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Sz ínház : csak 28 éven
aluliaknak - 28 pontban

1887

A párizsi gáztársaság tisztviselője, André
Antoine, fellelkesülten a naturalista iroda-
lom elméletén, szembeszegül a megkövese-
dett színházi rutinnal, a begyepesedett kon-
venciókkal, hivatalnoktársaiból amatőr-tár-
sulatot alapít Théátre Libre címmel. Ha-
vonta csak egyetlen előadást tartanak az első
években, hatalmas műgonddal teszik meg az
előkészületeket. Csak a sajtónak és a pártoló
300-as létszámú tagságnak tartják
előadásaikat.

1889

Egy berlini kritikus - Otto Brahm - hogy
friss konvenciókat hozzon a színházi életbe
és elsöpörje az üres rutint, Freie Bühne
néven színházat szervez. Nincs állandó
helyiségük, az első időben a bemutatandó
drámának megfelelő alkalmi helyet:
bérelnek. Szokatlan időben - délben - tartják
előadásaikat. Mindjárt az októberi
bemutatón (Hauptmann: Napfelkelte előtt)
hatalmas botrány tör ki a nézőtéren, amikor
a darab egyik orvosszereplője kezében
szülészeti műszerekkel lépett be a színpadra.
Az ízlés megsértését látták ebben a nézők, és
majdnem kikergették a színről a merész
színészt.

1898

Egy színházba szerelmes moszkvai ke-
reskedőfiú és egy irodalmár dramaturg ti-
zennyolc órás éttermi megbeszélés alatt
megszervez egy új programú színházat,
amelyik harcolni kíván a megkövesedett
rutin és a színjátszás fejlődését eltömő
konvenciók ellen. Színházat alapítanak, a
színészek többségét Nyemirovics-Dancsen-
ko akkor végzett Filharmóniai Társaságának
növendékei közül szerződtetik.

1904

Budapesten, néhány egyetemista és egy
hivatásos rendező szerződés nélküli fiatal
színészekből és műkedvelőkből társulatot
alapít Thália Társaság néven, hogy á hiva-
talos szavalóstílus ellen természetes játék-
módot alakítsanak ki, és felfrissítsék műsor-
rendjüket új ,drámai irányzatok drámáival.

1913

Jacques Copeau a színházi konvenciók
ellen úgy kívánja felvenni a harcot, hogy
műkedvelők„ fiatal színészek, de főként
színipályára készülő (14-20 év közötti)
gyerekek részvételével stúdiót szervez a
Théátre du Vieux-Colombier mellett
működő színiiskolájában.

1924

Antoine tanítványának, Firmin Gémier-
nek Comédie Montagne színiiskolájában
különlegesen tehetséges osztály végez.
Charles Dullin kivonul velük és Atelier
néven színházat nyit, hogy a Vieux-Colom-
bier stílusát tovább fejlessze.

1920

Néhány évvel a MHAT létrejötte után a
színház egyik vezető színésze, a Sirály le-
gendás bemutatójának Trepljovja, a Három
nővér Tuzenbachja, Meyerhold a pszi-
chológiai realizmusnál modernebb eszközö-
ket kíván kikísérletezni, kiválik a színház-
ból, és megalapítja a Művész Színház első
számú stúdióját. Hamarosan összekülön-
bözik Sztanyiszlavszkijjal és az üres rutin-
nal, a sztanyiszlavszkijizmus túlkapásaival
szemben olyan színházi laboratóriumot
szervez, ahol sokoldalúan képzett színészek
biomechanikai feladatokra is képesek.

1922

Sztanyiszlevszkij másik megbecsült szí-
nésze, Jevgenyij Vahtangov létrehozza a
Művész Színház Hármas Stúdióját, meg-
rendezi növendékeivel a század színház-
történetének egyik nagy jelentőségű elő-
adását, Gozzi Turandot hercegnőjének com-
media dell'arte könnyedségű, játékos szín-
padra állítását. A vizsgaelőadásnak olyan
sikere van, hogy önálló színházat kap, és
növendékeivel otthagyja a Moszkvai Mű-
vész Színházat.



1964

A Vahtangov Színház neves művésze,
Jurij Ljubimov növendékeivel a színház
stúdiójában olyan sikerű előadást hoz létre
Brecht Szecsuáni jóember című groteszkjé-
ből, hogy kiválnak a társulatból, és a Ta-
gankán önálló színházat szerveznek, hogy az
üres színházi rutin ellen felelevenítsék az
orosz színháztörténet forradalmi hagyomá-
nyait.

A példák tetszés szerint gyarapíthatók. Len-
gyelből Leon Schiller vagy Grotowski példájával,
csehből Voskovec-Werich vagy E. F. Burian
történetével; s a mi legújabbkori szín-
háztörténetünkben is megtalálható a megfelelő új
útkeresés, akár Major Tamáséknak a negyvenes
években történt elkülönülésében a Nemzeti
Színháztól, mely a háború utáni első évtized
alapjait vetette meg, akár Várkonyi Zoltán Mű-
vész Színházában közvetlenül a háború után; akár
Szinetár Miklós Petőfi Színházában, akár Kazimir
politikai színházi kísérleteiben.

Mi a közös mindegyik példában?
Elsősorban mást akarnak, mint az uralkodó és

már reakcióssá lett stílus, a maga megmere-
vedettségeivel. Másodsorban az jellemző, hogy
mindegyik ilyen társulat vagy amatőröket vagy
olyan, frissiben a pályára került tehetséges szí-
nészeket foglal magába, akik még nem fertőz-
tettek meg az eluralkodó játékmodorral, még
tapasztalatlanságuknál fogva kikísérletezhető ve-
lük egyrészt a konvenció nélküli, őszinte ter-
mészetesség (a szónak színházi-színpadi, stilizált
értelmében), másrészt egy új konvenciórend-szer
alakítható ki a segítségükkel, új stílus, a kort
teljesebben kifejező színészi játékmód kísérle-
tezhető ki velük.

Mindez természetesen nem színháztörténeti
adathalmaz, amit azért hordtunk össze, hogy
könyvtárunk alaposságát fitogtassuk, hanem azért,
hogy egy szükségszerű ciklikusságra mutassunk rá
a legvirágzóbb színházi életen belül is. A
konvenciórendszerek hamar kimerülnek, és a
fiaknak nem smakkol a papa színháza, még akkor
sem, ha a színházi papa minden jóra és fontosra
megtanította, amivel csak egy tehetséges
növendéket fel lehet vértezni a színház nagy ka-
landjára indulás előtt.

Nem a színháztörténetről beszélünk termé-
szetesen, hanem a mai magyar színházról, ahol az
ellazult és elzsírosodott izmok mellett gyakran
láthatunk hatalmas és hősies erőfeszítéseket, hogy
megrekedtségéből saját hajánál fogva rántsa ki
magát. Ezek az erőfeszítések, meg-megújuló

kísérletek lehetnek igen hasznosak, csiszolhat ják
egyes együttesek játékmodorát, lefoszthat-nak
seregnyi rátapadt sablont a színészi játékról, és új,
nehezebb, bonyolultabb megoldásokra
ösztökélhetik a színészeket, sőt: nagyszerű elő-
adásokat is eredményezhetnek; mégsem való-
színű, hogy a jelenlegi szervezettség mellett
gyökeresen új eredményekhez vezetnének. Nem
is lehet egy államilag szubvencionált,
rendszeresen játszó színháznak az a feladata, hogy
viszontagságos művészi kísérletekbe
bonyolódjon, hogy experimentálisan arra
törekedjen, hogy új stílusmodort hozzon
színjátszásunkba. Ezeknek az állandó
társulatoknak kötött repertoárjuk van, és sok
közönségpolitikai, művelődéspolitikai feladatuk
mellett teljesíteniük kell azt is, hogy vezető
művészeiknek -tehetségük vagy ambíciójuk
arányában - időlegesen nagy feladatokat biz-
tosítsanak, hogy a társulat tagjait egyenletesen
lássák el művészi feladatokkal.

A színházi kritikáról sokszor elpanaszolják,
hogy destruktív: csak rombolni képes. (Nem
mintha a rombolás - tekintélyrombolás,
illúziórombolás, különösen áltekintélyek
rombolása és hazug illúziók rombolása - nem
volna az építés előfeltétele.) Most azonban a
közhangulattól megszeppent kritika szeretne egy
javaslattal élni: a Főiskolai Színház
elképzelésével. A javaslat nem most és nem itt
hangzik el először. Mások is régóta javasolják
létrehozását, még külföldi mintákra is
hivatkoztak. Új színházépületet sem kell keresni
vagy építtetni, mert rendelkezés-re áll az Ódry
Színpad, amit tízéves fennállása után sem képesek
rendszeresen működtetni. (Az Ódry Színpad
kihasználatlansága ellen sok minden szól: egy
kellemes kis színházhelyiség a város jól
megközelíthető középpontjában; amikor amúgy is
kevés a színház; amikor úgyis szükség van egy
ilyesfajta színházra; amikor a Főiskola feledésbe
merült hagyománya a növendékeket évente több
nyilvános vizsgaelőadásra szorította, ily módon
juttatva őket színpadi gyakorlathoz és gyakorlati
tudáshoz.)

Az alábbiakban néhány pontba foglalva kísé-
reljük meg kifejteni elképzelésünket.

i. A Főiskolai Színház vezetőségének a Balázs
Béla Stúdió mintájára, önkormányzati
alapon kellene létrejönnie. A hatvanas évek
elején válságkorszakát élő magyar
filmművészetet a rövidfilmesek mozgéko-
nyabb alakulatai injekciózták a társadalmi
érdeklődés, az új tartalmi megoldások felé.
Bebizonyított, filmtörténeti tény, hogy a
magyar film új hulláma a Balázs Béla Stú-
dió falain belül indult meg.



2. A Főiskolai Színház tagja lehet kivétel
nél-kül minden diplomás színházrendező,
aki őt éven belül végezte el a főiskolát.

3. A rendezők fizetésüket attól a színháztól
kapják, ahová szerződtek. A Főiskolai
Színházhoz tartozás nem járhat semmiféle
dotációval.

4. A Főiskolai Színház munkájában részt
venni nem köteles egyetlen végzett rendező
sem. A tagság önkéntes.

5. A rendezők kötelesek anyaszínházukénál
ellátni feladataikat.

6. Mivel azonban évenként két-három ren-
dezésnél többet - de rendszerint egynél
többet - fiatal rendező amúgy sem kap:
fennmaradó idejét a Főiskolai Színháznak
szentelheti.

7. A vezetőség évenként-kétévenként újra-
választandó.

8. Igen fontos, hogy a vezetőségbe ne kerül-
hessen be külső személy (pl. a főiskola hi-
vatalos képviselője, tanára, „felnőtt ren-
dező", nagy tekintélyű színész, színházi
pedagógus, minisztériumi tisztviselő, kri-
tikus stb.), mert ez önkéntelenül is meg-
bontaná a társulat vezetésének demokrati-
kus önkormányzatát és önszabályozó
erejét.

9. Havonta-kéthavonta (vagy más szükséges
időközönként) közgyűlést kell tartani,
amelyen a rendezők a már előzőleg elké-
szített és sokszorosítottan szétküldött
rendezői expozícióit vitatnák meg, vagy az
ugyancsak szétküldött új drámákat.

10. Mindazok a fiatal rendezők, akik rendezni
óhajtanak a stúdió-színházban, egy
drámaíróval - akár ismeretlen, maguk által
fel-fedezettel is - együtt dolgozhatnak,
m e gírathatnak egy vagy több drámát (a
film-forgatókönyvek mintájára), és ezt a
drámát s a hozzátartozó részletes rendezői
el-képzelést kötelesek a tagság elé
terjeszteni, vitára bocsátani. A vita
nyilvánossága, a demokratizmus egyben
biztosítéka annak, hogy a produkciók nem
tévednek politikai-eszmei tévutakra.

11. Nemcsak eredeti drámákkal lehet a ren-
dezést megpályázni, hanem klasszikus
vagy félklasszikus drámák színrevitelével
is, de ezekben az esetekben az elképzelés
érdekessége, újszerűsége, a rendezői kon-
cepció új gondolatai határoznák meg, hogy
elfogadja-e a tagság bemutatásra.

12. A Főiskolai Színház évi költségvetéssel

működne Ennek következtében természe-
tesen csak adott számú bemutatót tarthat.

13. Minden rendezőre nem kerülhet sor min-
den évben. 'Tehát a koncepció és a dráma
érdekessége indokolhatná, hogy kik ren-
dezik az évi produkciókat.

14. Itt válik fontossá, hogy a tagságon kívül
ne vehessen részt külső személy a munká-
ban, mert így a testület kiszűrhetné a kar-
rierizmust, a protekcionizmust, az erősza-
kosságot és a tehetségtelenséget. Nyílt vita
szabályozná a tehetségtelen törtetők ügyes-
kedéseit.

15. A bemutatott produkciókért erkölcsi ér-
telemben az egész stúdió felelős, tehát csak
azt a gondolatot, elképzelést, művet
engedik színpadra, amelyet az egyesülés
közösen elvállalhat, kompromittálás ve-
szélye nélkül.

16. A Főiskolai Színház tagságának köteles-
sége az elkészült, de bemutatásra még nem
került produkciót színpadon megnézni és
sikertelenség esetén szótöbbséggel meg-
szavazni, hogy nem kerülhet nyilvános
bemutatásra, mert veszélyeztetné a szer-
vezet jó művészi hírét.

17. A vezetőség csak adminisztratív munkát
végez - egyéni művészi ténykedésük mel-
lett -, vétójoguk nincs, szavazataik bár-
mely tag szavazatával egyenértékűek.

18. A színészeket a főiskola végzett
növendékeiből kellene verbuválni.
Lehetőleg egyet-len színészévfolyam
hallgatóiból.

19. A színészek szerződtetett tagok.
20. A Főiskolai Színház irányító munkájában

nem vesznek részt,
21. Alkalmanként lehet külső, más

színházból, idősebb művészt szerződtetni.
22. A Főiskolai Színház színészei számára a

szokásosnál lényegesen magasabb fizetést
kell biztosítani.

23. Ennek ellenében szerződésileg kikötni,
hogy öt évig sem filmszerződést nem írhat
alá, nem televíziózhat, nem rádiózhat, nem
szinkronizálhat. Minden külső szerepléstől
el kell állnia. Minden erejét a Főiskolai
Színháznak kell áldoznia.

24. A színészeket kötelezni kell arra,, hogy a
stúdió rendszeres napi ének, tánc, mozgás-
tréningjein részt vegyenek; a stúdió tan-
folyamait rendszeresen hallgassák.

25. Azok a színészek, akik valamely produk-
cióban nem kaptak szerepet, a színháznál
különböző feladatokat töltenek be: ügye-lő,
kellékes, színpadi munkás, jegyszedő



minőségben. Ez azért fontos, mert
megszűnt a fiatal művészek színházra
nevelése. Igen nagy jelentősége van annak,
hogy a színház minden tagja a színházi
üzem valamennyi munkafolyamatához
értsen és becsülje azt, különben ahhoz a
fajta elidegenedéshez vezet a szakosítás,
amit manapság tapasztalunk színházaink-
ban.

26. A szerződésileg szorosan a színházhoz
kötött színészeket nem éri károsodás az öt
(?) évi lekötöttséggel, mert a stúdió mun-
kája következtében magas technikai szín-
vonalú színészekké válnak és a Főiskolai
Színházhoz tartozás olyan erkölcsi-mű-
vészi többlethez juttatja őket, amely ka-
matozni fog, ha elhagyják a színház együt-
tesét.

27. A demokratikus önszabályozás eredmé-
nyeként a tehetségtelenek természetsze-
rűleg fognak elhullani vagy kiválni a tár-
sulásból, és térnek vissza anyaszínházuk-
hoz vagy hagyják el a színházi területet.

28. A Főiskolai Színház egyetlen szerződtetett
adminisztrátorral működjék.

Ezek a javaslatok természetesen csak jelzés-
szerű elképzeléseket nyújtanak, hiszen tételei
csak nyers rögtönzések. De a dolgozat célja fel-
tétlenül az, hogy az ötletek továbbgondolására
serkentsen, kidolgozására, továbbfejlesztésére
vagy elvetésére, más, jobb, gyakorlatibb ötletek-
kel való helyettesítésére sarkalljon.

Meggyőződésünk, hogy egy ilyenfajta szín-
házi-laboratóriumi szervezettség néhány év alatt
nagyszerű eredményeket mutathatna fel; sport-
szerű versenytársként ösztönözhetné színházi
életünket, kifejleszthetne egy korszerűbb, tömö-
rebben fogalmazó szocialista színházi játékmó-
dot; kialakíthatna egy új színészi stílust, magas-
szintű professzionalizmussal láthatná el egy
színészgeneráció tagjait, akik amikor belekerül-
nek a nagyszínházi vérkeringésbe, tudatosságuk-
kal, felkészültségük magas fokával, csiszolt
technikájukkal jó hatással lehetnének pályatár-
saikra is. A rendezők kockázat nélküli szabad-
sággal tehetnék próbára legmerészebb elképze-
léseiket is. Kialakulhatna a kollektív színházi
munka modellje. Nem utolsósorban az az ered-
mény várható egy ilyesfajta színházi szervezett-
ségtől, hogy a rendezők hosszas együttműködése
a fiatal írókkal megteremthetné egy anyag-szerű,
formai elemekben gazdag irányzatát szocialista
drámairodalmunknak.

SAÁD KATALIN

Totális színház és színpadi

hitelesség

A vita, amely egy esztendeje folyik a
SZÍNHÁZ hasábjain a totális színházról, illetve
arról, hogy mit értünk rajta, lényegében nem is
annyira a »totalitás" kérdését érintette, inkább
meg-közelítési pontokat adott. Érthető és indokolt
is, hogy tisztázzuk kiindulópontunkat, mielőtt vi-
tatkozni kezdünk; a megjelent vitacikkek azonban
nemigen jutottak ennél tovább. Megrekedtek
annál a kérdésnél, hogy miben áll a színházi
„hierarchia", hogy valójában kié a színház, kié
mekkora rész belőle.

Staud Géza, aki arról ír (SZÍNHÁZ 68/2), hogy
„a színjáték komplexumában közreműködő
valamennyi művészetnek ... többé-kevésbé föl kell
adnia önelvűségét", úgy látja, hogy a színpadi
műalkotás „vezérlő elve" a „mimikus", „teátrális"
vagy „színészi" elv, vagyis a színház sajátos „jel-,
forma- és értékrendszere". Dersi Tamás, aki idézi
Staud e megállapítását „né-hány félreértés
margójára" írt cikkében (SZÍN-HÁZ 69/6.) maga
is nem csekély félreértés áldozata lesz, amikor
Staud nézőpontját „egyoldalú színészcentrikus
felfogásnak" nevezi. Az ugyanis aligha lehet
kétséges, hogy a színházi műalkotás „vezérlő
elve" a szó igazi értelmében vett teatralitás,
aminek legsajátosabb jegye - Staud szavaival - „a
színész személyes jelen-léte". S úgy hiszem, ma
már - a „nagy reform" és a legújabb rendezői
kísérletek, Barrault, Brook, Strehler, Grotowski
vagy akár Ljubimov útkeresései után - azt is
megállapíthatjuk, hogy a színjáték „nyersanyaga"
mindenekelőtt a színész a maga testi-fiziológiai
jelenlétében. Első-sorban a színész élő
organizmusa az a kifejezési forma, amelyben a
„kapitális eszmék" testet ölthetnek. Ezt érti Dersi
egyoldalú színészcentrizmuson?

Staud Géza értékes színháztörténeti és elméleti
áttekintést ad a „művészetek egységéről" a
színpadon, megállapítja, hogy a színjáték komp-
lexitása mindig is jellemezte. De miért jelentkezik
a XX. század derekán új művészi törekvésként?
Szerinte a magyarázat egyszerű: az ab-




