem került sor, elsősorban nyilván
technikai okokból. Ugyanis egy-egy
színházi produkció utaztatása, a díszlet-
állítás problémái csak bizonyos előírá-
soknak megfelelő színházszerű helyisé-
gekben oldhatók meg. A hat fiatal színész
- Albert Éva, Balogh Judit, Tornyay
Magda, Eszes Sándor, Galkó Balázs és
Szendrő Iván - rövid, túlnyomó-részt
verses középkori farce-okat vitt színre.
Ezek részint a paraszti élet egyes
mozzanatainak feldolgozásai, részint
mulatságos, komikus történetek voltak. És
miután tavaly még nem szervezték meg
rendszeresen előre előadásaikat, ahogy
elértek egy-egy előadás kiszemelt
színhelyére, kezdés előtt néhány órával
végigjárták a falut műsorukat ajánlva. A
toborzás az esetek többségében sikerrel
járt, és rendszerint szép számú közönség
gyűlt össze.

Az első év tapasztalatainak összegzése
után idén nyáron a társulat kétfelé vált. Az
egyik csoport Veszprém megyében lépett
fel; eltérve a tavalyi „hagyománytól", idén
nem kisebb történeteket, hanem
összefüggő darabot vittek színre, de a
toborzás szokását megtartották. A másik
csoport Bács-Kiskun megyét járta a
nyáron, a Megyei Művelődési Központ
jelentős anyagi támogatásával. Ok tovább
kísérleteztek idén az eredeti
elképzeléseknek megfelelő rövid, verses
komédiákkal. Tizenkét napos turnéjuk ra
őket - Albert Évát, Balogh Juditot,
Tornyay Magdát, Csernák Árpádot,
Györgyfalvay Pétert, Szendrő Ivánt és a
fiatal énekes-gitáros Grigorisz Papa-
dimitriut - kísértem el.

Műsorukon hat rövid darab szerepelt,
melyek közül esténként a közönség han-
gulata, reagálásai szerinti összeállításban
hármat-négyet játszottak el. A hat farce
közül: A rak és a béna, az Asszonyok, ma-
kacssága, Az üst fo ldozó és a Szegény Jani
ismeretlen francia szerzők, A csodapirula
és A vándorkomédiás Szendrő Iván művei.
Közülük mind a gondolat- és a
szituációteremtés egysége, mind fordu-
latosság és szellemesség tekintetében A
vándorkomédiás, valamint a Szegény Jani
emelkedett ki. Érdekességük és egy estén
játszva különös erényük, hogy míg az első
alapjaiban színészcentrikus, hatása
mindenekelőtt a színész-páros pontos
összjátékában és rugalmas rögtönzési
képességeiben rejlik, az utóbbi valódi
„társulati" komédia, de alap-



Jelenet a Tanyaszínház előadásából (Gábor felvétele)

jaiban a szöveg humorára, váratlan és
mulatságos furdulataira épül. Bármelyiket
nézzük is az előadott hat mű közül,
összeválogatásuk irodalmi anyagukat te-
kintve nagyszerű színpadi érzékről tesz
tanúságot.

És itt elérkeztünk a kérdés tulajdon-
képpeni magvához: milyen színpadról is
van szó? „Színpad" értelemben - ahogy
ehhez hozzászoktunk - semmilyenről.
Néhány deszkáról beszélhetünk csupán,
jelzett dobogóról, durva zsákvászon
háttérről. Semmi nem választja el egy-
mástól színészt és közönségét, a dobogó
csak alkalmi játéktér, az események jó
része a közönség között játszódik. Viszont
a közönség sem olyan, mint általában a
„színházi", hanem az esetek zömében nem
csupán tetszést vagy nem-tetszést
nyilvánít, hanem beleszól az események
menetébe. Ettől aztán pillanatok alatt
kialakul a kölcsönhatás: a színészek
azonnal és élénken - a darab stílusából
nem kiesve - reagálnak a közbe-vetett
megjegyzésekre, véleményekre úgy, h o g y
a továbbiakban a darab cselekménye
közösen alakul tovább.

Íme egy példa: A csodapirula című
játékban a próbák folyamán nem sikerült
igazán megoldani a történet végét.
Mindenki érezte, hogy valami nincs
rendjén, nem szerencsés, ha a csaló bün-
tetés nélkül, jól sikerült szerelmi légy-ott
után tömött bukszával, diadalmasan

távozik a tett színhelyéről. De miután
senkinek nem volt akkor a befejezésre
jobb ötlete, így játszották. Egészen addig,
míg Szankon a közönségnek a két szí-
nésszel - Szendrő Ivánnal és Csernák
Árpáddal együtt, akik azonnal, versben
rögtönözték a közönség „instrukcióinak"

megfelelő szövegeket - sikerült
közmegelégedésre megtalálnia a méltó,
„igazságos" befejezést.

A közönséget tehát, mint kiderült, nem
csupán mulattatni lehet manapság sem,
hanem úgy belevonni a játékba is, hogy
minden különösebb feszélyezettség
nélkül, önként beleszóljon, sőt helyen-
ként bele is avatkozzék. De azt se felejt-
sük el, hogy nem szervezett, hanem való-
ban spontán közönségről van szó, amelyik
piaci tevékenysége vagy búcsúbeli
mulatozása közben csak azt hajlandó
megnézni, ami érdekli, és valóban leköti a
figyelmét.

A figyelem felkeltés titka ilyen típusú
színjátszás esetén még a szöveg humorá-
nak tudatosulása előtt, a színészi játékban
rejlik. Éspedig nem annyira harsány-
ságában, mozgékonyságában - bár ez is
fontos tényező -, hanem abban az igen
finom fokozatosságban, ahogy a
külsőségek segítségével megragadott fi-
gyelmet észrevétlenül áttereli a színészi
játék, a szavak, a szituációk, a nyelvi
ötletek humorának élvezete felé. Különös
színészi problémákat vet fel ez a mű-

faj. Ma már ha a középkori vásárok ko-
médiáira vagy komédiásaira gondolunk,
általában harsányságukat, színes eleven-
ségüket, zajos-bohóckodó hangulatfes-
tésüket idézzük fel elsősorban. Rendkívül
nehéz feladat jó érzékkel rátalálni arra a
módra, hogy a vaskos humor, a figurák
egyéni arculata, a vérbő komédiás-szellem
és a közönség reagálásaira való azonnali
és szellemes, stílusos rögtönzési készség
egyaránt érvényesüljön.

A Bács-Kiskun megyei társulat a prob-
lémák nagyobb részét sikerrel oldotta
meg, de természetesen nem mindet. Az,
hogy rátaláltak egy „új-középkori"
műfajra, a spontán, aktív kapcsolatra a
közönséggel, és változatlanul tovább
keresik a műfaj további lehetőségeit, eleve
elismerésre méltó törekvés. Hogy a
színészi kifejezőeszközöknek az utóbbi
időkben kissé leszűkült tárházát új voná-
sok sorozatával gazdagítják, éspedig
mindezt elsősorban a közönség igényeire
összpontosítva - de nem azt ízlésbeli
engedmények árán is kiszolgálva -,
komoly eredmény. Igaz, az egyes darabok
előadásának színvonala még nem
kellőképpen kiegyenlített, a társulat egyes
tagjaiban nem érett még meg egyformán
az újonnan kialakított egységes játékstílus.
Igy előfordul, hogy az egyes darabokon
belül helyenként stílustörés mutatkozik.
De egészében világos körvonalai láthatók
a közös elképzelésnek, mely



színháztörténet
a minél intenzívebb közönség-színész
kapcsolat elmélyítésére törekszik.

Mindenesetre a társulat tagjai közül
vannak, akik olyan természetességgel
mozognak ebben a szokatlan műfajban,
mintha ez semmi különösebb színészi
problémát nem okozna számukra. Albert
Éva vérbeli, fantáziadús, igazi komédiás,
Balogh Judit mind alkatilag, mind
humorában és könnyedségében a Puck-
alakításokat idézi föl. Szendrő Iván
közvetlensége, megnyerő, villámgyors,
szinte mindig verses rögtönzései szín-
vonalasak és szellemesek. Ő reagál leg-
érzékenyebben a közönség minden rez-
dülésére, hangulatváltására; biztonsággal
kezelve történetet-szituációt, merészen
követ és továbbvisz bármilyen ötletet,
közbeszólást. Csernák Árpád szintén
közvetlenségével és rendkívül rugalmas,
kifejező mozgáskultúrájával tűnik ki.

Mindent összevetve, a Tanyaszínház
eddigi működése vitathatatlanul újsze-
rűnek, elgondolkodtatónak bizonyult.
Sikerült felfedezni és kipróbálni egy olyan
életképes színházat, helyesebben színházi
formát, mely szilárd bázisra számíthat a
közönség köreiben. A társulatot
rugalmassága, mozgékonysága, kis
létszáma, szinte minimális kellék- és dísz-
lethasználata kiválóan alkalmassá teszi
arra, hogy eljusson a legkisebb helysé-
gekbe, akár tanyákra is.

A megoldott vagy megoldottnak lát-szó
kérdések is mindig újabbakat szülnek:
most például azt, hogyan tovább?
Nyilvánvaló, hogy a középkori farce-ok
elsősorban arra voltak megfelelőek, hogy
kipróbálhassák velük az általában
szokásostól eltérő színész-közönség kap-
csolat megteremtésének lehetőségét. A
kísérlet eddig bevált: van közönségük,
amely ráadásul a vártnál nagyobb aktivi-
tást mutat. Sikerült rátalálni egy olyan
színjátszó stílusra is, mely az ilyen típusú
színész-közönség kapcsolatnak legjobban
megfelel.

Az igazi próbatétel a következő évadtól
kezdődik: vajon rá tudnak-e találni arra az
irodalmi anyagra, mely bár nem szakad cl
a helyi hagyományoktól, témájában és
tanulságaiban már jellegzetesen és
egyértelműen a ma emberéhez szól?
Nehéz feladat, de véleményem szerint
ezen múlik, hogy érdekes, de
önismételgető próbálkozásról vagy való-
ban komoly színházi kísérletről van-e szó.
Most úgy látszik, az utóbbiról. Várjuk a
következő évadot.

BAJOMI LÁZÁR ENDRE

Az, avant-garde
Hernani-csatája

Nyolcvanéves az Übü király

Noha az 1972-ben megjelent monumen-
tális A színház v i l á g t ö r t é n e t e , melynek

főszerkesztője személyesen is jól ismer-te
az ősbemutatón Übüt alakító Gémier-t,
nem beszél Jarryról (csak mellesleg említi
a nevét kétszer), az 1896. decemberi
főpróba, illetve bemutató roppant
nevezetes eseménye a színháztörténetnek.
Lehet, hogy az akkor huszonhárom éves
szerző csak pukkasztani kívánta
szimbolista pajtásait, és meg akarta
botránkoztatni az Oeuvre Színház enyhén
modoros közönségét, amidőn a színpadra
pergette a pókhasú Firmin Gémier
képében ezt a fenomenális búgócsigát. A
csiga azonban még mindig pörög,
méghozzá hatványozott sebességgel és
intenzitással, mert míg a szerző életében
csak egyszer vitték színre, s mindössze két
előadásban és 1945-ig is csak háromszor
újították fel, a második világháború óta
többször színre került, mégpedig a
legnevesebb rendezők, illetve főszereplők
közreműködésével (Vilar, Barrault,
Wilson), és külföldön is egyre több
országban, egyre többször mutatják be -
olykor a tévé megsokszorozó erejével.

A dráma

A szophoklészi című, shakespeare-i cse-
lekményű és rabelais-i nyelvű diáktréfából
világirodalmi rangra emelt rém-bohózat,
darabossága és göcsörtössége ellenére
valóságos „anyadráma" lett, amely a mai
kommentátorok szerint méhében hordta a
későbbi szürrelista színházat, az Artaud-
féle „kegyetlen" színházat (nem véletlen,
hogy Artaud 1926-ban róla nevezte el
kísérleti műhelyét!) és a későbbi avant-
garde, illetve absztrakt színházat. Martin
Esslin szerint egyre nagyobb befolyással
bír az el-vont színházi törekvésekre,
éspedig azért, mert szokatlan vegyüléke a
tiszta színháznak, a bohóckodásnak, a
nonszensznek és a mítosznak; a jeles
iroda-lomtörténész ezt a növekvő hatást a
történelmi mozzanatban látja: ami 1896-
ban túlzottnak rémlett, az, sajnos, pró-
fétikusan igaznak bizonyult. A megbok-
rosodott és felgyorsult História olyan

bősz Übüket produkált, akikhez képest
Jarry torzonborz figurája kedélyes kis-
miska ...

A századvégi ősbemutató kora sem volt
persze az a boldog békeidő, miről az
emberek utólag oly szívesen álmodoznak.
A kommünt vérbe fojtó, a gépesítés és a
gyarmatosítás lépcsőjén felhágó III.
Köztársaság ugyan már berendezkedett a
belle époque bársonyosan budoáros, kur-
tizános korába, de Boulanger tábornok
korai fasiszta kalandja, a fourmies-i vér-
fürdő, a Panama-botrány, az anarchista
merényletek véres sorozata és a bemutató
előtt két évvel kipattant Dreyfus-ügy elég
erősen rázta-tépázta az 1875-ben
mindössze egy szavazattal győzött Res-
publikát. Ami pedig a szellemi életet illeti,
szinte közhely, hogy a francia irodalom-
és művészettörténetben két szál fut végig,
hol vetélkedve, hol összefonódva: valóság
és álom, realizmus és romantika,
naturalizmus és szimbolizmus. Így volt ez
a XIX. század végi színházi életben is.
Alig tört fel Antoine életmásoló
naturalizmusa, máris megindult a
szépségszomjas ellenerjedés. Verlaine és
Mallarmé „hazugságnak" bélyegezte a
Szabad Színház parlagiságát, szűk és sivár
„életszeleteit". Az ő támogatásukkal
alakult meg Paul Fort Művész Színháza,
majd Lugné-Poe, Mallarmé Condorcet
líceumbeli tanítványa, otthagyta Antoine-
t, akinek segédrendezője volt, és 1893-ban
megalakította a saját színhá-

Jarry (F. Vallaton metszete)


