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A cseh kis színpadok
húsz éve

Kis színházak és stúdiók
keletkezése

A cseh színház nagy hagyományokkal
rendelkezik. Segítséget nyújtott a nemzeti
egység kialakításában, csekély kivételtől
eltekintve mindig a társadalmi hatás
eszköze volt, majd mindig a haladás erőit
szolgálta, komoly rangot vívott ki így a
nemzet szervezetében.

Ismeretes azonban, hogy a hagyomány
nyomasztó is lehet. A legbecsesebb ha-
gyományok is egy napon túlhaladottakká
kell hogy váljanak, ha a művészet tovább
akar fejlődni.

Az egész évszázad művészi fejlődésé-
ben nincs másról szó, mint hogy meg kell
szabadulni a cseh felvilágosodás el-
méletétől és gyakorlatától, amely végső
célját a valóság utánzásában látta. Ez
valamennyi művészeti ágra érvényes. A
színház viszonylatában ez mindenek-előtt
a színpad, a színpadi megvalósítás
megújítását jelenti.

1964-ben megjelent az Orbis könyv-
kiadónál egy antológia A Redutával
kezdődött címmel. Ennek a könyvnek akár
az is lehetett volna a címe, hogy „A text-
appeallel kezdődött". A szükséglet,
amelyet minden egészséges szín-
házkultúra megérez, hogy kifejezze ko-
rának eszméjét és érzéseit, hogy élő
kapcsolatot keressen a nézővel ott, ahol azt
idővel a konvenció igyekezett pótolni,
ahol a színpad és a nézőtér közötti
párbeszéd monológgá válik, mert a nézőtől
nem talál viszonzásra - ez a szükséglet az
ötvenes évek végén sajátos, gyakran még
tétova, de hathatós közlési formára talált.
Megszületett a text-appeal.

A text-appeal eredeti dalokból, elbe-
szélésekből, kommentárokból állt. Szán-
dékosan szakított mindazzal és eltávo-
lodott mindattól, ami a nézőt a hagyo-
mányos befogadásra késztetné, a szte-
reotipiák kitaposott útjára vezetné, és ezzel
eltérítené a bemutatott események teljes és
figyelmes követésétől. A Reduta text-
appeal műsoraiból nőtt ki fokozatosan
valamennyi prágai ún. kis szín-ház, amely
a hatvanas évek közepén nagy hatással
volt nemcsak a fiatal nézők széles
táborára, de az egész cseh színház
fejlődésére. Sok minden, ami annak idején
újdonságként jelent meg

ezeknek a színházaknak a színpadain,
hosszú időre gyökeret vert az ún. nagy
színházak gyakorlatában is, és mind-máig
azok részét képezik.

Színikritikánkban és színházelméle-
tünkben számos olyan cikk és tanulmány
található, amely elsősorban a szín-padi
szövegek tartalmi vonatkozásaival
foglalkozik. A puszta szövegelemzés
veszélye abban a pillanatban jelentkezik
(már Otakar Zich is, a húszas-harmincas
évek kiváló színházesztétája és kritikusa -
beszél erről), amikor a színpadi
megvalósítást kezdi értékelni. Jobbára
több-kevesebb sikerrel vizsgálja, milyen
eszmei átalakuláshoz (értelmezéshez)
vezetett a szöveg tolmácsolása. Nagyon
kevés írás elemzi ugyanakkor, milyen
sajátos színpadi eszközökkel érték el ezt a
hatást. Ebben a szemléletben a színpad
legjobb esetben is a szöveg eszmei
interpretálója - az önálló alkotó szerepét
azonban nem ismeri fel. Nem veszi
figyelembe, hogy a szöveg realitásából
egy újabb realitás teremthető - a színpad
másfajta realitása.

És éppen a kis színházakkal kapcso-
latban említsük meg, hogy létezhet olyan
színház, amelyből hiányzik a konfliktus,
hiányoznak a jellemek, amelynek nincs
meseszövése - vagyis mindazzal nem
rendelkezik, amit általában a szín-háztól
elvárunk, ha a színházat a szöveggel
azonosítjuk. Az ötvenes évek második
felében új normák alakulnak ki a
színházesztétikában. A Mladá fronta
annak idején a Semafor Színházzal kap-
csolatosan feltette a kérdést: „Drámai
konfliktus helyett dal ?"

Éppen a Semafor volt az, amely
száműzte a mese, a sztori, a szó egyed-
uralmát, és bebizonyította, hogy másképp
is lehet drámát írni, mint Arisztotelész
nyomdokain. De megteremtette egyben
színpad és szöveg újfajta kapcsolatát.
Ebben az időszakban a kis szín-házakra az
irodalom felől vezető út volt jellemző - a
Semafor viszont ezt az utat a zene felől
tette meg. Szakításuk a szabályos drámai
szöveggel és a mindennapos színészettel
az új színpadi eszközök keresését és az
utánzó konvenciók alóli felszabadulást
eredményezte, valamint a Semafor és a
kritika közötti konfliktust.

Dramaturgiai szempontból a kis szín-
házak kialakulása néhány alapvető vál-
tozást hozott az addigi, háború utáni
dramaturgiához képest - többek között a
szatirizálódást és a téma intimmé válását.
A társadalom mint egész a rész

letekben kerül vizsgálatra, és a társa-dalmi
folyamatokat annak legkisebb egységén,
az emberen, az egyénen keresztül láttatja.
Ez a tematikai változás természetesen nem
az ún. kis színházak kiváltsága volt
csupán, de ezen a talajon kezdett
kialakulni, és itt érte el a legnagyobb
hatást.

A Reduta, majd később a Divadlo Na
Zábradlí, a Semafor, a Večerní Brno, a
Kladivadlo, a Paraván és számos más,
gyakran félhivatásos színház szerzői szín-
házként kezdte működését.

Születésüknél inkább képzőművészek,
zenészek és költők bábáskodtak, mint
hivatásos színházi alkotók. És ez jó időre
meghatározta fejlődésüket. Keletkezésüket
ugyanis nem színházi emberek az-irányú
törekvése motiválta, hogy teret találjanak
újfajta színpadi kifejezőeszközök számára,
hanem zenészek, képzőművészek és
költők szándéka, hogy közvetlenül,
szemtől szembe közöljék érzéseiket a
címzettel. Ezért az első textappeal
programok nem sokat adtak a formára, és
a színpadi megjelenítés inkább a
természetes játékkedv eredménye vagy
jele volt, mintsem tudatos színpadi,
rendezői munkáé.

A kezdeti időszak után, amikor első-
sorban arról volt szó, hogy minél köz-
érthetőbben, egyszerűbb színpadi for-
mában közöljék mondanivalójukat, csak a
későbbiek folyamán alakul ki a tisztán
színpadi aktivitás, vagyis az új, nem ha-
gyományos, vagy új összefüggések és új
szempontok szolgálatába állított szín-padi
kifejezőeszközök keresése. Míg a text-
appeal-szerű forma tovább virágzik a
Paraván tevékenységében, a Divadlo Na
Zábradlíban megszületnek a színpad
törvényszerűségeiből kiinduló első kí-
sérletek, amelyekből később kialakul Jiří
Suchy és a Semafor sajátos költői
színpada, Jiří Srnec Fekete Színháza,
Ladislav Fialka pantomimegyüttese, és Jan
Grossman odakerülésével a Zábradlí
prózai társulata, amely már elutasítja „az
amatörizmus és a tapasztalatlanság
varázsát", és éppen az alkotók
professzionizmusára helyezi a hang-súlyt.

A fokozatos professzionalizálódás (ab-
ban az értelemben, hogy az egykori kép-
zőművészek, zenészek és más szakma-
beliek, akik részt vállaltak a Reduta
pódiumának műsoraiban, hivatásul vá-
lasztották a színpadi kifejezést) feloldja --
elsősorban a prózai színjáték területén - a
szerzői színház szigorú, bár íratlan
kötöttségeit, és szűkebb területén kívül



is kutat tárgya után - ha nem is mindig a
szó klasszikus értelmében vett drámaírók
soraiban. Többek között azért, mert a
hivatásos színészek és rendezők, akik e
színházak körül csoportosul-nak, technikai
felkészültségük következtében
bonyolultabb arculatot is képesek
felmutatni, mint amilyennel az eredeti text-
appeal rendelkezett.

A kis színházak dramaturgiájának mi-
nőségi változásait természetesen nem
csupán az alkotók növekvő művészi
színvonala indokolja, de az a törekvés is,
hogy összetettebb, komplexebb al-
kotásokat hozzanak létre. A text-appeal
egyszerű formája megfelelt az egyszerű,
gyakran elbűvölő közlendőnek, amely-ben
mindig az alapötlet volt az igazi
meglepetés. Ám az idő haladt, és a kis
színházak - minél inkább igazi színhá-
zakká váltak szükségét érezték, hogy olyan
módon fejezzék ki magukat, amely a
színház legfőbb sajátja: színpadi me-
taforával. A Činoherní klub, a Divadlo Na
Zábradlí és néhány más színház jutott a
legmesszebbre a hatvanas évek-ben azon
az úton, amely a szükségletek-nek és a kor
problémáinak megfelelő módon teremti
meg a korszerű mondanivalójához
szükséges színpadi stílust.

A kis színházak
és stúdiószínpadok egyes típusai

Az utolsó ötven esztendő cseh színhá-
zának fejlődésével összefüggésben logi-
kus párhuzamokat kereshetünk a két há-
ború közötti cseh színházi avantgarde és a
hatvanas-hetvenes évek kis színpadainak
tevékenysége között. Ha marxista módon
mérlegeljük, a fejlődés dialektikája
kézenfekvő. Főképpen a fejlődésben
hasonlóságot mutató számos kétségtelen
külső jegy az, amely az ilyesfajta
összevetéshez vezet. Említsük meg
azonban a lényeges különbségeket is a két
háború közötti avantgarde mozgalom és
az utolsó két évtized kis színházainak
tevékenységével kapcsolatban:

t . a két háború közötti cseh avantgarde
kezdettől fogva a társadalmi-politikai
lázadás jegyeit mutatja (és ha nem
egészen a kezdetektől, hát idejekorán)

2. esztétikailag a szovjet és francia
színpadi avantgarde példájából indult ki,
programszerűen megtagadta és tudatosan
megszakította a cseh színház kontinuitását
(nevezetesen azzal, hogy tudatosan
hangsúlyozta a gondolat és a forma
dialektikus egységét, szemben a cseh
színház felvilágosodáskori hagyomá

nyával, amely elsősorban morális intéz-
mény volt)

3. csak jóval később, E. F. Burian és
még később Jindřich Honzl hajlandó
kiegyezni kulturális örökségünkkel.
(Jindřich Honzl - 1894 -195 3 - rendező,
színházi teoretikus, a Devetsil avantgarde
művészcsoport, a későbbi Felszabadult
Színház alapítója. A felszabadulás után
egy ideig a prágai Nemzeti Színház
igazgatója, majd a Színművésze-ti
Főiskola színháztudományi tanszéké-nek
vezetője.)

Az ötvenes évek végi vagy a későbbi,
hatvanas-hetvenes évekbeli kis színházi
mozgalom ellenben a modern cseh szín-
padi hagyományokhoz (éppen a két
háború közötti szocialista avantgardehoz)
kíván kötődni, a folyamatot kívánja
megteremteni, tudatosan megsemmisíti és
egyben programszerűen magáénak vallja
elődeit. Ezeknek a szín-padoknak a
lázadása mindenekelőtt esztétikai lázadás,
tiltakozik a színpadi műalkotás merevsége
és akadémizmusa ellen, amely
természetesen nem képes a maga
esztétikai normáinak keretei közt reagálni
a társadalmi változásokra, akkor pedig
nem lehet képes igazán vallani koráról.
Kereshetünk párhuzamokat, de tudomásul
kell vennünk, hogy itt elsősorban a cseh
szocialista színház kontinuitásáról van szó.

A hetvenes évek eleje minőségi változást
hoz. Azok a színházak, amelyek
meghatározták vagy jobban mondva
megmutatták a cseh színház alakulásának
irányait és lehetőségeit, gyakran bonyolult,
sokfajta tényezőtől befolyásolt fejlődésen
mentek át. Egyrészt e színházak
egynémelyikének dramaturgiája a
hatvanas évek második felé-ben aktívan
bekapcsolódott abba a folyamatba, amely
végső fázisában társadalmi válsághoz
vezetett, másrészt néhány vezető alkotó
személyiség nem azonosította magát a
hetvenes évek elejének konszolidációs
törekvéseivel, vagy a megváltozott
körülmények között sokáig és bonyolultan
kereste a helyét. Az új társadalmi helyzet
következtében a színházak többsége, így a
kis és kísérleti színházaké is, újra a helyét
kereste a társadalomban. Azok a
színházak, amelyeknek léte egy-egy alkotó
egyéniség irányításától függött, bizonyos
ideig át-meneti állapotba kerültek, mások
a vezető egyéniség távozásával
megszűntek. Tízéves távlatból el lehet
mondani, hogy a hatvanas évek végének, a
hetvenes évek elejének bonyolult
társadalmi fo

lyamata megzavarta az útkeresés folya-
matosságát a színház területén, és hogy
azok a pozitív törekvések, amelyek az
ötvenes évek végétől jellemezték a szín-
padi kísérletezést, és vezéreszméi voltak az
ún. kis színházaknak, hamarosan új
lendületet kaptak. Az is igaz azonban, hogy
bizonyos együttesek, amelyek a hatvanas
években az útkeresés élvonalában álltak, a
hetvenes évekre meg-merevedtek,
elveszítették eredeti cél-kitűzéseiket, és
csupán arra törekedtek, hogy a korábbi
időszak eredményeit kanonizálják (a
Činoherní klub például évek hosszú során
át abból élt, amit a színház első évei
megteremtettek. Csak a legutóbbi
időszakban mutat ismét új lehetőségeket: A
hetvenes évek közepén sikerült legyőzni az
alkotói válságot a kis színházak
legidősebbjénél, a Divadlo Na Zábradlínál
is, Evald Schrom rendező odakerülésével).

De születtek új együttesek is, amelyek
jelentős mértékben elősegítik a hetvenes
évek színházművészetének fejlődését.

A hetvenes évek kis színházainak mű-
vészi tevékenysége a Csehszlovák Kom-
munista Párt XV. kongresszusa kul-
túrpolitikai irányelveinek megvalósítását
bizonyítja. A hivatásos vagy félhivatásos
jellegű fiatal művészcsoportok támogatása
jelentős cél-kitűzéseiket tart szem előtt:

Műfaji változatosságot, jelenkori
színházkultúránk sokarcúságát, a fiatalok
színház iránti érdeklődésének aktivizálását,
és nem utolsósorban egész
színházművészetünk hatósugarának ki-
szélesítését. A kísérleti színházak mun-
kájának eredményei a színházművészet
kifejezőeszközeit gazdagítják, amelyek
fokozatosan visszatükröződnek más típusú
színházak munkásságában is. A ki-
alakulóban levő színházi hálózatban az ún.
kis színházak háromféle típusáról
beszélhetünk.

Az első típust a hivatásos szervezettel
rendelkező színházak alkotják. Ezek vagy

önállóan működnek, minta Divadlo Na
Zábradlí, vagy egy nagyobb szín-házi
egység részei (az Állami Színházi Stúdió,
az SDS együttesei, a Brnói Állami Színház
Divadlo Na provázkuja „Színház a
pórázon" -, az Ústi nad Labem-i Néjedly
Színház Színjáték-stúdiója).

A második csoportba tartoznak a nagy
színházak stúdiószínpadai, klub-színházai,
mint pl. a gottwaldovi klubban működő
Divadélko, a plzeňi Josef



Kajetán Tyl Színház klubelőadásai, a
Vinohrady Színház fiataljainak kísérleti
előadásai.

A harmadik csoport képviselője pl. a
prágai Peremszínház, amelyet társa-dalmi
szervek működtetnek szerződések alapján
és ügynökségek útján.

Természetesen az egyes típusokon és
csoportokon belül egyéni arculatú együt-
tesek működnek.

Divadlo Na Zábradlí: költőisége színpadi
stilizáció sajátos lehetőségei-nek
kutatásából táplálkozik; színészi
stíluskeresés jellemzi, amely a színpadi
alak motivációs és lélektani mélységeit
érintené, és ugyanakkor túllépne a ha-
gyományos lélektani realizmus lehetősé-
gein. Műsorpolitikája többnyire a klasz-
szikus művekhez vonzódik, igyekszik
újraértékelni jelentőségüket és színpadi
lehetőségeiket. Az együttes magas szín-
vonalú színpadi kísérletekre törekszik,
nevezetesen az Evald Schorm rendezővel
való együttműködése kapcsán.

Divadlo Semafor: jelenleg a szórakoztató
zenés színház sajátos típusát kép-viseli
húszesztendős hagyománnyal. Á
színházban három, egymástól alapvetően
különböző csoport tevékenykedik,
erőteljesen komédiás vénájú színészekre
támaszkodva. Jiří Suchynak, a színház
egyik alapítójának csoportja a Semafor
legmarkánsabb kollektívája, költőisége a
cseh kabaréhagyományokhoz és bizonyos
vonásaiban a Felszabadult Szín-ház
líraiságához kötődik. Osvobozené divadlo
- Jiří Voskovec és Jan Werich híres
színháza; kezdetben a Devetsil
művészcinek kísérleti színpada, majd
1938-ban bekövetkezett betiltásáig a két
nagyszerű színész-író („V+WW) ko-
médiáinak állandó fóruma. Suchy húsz-
éves szerzői működésében az utóbbi idő-
ben bizonyos problematikus vonások
mutatkoznak, mint pl. Šlitr érezhető
hiánya, a szövegek elnagyoltsága, a szí-
nészi és énekesi teljesítmények egyenet-
lenségei. Jiří Šlitr - Suchyval együtt a
népszerű prágai zenés színpad meg-
alapítója, szellemi irányítója, társszerzője
és énekes színésze. Miloslav Šimek
csoportja az esztrádszínpadok humorát
alkalmazza, korunk apró hibáit gúnyolja
szatirikus éllel. A csoport tevékenységén
erősen érződik a következetes dramaturgia
hiánya, amely céltudatosabb
kompozícióhoz és világosabb gondolati
tartalomhoz segítené a produkciókat. Josef
Dvořák csoportja egyelőre dramaturgiai,
rendezői és szerzői profiljának kialakításán
fáradozik.

A Divadlo Ypsilon eredetileg kis libereci
színpadként jött létre, erőteljes költői
hangvétellel, jobbára képzőművészek és
zenészek részvételével. Mintegy tizenöt
éves működés után Prágába helyezte át
székhelyét, ahol Divadlo Atelier-Ypsilon
néven folytatja tevékenységét, továbbra is
Jan Schmid irányításával. Dramaturgiai
szempontból ez a színház elsősorban a
színpadi montázs nyelvén fejezi ki magát,
a szerepek és a tények kommentálásával,
klasszikusok feldolgozásával, költői-
naivista fel-hangokkal, a színpadi
jelzésrendszer szüntelen variálásával. A
Prágába való átköltözés után érezhetően
újabb útkeresés időszakába került az
együttes.

A Divadlo Na Provázku költőisége
tudatosan a cseh és még inkább a szovjet
avantgarde hagyományaiból indul ki. Ez a
hatás a rendezői és a színészi stílusban
fogalmazódik meg. Á színház
dramaturgiája a nagy témák (forradalom,
sztrájk, háború) színpadi feldolgozásához
vonzódik, jellegzetes vonásuk az ún.
szabálytalan szöveg, a montázs és a
kollázs elve. Munkájuk rendezői és
színészi eredményei e pillanatban - a többi
ilyen jellegű színházzal összehasonlítva -
a legjobbak.

A Činoherní klub színész és rendező
markáns együttműködésének jegyében
született. Mindig a legközelebb állt az ún.
hagyományos színházhoz, különösen a
műsorok kiválasztását illetően. Bizonyos
nehézségek, tétovázások és újabb
útkeresések után az utóbbi időben új
szakaszba látszik érkezni, melyet
elsősorban világos társadalmi elkötele-
zettség és magas művészi színvonal
jellemez.

Az Ústi nad Labem-i Színjátékstúdió a
színpadi stilizáció lehetőségeit kutatja,
erőteljes költői metaforák mellett újabb
műsoraik klasszikus művek átiratai, ame-
lyek saját írói műhelyükben készülnek.
Bizonyos formanyelvi és gondolati ek-
lekticizmusuk az utóbbi időszakban pon-
tosabb arculatot kezd ölteni, amely élő
válasz kíván lenni a kor kérdéseire, min-
den fajta leegyszerűsítést kerülő eszkö-
zökkel.

A munka stílusa és sajátosságai

Azok a színházak, amelyekről beszélünk,
a színpadi kifejezés módszereiben is sa-
játosak. Nagy többségük elutasítja a
pszichológiai színjátszást, amelyet alkal-
matlannak tartanak mondanivalójuk teljes
értékű tolmácsolására. Nagyjából az
utóbbi ötven év modern színháza kü-

lönben is azon igyekszik, hogy megsok-
szorozza a szöveg értelmét, felgyorsítsa
előadásmódját, lehetőleg száműzze vagy
korlátozza a központi cselekményt, és
fogalmak, tények, jelentéstartalmak
szabad asszociációival pótolja azt.

Több okból van ez így. Elsősorban
azért, mert a világ egyre bonyolultabb
körülöttünk, mert minden pillanatban
tucatnyi jelentésű hatás ér bennünket,
amelyeket a művészek meg akarnak ra-
gadni, nevezni, magyarázni. De más okai
is vannak: színészek, akikről nem
szívesen beszélünk, és akik nem mindig
képesek indulataikat szabadon eresztve
tolmácsolni a drámát, pszichológiai fo-
lyamatukban, jelenetről jelenetre ábrá-
zolni hőseit. Kollégáik gyakran - lát-
szólag okkal - neheztelnek rájuk, hogy
valójában nem képesek Hamletet és más
klasszikus szerepet eljátszani, mert nincs
hozzá „élményanyaguk". A fiatalok pedig
azzal védekeznek, hogy igen-is képesek
eljátszani a világirodalom klasszikusait,
de csakis olyan módon és olyan stílusban,
amely közel áll hozzájuk.

Az az igazság, hogy kénytelenek va-
gyunk megkérdezni néha - az Ypsilon
előadásain éppúgy, mint más együtte-
seknél -, hogy „mi mit határoz meg".
Vajon nem bizonyos színészi fogyatékos-
ságok kényszerítik-e ki az új stílust, mivel
a dráma pszichológiai totalitását nem
képesek ábrázolni (pl. Druce Lev Tol-
sztojról szóló drámájában), és teremtenek
egy - a pszichológiai színház szemszögé-
ből nézve - kevésbé igényes színjátszást,
vagy pedig valóban a színház választott
rendezői stílusa dönti el a színészi alkotás
sajátos voltát?

Más szóval: a pszichológiai színház
szempontjából kétségtelenül meglevő
bizonyos fajta amatörizmus szándékos-e,
vagy pedig a korlátozott mesterségbeli
tudás kényszerítette erre az útra az
együtteseket? Ez a kérdés vitathatatlanul
fennáll. Egyre gyakrabban találkozunk
vele, mert a színjátszás pszichológiai
konvencióinak szétrombolását a kis
színházaknál nem mindig követi másfajta
szakmai értékek kialakítása.

A fiatalok játszani akarnak. A színpad
fórum is számukra, ahonnan komoly
mondanivalójukat közölhetik, de első-
sorban játék. Gyakran éppen a fiatalok
fedeznek fel az avantgardizmus jegyében
olyan megoldásokat, amelyek nem csupán
világszerte, de minálunk is régóta ismer-
tek. A könnyedség, a játékkedv, az imp-
rovizáció nem olyasvalami, amit tíz



vagy húsz évvel ezelőtt fedeztek fel, Bo-
gatirjev szovjet teoretikus, aki hosszú
ideig élt nálunk, és tanulmányozta a cseh
avantgardizmust különösen pedig a cseh
és szlovák színházművészetet, már 1937-
ben azt írja, hogy az ún. tiszta játék,
vagyis a színészek egymás közötti szabad
rögtönzései a színpadon, a néző közvetlen
vagy közvetett részvételével, a valóság
színpadi megjelenítésének egyik alapvető
formája. Felmerül a kérdés, vajon ez a
mintegy ötven éve meglevő módszer a
mai színház számára is elegendő-e?

Á kis színpadok gyakori igyekezete a
viták már húsz évvel ezelőtt elkezdődtek
erről a témáról - amellyel harsány hangon
elutasítják a profizmust (értsd: pszeudo-
professzionalizmust), mindaddig
rokonszenves, amíg az unalmas, retorikus
és élettelen, Part pour Part profizmust a
kifejezés más, nem kevésbé professzio-
nista formáival helyettesíti. Hivatásos
színpadon ugyanis nem engedhető meg
más kifejezésmód, mint professzionista.
Az amatörizmusnak a műkedvelő szín-
padokon a helye. Mellesleg ezen a terü-
leten is tapasztalhattuk, hogy a színjátszás
a rendezői leleményességgel karöltve az
utóbbi években olyan színvonalat ért el,
amelyhez képest egynémely kis színház
csak „megjátssza a profit". (Ilyen
színészileg elkötelezett, következetes
együtteseket találunk pl. a diákszín-padok
között.)

Valamennyi problémát nyomon kö-
vethetjük éveken át a Činoherní klubban,
amely sui generis a magasrendű színészi
emberábrázolás útját választotta, vagy az
Ústi nad Labem-i Színjátékstúdióban, de
az utóbbi időben akár az Ypsi-Ion és a
prostĕjovi Hadivadlo munkásságában is.
(Hadivadlo -- szójáték, a had kígyó és a
divadlo összevonásából.)

Az egykori libereci Ypsilon rokon-
szenves, igényes, társadalmilag elköte-
lezett tevékenysége hirtelen - nagyjából
azóta, hogy Česke Budĕjovicében a
csehek nagy romantikus költőjének Karel
Hynek Máchának az életéről és haláláról
szóló játékot láthattuk, amelyet a fesztivál
szemináriumán Miloš Vojta élesen
megbírált mintha valamilyen törést
szenvedett volna. Mindannyian tudjuk ezt,
és tudják maguk az Ypsilon alkotói is, A
színház -- úgy véljük, nem éppen
megfontoltan - átköltözött Prágába, de itt
egyelőre nem talált szilárd talajra. Él,
dolgozik, még vannak nézői, de kritikai
visszhangja langyos, jobbára inkább
udvarias. Mindannyian cm-

lékezünk az Ypsilon nagyszerű éveire, és
nem akarjuk elhinni, hogy a Rabelais
előadása, amelyben még a dramaturg is
fellép, ugyanannak a színháznak a pro-
dukciója, amelyet annak idején olyan
lelkesen ünnepeltünk. Es nem akarjuk
elhinni, hogy annyi nagyszerű erőfeszítés
után kifogyott volna az Ypsilonhól a
„szufla". De a kis színházak azt is jelen-tik
és mindig jelentették , hogy itt erősebb a
hajlandóság az igazság ki-mondására,
mint másutt, az igazság több rétege tárul
fel, mint azt addig megszoktuk. Ez persze
azt is feltételezi, hogy az igazság több
rétegét képesek meghallani önmagukról.
Az a színház, amely ezt nem tudja
meghallani, reménytelenül vállalkozik a
maga igazának közlésére.

Érdemes megfigyelni, a kollektív munka
milyen etikája uralkodik az egyes kis
színházakban. Valóban több itt a kollektív
erőfeszítés - úgy tűnik, né-ha csak hirdetik
ezt -, mint más színházaknál ? Tény, hogy
a kollektív alkotás elve minden
avantgarde együttes alapja. De vajon a
hiúság, a rendezői önkény és más
visszásságok mindennapi korróziója nem
hatol-e be ide is?

Maradjunk még egy pillanatig az Ypsi-
lonnál. Kimagasló eredmények vannak a
háta mögött, a Stelzig, a kovács, a Ti-
zenhárom illat - amelyet ugyan manapság
olyan szétzilált állapotban láthatunk a
Činoherní klub színpadán, hogy öt év után
szinte semmi nem emlékeztet az eredeti
rendezői elképzelésre, de akkor is
kétségtelen tény, hogy Schmidnek éppen
ez a darabja a mai cseh dráma törté-
netének jelentős tényezője. Csehszlovákia
felszabadulásának harmincadik év-
fordulójára íródott, s amint Kucera ren-
dezése az ostravai Állami Színházban bi-
zonyítja, értékei maradandóak. Az Ypsi-
lon volt az is, amely Ilf és Petrov művé-
vel, a Tizenkét székkel, az Egy nő a zöld ajtó
mögött-tel és egy sor más szovjet és orosz
művel tette jelenvalóvá szovjet barátaink
drámairodalmát. De elérkezett a pillanat,
amikor az Ypsilon azt kezdi mérlegelni, a
megkezdett utat folytassa-e - az együttes
változik vagy pedig valami újat találjon
ki. És akkor egy-szer csak elkövetkezik
Druce Tolsztoj-drámájának bemutatása,
amely megérdemelt sikerrel szerepel a
moszkvai Kis Színház műsorán. A darab
nem problémátlan, de több rejlik benne,
mint amit az Ypsilon előadása kiolvasott
belőle. Schmid mintha hirtelen kedvet
kapott volna, hogy belekóstoljon a
pszichológiai realizmusba, hogy színészei
ennek az

elvnek alapján formálják meg szerepüket,
vagy legalábbis érintsék a lélektani
ábrázolás lehetőségeit. Csakhogy nem ez
történt. A színészek erre nincsenek
felkészülve, nem képesek egyetlen ívben
ábrázolni a szerep történetét. A cím-
szerep megvalósítása tetszik az egyetlen
magányos és reményteljes próbálkozás-
nak az orosz irodalom óriásának színészi
megragadására. Az előadásból mégis
elveszett a darab géniusza, mintha egy je-
lentéktelen személyről lenne szó, egy kis
emberről. Mintha a diákkabaré és a
színészi szertelenség ismét eluralkodott
volna az előadáson.

Az Ypsilon kijelentette, hogy a pszi-
chologizálás, amelyet elvből elutasít, való-
színűleg a jövőben sem lesz színészi
munkájuk alapvető eszköze. Felmerül
háta kérdés; mi lesz a professzionista
munka kifejezője az Ypsilon színpadán,
hacsak a könnyedséget és a játékosságot
nem tekintjük annak?

A Druce-darab határozott fiaskója után
ismét a kipróbált stílus alkalmazása
következett a részben Nezval, a nagy cseh
író, költő nyomán készített Távirat című
produkcióban. A tényszínház bizonyos
válfajáról van itt szó, de az elő adás
inkább szellemes irodalmi kabaré,
mintsem egy hivatásos színház produk-
ciója.

Egy vonatkozásban viszont az Ypsilon
alighanem a legerőteljesebben testesíti
meg a kis színpadok és stúdiószín-házak
között ,az egyik alapvető erőfeszítést:
humorral szemlélni a világot. Az Ypsilon
előadásainak többsége mindig képes
megnevettetni, elszórakoztatni nézőit,
minden erőszakosság nélkül jó hangulatba
kényszeríti a közönséget. Unatkozni nem
lehet előadásaikon. Ezek az értékek nem
hanyagolhatók el, s az Ypsi-Ion és néhány
más kis színpad legfőbb erényei közé
tartoznak immár több mint két évtizede.

A vidámság mint pozitív erő, a humor
mint az életigazságok keresésének
eszköze, a nevetés mint a való élet tük-
rözésének gogoli minősége . . . - Gyakran
nem is vesszük tudomásul, hogy ezekben
rejlik valamennyi kis színpad hatalmas
politikai ereje. Nem csupán a
pszichológiai színház ellenpólusáról van
szó, amely a tajrovi-mejerholdi színház-
típus szabadabb módszereivel dolgozik,
ahogy azt nálunk a Felszabadult Színház,
később pedig Honzl, Frejka és Burian
tette, hanem főleg és elsősorban arról,
hogy a fiatalok színházai mélységes opti-
mizmussal szemlélik a valóságot. Az Yp-
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silon, a brnói „Póráz", de a Hadivadlo és
az ústii stúdió előadásainak zöme - s ez
vonatkozik több nagy színház kísérleti
stúdiójára is - képes szórakoztatva tanítani,
humorral nevelni, szatirikus elemekkel
kipellengérezni hibáinkat, ne-vetéssel
segíteni a bajokon. Igaz, nem minden néző
képes egyaránt befogadni a fiataloknak ezt
az erőteljes előadás-módját. Sokakat
ingerel, főleg az idősebb nemzedéket. De
olyan erő ez, amely történelmileg
kapcsolódik a szocialista fejlődés
optimizmusához, a világ távlatainak olyan
minősége, amely nem akar behódolni a
reménytelenség, a bánat és a
pesszimizmus végelgyengülésének.

Azt is megállapíthatjuk, hogy ebből a
minőségből ered - éppen az Ypsilon
igazolhatja ezt legerőteljesebben - ma-
napság az eszmei közlés - végső soron
professzionista - értéke. Mert a nevetés
mint pozitívum több is lehet pusztán esz-
tétikai tényezőnél, a haladás lelkesítő- és
mozgatóerejévé válhat és válik.

Tudta ezt Tyl, a drámaíró, a cseh
nemzeti színjátszás megalapozója is,
amikor a német elnyomás idején az
egyszerű népnek írt, tudta legkiválóbb
vígjátékírónk, V. K. Klicpera (1792-1859),
és tudta a két háború közötti és háború
utáni egész drámaírásunk. És jó, hogy
ezek az elemek, amelyeket Brecht is
beépített a szocialista drámába, ma is jelen
vannak a fiatal alkotók munkájának
legjobb eredményeiben.

Tanúi lehettünk ennek a Színházi
Fiatalok VI. Fesztiválján is. Sőt, elmond-
hatjuk, hogy minden probléma ellenére a
szórakoztatás, a pozitív életigenlés -
szemben az akadémizmus unalmával -
vitathatatlanul legfőbb erénye volt az
előadások többségének, amelyet az idei
találkozón láthattunk.

Nem kell, hogy ez legyen az egyetlen
erény, tudomásul kell vennünk, hogy az
elkötelezett művészi munka ennél többet
követel. De bármilyen gondolat, amelyet a
színpadon nem a jelen idővel azonos
ritmusban, adekvát módon közölnek,
csupán unalmasan, szellemesség nélkül, az
eleve erőtlen ahhoz, hogy el-jusson a
nézőhöz. És bármilyen gondosan
előkészített, dramaturgiailag és eszmeileg
megalapozott előadás, amely nem ragadja
meg a közönséget, nem remélhet
semmiféle eredményt.

Honnan ered ez a fogalom, hogy „kis
színházi formák"? Miért éppen a „kis"

jelző? Talán azért választották, mert e
színházak többsége kis méretekben, szű-
kebb színpadtérben fejti ki tevékenysé

gét. Talán azt kívánják hangsúlyozni vele,
hogy azok a műfajok, amelyeket ezek az
együttesek választanak, nem tartoznak a
„nagynak" elismert műfajok közé,
amilyen az opera, a dráma vagy a balett.

Á színháztörténetben - mint valameny-
nyi művészeti ág történetében - vannak
pillanatok, amikor egyszer csak kiderül,
hogy a színház rendelkezésére álló esz-
közök (művésziek és gondolatiak) távolról
sem képesek megragadni a teljes
valóságot, amelyben élünk. Hogy a je-
lenségek és tények bizonyos szférái -
korántsem jelentéktelenek és lényegtele-
nek - kívül esnek a színházművészet ér-
deklődési körén. Példa akad bőven a
történelemből, például a realizmus, amely a
kihamvadó romantizmus reakciója,
amikor az már nem képes választ adni és
reagálni a fejlett polgári társadalom
problémáira. Született hát valami új, és ez
az új a realizmus, illetve a naturalizmus
volt.

A kis színházak nem képviselnek for-
radalmat. Nem képviselik az abszolút
forradalmat; nem igaz, hogy mindaz, ami
előttük volt, az hamis, meddő, és ma-
radéktalanul el kellett söpörni. És nem
képviselik azt a forradalmat sem, amely
végérvényesen megváltoztatta és újjá-
szülte a cseh színházat. Ezek a kis szín-
házak részét képezik az utóbbi húsz év-
ben színházainkban végbement általános
fejlődésnek, és hathatós tényezői annak az
áramlatnak, amely vitathatatlanul magán
viseli századunk színházi forradalmának
bizonyos jegyeit.

A kis színházak kezdettől olyan utakat
jártak - helyesen vagy helytelenül, ahogy
már a művészetben lenni szokott -,
amelyek messze ívben elkerülnek minden
kipróbált és biztos lehetőséget. Olyan
területre jutottak, amely még nem volt
felfedezve. Ezért volt a bizalmatlanság
tevékenységük iránt. Meg a nemegyszer
igazságtalan kritikai szemrehányás. A
kritika gyakran olyasmit várt el tőlük,
amit ezek a színházak nem is teljesíthettek
volna. Nagy teljességet, nagy formátumú
műveket, miközben ezek a szín-házak a
kis felületeket, a részleteket, a
mikrokozmoszt keresték. Ez a kicsinység
esztétikai fogalom, program, mód-szer
volt.

A kis színházak alkotóinak többsége
más világból jött. Másfajta érzelmű és
gondolkodású világból, amelyet a szín-ház
eddig nem ismert. Nem ismételgették a
már ismertet, nem akarták felfedezni azt,
ami már fel volt fedezve. A mai

ember ethoszát figyelték a mai időben. És
ez az ethosz nem volt elvont fogalom
számunkra, az emberi tevékenység leg-
konkrétabb megjelenési formáiban rejlett.
Tisztán gyakorlati ethosz volt abban az
értelemben, hogy a mindennapok
gyakorlata szülte.

A közönség hamarabb megértette ezt,
mint a kritika. A napi gyakorlat prob-
lematikáját, amelyet a kis színházak elő-
térbe állítottak, a nézőtér reagálásai nyug-
tázták. A színpad gyakorlata és a nézőtér
gyakorlata egyszerre szólalt meg.

A kis színházak nem oktattak, nem
moralizáltak, nem harsogtak. Humorral,
mosolyogva vették a dolgokat, nem a
konkrét mondatokba ültették el vélemé-
nyüket, hanem a kompozíció egészébe.
Megérteni, amit a színpadon mondanak és
cselekednek - ez egyet jelentett a szín-
padi megvalósítás egészének megértésé-
vel. Nem egy-egy mondat volt fontos,
hanem az egészben elfoglalt helye. Nem
egy-egy eszköz, hanem valamennyi esz-
köz együttes hatása.

Valamennyi kis színház munkájának
sajátos vonása, hogy nem akarja a világot
passzív, leíró módon, „tükröt tartva"
interpretálni. Apró részletekre morzsol-ja
a valóságot, a részletekből új egészeket
állít össze, amelyeket metaforikus mód-
szerrel, új alakzattá formálnak. Tudo-
másul kell vennünk, hogy a színpad
szükségszerűen művi valóságot kínál a
nézőnek, amelyet nem lehet az életben
érvényes mércével mérni. A történetek,
amelyeket a színház előad, a valóság
képei, nem pedig a valóság maga. A múlt
század realista színháza, amelynek
eszközei erőteljesen tapadnak még egyes
színházak és egyes előadások arzenáljá-
hoz, szintén nem a valóság közvetlen
ábrázolója volt, bár igyekezett az lenni.

Már a színházi avantgarde egyrészt
metaforákból és vallomásokból kompo-
nálta a valóság színpadi mását, másrészt
pedig éppen arra törekedett, hogy a ha-
gyományokba merevedett színházba több
valóság, több élet jusson, mint azelőtt.
Naivság lenne azt állítani, hogy a kis
színházak pusztán kísérleteznek, formát
bontanak és formát teremtenek. Ellen-
kezőleg, legjobb munkái valódi értelme
éppen a valóság mélyebb megragadása,
olyan eszközökkel, amelyek közelebb
állnak azokhoz, akik a nézőtéren helyet
foglalnak.

A kis színházak közönsége - amely
többnyire fiatalokból tevődik össze - kü-
lön fejezetet igényel e színházak helyze-



tének és munkásságának elemzése kap-
csán.

Az a bizottság, amely az idei Česke
Budĕjovice-i fesztivál előadásait kiválasz-
totta, több mint negyven produkciót
tekintett meg. Kiderült azonban, hogy e
tekintélyes szám mögött nem akadt egyet-
len igazán mély, társadalmi töltésű, magas
művészi színvonalon kifejezett lényeges
gondolat. Mondjuk meg őszintén, nem
lehetünk elégedettek azzal, amit a
színházak játszanak. A kis színházak
munkájának eredményei változóak, sok-
szor nagyon is felületesek, felszínesek. Az
idei fesztiválon nincsenek olyan elő-
adások, mint amilyen a Divadlo Na
Zábradlí A Karamazov testvérekje volt
annak idején, amely az emberi lélek leg-
rejtettebb mélyéig tudott hatolni. I s
nincsenek ilyen előadások a többi kis
színház jelenlegi programjában sem.

A kis színház típusába tartozó együt-
tesek nem akarják torzítva kimondani a
valóságot, nem akarják az újsághíreket és
tudósításokat ismételgetni, nem akar-nak
versenyre kelni a televízió közvet-
lenségével, de mintha megfogyatkozott
volna az alkotó erő, amellyel a nagy té-
mákhoz, mély elemzésekhez, jelentős
előadásokhoz vezetne. Különösen azok az
együttesek vállalkoznak ilyen kísérletekre,
amelyek már gazdag színpadi
tapasztalatokkal rendelkeznek, mint a
Činoherní klub vagy a Divadlo Na Záb-
radlí. Amíg azonban a kis színházak nem
éreznek elegendő erőt magukban az
életbevágó témákhoz, a mélyebb gondo-
latokhoz, és megelégednek a játékosság-
gal, az ötletességgel, akkor csak a vál-
lunkat vonogathatjuk. De ami rosszabb
ennél, megszűnnek élő kapcsolatban len-
ni a valósággal. A szórakoztatás érdeké-
ben kifejtett erőfeszítések, amelyeket
máskor erénynek tekintünk, ha elural-
kodnak, a fiatal erőket is elvonják a be-
csesebb céloktól. Nem arról van szó, hogy
száműzzék a humort, a tréfálkozást,
hanem arról, hogy a nagy jellemek, a
komoly társadalmi témák, a mával való
mélyebb és szorosabb kapcsolat legye-nek
a fiatalok munkásságának meghatározói.
Más szóval inkább Husz János, mint
valami költői móka, inkább egy igazi mai
hős, mint érdekes színpadi metaforák
seregszemléje klasszikus szövegekből
összemontírozva. Az a színház, amelyik
fél harcba menni saját koráért, elveszíti az
avantgarde előnevet. Az a művész, aki
nem akar sebet kapni a harcban, ahol
nevén nevezik a valóság konfliktusait, az
régóta nem fiatal már.

Igyekeztünk körüljárni a „kis színház", a
„kis színpadi formák" fogalmát. Nem
hisszük azonban, hogy az ún. kis színhá-
zak kizárólag részletkérdésekkel foglal-
kozhatnak. Ha más színházak rátalálhattak
a maguk Gelmanjára, akkor az írásunkban
szereplő színháztípus képviselőinek is
meg kell találniok korunk szondázásának
sajátos lehetőségeit, egy-egy kis pódium
méreteinek megfelelően. Tudjuk, hogy a
mai téma önmagában édeskevés. De miért
kell azért tartani a mai témáktól ? Hogyha
a többi színház túl sok energiát fektet
Feydeau és más klasszikusok
színrevitelébe, a kis színházaknak nem
kellene ugyanezt a tendenciát ismételgetni
a „kis témák" környékén.

És még egy probléma. Kialakult az a
hagyomány, hogy a kis színházak szerzői
színházak. Az együttesek és mi is úgy
értelmezzük ezt, hogy ezeknek a
színházaknak a szerzői elsősorban azok
lehetnek, akik velük dolgoznak, vagyis
elsősorban a rendező vagy a dramaturg. A
gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a kis
színházak többsége nem képes saját
erejéből megfelelő szinten megvalósítani
műsortervét. Olyan színpad esetében is
tanúi lehetünk ennek, mint a Semafor,
ahol világosan látszik : Jiří Suchynak
nincs elég ereje azon a színvonalon meg-
valósítania elképzeléseit, amelyre egy
társszerző bevonása esetén lehetősége
nyílna. Jan Schmid sem győzi, hogy
egyetlen évadban annyi minőségileg
megfelelő szövegkönyvet hozzon létre,
amennyire szüksége van. Hasonló kétsé-
geket támaszt a prostĕjovi Hadivadlo jövő
évi műsorterve, amelyben a készülő
darabok többsége ugyancsak a színház
írói műhelyéből származik. Feltétlenül és
minden áron szükség van az ilyen típusú
írói munkára? Csak az a szerzői színház,
amelyet a dramaturg, netán a rendező
egymaga teremt? Nem szűklátókörű ez az
elképzelés? Nincs itt az ideje, hogy új
drámaírókat, új alkotókat vonjanak be a
szerzői színházak munkájába? El kellene
hinni végre, hogy a szerzői színház nem
csupán az, amelyet a színház tagjai maguk
írnak. A szerzői színház olyan színház,
ahová azok az emberek hozzák
darabjaikat, akiknek gondolkodása,
formanyelve nagyon közel áll az illető
együttes szelleméhez. Igaz, hogy ezek a
színházak viszonylag kevés bemutatót
tartanak évente, de tegyük a kezünket a
szívünkre: nem volna jobb néha a
„kívülről" hozott darabot mű-sorra tűzni,
amelyet a „szerzői színház" jegyében csak
azért nem akarnak elját

szani, mert a vezető fiókjában ott van a
saját szövegkönyve, amely ugyan nem a
legjobb, de „házon belül" készült?

Szurkolunk a kis színpadoknak, de úgy
tűnik, ideje lesz sok helyütt tiszta. vizet
önteni a pohárba. Erre kényszerít egy sor
balsiker, eszmei bizonytalanság, amely
egyébként egyebek közt az „avantgarde
konvenciók"-ban is jelentkezik. Mert,
legyünk őszinték, a modernista játék is
konvencióvá válhat. Nem akarunk
ijesztgetni, de a fiatal színpadok
fiatalságát csakis az igények szüntelen
emelésével lehet megőrizni. Éppen azok
elé kell a legmagasabb mércét állítani,
akik maguk is a művészet legmagasabb
mércéjét tűzték ki célul. A modernség az
útkeresésben, a határok és lehetőségek
kitágításában rejlik. Úgy véljük, a szín--
pad hagyományos formáinak szétrombo-
lósa távolról sem lehet a színházi munka
mércéje, különösen, mivel ezt már jóval
korábban és nemegyszer eredményeseb-
ben elvégezték a húszas-harmincas évek
színházművészei.

A kis színházak egyik fontos specifi-
kuma éppen az, hogy kis térben dolgoz-
nak. Valaki gúnyosan azt mondta, hogy ez
az egyetlen sajátosságuk, mert különben
éppen olyan rossz színházat csinálnak,
mint a többiek. Ez, persze, nem egészen
így van. A tér ugyan bizonyos fokig
meghatározza e színpadok eszközeit, de
nem ez az egyetlen meghatározó tényező.
Mindennemű munka alapját képezi, ez
kétségtelen. A közelség a nézőhöz, a
színpad szűk méretei, mindez a priori
sajátossá teszi a színpadi munkát. A
színésznek nem kell úrrá lennie a nagy
színpadtéren, nincs szüksége tökéletes
dikcióra, hangerőre. Folytathatnánk
tovább. Ez a tér arra is kényszeríti az
alkotókat, hogy gazdaságosan, né-hány
több értelmű és több jelentésű elemmel
tagolják, ami már önmagában is bizonyos
fokig meghatározza e színház--típus
stílusát.

A nagy színházak színpada bizonyos
eszmék hordozója, a Nemzeti Színház
színpadának önmagában van atmoszfé-
rája, bizonyos hagyományosságot kínál,
amelyet nehéz legyőzni. A kis színházak
nehezebb, bonyolultabb és egyben talán
könnyebb helyzetben vannak. Rossz
színházépületekben dolgoznak, szűk öl-
tözőkkel, nem megfelelő raktárhelyisé-
gekkel, jelmeztárakkal stb. Ugyanakkor
azonban a kis színpad, ami önmagában
még nem hordoz semmiféle jelentést, nem
kényszeríti eleve bizonyos konvenciókba
a nézőt,
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A színházak manapság világszerte a
színházépületen és a színpadon kívül ke-
resnek teret maguknak, utcán, mosodá-
ban, háztetőn, elhagyott csarnokokban,
egyszóval mindenütt játszanak, ahová
néhány ember befér. Ez gazdaságos, és
természetesen biztosít egy alapvető dol-
got számukra: az alkotók nagyon közel
lehetnek azokhoz, akik eljönnek, hogy
színházat lássanak. Á lengyel Kazimierz
Braun a jelenkori színház új vonását látja
ebben a közelségben, kapcsolatteremtés-
ben. Különösen nyugaton van jelentősége
a kollektív alkotás érzésének: nincs
különbség azok között, akik színházat
játszanak és azok között, akiknek játsza-
nak - éppen a tér és az alkotói módszer
révén teremtődik meg e játéktípusok
haladó jellege. A modern ember kom-
munikációhiányát az elidegenedett tár-
sadalomban - egyebek közt - éppen a
kollektív színházi alkotások segítenek át-
hidalni, s ebben jelentős szerepet játszik a
speciális játéktér.

Ugyanakkor ezekben a színházakban
nagy veszélyt jelent a civilség elburján-
zása, mindenfajta szenvedély, pátosz,
színpadi hatáskeltés kipusztulása. Ez
nemcsak miránk vonatkozik. Igaz, lát-
hattunk francia klasszikust a varsói Teatr
Narodowy Kis Színházában dinamikusan
változó tagolású játéktérben, de ez inkább
csak kivétel. A kis színpadok
többségének műsorán nem szerepelnek
görög klasszikusok, nem szerepelnek a
francia klasszicizmus drámái, mert e mű-
vek ethosza valahogy nem illik ezeknek a
színházaknak a nonkonformista szín-
padára. Lehet, hogy az okokat másutt kell
keresnünk, ha figyelembe vesszük, hogy
többi színházunk repertoárján is csak
Anouilh Médeája szerepel, a szigorú
stílusú francia klasszicista drámák közül
pedig egyetlenegy sem. A cseh színház
soha nem kedvelte különösebben az
olyanfajta stílusokat, mint az orosz, a
francia, az angol színház stílusa, de ma-

napság ez az ellenállás egy sor stílussal
szemben szinte már programszerű. A kis
színházak többségükben önkényesen vá-
logatnak a stílusok között, úgy dolgoz-
nak, hogy bármikor bármilyen stílust,
bármilyen metaforát alkalmazhassanak.

Ez az önkény, amely épp ily erővel ha-
tol be a költészetbe és a prózairodalomba,
sok mindent lehetővé tesz, de ugyan-
akkor sok mindent el is pusztít, amiért
egyelőre nem tudott semmiféle kárpótlást
nyújtani. Nezval dallamosságát inkább
belső prózaritmus pótolta, mint rímes
vers, a modern regény már számtalan
síkon mondja el a történetet, tudatosan
elnyomva a cselekmény lélektanilag leg-
erőteljesebb fővonalát. Egyáltalán, a mo-
dern irodalomban a cselekmény a múlt
fegyvertárából származó valaminek szá-
mít, éppen úgy, mint a zenében a dallam.
Ezen a tényen mit sem változtat, hogy
ellenkező példákat is találunk.

Á színész közelsége a nézőhöz sokkal
egyszerűbb dikciót kíván, vagyis színpadi
beszédet, amely valaha a színészképzés
lényeges tantárgya volt, ma pedig szinte
harmadrendű tudnivalónak számít. Nem
csupán a kis színházakban, ahol hála a
meghitt környezetnek, jobban érteni a
rossz artikulációt is, de a többi színház-
ban, sőt, a filmnél és a televízió vala-
mennyi műfajánál is a cseh nyelv elha-
nyagolható tényező, a színészek lezseren
és gondatlanul beszélnek, mert ez tűnik
természetesnek számukra. Valóban köny-
nyedén és természetesen kell beszélni a
színpadon, különben olyan elemek keve-
rednek a színészi ábrázolásba, amelyek a
modern színház számára idegenek. De ha
nem találjuk meg a mindennapi beszéd
adekvát színpadi eszközeit, akkor visz-
szakanyarodunk a naturalizmushoz.

A kis színházak előadásmódjának
struktúrája igényesebb, mint a többi
színháztípusé. Vegyük példának a prágai
Színművészeti Főiskola színpadának, a
DISK-nek az előadását, a Sztyepancsiko

vót, amelynek előadásmódja nem csupán
az alkotók életkorát tekintve sorolható a
kis színházak stílusirányzataihoz. Vagy az
Egy fogoly álma, amely a Romeo és Júlia egy
sorát használja motívumként, és szinte
refrénként alkalmazza. A történet
realisztikus tolmácsolásához szokott né-
zők nehezen birkóznak meg még a játék
alapszituációjának megértésével is.

A kis színházak sokat kívánnak a né-
zőktől. Már Burian megmondta, hogy a
művészet befogadása ugyanolyan nehéz,
mint maga az alkotás. Hasonlóan véle-
kedett erről Brecht is. Ha minden látszó-
lagos akadályt elhárítunk a mű befoga-
dásának útjából, megfosztjuk a közönsé-
get az alkotó figyelem indirekt élményé-
től. Mert figyelni tudni annyit jelent:
képesek alkotótárssá válni a művészet-
ben. A színházat a modern világban egy-
re inkább nem csupán a színész és a ren-
dező teremti meg, hanem a figyelő néző is.

Különben kik járnak ma leginkább
színházba ? Csak műhelyigényű szocioló-
giai felméréseket ismerünk. De a kis
színházak alkotói tudják, hogy közönségük
elsősorban fiatalokból áll. És ezzel
számolni kell akkor is, amikor e színpadok
munkájának megítélésére vállalkozunk.

Külön fejezetet alkotnak az ún. stú-
diószínpadok, klubelőadások, amelyek -
örömünkre - egyre szaporodnak az utóbbi
időben. Ez azt bizonyítja, hogy az új
színházi törvény serkentően hat az ilyen
irányú tevékenységre. Meg azt is, hogy a
fiatalok a színházi szervezet nehézkes
struktúrájában mélyebb kapcsolatot
kívánnak kiépíteni, meg akarják találni a
maguk ifjú közösségét. Máskülönben
szinte mindaz érvényes az ő tevé-
kenységükre is, amit a kis színpadokról
mostanáig elmondtunk. Kivéve azt, hogy
a klubelőadásoknak számolniok kell a
másfajta konvencióhoz szokott színé-
szekkel, a nehézkesebb munkakörülmé-
nyekkel, azzal, hogy egy-egy produkció
nem egyszer a saját anyaszínházakkal való
bizonyos feszültségben kénytelen létre-
jönni. De ez a küzdelem sem haszontalan
és a színházi élet egészének fejlődése
szempontjából feltétlenül gyümölcsöző.

Mert számunkra nem az a fontos csupán,
hogy az egyik színháztípus mellett
másfajta színházak is dolgozzanak, ha-
nem elsősorban az, hogy a színház fiatal-
jai behatoljanak egész színházi hálóza-
tunkba, friss vérrel töltsék meg, új len-
dületet adjanak, és segítsenek az egész
szocialista színházművészet új útjainak
keresésében.

Balogh Géza fordítása
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