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Az ifjúság édes madara
„Nekünk, Szentatyám, nagy erőt ad,
hogy nem tudjuk pontosan, mit
akarunk. A szándékok mély
bizonytalanságából bámulatos manőverezési szabadság születik."

(Anouilh: Becket, avagy az Isten
becsülete)
Az utóbbi években természetes megifjodási folyamat zajlott a színházi életben. A színházvezetői posztokon történt
változásokat nem annyira szervezeti
megfontolások és elvi szempontok hozták
létre, mint inkább az a kényszerítő tény,
hogy a hetvenes évek elejére a magyar
színházvezetői gárda létszáma kevésnek
bizonyult, s némely pozíciót - tetszett,
nem tetszett csak fiatalokkal lehetett
betölteni.
Miért okoztak mégis akkora megrázkódtatásokat a szellemi közéletben
ezek a szükségszerű változások
Mert a nagy nehezen megindult generációs áramlás (melynek mindig folyamatosnak és sohasem kampányszerűnek
kellene lennie) korábban természetellenesen megrekedt, a soros nemzedékek
felzárkózása nem ment végbe a maga
helyén és idejében.
Azok, akik az ötvenes évek második
felében néhány esztendő leforgása alatt a
hazai színházi élet vezető pozícióiba
kerültek, méltó történelmi székfoglalásuknak tekintették kinevezésüket, olyan
esedékes és indokolt őrségváltásnak,
amely „helyretolta a kizökkent időt",
megérdemelt jogaiba ültetve egy tiszta
lappal induló nemzedéket. És valóban:
következett majd egy évtizednyi fellendülés - mondjuk a hatvanas évek közepéig
; ebben az időben születtek például a
Madách Színház ma már szinte legendás
előadásai, ekkor volt izgalmas műhely a
Thália, friss szemléletű a Nemzeti, a
József Attila Színház is akkor élte legjobb
periódusát, és a megbíz-ható Vígszínház
mellett feltétlenül meg-említendő a sajnos
kérészéletű, de né-hány igen fontos
előadást létrehozó Petőfi Színház.
Csakhogy: az akkori színházvezetők
köre meglehetősen szűk volt; lényegé-ben
a fővárosi nagyszínházak (anya-színház
kamara) jelentették a színházi életet. A
vidéki főrendezői, rendezői, igazgatói kar
pedig lassan kiöregedett. Előre látható
volt, hogy néhány éven belül majd az
egész országban szakember-

hiány mutatkozik. Ha másért nem, már
csak ezért is mihamarabb gondoskodni
kellett volna az utánpótlásról, nyilvánvalóan a főiskolai osztályok határozott,
azaz átgondolt prognosztikai szempontoknak megfelelő szaporításával. Mertmég a színésznevelés is rövidlátó elképzelés szerint folyt: a szakmának ez a legfontosabb része is vékonyan csörgedezve
kapta a frissítést, miközben látni-való
volt, hogy a televízió, a rádió, a filmgyár
és a szinkron igényei nőttön-nőnek A
helyzetet azonban - úgy tűnik - senki nem
mérte fel igazán, vár-ható, késői
következményeivel együtt. Igy azután az
ország színházaiból vagy másfél évtizeden
át hiányoztak az egy-más nyomába lépő
generációk.
Ilyen körülmények között szó sem lehetett egészséges „pályaalkalmassági"
kiválasztódásról. Ahol pedig a kereslet
huzamosan nagyobb a kínálatnál, ott a
legrosszabb minőség is eladható. Nyilvánvaló, hogy ez a hiánygazdálkodás nem
valami átgondolt „terv" egyében alakult
ki. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy az
illetékesek vagy nem rendelkeztek a
koncepcionális előrelátás képességével,
vagy nem alkalmazták azt a gyakorlatban.
A színházi vezetőket például - akikről
mégsem hihető, hogy ne vették volna
észre, mennyire hiányoztak mellőlük a
fiatalok - a saját helyzetükből adódó
belharcok kötöttek le.
A színházakban ugyanis ekkortájt kettős
vezetés volt; főrendezők és igazgatók
„konzulátusa" irányított. Az el-érendő egyébként helyes - közvetlen cél az igazgatói-főrendezői posztok
összevonása lett. (Helyesnek azért nevezhető, mert az adott személyi párosításokban messze nem azonos képességű
szakemberek kerültek össze.) Ez a manőver a hetvenes évek elejére rendben le
is zajlott, s tovább szilárdultak a fő-város most már csakugyan egy-egy kéz-ben
tartott teátrumbirodalmai. S eb-ben az
időben már a színházi élet vala-mennyi
intézménye, szervezete, fóruma élén
egyazon maroknyi csapat állt.
A túlzott centralizálás pedig bármelyik
szakmában azonos következmények-kel
jár. Vagyis: kizárólagossá lesz egyet-len
ízlésvilág, a belülről érkező kritika mind
lehetetlenebbé válik, a külső bírálók
látóköre pedig beszűkül, illetve képviselői kisebb-nagyobb mértékben különféle klikkérdekek kiszolgálói lesznek.
Az is törvényszerű, hogy az adott
szakma fiatalsága előbb-utóbb nyugtalankodni kezd, hallatni akarja a saját hang-

ját, és lehetőséget igényel esztétikai oppozíciójának gyakorlati kifejezésére.
Ebben az összefüggésben érthető meg,
hogy a hatvanas évek végén sokak szerint
oly hirtelen fellendülő avantgarde-amatőr
színházi mozgalom, mint jelenség, nem
választható külön a hivatásos színház
fejlődési
rendellenességeitől.
A
fiataloknak az a hulláma, amelyet a
főiskolától sokáig szisztematikusan távol
tartottak - tehát akkor sem vállalhatta a
profikereteket, ha akarta -, kénytelen volt
más teret keresni magának. Ezt pedig
egyedül az amatőrmozgalom kínálta fel.
Ám figyelemre méltó, hogy a mégoly
ellenkező vélekedésekkel szemben - nem
valami szűk körű, belterjes fészkelődés
volt ez; meglehetős közönségbázisra épült.
S éppenhogy egy fiatal közönség
részvételére. Azoké-ra, akik akkor már jó
ideje nem jártak a hivatásos színházba.
Szakmai körökben köztudott (erről
készültek felmérések), hogy az egyre
„stabilabb" magyar szín-házak nézőtábora
is mind zártabb lett. Ez nemcsak a
közönség foglalkozási rétegzettségében
nyilvánult meg, hanem elsősorban
körosztályi összetételében. A tizenhatharmincöt év közötti generációk szinte
kikoptak a nézőterekről.
Viszont éppenhogy ők adták az ama-tőr
színházak táborát. S ezt a valóban spontán
folyamatot már nem lehetett nem
észrevenni. Annál kevésbé, mert-az
amatőr színházaknak nem csupán formai
újdonságaik miatt akadtak szimpatizánsai.
A tartalmi okok legalább ilyen fontosak
voltak. Szemben a hivatásos színházzal,
amely ebben az időben mind-inkább
befelé fordul, s elzárkózik a társadalmi
kérdések elől, a ,,nyitott" ama-tőröket
elsősorban
azok
érdeklik.
Megkockáztathatjuk, hogy az esztétikai értékteremtés másodlagos szerepet játszott a
tartalmi törekvésekhez képest. Hiszen
amit a hazai amatőr színházak a
formanyelvben létrehoztak, az legjobb
esetben is szinkronba került a hasonló
világszínházi törekvésekkel. (Persze, ez a
szinkronitás korántsem lebecsülendő, ha
meggondoljuk, hogy a hivatásos magyar
színháznak addigi története során sohasem
sikerült megvalósítania.)
Az amatőr köntösben jelentkező, de a
lényeget tekintve magában a színházművészetben erjedő megújhodni akarás
még vékony szálakkal sem kötődött a
hivatásosokhoz, tőlük semmiféle támogatást nem kapott; viszont meg-megújuló
támadásaikat állnia kellett. Ugyanakkor a
hazai, korlátozó gazdasági-szer-

vezeti feltételek, egzisztenciális lehetőségek - illetve azok hiánya - miatt ennek
az amatőrizmusnak nem volt mű-vészi
perspektívája. Huzamosabb időn át
egyetlen társulat sem tudta tartani leg-jobb
produkciói színvonalát. (Igaz: az amatőr
színházi aranykor nem sokkal később
világszerte lezárult - de abban nem
játszottak
szerepet
adminisztratív
intézkedések.) Ennek okai külön tanulmányt kívánnának, elégedjünk meg ezúttal
a végeredmény regisztrálásával: az amatőr
színházak reménytelenségétől elcsüggedt,
kiábrándított fiatalok előtt egyetlen út állt:
valami módon mégis-csak bejutni a profik
közé, és kísérletet tenni a színházi élet
belülről történő megváltására.
Elmondhatjuk, hogy ez az átépülés,
legalább ami a személyeket illeti, ilyenolyan csatornákon keresztül végre is sikerült. Kérdés persze, miként lehetséges,
hogy azok a hivatásos várvédők, akik
korábban oly hatékonyan tartóztattak fel
minden újhullámot, egyszer csak elvonultak a sáncokról?
Több okot kell figyelembe venni. Egyfelől tény, hogy végre a hivatásos színházon belül is feltűnt egy kis csoport
immár számottevő fiatal. Azok, akik a
hatvanas évek közepén kerültek a főiskola
rendezői szakára, és az évtizedfordulón
kezdtek színházat csinálni. Tegyük hozzá,
ahhoz képest, hogy mekkora hatást
gyakoroltak a magyar színházi életre,
meglepően kevesen voltak. Vidékre
kerültek, mert ott kellett betölteni az üres
státusokat. S ez lett a szerencséjük.
Önállóan
dolgozhattak.
Hamarosan
színházvezetők lettek, és egy más-fajta
színészetikát, színházeszményt próbáltak
elfogadtatni. Ez a színház ugyan távol állt
az amatőrök formai próbálkozásaitól, a két
szemlélet mégis meglehetősen közel került
egymáshoz. Igy a hivatásos színháznak ez
a vidéki szárnya mentőövet dobhatott jó
néhány
amatőr-nek,
amennyiben
különböző szerződéseket ajánlott fel
számukra.
Másokat a főiskola engedett át kapuin.
Hogy miért? Ennek is elsősorban kényszerítő statisztikai okai voltak. Rohamosan
csökkent ugyanis a főiskolára jelentkezők
száma. A színészet és a rendezés megszűnt
„divatszakma" lenni, s a főiskolának
meglepetéssel kellett tudomásul vennie,
hogy a felvételizők száma évről évre apad,
miközben a színész- és rendezőhiány
országszerte mind ijesztőbb. (Ma a
színpad, a film, a tévé, a rá-dió, a szinkron
és a különféle haknimű-

sorok között szaladgál az egyezer hivatásosnak nyilvánított magyar színész. A
színház pedig csupán mellékkereseti lehetőségük - főként a fővárosiaknak -, az a
hely, ahol a legkevesebb időt töltik, de
mindenképp a legkevesebb energiát
áldozzák. A színészegyeztetés a fogalom
eredeti értelmében rég megszűnt: az
irodák azt egyeztetik, aki éppen ráér, s
nem azt, akit a rendező felkér. Míg a
vidéki színházak felfutásának egyik döntő
tényezője épp az volt, hogy színészeik,
távol a fővárosi piactól, majd egész
napjukat a színházban töltötték; képesek
és hajlandók voltak a műhely-munkára.
A főiskola tehát végül is kénytelen volt
teljesíteni feladatát, utánpótlást nevelni,
mégpedig azokból, akik jelentkeznek, s
akikben felfedezhető az adottság és a
tehetség. Így az amatőr együttesek tagjai
szép számban nyertek felvételt különböző
szakokra.
Ezt a nagy sokára meginduló természetes áramlást azonban nemcsak a szükség segítette elő - értve ezen a „felvevőpiac" növekvő igényeit -, hanem az immár
társadalmi jellegű feszültség levezetésének sürgető parancsa is. Mert gondoljuk meg: az amatőrmozgalomban felgyülemlett energiák saját közönséget,
saját ízlésvilágot szültek, szervesen beépültek az úgynevezett ifjúsági rétegkultúrába - miközben minden erőfeszítés
ellenére sem szerveződhettek szín-házzá.
Adott volt tehát a művészetből ki nem
zárható, le nem tagadható tehetségek csapata, akik a hivatásosságból kirekesztve,
illetve arról önként lemondva, létre-hoztak
bizonyos színházi értékeket, de még a
maguk teremtette keretek között sem
válhattak alkotóvá. S mivel ezeket a
kereteket tágítani, módosítani, újragondolni az illetékesek nem akarták szóba sem jöhetett például, hogy a Szegedi Egyetemi Színpad sikerei csúcsán
önálló műhelyként elismertessék -, legalább meg kellett nyitni a levezető zsilipeket a főiskola, illetve a hivatásos
színház felé.
Az amatőrmozgalom élcsapatát (nevezhetjük-e avantgarde-nak?) ily módonleszerelve, majd integrálva az „egy és
oszthatatlan" magyar színházkultúrába,
bizonyítást nyert, hogy a hazai színházi
viszonyok között nincs másik út. Amatőrszínjátszásunk tehát mind érdektelenebbé lett - bár ez a tény természetesen
nem zárja ki a mozgalom továbbra is
dicséretes önművelő szerepét.

Mármost: megfelelő-e az egysávú pálya
a fiatalok számára, vagyis egészséges-e,
hogy a színházi élet önnön megújulásának, a kísérleteknek is csak
ugyanazon szerkezeten belül adhatna
helyet, mint a konvencionális, üzemszerű
működésnek?
A
színházművészet
fejlődését - jobb kifejezéssel: folyamatos
regenerálódását - a jelenlegi színházi
struktúrában legalábbis veszély fenyegeti.
Hiszen még csak valódi stúdiók sem
működnek; azok, amelyeket ezzel az
elnevezéssel és céllal hívtak életre né-hány
évvel ezelőtt, szép lassan elvetéltek, vagy
lényegüket tekintve nem mások, mint
kamaraszínpadok. Nem kísérleti előadást
és színjátékot fogadnak be, hanem kevés
szereplős, „hagyományos" műveket, s
azokat
is
meglehetősen
szolid
válogatásban: századunk immár klaszszikusnak tekinthető egyfelvonásosai
például máig is csak kötetben ismeretesek.
Félő tehát, hogy a „fiatalok színháza"
nemsokára kénytelen-kelletlen ugyan-úgy
elöregszik, mint az elődeiké, mert az
experimentális műhelymunka feltételei ma
semmivel sem jobbak, mint akár húsz
évvel ezelőtt. S ugyancsak kérdés, hogy a
jelenleg
rendelkezésre
álló
színházépületek - amelyek már méreteik
miatt is stabilizálásra kényszerítik a
műsorpolitikát - alkalmasak-e az újabb
színházeszmények
elfogadtatására
a
közönséggel?
Mert ne feledjük, hogy a mindenkori
fiatalok valóban „fiatalos" munkájának
alapfeltétele a saját közönségbázis megteremtése. Azok a rétegek, amelyek telt
házakat biztosítottak kisméretű klubokban,
a hatszáz-ezerszemélyes néző-tereket nem
töltik meg. Az újakra hivatott művészeti
vezetők is kénytelenek „népfrontos"
műsort tervezni, ha nem akarnak látványos
bukásokat.
Ilyen körülmények között is létrejöhetnek persze jó előadások, sőt jó színházak is. A papa színháza ugyanis éppolyan, akár a papa mozija. Az új-hollywoodi iskola a mesterség tökélyével forgat
a békebeli Hollywoodra erősen emlékeztető filmeket, nagyszerű színészekkel és rendezőkkel, de a filmművészet
mégsem az ő stúdióikban újul meg, ők
csak idővel beépítik a filmes köznyelvbe
azokat a megoldásokat, amelyeket az
úgynevezett művészmozi kínlódik ki.
A kérdés tehát az, hogy hol, milyen
feltételek mellett hordhatja ki a mi fiatal
„művészszínházunk" a maga eredményeit?
A filmnél maradva, a Balázs

viIágszínház
Béla Stúdió nélkül aligha nőtt volna fel a
magyar rendezők néhány jelentős nemzedéke. A színház Szabó Istvánjai vajon
hol fogják elkészíteni "etűdjeiket"?
A helyzet azért ellentmondásos, mert a
zárt gátak mellett fel is nyíltak zsilipek. A
fiatal színházművészek az utóbbi néhány
évben hallatlan lehetőségeket kaptak.
Hallatlan - ebben a kifejezésben
remélhetően érződik valami felhang, ami
a rendellenességre utal. Igen, így v a n : az
elnéptelenedő színházakat túlságosan
hirtelen kellett feltölteni, és ez a kérlelhetetlen szívóhatás rendellenes helyzeteket is teremtett. Alig száradt diplomával
vidéki színházak főrendezői posztjait
lehetett elnyerni. S a hirtelen vízbe
dobottak későn vették észre, hogy nem a
tanuszodában tempóznak. Mert rendezni
még csak-csak lehet tapasztalat nélkül, de
színházat
vezetni
nem.
Normális
körülmények között az idős mesterek
mellett folyamatosan felnőnek a perfekt,
mesterségüket kitanult fiatalok Es szép
nyugodtan kiderülhet, ki mit tud. Aztán
jöhetnek a kinevezések. Nem tragédia, ha
valaki mondjuk csak harmincöt éves
korában lesz felelős vagy félszáz színész
munkájáért, ambícióiért.
Mostanában azonban nincs idő a
szakmai „beérésre ". A színházi élet
kapkodó és bizonytalan irányítási gyakorlatának következménye ez, s e kialakult helyzet miatt bizonytalan és kapkodó
az irányítás. Circulus vitiosus. (Ami
természetesen nem szül jó vért a színházi életben, nem javítja a színészek közérzetét, akik amúgy is, mindig is kiszolgáltatottnak tekintik magukat.) A múlt
mulasztásai most bumeráng módjára ütnek vissza.
S még valamit világosan kell látni. A
nemrégiben Pestre plántált vidéki eredményeknek semmi közük az avantgardehoz, másképpen szólva a világszínház
stiláris élvonalának legújabb törekvéseihez. Szigorúan színházesztétíkai alapról
tekintve előadásaikra, azok eszköztára
majdhogynem azonos az előttük járó
korosztályokéval, csakhogy ezek a negyven felé közeledő „fiatalok" mívesen, a
valóság kihívására érzékenyen, társadalmi
őszinteséggel igyekeznek azt alkalmazni.
S ettől a minőségi realizmustól az
esztétikai restauráció veszélye nél-kül
aligha lehet visszalépni. Mi több: ezt a
már öregedő fiatalságot, s kivált az
utánuk jövőket, hiba volna arra kárhoztatni, hogy ők legyenek a mindenkori
sereghajtók, akik legfeljebb csak a mindig
esedékes „felzárkózást" segít-

hetik elő. A magyar színházkultúra egyik
rákfenéje volt már a század első felében
is,
hogy
újdonságnak
sohasem
számíthattak a saját próbálkozások és
eredmények, mert a legjobb esetben is
csak a világszínvonallal való, megkésett
lépéstartással voltunk elfoglalva. S amikor
a hazai irodalommal. kellett és lehetett
volna modern színházat csinál-ni, akkor
erre a feladatra színház és közönsége
ízlésében egyaránt készületlen volt.
A nagy erőfeszítéssel homogenizált,
egységes magyar színházi struktúra lényegében ma sem tesz mást, mint megkísérli tatarozni a konvencionális színházat. Ami kétségkívül nagyon fontos feladat. A konvencionális színháziak lomoly
missziója lehet, valóban betöltheti
közművelődési szerepét, és természetes,
hogy csak jól, és még jobban szabad művelni.
De ha a fiatalokról beszélünk, akkor
végül is kimondhatjuk: nekik arra van
szükségük, hogy csakugyan fiatalok lehessenek. Hogy ne kelljen provinciálissá
merevedniök puszta önvédelemből. Hogy
próbálkozhassanak és megbukhassa nak.
Olyan közszellemre és struktúrára van
szükségünk, amely nem kényszeríti kétes
hírű oppozícióba mindazokat, akik
másként képzelik el a színházat, mint az
előttük járók.

KOLTAI TAMÁS

Rokonlelkek
Finn színházakban

Finnország messze van.
Ez a kijelentés ellentmond a tények-nek,
mégis igaz, ha a színházról beszélünk.
Más dolog ápolni a (nyelv)rokonságot,
fölcsillanó szemmel beszélni barátságról,
népeink
egymás
iránti
kitüntetett
figyelméről,
vendégszeretetéről,
vonzódásáról,- és ugyanakkor megmaradni az ezer tó országa, a legendás finn
tisztaság vagy a hideg észak közhelyeinél.
A finn építészetet, a tájba illesztett
városok természettel harmonizáló struktúráját már megtanultuk tisztelni. A finn
színházat még nem.
Ideje, hogy ezt is megtanuljuk.
Finnországi tanulmányutam megkezdése előtt nem sokkal érkeztem haza az
Egyesült Államokból. Csakhogy ami-kor
Amerikába készültem - nem éppen
színházi tanulmányútra --, pontosan tudtam, hogy (például New Yorkban) m i t és
h o l érdemes keresni a színházban. Finnország előtt pedig jószerivel alapfogalmakkal kellett megismerkednem, ha nem
akartam teljesen készületlenül érkezni.
E sz ám unk sze rz ői
New Yorkban alkalmam volt csalódni
az
avantgarde ügyeletes pápájának kiBÁNYA I GÁBOR újságíró B U D A I
kiáltott rendezőben, Richard Foremanban
K A TAL IN újságíró
CZÉRE BÉLA a Petöfi Irodalmi
és a Broadway éppen soros musiMúzeum
calsikerében, az Álomlányokban. E g y
főmunkatársa
hónappal később pedig „fölfedeztem" a
D ÉV ÉNYI RÓB ER T a Népművelési é s
finn színházat.
Propaganda Iroda munkatársa
Elindulásom előtt semmit sem tudtam
FO R RAY KA TAL IN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa FÖLD ES
olyan rendezőkről, mint Ralf Langbacka,
ANNA újságíró,
Kalle Holmberg, Jouko Turkka, Kaisa
a Nők Lapja rovatvezetője GEROLD
Korhonen, Jotaarkka Pennanen ... Kétheti
LÁSZLÓ újságíró,
az Újvidéki Magyar Szó munkatársa
finnországi
tartózkodásom
után
GYÖ RGY P ÉTER az ELTE Esztétika
megtanultam
tisztelni,
sőt
csodálni
és
egy
Tanszékének tanársegédje I SZL AI
kicsit irigyelni is őket. Nemcsak a
ZO L TÁN újságíró,
az Élet és Irodalom munkatársa
tehetségükért.
Elhivatottságukért
és
K OL TA I TAMÁS újságíró,
küzdőképességükért
is.
a SZÍNHÁZ munkatársa M ÉS ZÁ ROS
Amikor visszaérkezésem másnapján
TAMÁ S újságíró,
a Magyar Hírlap rovatvezető-helyettese Budapesten két s v é d színházi szakemberPÓ R ANNA irodalomtörténész RAD ICS
rel hozott össze a véletlen, és friss lelkeV IK TÓ RIA újságíró,
az Újvidéki Új Symposion munkatársa sedéssel dicsérni kezdtem előttük a finn
R ÓNA KA TA LIN újságíró,
színházat, egyikük a világ legtermészea Film- Színház-Muzsika munkatársa
tesebb hangján vágott közbe: „Persze,
SOMLYAI JÁNOS a Munkásmozgalmi
Múzeum könyvtárosa S ZÁN TO P ÉTER hiszen nagyszerű " rendezőik vannak. Bár
nekünk volnának. Egyáltalán nem látszott
újságíró,
a Népszava munkatársa VA SS Z SU ZSA meglepettnek.
egyetemi hallgató
Két hét alatt azt is megtanultam Finn-

