
fórum
DEBRECZENI TIBOR

Műfajok születése

Az amatőr színjátszás elmúlt két
évtizede

A szegedi egyetemisták Kőműves Kelemenje
magára veszi a csalódott váralkotók
keresztjét, s kivonul a játéktérből. Az
Arrabona mimes-zenés paródiatűzi-játéka
viszont alig képes elfedni, hogy a király
mezítelen. Az alig ismert szegedi
Tömörkény Gimnázium Színpada a maga
bájos-groteszk módján a Trisztán és Izolda
átdolgozásával már a legfiatalabb
tizenévesek életérzését tükrözi, a szelíd
irónia, a tiszteletlen, de kedves fintor
nyelvén. Úgy tűnik, hogy 1976-ban Ka-
zincbarcikán, az amatőr színjátszók nem-
zeti fesztiválján elbúcsúzott, itthagyva
értékeit, a 70-es évek elejének avantgarde
művészete, de berobbant a technikai
bravúr, a parádés szemfényvesztés, s talán
megszólalt a jövő is .. .

1957-től 1962-ig :
megszületik az oratorikus játék

Aligha volt még a magyar amatőr szín-
játszásnak mozgalmasabb és jelentősebb
két évtizede a legutóbbinál. Új műfajok és
játékstílusok születtek. Ennek a jelen-
tősége - színjátszástörténeti jelentősége -
még inkább kitetszik, mihelyst arra
gondolunk, hogy a műkedvelő színjátszók
egy évszázadon át csak abban a stílusban
s csak azt játszották, ahogy és amit a
hivatásos színházak művészei. A két
háború közötti munkásszínjátszás egy
avantgardabb vonulata volt csak az
utánzás alól kivétel.

Ám 1957-58 táján elkezdődik valami
merőben új. Nem a mozgalom egészében
persze, csak egy-két ifjúsági-értelmiségi
csoport munkájában. S mégis - mert a
körülmények kedvezőek - az itt ösztö-
nösen formálódó színi törekvések válnak
meghatározóivá a színjátszómozgalom
további fejlődésének.

Ekkor jelent meg a líra a színpadon,
helyesebben a pódiumon - a hivatásos
előadóművészek előadásában már 1955-
től -, és elkezdődött az átalakulást ser-
kentő „csendes forradalom". A líra ha-
marosan szerkesztett lírai műsorrá, ahogy
ma mondjuk: lírai oratóriummá vált.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy az
amatőr csoportok által játszott művek
aránya 1958-ban még így alakult:

háromfelvonásos színmű vagy népszín-mű
2530, operett 1921, kabaréjelenet 7023,
egyfelvonásos 997. A hivatásos színházak
legnagyobb előadásszámot megért
darabjai a következők: Csárdás-királynő,
János vitéz, Bástyasétány '77, Leányvásár,
Bál a Savoyban, Marica grófnő.

Az amatőr színjátszás forrongásából a
mozgalom egésze falun és üzemben ekkor
még mit sem sejt. Úgy és azt játszik, amit
a példakép, a szórakoztató hivatásos
színház. Miért is játszanának mást és
másként? Az ízlés itt még nem változott, s
a társadalmi átrétegződés sem zajlott még
le, amely indokolná a falusi és üzemi
színjátszóhagyományok felbomlását.

Az új a fiatal értelmiségiek, tanulók és
frissen végzettek igényéből nőtt ki. Ők
várnak a művészettől szellemi izgalmat,
friss gondolatokat, választ kérdéseikre és
kétségeikre. Ezt az igényt azonban a
hivatásos színházak alig-alig tudták ki-
elégíteni. A fiatalok felfedezik tehát ma-
guk számára a lírát, amely ebben az idő-
ben friss és erős, s tele van nekik és róluk
szóló mondanivalóval. Ebben a szellemi
kalandban segít az előadóművészet.
Ascher Oszkár és Horváth Ferenc önálló
estjei zsúfolt házak előtt mennek. Ma már
alig érthető e nagy vonzalom, de
valószínűleg magyarázza az is, hogy a
személyi kultusz időszakában az
előadóművészet trónfosztottan leszorult a
pódiumról.

Jelen van tehát egy új közönség, s ké-
szen tárja kincseit az előadóművészet is.
Nagy hatása van a Nagymező utcai Iro-
dalmi Színpadnak, amely 1957-ben nyitja
meg kapuit. Egyre több fiatal lép dobo-
góra. Az alkalom bővül, író-olvasó talál-
kozók, költői esték, szavalóversenyek,
ünnepélyek mindenütt.

Nagy találkozás ez. Egy feszültségektől
terhes korszak oldódásában jelen van egy
helyét kereső új ifjúság, jelen van egy
világszínvonalon álló nemzeti líra,
klasszikusok és élőek, itt van egy magas
szintű, elkötelezett hivatásos előadóművé-
szet, mely példát mutat, s mindehhez
társul az amatőr versmondók igénye és
képessége.

A feltételek tehát együtt voltak, s az
ország különböző városaiban megjelentek
azok az alkotók is, akik úgy érezték, hogy
egy vers számukra kevesebbet mond, mint
amit ők szeretnének kifejezni. Felfedezték
tehát a szerkesztést, a montázsolást,
rájöttek arra, hogy két kép
egymásutánjából létrejöhet egy harmadik:
a tudatunkban. Több vers egy-más mellett,
esetleg más műfajok társasá-

gában minőségileg új mondanivaló lehe-
tőségét hordozza. Ehhez kellett a szer-
kesztő-alkotó, akinek önálló mondandója
volt a világról, s mert tudott olyat közölni,
ami közönsége számára is fontos, a
szerkesztés módszerével létrejött az új, a
lírai oratórium. (Ezt nevezték a 60-as
években irodalmi színpadnak. Minthogy
azonban az irodalmi színpad fogalom je-
lentésváltozáson ment át hamarosan - a
hagyományos műkedvelő színjátszástól
eltérő módon játszó amatőr csoportokat
nevezték így -, pontosabbá kellett tenni a
szerkesztésre épülő lírai műsor meg-
határozását.)

Kész tehát a lírai oratórium, csak éppen
azok, akik létrehozták Győrött, Hatvan-
ban, Budapesten, Debrecenben, Pápán,
még nem tudják, hogy szerkesztői be-
avatkozással új műfaj született. Azóta
elkészült az amatőr mozgalomban játszott
színjátékok dramaturgiai rendszerezése, s
a lírai oratóriumnak fontos helye van az
oratorikus színjátéktípuson belül. Nem
először a „színháztörténelemben"
autodidakták hozták létre, tanárok, nép-
művelők, technikusok. Ok alakították ki
dramaturgiai törvényszerűségeit is, az
asszociációra épülő cselekményt, a szim-
bolikus képi jelrendszert. Ennek az elő-
adóművészetre épülő színjátéknak termé-
szetesen éppen úgy megvan a színház-
történeti előzménye, mint minden más
művészeti törekvésnek, csak azokban az
alkotókban, akik ezt akkor létrehozták,
nem tudatosult. Tehát az sem, hogy ők
valamit folytatnak. (Pedig minden olyan
időszakban, amikor a vallomás közvet-
lenségével és nyíltságával példát lehet
mutatni, előtérbe lép a líra és az előadó-
művészet. Költészet és közélet fonódott
egybe a reformkorban elterjedt vers-
mondó diákcsoportok működésében is. A
két háború közötti Magyarországon a
munkásszínjátszók csoportjai az élő-
képek, montázsok mellett felfedezték a
szavalókórusokban rejlő agitatív erőt. De
még messzebb nyomozva a múltban,
megtalálhatjuk az elődöket, a sámánszer-
tartásokban, népi rítusokban.)

Akik 1957-ben és közvetlenül utána a
lírai oratóriumban szólaltak meg, elkö-
telezettségükkel példát mutattak. Nem
tekinthető véletlennek Radnóti népsze-
rűsége. A hazához való kötődésnek ilyen
megrendítő megnyilatkozása, illetve an-
nak tolmácsolása vallomás értékű volt.
Ekkor válik József Attila a fiatalok köl-
tőjévé, verseivel önmagukról szólnak. Az
irodalmi színpadok fölfedezik Illyés
Gyulát, Nagy Lászlót és Juhász Feren-



cet. A lírai oratóriumok szerkezeti rend-
jébe épül bele a Tűztánc-antológia. Váci
Mihály költészetének tolmácsolása az el-
kötelezettség megnyilatkozásával egyen-
értékű. De ekkor válik oratóriumtémává
valamennyi európai korvallató: Aragon,
Éluard, Jevtusenko, Voznyeszenszkij .. .

Ez a lírai oratórium keményen meg-
kapaszkodott az 1957 utáni magyar tár-
sadalom gondolkodó értelmiségi és ifjú-
sági rétegeiben. Ez a színjáték azonban,
mely érzelmi és gondolati asszociációkra
épült - esemény nélküli, az ábrázolásnak is
alig van benne szerepe, annál inkább a
kifejezésnek, a zeneiségnek és a szim-
bolikus képteremtésnek -, nem gyökere-
sedhetett meg azok körében, akik koráb-
ban az operetthez, kabaréhoz, népszín-
műhöz szoktak. Í g y történhetett meg, hogy
hiába volt minden erőszakos irodalmi
színpadi hittérítés falun és üzemben, az új
színjáték ezekben a közegekben
megbukott. Annál népszerűbb lett
iskolákban, tanárok és diákok között. Ma
is itt él leginkább.

Hat-hét év is beletelt, míg az ösztönösen
felismert szerkesztéstechnikával és a
hangdramaturgia megújításával az ama-tőr
alkotók megteremtették a legmagasabb
esztétikai mércével is minősíthető lírai
oratóriumokat. Abban a korszakban
születtek tehát e műfaj jelentős alkotásai,
amikor már új körülmények újabb „szín-
játékot" vajúdnak. A nagy lélegzetű lírai
alkotásokból születtek a legemlékezete-
sebb oratorikus sikerek; Juhász Ferenc,
Nagy László, Pilinszky János látomásai-
ból. Hadd említsem meg a kecskeméti
KISZÖV és a Berkes Ferenc Kollégium
Színpadát (rendező: Varga Mihály), a
debreceni József Attila Színpadot, a Ker-
tészeti Egyetem Irodalmi Színpadát .. . (Az
említettek közül néhány előadást
hangszalag is megőrzött.)

1962-től 1968-ig:
megszületik a pódiumjáték

1962 körül újabb színjátéktípus van for-
málódóban -- később, a rendszerezés idő-
szakában mimetikus színjátéktípusnak ne-
veztük s a típuson belül az elsőszülött: a

pódiumjáték. Azt a társadalmi feladatát jött
betölteni, amelyre a változóban levő
társadalmi körülmények között a hagyo-
mányos színjátszás már nem, az oratorikus
színjátszás (irodalmi színpad) még nem
képes; tehát, hogy vonzó tartalommal és
formával, színpadon kívül is magához
csatolja a munkás és falusi közönséget,
röviden a „nem értelmiségieket". Úgy tűnt,
hogy az amatőr színjáték hu-

zamosabb időre lekerül a színpadról, és új
színi kereteket hódít meg.

Az új színjáték megjelenése nagy tár-
sadalmi mozgás közepette ment végbe, sőt
létrejötte közvetlen összefüggésben is volt
vele. (Csak néhány jelenségre hadd
utaljak. Megindul a munkaerővándorlás,
véglegesen megváltozik a falusi
életforma. Megjelenik a kétlaki dolgozó, a
hétvégén ingázó munkásszálláslakó. A
művelődés kikerül az üzem hatásköréből a
lakóhely közegébe.)

Az amatőr színpadokon megszűnik a
hagyományos színjátszás, számszerű
csökkenése a statisztikában is nyomon
követhető. A lakosság a televíziót nézi, s
nem megy be a „kultúrházba". A kö-
zönséget ott kell tehát megtalálni, ahol
éppen van. Nem véletlen, hogy a pódium-
játék munkásszállási körülmények között
kezd kialakulni. (Elsőként a pesti
munkásszállások körműsorakciói során.)

Nyilvánvaló volt, hogy a gondolati és
érzelmi asszociációkra épülő oratorikus
játékokkal az itt élőket nem lehet bekap-
csolni a kultúra áramkörébe. Milyen le-
gyen az új műfaj ? Csak olyan, amely szó-

rakoztat, amely emeletes ágyak között is
játszható, s történetesen öt előadó is elég a
játékhoz. A munkásszállások önmagukban
még nemigen tartották volna életben --
tartósan nem -- ezt az új műfajt, csak-hogy
ez a mostani munkásrétegződés egybeesett
a fiatalok kisközosségekbe

tömörülésének népszerűsödésével, tehát a
klubok népszerűsödésével is. Kiderült,
hogy az a pódiumjáték, amely alkalmas
arra, hogy munkásszállási keretek között
színházi élményt nyújtson, klubokban is
megállja helyét. A népművelésben ekkor
fogalmazódik meg a kisközösségi kon-
cepció is, és ezzel véglegesen uralkodó
helyzetbe kerül minden olyan színi forma,
amely pódiumi körülmények között, a
hatáskeltés színpadi eszközei nélkül is
képes élményt nyújtani. Az oratorikus
játékok után ilyen lett a pódiumjáték is.

Munkásszállási és klubkörülmények
között formálódik hát az amatőr színját-
szás új műfaja, nem utolsósorban a brechti
színház (színjáték és dramaturgia)
hatásának eredményeként. Ha lírai
oratórium megszületésének elemzésekor a
professzionista irodalmi színpadot és a
professzionista előadóművészetet emeltem
ki, akkor most a pódiumjáték-stílus
kialakulásának elemzésekor a hivatásos
színházak Brecht-előadásaira kell hivat-
koznom (Kazimir Károly rendezésére,

az Állítsátok meg Arthuro Uit ra és a
Körszínház első éveinek produkcióira
például). Brecht a hivatásos színházak
közvetítésével jut el az amatőrökhöz -
igaz, hogy 1961-62-ben a legtehetsége-
sebb rendezők Brecht írásos műveivel is
megismerkednek -, de tartósabb hatást
gyakorol az amatőr mozgalomra, mint a
közvetítőkre, ma már nyilvánvalónak
látszik. Ez többek között annak is kö-

Majakovszkij: Buffó-misztérium (Zalaegerszegi Reflex Színpad)



szönhető, hogy Brechttel akkor találkozik
az amatőr (magyar) színjátszás, ami-kor
éppen arra kényszerül, hogy új közönsége
érdekében, munkások és más fiatalok
érdekében, elhagyja a színpadot, s a
pódiumot jelölje ki új játéktérül.

Ismét csak szerencsés találkozásról van
szó. Brecht maga is pódiumot formái a
színpadból, hogy megsokszorozza drá-
máinak gondolati erejét, ennek érdeké-ben
kiiktatja a függönyt, a nézőteret
egybekapcsolja a színpaddal, sőt a néző-
teret is játszótérré alakítja. Ez a brechti
szándék és dramaturgiai inspiráció kapóra
jön. Az amatőr rendezők legjobbjai is
ugyanazzal a szándékkal dolgoznak - s a
szándékot hangsúlyozom természetesen -,
mint Brecht. Korszakunk kisebb-nagyobb
társadalmi problémáit tűzik mondandójuk
középpontjába, mert hisznek abban, hogy
a színház dolga a cselekedtetés, a jobbítás.
A dokumentalista irányzatokat egyenesen
az a szándék élteti, hogy a színjátékkal
közvetlenül is be lehet avatkozni a
társadalom alakításába. Brecht hatása az
amatőr színpadokra külön tanulmányt
érdemel, már csak azért is, mert a pódium
különféle jellegéhez és a műveltség szerint
rétegeződött közönséghez igazodván a
brechti játék-mód más és más módon
formálta a pódiumjáték stílusát.

A pódiumjáték rendszerint 25-30
percben pódiumi szinten játszódik, alapja
rendszerint prózai vagy verses,
szépirodalmi, dokumentum vagy folklór
jellegű epikus alkotás, melyet rendszerint
maga a rendező dramatizál a pódium igé-
nyei szerint. Cselekményére jellemző a
drámai építkezés, melyet azonban narráció
és lírai mozzanatok szakítanak meg. Ezek
olykor elidegenítő hatást keltenek, máskor
viszont érzelmi azonosulásra késztetnek,
de gyakoriak az olyan helyzetek is, amikor
az elidegenítő effektusok éppen a humor
forrásai lesznek, és a szórakoztatást
szolgálják. Brecht van jelen a
pódiumjátékban mindenképpen; de a játék
funkciója szerint más és más módon. Van
olyan pódiumjáték, amely modellje
lehetne a brechti dramaturgiának, de olyan
is - a szórakoztató szándékú pódiumjáték
például, ahol csak az elemek vannak meg,
brechti hatás nélkül. Azok a
pódiumjátékok, amelyek közéletű
novellákból, szociográfiákból készülnek -
H. Bartha, Végh Antal, Szakonyi Károly,
Simonffy műveiből dramatizált
színjátékokra gondolok -, s melyek
szándékuk szerint gondolkodtatni akarnak,
következetesebben épül-

nek az epikus színház játékmódjára, mint
a szórakoztató szándékúak. A munkás-
szállási körműsorakció során létrejött
pódiumjátékok e műfaj első fecskéi, is-
meretterjesztő és szórakoztató funkciót
hordoztak magukban; felhasználták a
brechti dramaturgia eszközrendszerét, de
annak mozgósító szándéka nélkül.
Általában klasszikusokat dramatizáltak.
Maupassant műveit előszeretettel.

A 60-as években létrejön néhány izgal-
mas dokumentumjáték. Létrejöttét segíti a
demokratizálódó társadalmi folyamat.
Megszaporodnak a folyóiratokban a
színvonalas irodalmi riportok. A színhá-
zak műsorprogramjára is felkerülnek
Peter Weiss dokumentumdrámái, és
orientálnak a dokumentumfilmek (fő-
képpen Kovács András Nehéz emberek
című filmje), és nem feledkezhetünk meg
az Írószövetség által kezdeményezett
Magyarország felfedezése sorozatról sem. A
második Ki mit tudban már megjelennek a
riportfeldolgozások, majd 1967-ben a
műfaj első robbanásszerű sikere: a
Debreceni Oratóriumi Napokon a ti-
szaföldváriak bemutatják Kovács András
nyomán a Görgős eke című dokumentum-
játékukat. (A produkció sorsa önmagában
is érdekes, pontosan tükrözi az el-
lentmondásos helyzetet. Székely György
az Alföldben új prométheuszi drámának
nevezi az amatőr produkciót, Tiszaföld-
váron és a megyében támadni kezdik az
alkotást, s a helyzet odáig mérgesedik,
hogy a rendezőnek el kell jönnie munka-
helyéről.) 1962-67 között, mint írtuk,
kialakultak a pódiumjáték jellegzetes
jegyei, de e színjáték ekkor még éppen
olyan lassan terjedt, mint az oratórium a
maga születésének időszakában 1957 éS
1962 között.

A kép tehát a következő: csökken a
hagyományos színjátszócsoportok száma,
és növekszik az oratorikus játékot játszók
köre, és fel-felbukkan az új, a pó-
diumjáték. (Nagyobb arányban csak a
következő korszakban terjed el, amikor
már ismét új színjátékforma jön létre.)
Kiemelkedő produktumai is arra az idő-
szakra esnek. Ezt a populáris színjáték-
típust majd' minden felnőtt csoport fel-
fedezte a maga számára, munkáskörnye-
zetben épp úgy, mint iskolákban. Ennek
jegyében születik meg a 70-es évek né-
hány jelentős pódium- és dokumentum-
játéka is, mint a szentesiek Makacs me-
nyecskéje (rendező Bácskai Mihály), a
tatabányai bányászok Zarándokéneke
(Eless Béla) vagy A helység kalapácsának, a
Dorottyának pódiumjáték-változatai,

a Budapesti Pinceszínház és a Tiszaföld-
vári Diákszínpad előadásában (Keleti
István és Szabó András). De említhetem
a sárbogárdi diákszínjátszók két produk-
cióját is, a népmeséből készült Három
gróffiút és a János vitéz ihlette pódium-
játékot (Leszkovszky Albin). A legki-
emelkedőbb dokumentumjáték is ekkor, a
70-es években született meg: a Kuka-
búvárok (Tatabányai Bányász Színpad). A
pódiumjáték játékmódja nemcsak a
népmesék korszerű feldolgozását segí-
tette elő, de a népszokásokét és a népbal-
ladákét is.

1968-tól 1975-ig:
megszületik a drámai játék

Élénk társadalmi mozgás között bukkan
fel, kezdetben egy új játékstílus avant-
garde-nak is hívják -, amely később szín-
játékot érlel, amit nevezzünk drámai játék-
nak. Az élénk társadalmi és politikai moz-
gás - a demokratizmust sürgető új me-
chanizmus, a nyugati diákmozgalmak,
Csehszlovákia 1968-as válsághelyzete,
hogy csak néhányat említsek - határozza
meg az új színjátszótörekvések tartalmát.
S még néhány színházi jellegű hatás : a
nancyi és a wroclawi fesztiválokon
szerzett tapasztalatok vagy Jancsó Mik-lós
filmjei, melyekben az alkotó a hatalom és
tömeg kapcsolatát vizsgálja kivé-teles
művészi erővel.

Egyetemi színpadjaink körében jelenik
meg az új stílus egy-egy jelentős
rendezőegyéniség kísérletező munkájának
eredményeként. Ezeket az alkotókat nem a
jelenségek izgatják, hanem az
összefüggések : az egyén helye és szerepe
a társadalomban, a vezető és vezetett, a
hős és tömeg viszonya. Féltik a kispolgári
tendenciák erősödésétől, a szektás
ideológia újraébredésétől a társadalmi
progressziót. Éles konfliktushelyzetben
ugyan, de többnyire gondolati szintű
összeütközéseknek vagyunk tanúi. Ez az
avantgarde-nak is nevezett irányzat azon-
ban - s ezt hangsúlyoznám - ráépül az
amatőr színjátszó mozgalom által már
korábban kikísérletezett formai eredmé-
nyekre, az oratorikus és mimetikus szín-
játéktípus eredményeire. A 70-es évek
elejére ugyanis a líra ihlette színjáték és a
Brecht nyomán kialakult pódium- és
dokumentumjáték legjelentősebb ren-
dezőszemélyiségei már készre csiszolják a
két stílus kifejezőeszközeit. Említsük meg
ezek között a szöveg zenei értelemben vett
alkalmazását és egy olyan szín-
játékszerkezet megformálását, mely sok-
kal inkább hasonlít zeneműére, mint



klasszikus drámáéra. Avagy említsük a
pódiumjáték jelzéses eszközrendszerét.
Mindezek jelen vannak már az amatőr
mozgalomban, amikor egyetemi szín-
padjaink kapcsolatba kerülnek az európai
avantgarde-dal és Jancsó filmjeivel.

S mit hoznak külföldről? Az Artaud
indította irányzat eredményeiből egyet s
mást. A mozgás fontosságának, az emberi
test kifejezőerejének, a szó mágikus
szerepének, a sokkírozás hatás-
mechanizmusának felismerését. S ha-
sonlót tanulnak Jancsótól is. Szimbolikus
jelrendszer alkalmazását, mely népi-
nemzeti gyökerű, a szertartásos mozgást,
mely folklorisztikus, és a zenei
asszociációt, mely plebejus kötődésű. A
„hosszú beállítások" képsorszerkesz-
tésével együtt ez mind beépül az új stí-
lusba.

Mind ez ideig stílusról szóltunk. Azt
tapasztaltuk ugyanis, hogy ezek a kifeje-
zési eszközök többnyire csak módosítot-
ták a már meglevő pódiumi színjátékok
képét, az oratóriumét és a pódiumjátékét.
A korszak jeles alkotásai közül ebben a
stílusban születtek a következők: A pokol

nyolcadik köre (Universitas: Ruszt József),
Négerek imája, Sámánének, (Manézs
Színpad: Lengyel Pál), Stációk (JATE: Paál
István), Anyasirató (Reflex: Merő Béla).
Ha ezek az eszközök a dramatizált epikus
művekre, azaz a pódium-játékra épültek,
akkor is szertartásjelleget kapott a játék.
Ilyen körülmények között árnyaltabb lett
a színjáték, de műfajában nem változott
meg, éppúgy az ábrázolás dominált
benne, mint korábban; azaz maradt
pódiumjátéknak, csak oratorikusabban
(szertartásszerűen). (Petőfi-rock, JATE:
Paál István.)

Az avantgarde stílusú játék folyamatá-
ban megszületett az új színjáték is, még-
pedig a pódiumjáték drámaibb változatú
testvéreként. Pódiumi környezetben szer-
veződik, még akkor is, ha színpadon ját-
szanak. Keresik a közönséggel való köz-
vetlen kapcsolatot, hogy mondandójuk
vallomásjellegét ezzel is felerősítsék, noha
már valódi drámai konfliktusokat visznek
színre, mégpedig az epikusság
(elidegenítés) eszközeinek teljes kiikta-
tásával. A drámainak nevezhető játék
olyan pódiumi jellegű, homogén drámai
mű vagy epikus adaptáció, amelynek színi
megjelenítése a drámaalkotás cse-
lekménymenete és ábrázoló jellege szerint
formálódik, oly módon azonban, hogy a
vallomásosság, a személyesség
hangsúlyozottan jelen van. Ezt a vallo-

másosságot éppen azokkal a „szertartásos
eszközökkel" érik el, amelyeket az
avantgarde stílus és az oratorikus színjá-
ték alakított ki. Ugyanakkor ez a szín-
játék játékosaitól már nemcsak modell-és
karakterábrázolást kíván, de jellem-
teremtést is. A legjelentősebb drámai já-
tékok : Passio (Universitas: Ruszt József),
Kőműves Kelemen (JATE: Paál István).

1975-tel azonban lezárult a mozgalom
harmadik nagy színjátéktermő korszaka.
(Megszűntek ugyanis a felemelkedését
megalapozó társadalmi, politikai körül-
mények.) Megmaradtak viszont a művek,
szalagon vagy képmagnón, s ezek
bizonyítják, hogy 1968 és 1975 között
jöttek létre az amatőr színjátszómozga-
lom legkiemelkedőbb alkotásai, melyek
bízvást mérhetők a legmagasabb esztéti-
kai mércével. Közülük néhány, minden
bizonnyal rangosan épül be az egyetemes
magyar színjátszás értékei közé.

1975-től: színjáték még nem született
Az elmúlt két év még nem formál sem új
stílust, sem új amatőr színjátékműfajt. A
rangos művek száma is kevesebb, viszont
egymás mellett él a két évtized
valamennyi színjátékeredménye, s egy-
formán tárja kincseit az új rendezőknek,
új csoportoknak. S néhány biztató új je-
lenség! Soha nem látott megújuláson
megy át a gyermekszínjátszás, törekvései
és eredményei bizakodással tölthetik el
azokat, akiket a jövő amatőr színjátszása
is érdekel. Csökken a szintkülönbség az
élmezőny és a mozgalom derékhada kö-
zött. Sőt, növekszik az országos minősí-
tést igénylő csoportok száma is. S új
együttesek jelentkeznek jelentős produk-
ciókkal. A drámai játék műfajában alko-
tott figyelemre méltót két új együttes Száll
a kakukk fészkére (HURKA: Takács
Ferenc), Arisztophanész: Nőuralom (Bucz
Hunor színpada).

És újra feltűnt az amatőr együttesek
körében a színpadi dráma is : Arisztopha-
nészen kívül Molière, Mrożek, Osborne,
Shakespeare művei. A rendezők közül
néhányan megpróbálják a színpadi drámát
a pódiumhoz alakítani - tehát pó-
diumjátékot vagy drámai játékot csinál-
nak belőle -, mások viszont színpadon,
színházak módjára játszanak. Még nem
tudni, hogy ez utóbbi tendencia rende-
zőink teherbírásának próbatétele-e vagy
tartósabb szándék. Esetleg - magasabb
szinten - visszatérünk a színpadi drámák
játszásának 1957 előtti korszakához?

SZILÁDI JÁNOS

A láthatatlan művész

Jegyzetek a rendezői művészet
néhány kérdéséről

II.

Rendező, színház, demokrácia
A különböző művészeti ágak eltérő jel-
legzetességeket, sajátosságokat mutatnak
abból a szempontból is, hogy milyenek az
alkotás természetes feltételei, hogy maga
az alkotási folyamat mennyire egyéni vagy
közösségi jellegű, mennyire nyilvános
vagy rejtett, s hogy az alkotás - az
esztétikai értékteremtő folyamat
értelmében használva most a fogalmat -
mennyire csak magához az alkotóhoz
kapcsolódik. A rendezői művészet annyi-
ban is sajátos jellegzetességeket mutat,
hogy gyakorlása, tehát maga az alkotás,
konkrét megbízáshoz kötött. Az író, a
festő, a zeneszerző külső, konkrét meg-
bízás nélkül is teljesítheti önként vállalt
hivatását, a színházi rendező viszont csak
a színházban, egy adott produkció
létrehozására szóló konkrét megbízás
jegyében teheti ugyanezt.

A megbízás mint a művészet gyakorlá-
sának előfeltétele az önállóság és a ki-
szolgáltatottság bonyolult képletét teremti
meg a rendezői művészetben. Mi-előtt
azonban bárki azt hinné, hogy itt valami
művészetellenes gyakorlattól van szó,
meg kell jegyezni, hogy a felszabadulás
után bevezetett státusrendszer óriási
vívmány volt: a művészek egzisztenciális
kiszolgáltatottságát szüntette meg. A
hatvanas években bevezetett szerződtetési
rendszer oldotta ugyan a szín-házi
struktúra státusos jellegéből adódó
görcsös merevségét, de ez semmi esetre
sem jelenti a felszabadulás előtti állapotok
visszatértét.

A rendezői művészet megbízásos sajá-
tosságához még egy másik jellegzetesség
is társul. Az, hogy a rendező saját sze-
mélyével reprezentálja művészetét. Nem
olyan elválaszthatatlan összefonódás ez,
mint a színész esetében, de az egyéb mű-
vészeti ágakhoz mérten még így is erő-
teljes. A rossz modorú, a nem rokon-
szenves habitusú íróval a szerkesztőnek
nem szükséges személyes kapcsolatban
lennie. Ha a mű, melyet alkotott, jó,
akkor magával az íróval a lapszerkesztő-
nek, a könyvkiadó vezetőjének nem kell
napi munkakapcsolatba kerülnie. A szín-
házban mindez fordítva van: ott nem


