
HARMADIK TÍPUSÚ SZÍNHÁZAK

budapesti kőszínházak háza táján nőttön
nő a riadalom: a Fővárosi Önkormányzat
színház-privatizációs tervei - amelyekről
sokáig maguk az érdekeltek is csak kósza hí-
rek, a Kacsa magazin „biztos értesülései",
fülbesúgások és kiszivárogtatások alapján

szerezhettek tudomást - tartják lázban a
társulatokat. Ugyanakkor zajos szenzációk
nélkül, csendben zajlott le az első alternatív
színházi szemle.

E tények egymás mellé helyezésével nem a
kétféle színházi formáció szembeállítása a cé-
lom, hanem a színházi élet ellentmondásossá-
gának érzékeltetése. Ez az ellentmondásosság
többek között abban jut kifejezésre, hogy minden
közelítési törekvés ellenére e két színházcsiná-
lási forma élesen elhatárolódik egymástól. A
megkülönböztetés bizonyos szempontból jogos,
mert más a feladata, hivatása a professzionális
vagy tradicionális színháznak meg az úgyneve-
zett alternatívnak. De nem jogos, ha e színháztí-
pusok esélyegyenlőségét vizsgáljuk - mondjuk,
a költségvetési támogatásból juttatott és kapha-
tó részesedés tekintetében.

De egyáltalán: mit fed az „alternatív" megjelö-
lés? Sokan az amatörizmus eufemikus változa-
tának tartják, s ekképp legszívesebben a
közművelődés körébe utalnák az alternatívokat.
Mások értékkategóriaként használják a címkét, s
az e skatulyába sorolható együtteseket vagy
magasabb rendűnek tekintik a hivatásosaknál,
vagy profi gőgből lenézik őket. Megint mások -
mint én is - a színházi élet egységes egész
voltát hangsúlyozzák, tehát az alternatívokat
minden más formációval egyenrangúnak
tekintik vagy szeretnék tekinteni.

Az „alternatív" kifejezés az elhatárolódás
szándékával született. Magyarországon hosszú
évtizedekig csak kétféle színjátszás létezett: a
hivatásos és az amatőr. Minden más országban
- Nyugaton és Keleten egyaránt - volt azonban
egy harmadik szektor is, a kisszínházaké. (Eze-
ket országonként és típusonként harmadik, sza-
bad, független, alternatív stb. megjelölésekkel is
illetik.) Később aztán a szerves fejlődés nálunk is
kitermelte ezt a harmadik típusú színházat. A
hatvanas évek végén, a hetvenesek elején
virágzó egyetemi és amatőr színházak jöttek
létre (Universitas Együttes, Szegedi Egyetemi
Szín-pad, miskolci Manézs Színpad, Orfeo,
Halász Péterék Kassák-, majd szobaszínháza,
Najmányi László stúdiója stb.) amelyek művészi
teljesítményük alapján profik, egzisztenciális
helyzetük szerint amatőrök voltak, s amelyeket
aztán a hatalom és a szakma közös erővel
megfojtott.

Néhány év múlva azonban e csoportok kezd-
tek feléledni, illetve egyre-másra újak alakultak
(Stúdió K., Utcaszínház, Gödöllői Színjátszó
Stúdió, pécsi Harmadik Színház, Arvisura, Tér-
színház, a különböző tánc- és mozgásszínházak
stb.). De ezek már nemcsak művészi szempont

ból, hanem létükben is közelebb álltak és állnak a
hivatásosakhoz, mint az amatőrökhöz. (Az ama-
törizmus is jócskán átalakult, s visszaszorult a
tisztes műkedvelő szintre.) Ma már a kisszínhá-
zak - amelyek közé nemcsak az állandó társu-
lattal és színházzal rendelkező együttesek sorol-
hatók, hanem az alkalmi egy-egy produkcióra
szeveződő csoportok éppen úgy, mint az alap-
vetően befogadó tevékenységet vállaló színhá-
zak - jelentős részt vállalnak az ország színházi
ellátásában.

A magukat alternatívnak tartó együtteseket
leginkább az különbözteti meg a többi kisszín-
háztól, hogy legfőbb céljuk a magas szakmai
színvonalú kísérletező színházi formák keresé-
se, kutatása, a folyamatos művészi kérdésfel-
tevés, a jelenleg uralkodó színházművészeti
irányzatokkal szembeni alternatívák felfedezé-
se, megtalálása. Ez sok tekintetben a hivatáso-
sakétól eltérő művészi alapállást, létezésmódot
és elkötelezettséget jelent. És másfajta egzisz-
tenciális helyzetet is. Vállalni kell a marginális
állapotot, mert ennek a formának ez is a
lényegéhez tartozik. Meg az is, hogy a hivatásos
és az alternatív szféra között egyre
elfogadottabbá válik az átjárhatóság, ami
nemcsak a művészek mozgásszabadságára
érvényes, hanem mindenek-előtt a művészi
eredmények kölcsönösen meg-termékenyítő
hatására vonatkozik. A szüntelen megújulás
belső követelményéből adódik, hogy az
együttesek, a különböző formációk viszonylag
könnyen átalakulnak, ritka a hosszú időre szóló
állandó társulati lét, meghatározó művész-
egyéniségek, adott projektek köré szerveződnek
az alkotó csoportok, a műhelyek.

Az 1994-ben alakult Alternatív Színházi Szö-
vetség állandó és társult tagjai április második
felében rendezett első szemléjükön maguknak
is, a széles szakmának és közönségüknek is
összefoglaló képet igyekeztek adni arról, mi
szüle-tett ebben a szférában egy év alatt. Nem
reprezentatív fesztivált tartottak, hanem
munkabemutatót, amit az is jelez, hogy voltak
csoportok, amelyek nem kiérlelt produkcióval,
hanem egészen friss bemutatóval léptek a
nyilvánosság elé, s akadt együttes, amely
kénytelen volt visszalép-ni, mert az utolsó
pillanatra sem készült el az elő-adása, vagy ha el
is készült, csak mint próbastádiumban lévő
produktumot, előbemutató gyanánt játszhatták.
Ez is magyarázza, hogy a látott előadások
színvonala rendkívül vegyes volt.

Ám az ilyen tömény mustrán - amelyen most
huszonnégy együttes lépett fel -, az is kiderül,
hogy a valódi művészi eredményeket hordozó
kísérletektől a blöffig igen széles a bemutatók
skálája; meg az is, hogy a másságnak szintén
kialakult a maga jelrendszere, amelyben a
kifejezési eszközök kliséi is megtalálhatók, s e
klisék bizony a tradicionális színházakéinál is
gyorsabban avulnak el. (Ami persze épp a
másság kere

sésének velejárója, s mint ilyen érthető.) Nyil-
vánvaló, hogy a próbálkozás csak néhány együt-
tes munkájában érlel maradandó eredményt, de
ahhoz, hogy ez a maradandó eredmény meg-
szülessék, szükség van a sokféleségre, a buká-
sokra, a félsikerekre, a zsákutcákra, az állandó
újrakezdésre.

S az is nyilvánvaló, hogy erre a színházi kíná-
latra egy meghatározó ízlésvilágú és érdeklődé-
sű közönségrétegen belül jelentős igény van. A
statisztikák szerint az alternatív, illetve kisszín-
házak előadásainak közönsége a teljes színházi
közönség tizenöt-húsz százalékát teszi ki, s a
külföldi vendégjátékokon részt vevő társulatok
nyolcvan százaléka alternatív színház. Ugyan-
akkor ezek az együttesek a teljes színházi költ-
ségvetésnek csak mintegy két százalékát kap-
ják.

Az ellentmondás nyilvánvaló, feloldása el-
odázhatatlan. Akkor is, ha a színházművészet
dotációja katasztrofális. Akkor is, ha a birtokon
belül lévő hivatásos színházi szakma prominens
képviselői szavakban ugyan deklarálják az alter-
natív színházak létjogosultságát és szerepük
fontosságát, de még annyira sem ismerik ezen
együttesek munkáját, minta többi profi színházét
(a szemlén sem igen jelentek meg), s kijelentik:
saját dotációjuk egy részéről mondtak le a kísér-
letező színház javára.

Nem önként tették és teszik. Kemény harcot
kell ezért folytatni. De ez a dolgok rendje. Vagy
mégsem? Aligha tekinthető természetesnek, ha a
hivatásos és alternatív színházi szféra között
élesedő ellenérdekeltség alakul ki. Mint ahogy az
sem jó, ha egyes hivatásos színházak vagy a kő-
és a nyári színházak, illetve a bábosok és az élő
színház képviselői között éleződik ki a feszült-
ség. Ha a színházakat minden átmenet nélkül
akarják piaci viszonyok közé vetni. Ha az egész
színházi életet érintő kérdésekben a szakmát
megosztó taktikával igyekeznek eljárni. Akkor
sem, ha a szándék is, az elképzelés is jó. Aligha
lehet majd a második alternatív színházi szemlét
megtartani, ha a hivatásos színházak körében
állandósul a bizonytalanság, mint ahogy a tradi-
cionális színházak helyzetén sem lehet változ-
tatni anélkül, hogy egyszersmind ne számolná-
nak az alternatív színházak létével és növekvő
jelentőségével.


