
ezek a nagy kérdések az én számomra nem lé-
teznek. És erről még csak nem is tehetek .. .

Próbáld hát megérteni, miért hiszel mégis
például Sztanyiszlavszkijban?

Nem mély megfontolások hoztak össze vele.
Leírta a kezdő színész görcseit és kínjait, és én
magamra ismertem: megkönnyebbültem, hogy
nem egyedül vagyok szerencsétlen, hogy beteg-
ségem (p1. hogy nem tudom hova tenni a kezem
meg a lábam) orvosolható (legalábbis Sztanyisz-
lavszkij ezt írja), ettől kezdve az ő mondataival
gondoltam a magam bajára, és ez jó volt. Igy
kezdődött, ennyi volt az egész.

Azt szokták mondani, hogy Sztanyiszlavszkij a
növendékeknek való. De a művészet sorsa az
iskolában dől el. Hogy a játék elemei mit jelen-
tenek nekünk, az döntőbb, mint felfogásunk vagy
elképzeléseink vagy érzelmeink. Egy költő
életének legnagyobb kincse és legnagyobb terhe,
gondolom, a szó. Nekem ma sincs súlyosabb
problémám, mint hogy hova tegyem a kezem meg
a lábam.

Minden színésznek a gátlás a fő problémája. A
színészről szóló minden mondat e köré kell hogy
csoportosuljon. A Sztanyiszlavszkij-rendszernek
is ez a lényege. (Csak innen érthetem a „negyedik
falat" is.)

A cél: a teljes odaadás, felszabadulás. Mindent
meg merjünk csinálni, amit a szituáció súg.
(Minél játékosabbak vagyunk, annál mélyebben
vagyunk. „Akarni " csak a felületen lehet.) Nem
kerülhetjük el a próbatételt, meg kell nyi-
latkoznunk, olyannak, amilyennek magunk se
ismerjük magunkat (utcai tükör a színpad). Nem
tudjuk, mit tudnak meg rólunk mások.

Ez látszólag egyszerűen lelki-kezelés, pszicho-
lógia, élet-probléma.

A nagy feltételezés: a színészetnek mint mes-

terségnek van képessége a felszabadításra. Hogy pl.
a „fizikai cselekvések módszere" egyben vagy
főként a gátlás megszüntetésének „gyógy-módja".

Nincs két hetem a premierig, és még semmi
izgalmat nem éreztem, még semmi erőszakot nem
tettem. Fogalmam sincs, milyen leszek. Titokban
arra számítok, hogy majd ha a közönség beül,
tudni fogom, mi a dolgom.

( A befejező részt következő számunkban közöljük. )

fórum
és disputa

SÁNDOR IVÁN

„A valóság megneveződése"
Hozzászólás a profil-vitához

1.

Kitűnő művészek írásait, nyilatkozatait olva-
som arról, hogy a színházaknak nincs profiljuk.

Amiről a: művészek beszélnek, azért nem lep
meg senkit, mert mindezt évek óta látjuk. Végre
eljutottunk odáig, hogy leírjuk, kimondjuk. Itt
tartunk. Tovább lehet lépni.

Az sem véletlen, hogy most kerül sor mind-
erre. Egész művészeti életünket jellemzi egy okos
folyamat, amelyben a valóság „megneveződik".
Nem tudom kitől hallottam ezt a szót, de
szeretem. Megneveződik, ez más, mint mikor
ilyeneket mondunk: „kimondja az igazságot",
„nevén nevezi a dolgokat", „nyílt szavakat hasz-
nál". Más, mint a „meztelen a király"-szerű fel-
kiáltás, a "vessük fel őszintén a kérdést" kezdetű
monológ,. Ezekben mindig érzek valami hi-
valkodást, formalitást, személyes szereplési ked-
vet, ingerült fontoskodást.

Tisztább, megnyugtatóbb és mégis meggátol-
hatatlanabb, vagyis kérlelhetetlenebb az a folya-
mat, amelyet a „valóság megneveződése" jelent.
A szükségszerű továbbhaladás feltételét képezi,
valamiféle történelmi kényszert, egy olyan folya-



matot, amelyben a jelenségek megpillantása és
átformálása együtt megy végbe. Egy magatartást,
amely nem választja szét az eszmecserét és
cselekvést, melyben a „megnevezés" átfolyik a
tettbe.

2.

Világszerte sok művész és együttes esik áldo-
zatul annak, hogy a közönség valami újat vár. A
vitáknak, amelyek a színház jövőjéről dúlnak,
legfontosabb tanulsága az, hogy azok a társulatok
tudnak csak fennmaradni a változások hullámain,
amelyek a gondolat építésének-koncentrációjának
elvét állították munkájuk középpontjába. A
színház művészei számára a gondolatok
megsokszorozása és a vezérlő elvek művészi for-
mákban való érvényesítése felel meg annak az
alkotó létformának, amit napjainkban - mint
egyedül vállalható művészi ideál - cselekvő em-
beri magatartásnak szoktunk nevezni. Nem az
elvont esztétizálásra, a sznob és a szűk társulá-
sokra gondolok. Ezek éppen úgy hanyatlásra
vannak ítélve, mint a popularitás látszatával tet-
szelgő, de irányító eszme nélkül az üres csillo-
gásban fuldokló látványszínházak. Az igazi szín-
ház munkájában mindig egy eszme ölt testet.
Világszerte azok az együttesek aratnak sikereket,
amelyeknél repertoárban, stílusban, a színpadi
effektusok alkalmazásában ez az eszmeiség kife-
jezési formát kap. Az abszurd színház éppen úgy
csődbe jutott, mint a bécsi operett-iskola, ami-kor
nem valamilyen vezérelv, hanem szenzáció, divat
vezette, függetlenül attól, hogy az egyik a
professzorok, a másik a hivatalnokok színháza
akart lenni. Nem az a kérdés - mutatják a példák -,
hogy az intim színháznak vagy a népszín-háznak
van-e jövője. Az egyik ugyanúgy pusztulásra van
ítélve, mint a másik, ha nem valóságos
korkérdések válaszait kereső, egyet akaró
művészek hajthatatlan csoportja hozza létre.

De a közösen gondolkozó, közös művészi el-
vet követő színházi emberek együttműködése
azért is kikerülhetetlen, mert a század harmadik
harmadában olyan mérhetetlen szellemi zajból
kell kiszűrni a teremtéshez elengedhetetlen alkotó
csendet, amelyben a színház puszta léte is
elképzelhetetlen a gondolati összefogást biztosító
szervezeti forma nélkül.

3.
Ehhez a feladathoz a magyar színházi élet szá-

mára egész szocialista intézmény-rendszerünk
egyik legkorszerűtlenebb szervezete áll rendel-
kezésre. Színházaink mai szerkezete két évtizede,
az államosításkor született. A létrejött orga-
nizációnak akkor nagy politikai-művészi-nép

művelési jelentősége volt. Biztosította a polgári
színház Ieváltását. Új hangot, új gondolatokat ho-
zott, új értékeket fedezett fel, új ízlésrendszert,
játékkultúrát honosított meg. És új közönséget
nevelt. A színházak kaput nyitottak a gyárak
munkásai, a forradalmi ifjúság előtt. Az államo-
sított színházak létének szociális jelentősége is
volt. Nemcsak azért, mert olyan olcsó áron szol-
gáltatták a kultúrát, hogy ezzel mindenki számára
elérhető, napi-művelődési intézménnyé vál-
toztatták a színházat; azért is, mert megszüntették
a színészek létbizonytalanságát.

Húsz év alatt vezető-rendezők jöttek és mentek.
De ha egy színházi együttest irányítóinak közös
célja, magatartása, ízlésrendszere alapján
határozunk meg, tagadhatatlan, hogy a szervezet
- melyet annak idején a forradalmi változás
igénye a jövő első lépcsőjeként hozott létre -
lényegében ma is azt a struktúrát őrzi, amely a
húsz évvel ezelőtti igényeknek felelt meg. Az
együttesek vezetői hajdan két alapelv jegyében
szövetkeztek: a polgári színház ízlése, értékrend-
szere, játékfelfogása, közönsége helyén a nép-
hatalom színházának érdekei; a színészi élet-
forma szociális biztonságának megteremtése.
Amennyire elég volt ez húsz éve egy színházve-
zetési magatartás kialakításához, annyira kevés
ma. (A régi organizáció és a mai igények ellen-
tétét az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelmi élet
világából sok érzékletes példa mutatja, de
témánkhoz közelebb áll, ha a filmgyártás húsz
évvel ezelőtti és mai működési formáinak gyö-
keres különbözőségére utalunk.)

Létrejött egy zárt színházi szervezet, melynek -
tudjuk - vannak nagy eredményei és előnyei. De
tagadhatatlan: modelljében nem a közös
gondolatok, művészi célok, együttesen vállalt
magatartások határozzák meg azt, hogy ki hol
végzi alkotómunkáját. Egy-egy társulat tevékeny-
ségében nem a közös művészi elvek fogalmazód-
nak meg, ezért ez a modell arra sem alkalmas,
hogy a színházak tervszerűen keressék íróikat és
az írók a színházakat. A rendező többnyire a
színház kültagjának érzi magát, művészi irányító
szerep helyett amolyan - elnézést a hasonlatért -
„gebines" feladatot tölt be. Hat hétre, a próbák és
a bemutató idejére kap egy társulatot, hogy aztán
rögtön egy egészen másfajta színházvitel-nek
adja át színészeit. A színész számára hallatlan
terhet, feszültséget jelent egyik hónapban egyféle
elvek és stílusideálok, másik hónapban másfélék
szerint próbálni, egyik este „így", a másik este
„úgy" szervezni meg a közönséggel való
kapcsolatteremtést. A körforgásban - mi-közben
az összetartó gondolat és magatartás hiá-



nyában az „üzemeltetés" válik a legfontosabb
céllá - kialakul az évi öt-hat bemutató elkerül-
hetetlen és lélektelen rendszere, hiszen a rende-
zőket és a társulatot függetlenül attól, hogy ennél
kevesebb vagy több jó darabja van a színháznak,
„foglalkoztatni" kell. Megszűnik a különbség
siker és bukás között, mert ennek a struktúrának
velejárója, hogy már akkor megtörténik az új
bemutató előkészítése, amikor még az sem derül
ki, hogy az előző premiert hogy fogadta a közön-
ség. A siker elveszti jelentőségét, mert a sarkában
jár és demoralizálja a következő, talán biztos
kudarcot ígérő előadás; a bukás nem jelent rizi-
kót, hiszen az új bemutatóig biztosítani kell a
kijelölt előadásszámot. A csúcsok és mélypontok
egy átlagszintben egészítődnek ki.

4.
Egy másik struktúrát kell magunk előtt lát-

nunk, amelynek - ha sok részlete talán még
homályban is van - három legfontosabb alkotó-
eleme bizonyosan már ma is meghatározható.

Az elsó': egy-egy színház irányítói (igazgató,
rendező, díszlet- és jelmeztervezők, vezető szí-
nészek) közös ideálokat vállaló művészek, akik-
nek van álláspontjuk arról, hogy a század szellemi
életének viharaiban milyen iránytű szerint
kívánják vezetni társulatuk hajóját; akiknek mű-
sorprogramja, előadása egy magatartást, a világról
alkotott véleményüket fejezi ki; akik nemcsak
bíznak egymás gondolataiban, de összefogásuk
szellemi és erkölcsi alapja az, hogy egymás nél-
kül nem tudják gondolataikat kifejezni; akik vál-
lalják, hogy - akár a költői színház, akár az in-
tellektuálisan intim gondolati színház, akár a
látványos hatáselemekkel dolgozó romantikus
színház hívei - programjuknak, játszási stílusuk-
nak elvek vállalásával teremtenek hitelt; akik az
így kialakított programhoz céltudatosan keresik
szerzőjüket, és ugyanígy a tisztességes művészi
kereslet és kínálat törvényei szerint teremtik meg
közönségüket.

A második: egy-egy együttes magatartásának
kirajzolásában nagy szerepe kell legyen az író-
nak. A színháznak jobban kell merítenie az írói
gondolat és költészet világából. Keresni kell azokat
a partnereket, akik tehetsége, ha a színház
vezetőiben szellemi küzdőtársakra találnak, a
közös gondolat és erkölcs termékeny közegében
kivirul, de akikből a kapkodás, a hitetlenség az
olcsóságot, a rutint csalja elő. Ugyanígy nagy
szerepe kell legyen az együttesek szellemi pro-
filjában a fiatalos alkotókedvnek, a játékosság, a
derű légkörének. Színházaink annyira nélkülözik
ezt, hogy az emlékezetes tizenegy évvel ez-

előtti főiskolai Koldusopera vizsgaelőadás óta alig
találunk rá példát. A belső fiatalság örökös mű-
vészi tulajdonság, az évek számával sohasem
mérhető, mégis, ha a fiatalabb rendezők, írók,
színészek szerepére gondolunk a színház jövőjé-
ben, ne feledkezzünk meg arról, hogy - a példa
kedvéért - a felszabadulás utáni években Major
Tamás és Várkonyi Zoltán harmincöt évesen
kapott irányító szerepet, Básti Lajos harminc,
Gábor Miklós és Bessenyei Ferenc huszonöt,
Darvas Iván pedig alig húsz esztendős múlt. Füst
Milán drámaírói életművének végzetesen késői
elismerése sem követendő példa, különösen
akkor, mikor olyan ellenpéldánk van, mint
Molnár Ferenc, aki huszonöt éves korában már
ünnepelt színpadi szerző volt.

A harmadik: a gondolatok, művészi elvek,
programok versenye a színházak között.

Ma lényegében három együttes határozza meg
az ország színházi életének irányát. Ez a három
együttes (Nemzeti Színház, Madách Sínház,
Vígszínház) hat színházban játszik. Mellettük - a
Thália Színház kivételével - nincs számottevő
együttese színikultúránknak. De csak Buda-
pesten ma tizenhárom olyan épület van, amely a
szellemi-művészi összetartozás alapján társult,
önálló művészi program megvalósítására szövet-
kezett együttesnek adhatna otthont. A színházi
épületeket a koncepciózus üzemeltetés számára
benyújtott programok mérlegelése után lehetne
átadni. Az épületet igénylő művészek így arra
kényszerülnének, hogy - megjelölve programjuk
és műsortervük gondolati vonalát, megnevezve
azokat a rendezőket, vezető színészeket, írókat,
akikkel közös szellemi társulásban kívánják
programjukat valóra váltani - egy közösen vállalt
művészi gondolat körül csoportosuljanak. Az
épület átadójának, a szocialista államnak két
feladata lehetne: elbírálni, megfelelnek-e a
programokban megnyilvánuló eszmék a társa-
dalom progresszív irányvonalának, és ellenőrizni
a pályázók programjának művészi értékét, ko-
molyságát, felelősségtudatát.

Az új struktúra tudományos megformálását
nem elhamarkodni, elkezdeni kell. Talán egy
három- vagy ötéves terv lenne alkalmas olyan
helyzet megteremtésére, amelyben a színházi élet
ma széttartó erővonalai úgy rendeződhetnének át,
hogy a tehetség, energia, művészi fantázia
egymást gazdagítva újuljon meg. Ennek előkészí-
tésére - különösen, ha arra gondolunk, hogy az új
Nemzeti Színház két színháztermével és Buda
eljövendő színházával a hetvenes évek közepére
tovább nő a színházépületek száma - elérkezett az
idő.




